
Dijitalleşme ve kitap fuarları arasındaki ilişkiyi: "Dijitalleşme ve pandemi kitap fuarlarını nasıl etkiledi? 
Günümüzdebasılı yayıncılık mı yoksa dijital yayıncılık mı daha önde?" soruları etrafında; Bahadır Yenişehirli-
oğlu, Osman Okçu, Gökçe Özder ve Erdem Demirci ile konuştuk. 
Esma Baki’nin haberi sayfa 8’de.

Dijitalleşme kitap 
fuarlarını öldürmüyor!

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi litrossanat.comMART/1 NO  0272022

Rasim Özdenören’den 
tavsiyeler
Müslümanca Düşünme Üzerine 
Denemeler, Gül Yetiştiren Adam, Aşkın 
Diyalektiği, İmkânsız  Öyküler ve daha 
nice edebi eserin sahibi, Türk öykü 
ve deneme yazarı Rasim Özdenören 
beyefendiye “Hangi kitapları okuyalım?” 
diye sorduk.
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 11’de.

Dijital sanatlar 
doğayı nasıl 
algılar?

Kalyon Kültür’ün devam eden FLORA 
isimli sergisini, Litros Sanat’ın yeni 
sayısı için küratörleri Ceren ve Irmak 
Arkman ile konuştuk.
Ali Demirtaş’ın röportajı sayfa 12’de.

Netflix ve
Mubi hep bir adım 
önde

Yeni sayıda dijital ekranda klasikleşmiş 
Netflix ve Mubi haberlerinin yanı sıra 
Amazon Prime ve beIN CONNECT yer 
alıyor. 
Rabia Bulut’un yazısı sayfa 14’te.

Özel tiyatroların yaşadıkları problemlere dair konu-
şan Ferah Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hakan 
Güneri: “Bugün İstanbul’da “salon” bulamıyoruz diye 
ağlayan bir dolu tiyatro insanının kentin dört bir ya-
nında devletin var ettiği salonlardan haberi yok.”
Muhammed  Emre Yapraklı’nın röportajı sayfa 2’de.

Dost Elver, “Allah bana bir tek yetenek vermiş, o da oyun-
culuk. Başka bir meziyetim yok. Bu konuda da mütevazi 
olamayacağım. Bu işi yapıyorum ve bana kolay geliyor. 
Ama yönetmenlik çok başka. Yönetmenlikte sahneye bir 
şey koymak, oyuncu mizansenlerini, ses, ışık, müzikleri 
ayarlamak farklı bir olay. İşte o zaman sanatçı olduğumu 
hissediyorum.” diyor.
Merve Yılmaz Oruç’un röportajı sayfa 4’de.

Devletin açtığı 
salonlardan habersizler!

Yönetmenlik sanatçı 
olduğumu hissettiriyor

Sadece futbol değil tarih kitabı olarak da nitelendirebile-
ceğimiz, yaklaşık sekiz yıllık bir emeğin ardından okuyu-
cusuyla buluşan “Biz de Varız” eserinin serüvenini sevgili 
Koray Atalı ile konuştuk.
Sercan Aksu’nun röportajı sayfa 6’da.

Türk futbol tarihine 
kaynaklık edecek

Güven Adıgüzel

Aynur Dilber

Bilen Işıktaş 

Cihan Aktaş  
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Yunus Emre, Yusuf Has Hacib, Cahit Zarifoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli ve şimdi de Şemseddin-i Sivasi’yi 
tiyatro sahnesine taşıyan Ferah Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hakan Güneri şöyle konuşuyor: 
“Anlatacağımız kişinin yaşadığı çağda, dönemde duruşunu, düşüncelerini onun bireysel dünyasını 
tüm açıklığıyla ele alan bir metin yaratırız. Onu tek boyutlu anlatma yerine çok boyutlu olarak 
anlatırız. Metin, görsel malzeme, dans gibi bir dolu sanatsal disiplini harekete geçiririz.”

ÇOK BOYUTLU 
BIR DILLE 
AKTARDIK

Ferah Tiyatrosu olarak 10. yılınızı kut-
luyorsunuz. Tiyatroyu yaşatmanın zor 
olduğu böyle bir dönemde Ferah Ti-
yatrosu’nu büyüttünüz. Neler hissedi-
yorsunuz?

Tiyatroyu yaşatmak mücadelesinde 
her dönem iki tutum öne çıkmıştır. Ağ-

layıp sızlayanlar bir de yeni yollar aça-
rak ilerleyenler. Biz on yıl önce Ferah 
Tiyatro düşü ile yollara düşerken birin-
ci ilkemiz asla ağlayıp sızlamamak, be-
ceremiyorsak selamımızı çakıp bu ala-
nı terk etmekti. Bu yüzden 10 yıl içine 
pandemi günleri de içinde olmak üzere 
asla ağlayıp sızlanmadık. Hep yeni yol-

lar arayıp bularak ilerledik. Pandemi 

yasaklarının gevşediği günlerde çev-

remizde bir dolu topluluk dağılıp git-

mişken biz yeni projelerimizle dimdik 

ayaktaydık. Bunun sırrı da ekipte bir-

birine güvenen ve savaşmaya hazır bir 

kadronun oluşuydu.

Alan Kadıköy
kapılarını açtı

Kadıköy’de bulunan Alan 
Kadıköy’ün açılış sergisi “XX. 
Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı 
2021 Papko / Öner Kocabeyoğlu 
Koleksiyonu” 17 Şubat - 24 Nisan 
tarihleri arasında ziyaretçiler için 
kapılarını açtı. 

“Yapboz Düşünceler”
S&B Sanat Galerisi’nde
Ünlü ressam Selda İnci’nin 
17. kişisel sergisi “Yapboz 
Düşünceler”  kadın sanatçılara 
hediye olarak 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde İstanbul Moda 
S&B Galerisi'nde sanatseverlerle 
buluşacak. Sergi 17 Mart’a kadar 
ziyaret edilebilecek.

“Nasa Uzay Sergisi”
13 Mart’a Kadar Uzatıldı
8 Aralık tarihinde Metropol İstanbul 
içinde 2 bin 300 metrekare büyüklüğünde 
bir alana kurulan Nasa Uzay Sergisi, 
açıldığı tarihinden itibaren yaklaşık 100 
bin kişi tarafından ziyaret edildi. Gördüğü 
yoğun ilgi nedeniyle sergi 13 Mart 
tarihine kadar uzatıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Atatürk Kültür Merkezi’n-
de bir tiyatro oyununun gala gösterimine katıl-
dım. Oyunun adı: Lâl. Lâl oyunu, Şair ve Mutasav-
vıf Şemseddin Sivasi’nin hayatını konu alıyor. 
Oyun Sivas Belediyesi’nin katkılarıyla yapılmış. 
Oyun, kültür dünyamıza armağan edilmiş adeta. 
Yazar Fatih Duman’ın Lâl adlı kitabından yola 

çıkılarak hazırlanan oyun Ferah Tiyatrosu Ge-
nel Sanat Yönetmeni Hakan Güneri tarafından 
oyunlaştırılmış. Ferah Tiyatrosu ve Hakan Gü-
neri’yi takip edebildiğim kadarıyla bir biyografi 
tiyatrosu haline dönüştüğünü görüyorum. Bu 
durum da tiyatromuz açısından çok sevindirici. 
Yunus Emre, Yusuf Has Hacib, Cahit Zarifoğlu, 

Hacı Bektaş-ı Veli ve şimdi de Şemseddin Sivasi 

Ferah Tiyatrosu ile yeniden hayat buldu. Ferah 

Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hakan Güneri 

ile pandemi dönemiyle birlikte büyük zorluklar 

çeken tiyatromuzu, Ferah Tiyatrosu’nun 10. Yılı-

nı ve Lâl oyununu ayrıntılı bir şekilde konuştuk. 

KLASİK BİYOGRAFİK 
OYUNLAR YAPMIYORUZ

m.yaprakli@litrossanat.com

Muhammet Emre Yapraklı 

Yunus Emre, Yusuf Has Hacib, Cahit 
Zarifoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli ve şimdi 
de Şemseddin Sivâsî... Bu önemli isim-
lerin hayatlarını oyunlaştırmak nasıl 
bir katkı sundu sizlere? Biyografi ti-
yatrosu konusunda uzmanlaştığınızı 
düşünüyor musunuz?

Biz aslında biyografik oyunlar yapmı-
yoruz. Dünyaya ve ülkemize sunulmuş 
yeni düşünceleri, duruşları ve eylem-
lilikleri anlatıyoruz. Yunus Emre’den, 
Cahit Zarifoğlu’ndan, Şemseddin Siva-

si’ye adı geçen bütün bu kişiler gerek 
hayatları, gerek fikirleri gerekse dav-
ranışlarıyla öncelikle yaşadıkları dö-
neme ardından da sonraki kuşaklara 
yol göstermişlerdir. Klasik biyografik 
oyunlar “doğdu, büyüdü, öldü” teme-
linde ayakları yere basmayan bir insan 
modelini önümüze koyarlar. Bu tarz 
oyunlar o anlatılan kişiliğe bir hayran-
lık duymaktan öteye bir işlev görmez. 
Biz ise anlatacağımız kişinin yaşadığı 
çağda, dönemde duruşunu, düşünce-
lerini onun bireysel dünyasını tüm 

açıklığıyla ele alan bir metin yaratırız. 
Onu tek boyutlu anlatma yerine çok 
boyutlu olarak anlatırız. Metin, görsel 
malzeme, dans gibi bir dolu sanatsal 
disiplini harekete geçiririz. İzleyici 
sahnede kuru kuruya söz söyleyen bir 
kişilik yerine zengin boyutlarıyla bir 
hayat hikâyesinin içinde gördüğü ve 
göremediği boyutlarıyla bir insanla 
yüz yüze gelir. Bizim biyografik oyun-
larımızı diğerlerinden ayıran en temel 
özellik budur.

Hakan GÜNERİ
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Esenler’de “Usta Çırak 
Buluşmaları” devam ediyor
Esenler Belediyesi tarafından 
düzenlenen “Usta Çırak 
Buluşmaları” kapsamındaki 
söyleşinin Şubat ayı konuğu Levent 
Kum oldu. Çini sanatına ilgi duyan 
ve işi ustasından dinlemek isteyen 
sanatseverler Dr. Kadir Topbaş 
Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

AKM’de “Gangster” 
rüzgârı esti

Ankara Devlet Opera ve 
Balesi (ADOP) Modern 
Dans Topluluğu tarafından 
sahnelenen  “Gangster” 
müzikali 22 Şubat’ta Atatürk 
Kültür Merkezi’nde (AKM) 
sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Modern,
yeni yuvasına taşınıyor
Türkiye’nin ilk modern 
sanat müzesi İstanbul 
Modern, Beyoğlu’ndaki 
geçici binasında 27 Şubat’ta 
ziyaretçilerini son kez ağırladı. 
Yeni binasının yakın zamanda 
kapılarını açması planlanıyor.

Devamı litrossanat.com'da

"Türkü benim dünyam, benim gıdam, 
benim nefesim, 

benim oksijenim, her şeyim türkü.
 Ayağım yere bastıkça devam edeceğim.

 Herkese sevgiler, selamlar olsun."

(Arif Şentürk)

TRT’nin siyah beyaz dönemlerinden hatırla-
yacağımız simge bir ses, "bre" deyişinden bel-
li bir Balkan hatırası, henüz 30’larında. Bulut 
Gelir Seher İle türküsünü okuyor sahnede ve 
Rumeli’nin hikâyesini anlatıyor, elbette türkü-
leriyle. 15 yaşında çıkıp gelmiş Türkiye’ye. O 
büyük vatana; anavatana. Üsküp’e 30 kilo-
metre uzaklıktaki Kuman Türklerinin kurduğu 
bir ova şehirde, Kumanova’da doğmuş, önce 
Yugoslavya, ardından Makedonya... Halk tür-
külerine tutunmuş kimliğini unutmamak için 
kaynak kişi, derleyen ve icracı olarak sesiyle 
uzun bir köprü kurmuş iki yaka arasına. No-
talardan, ağıtlardan, seslerden bir köprü. Tek 
başına sanki Anadolu Rumeli ses cemiyeti.

Arnavut İsa Bey ile Boşnak Fikriye Hanım’ın 
oğlu Arif Şentürk; her daim Balkan hava-
larıyla neşelenen, dertlenen bir adamın 
fotoğrafı. Arif Aga derler namına, berber 
Arif, balkan göçmenlerinin sesi ve o bitimsiz 
soluğu. Rumeli ağzına has gırtlağı, orijinal 
vurguları ve özgün tonlamalarıyla aslında 
temsil ettiği geleneğin son süvarilerinden 
biriydi. Rumeli tavrının icracısı olarak bu 
türkülerin popülerleşmesinin yanında, der-
lemeci kimliğiyle kültürel hafızamıza sundu-
ğu katkılarıyla da süvariliğinin hakkını fazla-
sıyla vermişti. Arif Aga’nın, 1912’de Elveda 
Rumeli diyerek yalın ayak ayrıldığımız bir 
coğrafyanın kederli türkülerini duyduğu-
muz sesine karşı mesafesizliğimizin bir an-
lamı olmalıydı. O anlam, içimizdeki Rumeli 
özleminden başka bir şey değildi aslında. 
Bir asır önce, sokağı sokağımız, dağları 
dağımız, ahları ahımız olan bir coğrafyanın 
elveda’sına seslenen bir adam. Kırcaali’den 
Arda’ya. Ya da aman bre deryalar!

Rumeli kökenli ya da Balkan göçmeni de-
ğilim. Ailem Selanik mübadillerinden değil. 
Rüstem dedem 93 Harbi’yle Kafkaslardan 
göçmüş bu topraklara. Borçalı diyarından 
bir Karapapak Türküyüm. Ama ne zaman 
Arif Şentürk’ün sesini duysam, Rumeli’ye 
doğru uzun bir ah kanatlanıyor içimde. Evet 
biraz aksak, pürüzlü, yorgun ve kusurlu bir 
sesti duyduğumuz. Nihayetinde, haftalarca 
liste başı olup gazinolardan toplu sünnet tö-
renlerine kadar yankılansa da güçlü, dev bir 
sesin hikâyesi değildi bu. Ama kendine has 
karakteriyle, Rumeli havaları için yaratılmış, 
başka ağızlarda asla onun tavrı edası gibi 
oturmayacak, kederli ve ümitvar bir avazın 
sahibiydi Arif Aga. Ortasından böldüğü 
kelimeleri, "bre", "mori" deyişleri ve özgün 
telaffuzuyla, tek başına omuzladığı o güzel 
Rumeli türkülerinin hatırına gömüldü artık. 
Geçtiğimiz 15 Şubat’ta 81 yaşında hayata 
gözlerini yumdu Şentürk.

Elveda Rumeli’nin elveda’sına seslenen 
simge bir adam, ölümsüz türkülerini he-
pimize miras bırakarak sonsuzluğa doğru 
göçtü. Ama Rumeli, yine bize sesleniyor. 
Elveda şöyle dursun; Aman Bre Deryalar, 
Bulut Gelir Seher İle, Debreli Hasan, Gosti-
var Kızları, Çalın Davulları, Rodop Dağları, 
O Moyemira, Estergon Kalesi, Potininim 
Tabanı, Yandı Kumanova, Bir Fırtına...

Arif Şentürk’ün ölüm haberi düşünce Bal-
kan ellerine, yandı Kumanova, tutuştu 
Preşova, Üsküp’ün içinde ölüm ne kadar 
hovarda. Kırcaali’yle Arda arasından geçip 
cümle Rumeli diyarında Arif Aga’nın namı 
söylenir. Aman bre deryalar! 

Güven Adıgüzel

g.adiguzel@litrossanat.com

Elveda Rumeli!

T I Y A T R O

Devletin yaptığı 
salonlardan 
habersizler!
Özel tiyatroların var olmaları ve ya-
şamalarının önünün açılması nasıl 
olacak? Devlete ve tiyatroculara ne-
ler düşüyor?

Öncelikle özel tiyatro kurulurken 
söyleyeceği bir sözü, yöneleceği yeni 
bir izleyici kitlesi ve yaratacağı yeni 
bir sahne estetiği varsa ortaya çık-
malıdır. 60’lı yıllarda özel tiyatrolar 
çok sağlam kadrolarla harekete geç-
tiler. Çok önemli metinler yarattılar. 
Çok değişik seyirci kitlelerine yönel-
diler. Toplum üzerinde çok büyük 
etkiler yarattılar. Öncelikle insanı 
kendi sorunları ve çözümleri üzeri-
ne düşündürmeyi başardılar. 70’li 
yıllarda belli bir perspektifi, hedefi 
olmayan bir dolu tiyatro insanı el 
yordamıyla işler yapmaya girişerek 
sahneye önemli zararlar verdiler. 
Oyun metninden, oyunculuğa, sah-
ne disipline bir dolu şeyin altüst ol-
duğu bu dönemin ardından tiyatro 
alanı kan kaybetmeye başladı. Ti-
yatro alanının insanları kendilerine 
dönüp bakacakları yerde televizyon, 
izleyici ilgisizliği gibi yakınmalarla 
oyalanıp durdular.  Öncelikle ağla-
yıp, sızlanmak yerine toplumun na-
sıl bir serüven yaşadığına yakından 
bakmak gerekiyor. Ülke insanının 
sanatsal taleplerini anlamak kavra-
mak gerekiyor. Ülkemizde bir dolu 
tiyatro insanı para olursa harikalar 
yaratılacağını düşünüyor. Bu insan-
ların önüne devlet milyonlar yığsa 
ortaya parlak bir şey çıkmayacağı 
muhakkak. Belli bir perspektifi olup 
belli bir estetikle yenilikler var et-
mek isteyen sanatçı bunun yollarını 
da buluyor, ürettiğini seyirciye de 
ulaştırıyor. Bugün İstanbul’da “sa-
lon” bulamıyoruz diye ağlayan bir 
dolu tiyatro insanının kentin dört 
bir yanında devletin var ettiği sa-
lonlardan haberi yok. Çünkü onlar 
60’ların 70’lerin kafasıyla tiyatroyu 
Beyoğlu ve civarında üretilen bir sa-
nat dalı olarak görüyorlar. Bizse tam 
tersine İstanbul’da yaşayan 16 mil-
yon insana yapıtlarımızı götürüyo-
ruz. Tiyatro insanları olarak silkinip 
çevremize, şehrimize, ülkemize yeni 
baştan bakmanı zamanı geldi hatta 
geçiyor. 

Lâl oyunun galasını gerçekleştirdi-
niz. Oyunun ortaya çıkma hikâye-
sinden biraz bahseder misiniz?

Bizi “Lâl” ile önce yazar Fatih Duman 
tanıştırdı. Bir akşam vakti Cağaloğlu 
Rüstempaşa Külliyesinde Şemsed-
din Sivasi üzerine sohbet ettik. Bir 

romandan bir oyuna nasıl gidilirin 
yollarını araştırdık. Biz konuşup tar-
tıştıkça masaya  oyun metni, sahne 
tasarımı, Şemseddin Sivasi’nin mıs-
ralarından bestelenmiş müzikler, 
görsel tasarımlar ve danslar akmaya 
başladı. Bu yolculuk yaklaşık bir yıla 
yayılan bir zamanı aldı. Biz Şemsed-
din Sivasi ile tanıştık, onun bundan 
400 yıl önce yaşadığı serüveni, dü-
şüncelerini, duyduğu kaygıları, düş-
lerini ve düş kırıklıklarını tanımaya 
anlamaya çalıştık. Temmuz’un sıcak 
günlerinde başlayan sahne çalışma-
ları Şubat ayında tamamlandı. Sivas 
Belediyesi Başkanı Hilmi Bilgin oyu-
nun en iyi şartlarda sahnelenmesi 
için bize büyük destek verdi. Her şeyi 
ile dört başı mamur bir  oyun ortaya 
çıkınca bunun ilk gösteriminin ye-
niden restore edilen Atatürk Kültür 
Merkezi'nde (AKM) de olmasına ka-
rar verdik. Ülke medyası da bu bü-
yük çabaya yazılı ve görsel basınıyla 
desteğini verdi. 

Uzun ince bir 
yoldayız…
Sizlerin böyle ciddi konuları sah-
neye taşırken iyi anlaşılır bir dille 
sunduğunuzu görüyorum. Tiyatro 
bu noktada halk tiyatrosuna mı dö-
nüşüyor sizce?

“Halk Tiyatrosu”  demek yanlış olur. 
Halk tiyatrosu; orta oyunu, Karagöz 
Hacivat,ve meddahı ile bir dönemin 
sanatsal estetiği. Biz ise evrensel sa-
natın dilini yaşadığımız toprakların 
sanatsal estetiği ile buluşturan bir 
yolu arayarak on yıl önce yola düş-
tük. Bu hemen bugünden yarına olu-
şabilecek bir yol değil. Araya deneye 
ilerlenecek ozan Aşık Veysel’in deyi-
şiyle “uzun ince bir yol." Biz sahnede 
anlatım diliyle müziğiyle, oyuncu-
luk tarzıyla sıradan halkla diyalog 
kurmaya çalışan bir topluluğuz. Bu 
yüzden on yıldır başta İstanbul ol-

mak üzere nitelik tiyatronun gitme-
diği dört bir yana giderek oyunlar 
sergiledik. Oyun sonrası “sanattan 
anlamaz” diye adlandırılan insanla-
rın oyun hakkındaki fikirlerini din-
ledik. Onlar söylediklerini sanatsal 
bir dille ifade edemiyorlardı ama 
biz onların neler duyumsadıklarını 
ve beklentilerini anladık. Öncelikle 
onlara ulaşmak için yerel yönetim-
lerle yoğun bir iş birliğine girdik. 
Herhangi bir yere gidip kendi ha-
zırladığımız bir oyunu sergilemek 
yerine oradaki yerel yönetimle iş-
birliği içinde orası için projeler ha-
zırladık. 

Yüzyıllar önce yaşamış tarihi bir 
şahsiyetin hayatının sahnede ne-

fes bulması çok da riskli bir durum 
değil mi? Sanki bir cerrah titizliği 
gerekiyor gibi. Nasıl bir titizlikle 
yaklaşıyorsunuz?

Biz kendimizi bir risk altında hisset-
medik. Çünkü sahnede gökten in-
miş bir meleği anlatmıyorduk. Tam 
tersine her gün yolda karşımıza çı-
kabilecek bizimle bilgilerini payla-
şacak, bize duygularını, kaygılarını 
anlatacak içimizden birini sahneye 
getirmeye çalıştık. “Cerrah titizliği” 
bize sahnede harekete geçirdiğimiz 
başta oyun metni olmak üzere her 
bir sanatsal disiplini ele almada, ha-
rekete geçirmede gerekti. Evet titiz-
dik “biz biliriz, yaparız” dik başlılığı 
yerine her yaptığımızı sorgulayarak 
ilerledik. 

Oyunda dansların akışı çok iyi ta-
mamladığını düşünüyorum. Bu 
oyuna dansları alırken nasıl bir yol 
izlediniz?

Dans bizim ülkemizde daha çok gös-
teri malzemesi olarak sahnelerde 
kullanıldı. Bizim koreograflarımız 
Sercan Doğantekin ve Ercan Ayata 
ise dansa farklı bakıyor. Özellik-
le sahnede “artistik gösteri” yerine 
metne hizmet eden ve göze hoş gelen 
bir dans formunu tercih ediyorlar. 
Biz geçtiğimiz on yıl içinde hep bir-

likte birçok oyunda danslar hazırla-
dık. Bu süreçte aramızda ortak bir dil 
oluştu. 

Lâl’ın müziklerini usta sanatçı Yü-
cel Arzen yaptı. Sizin de bu süreçte 
ne kadar heyecan duyduğunuzu bi-
liyorum. Oyunun atmosferini sun-
makta ciddi bir katkısı var müzikle-
rin. Nasıl bir süreç izlediniz?

Yücel Arzen ülkemizin son yıllarda 
yetiştirdiği önemli kompozitörler-
den biri. Bir başka önemli yanı da 
Batı ve Doğu müziğine çok hakim 
oluşu. Bir metni okuyup değişik yer-
lerine müzikler bestelemek yerine 
metnin ruhuna uygun notalara doğ-
ru bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk 
sırasında kimi zaman bir dolu müzik 
üretiyor. Ardından bunları oyuna 
yerleştirirken çok zorlu bir eleme-
ye girişerek oyuna en büyük katkıyı 
sağlayacak parçalarla ilerliyor. Bu 
yüzden bazen müzikal olarak çok 
başarılı bestelerden bile vazgeçebi-
liyor. 

Dekor maketlerimizi 
paylaşacağız
Işık ve dekor meselesini çok önem-
sediğinizi biliyorum. Bu oyunda da 
bizi başka bir dünyada karşılıyorsu-
nuz adeta. Ne yapmak istediniz?

Bizim oyunlarımızda uzun bir süre-
dir birlikte çalıştığımız dekor tasa-
rımcılarımız var. Biz eski zamanlarda 
var olan ama günümüzde unutul-
muş maket çalışmasıyla ilerliyoruz. 
Tasarımcı Cihan Aşar önce dekorun 
bir maketini hazırlıyor. Bu maket 
üzerinde yapılan tartışmaların ar-
dından realizatör Metin Gümüşoğlu 
dekorun yapımına girişiyor. Bu or-
tak çalışmalar sahnede göze hoş gö-
rünen, anlatıma katkılar yapan bir 
dekoru  ortaya çıkartıyor. Bazen çok 
basit, küçük parçalarla bazen de dev 
unsurlarla dekorlar var ettik. Ama 
hepsinin de çok derin bir anlatımı ve 
anlamı vardı. Önümüzdeki yıllarda 
fuayelerimizde dekor maketlerimizi 
izleyicimizle paylaşmak istiyoruz. 



Dost ELVER

Otuz yılı aşkın bir süredir tiyatro sahnelerinde izlediğimiz Dost Elver bugünlerde; 
Ömrümün Sonuna Kadar, Tam Oldu Derken ve Seni Unutmak İstemedim Ki oyunlarıyla 
seyirci karşısına çıkıyor. Tiyatronun kendisi için manevi bir anlamı olduğunu vurgulayan 
usta oyuncu, “Herkes bilir ki tiyatro öyle karın doyurmaz. Ama manevi tarafı var. Meslek 
hayatım boyunca tiyatroya hiçbir zaman ihanet etmedim. Her zaman dizilerde ya da 
programlarda yer alsam bile tiyatro yaptım.” diyor.
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"Ağaçtaki Kız" Tiyatro
oyunu DasDas Sahne’de

Ahsen Eroğlu’nun ilk kez tiyatro 
sahnesine çıktığı "Ağaçtaki Kız" 
oyun programı devam ediyor. 
Yakın zamanda  26 Mart Cumartesi 
tarihinde 17.00’de DasDas Sahne’de 
sanatseverlerle buluşacak.

"Profesyonel"
Zeytinburnu Kültür
Merkezi’ne konuk oldu
Uzun yıllardır kapalı gişe oynayan 
"Profesyonel" 25-26 Şubat’ta 
Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde 
sahnelendi. İstanbul Devlet 
Tiyatroları oyunu Profesyonel’de 
Bülent Emin Yarar ve Yetkin 
Dikinciler başrolde yer alıyorlar.

"Kundakçı" tiyatro oyunu
sahnelendi
Oyuncularının arasında Haluk 
Bilginer’in yer aldığı "Kundakçı" 
tiyatro oyunu daha önce 8 
Kasım’da Maximum Uniq Hall’de 
sahnelenmişti. 21 Şubat 2022 
Pazartesi tarihinde saat 20.00’da 
MEB Şura Salonu’nda da tekrar 
sahnelendi. 

“Tiyatro benim yaşam biçimim ve her zaman önceliğim.” diyen usta 
oyuncu Dost Elver, otuz yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak sahne-
lerde… Bu zamana kadar birçok oyun, skeç programı, dizi ve sinemada 
izlediğimiz Elver, aslında tiyatronun içine doğdu. Alaylı olarak başladığı 
bu yola konservatuvar eğitimi alarak devam eden Elver, zamanla komedi 
yapımlarının aranan isimlerinden biri haline geldi. Bu sezon; Ömrümün 
Sonuna Kadar, Tam Oldu Derken ve Seni Unutmak İstemedim Ki oyun-

larıyla seyirci karşına geçen Elver aynı zamanda Tam Oldu Derken’in 
yönetmenliğini de üsteleniyor. 

Kadın ve erkek ilişkilerine odaklanan Ömrümün Sonuna Kadar oyunu 
öncesi bir araya geldiğimiz Dost Elver ile keyifli bir röportaj gerçekleş-
tirdik. Kimi zaman otuz yıl öncesini konuştuk kimi zaman ise dijitalleşen 
yeni dönemi… 

Tiyatroya hiçbir zaman

Sahnede 
heyecanlanmaktan 
korkarım
Profesyonel olarak sahneye çıktığı-
nız ilk anı hatırlıyor musunuz? 

Genelde sektöre yeni girenler küçük 
seyirci kitlelerine karşı oynar. Bu bir 
ısınmadır aslında. Benimki şans mı 
şansızlık mı bilemem ama profes-
yonel anlamda ilk olarak 1989 yazı 
İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nda 
3500 kişinin karşısına çıktım. Geriye 
Düşünüldü müzikali ile sahnedeydik 
ve çok kalabalık bir ekip vardı. Benim 
öyle büyük bir rolüm yoktu, tipten 
tipe giriyorduk. Bu anlamda İzmir 
benim için değerlidir. 

O anki heyecanınızı bugün sahneye 
çıkarken de yaşıyor musunuz?

Sahnede tek korkum heyecan yap-
mak. Bunu hiç yaşamadım. Heyecan-
lanırsam bütün laflarımı unuturum 
diye çok korkarım. Genelde sahnede 
çok rahatım. Bir aksilik olsa sahneye 
girer toplarım. Bu huyumu seviyo-
rum.

Şu an üç farklı tiyatro oyununda yer 
alıyorsunuz. Tam Oldu Derken’in 
yönetmenisiniz. Uzun zamandır bu 
camianın içinde olan biri olarak yö-
netmenlik mi, oyunculuk mu daha 
keyifli?

32 yıldır bu camianın içerisindeyim. 
Allah bana bir tek yetenek vermiş, o 
da oyunculuk. Başka bir meziyetim 
yok. Bu konuda da mütevazi olama-
yacağım. Ben bu işi yapıyorum ve 
bana kolay geliyor, yaparken zor-
lanmıyorum. Ama yönetmenlik çok 
başka. Verilen teksti oynamak kolay 
ama yönetmenlikte sahneye bir şey 
koymak, oyuncu mizansenlerini, ses, 
ışık, müzikleri ayarlamak farklı bir 
şey. İşte o zaman sanatçı olduğumu 
hissediyorum. 

Tam Oldu Derken oyunundan biraz 
bahsedelim… 

Tam Oldu Derken, bu sezon başlayan 
yeni bir oyun. Ben kalabalık oyunlar, 
müzikaller koymayı severim. Oyunda 
bir kız isteme durumu var. Eve gel-
mesi beklenen damat adayı beklenen 
gibi gelmiyor. Evde olduğunu zan-

nettiğiniz bazı insanlar ölüyor. Polis 
geliyor. Oyundaki vodvil havası ho-
şuma gidiyor. Boş bir an yok. Sürekli 
sahneye biri girip çıkıyor, hareketli 
bir komedi. 

Peki Ömrümün Sonuna Kadar oyu-
nunda seyircileri neler bekliyor?

Oyunu Kayra Şenocak yazdı. Dört 
kişilik bir ekip var. İki evli çiftin ha-
yatına bakacağız. Kadın erkek ilişkisi 
üzerine bir oyun. Bir evliliğin nasıl 
olması gerektiğini ve nasıl olmaması 
gerektiğini komedi diliyle anlatıyo-
ruz. Genelde tiyatrodan çıkanlardan 
şunları duyuyorum, “Aynı bizi anlat-
tınız, biz de evde bunları yaşıyoruz.” 
İnsanlar kendilerinden bir şeyler bu-
luyor. Amacımızda buydu sanırım…

Sizi nasıl bir rolde izleyeceğiz?

Biz Yelda ile oyuna sonradan dahil 
oluyoruz. Misafirliğe geliyoruz. Biz 
de evli bir çiftiz. Olaylar farklı bir hal 
alıyor. Biz mi onların ilişkisini kur-
tarıyoruz onlar mı bizim ilişkimizi 
onu hep birlikte göreceğiz. Sonu nasıl 
bağlanacak sürpriz. 

ihanet etmedim

m.yilmaz@litrossanat.com

Merve Yılmaz Oruç



Cep telefonu icat 
edildi, mertlik 
bozuldu derim ben 
hep. Yine sosyal 
medyada gelip geçici 
aşklar yaşanıyor. 
Telefon ile başlayıp 
biten ilişkiler 
görüyoruz. Annem ile 
babamın hikâyelerini 
dinlemiştim. O 
yıllarda mahallede 
buluşup evlenmeleri 
büyük olaymış. Şimdi 
her şey çok kolay. 
Anne babalarımız 
aşklarına sahip 
çıkmışlar. Biz 
çıkamıyoruz. İlişkiler 
sağlıklı yürümüyor. 

“Yeni ve En Yeni Müzik 
Festivali” Arter’de

Yeni müzik alanında üretim 
yapan belli başlı müzisyenlerin 
ve bestecilerin katılımıyla Yeni 
ve En yeni Müzik Festivali’nin 
ikinci edisyonu 26, 27 ve 28 Şubat 
tarihlerinde çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi.

Bergen filmi 4 Mart’ta
vizyonda

"Düğün Şarkıcısı"
oyunu tekrar sahnede

Başrolünde Farah Zeynep 
Abdullah’ın rol aldığı, sanatçı 
Bergen’in hayatının dönüm 
noktalarının anlatıldığı filmin 
yönetmen koltuğunda Mehmet Binay 
ve Caner Alper oturuyor. “Bergen” 
filmi 4 Mart 2022’de vizyona girecek.

23 Şubat Çarşamba Alan 
Kadıköy’de Nergis Öztürk’ün 
oyunculuğunda sahnelenmiş 
olan "Düğün Şarkıcısı" 
oyunu 9 Mart Çarşamba 
20.30’da tekrar sahnelecek. 
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Mutluluğun patolojik bir şekilde istendiği 
mutsuzluğun ise varlığın eksik, kusurlu, ha-
talı yanı gibi görüldüğü bir çağda yaşıyoruz. 
Kendini mutlu hissetmek baskısı yeterince 
yükü olan çağın insanı için mutsuzluk sebebi 
oluyor. Daha kötüsü onu bunalıma sokuyor. 

Peki, mutluluk nedir?

Göreceli olmakla beraber her çağın, toplu-
mun, insanın benzer mutluluk anlayışı var. 
İnsan, kendi mutluluğu üzerine iyice kafa 
yormuş mudur sizce? Pek değil. Mutluluk 
düşüncemizin kaynağına inersek orada 
toplumu, kültürü, aileyi, öznenin dışındaki 
değerleri bulacağız. “İnsanlar hep bir çevre 
edinmek için uğraşıp durur, bense daima 
kendi kendimin merkezi olmayı dilemiştim.” 
diyor Atila Ataman. Mutluluk anlayışımızın 
temelinde aileyi, çevreyi, toplumu bulmak 
kaçınılmazdır. Fakat insan varoluşuyla getir-
diği “seçme” yetisiyle idrakini kendi mutluluk 
anlayışı üzerine eğitebilir. Kendi kendimizin 
merkezi olabilirsek başka merkezlere ihtiyaç 
duymayız.
Sokrates; "İnsan mutlu olmak için yaşar." 
diyor. Fakat onun mutluluk idraki çağın in-
sanını çok daha mutsuz edecek cinstendir. 
O, haklı yere idam edilmektense haksız yere 
idam edilmeyi mutluluk sayar. 

Mutluluk ile mutsuzluk arasında başka hiçbir 
seçenek, imkan yokmuş gibi sanıyoruz. Oysa 
insan mutlu değilse mutsuz olmayabilir. Bu 
aralıkta birçok seçenek mevcut. Sokrates kö-
tülüğü bilincin bir eksikliği olarak görüyordu. 
Mutsuzluk da bir bakıma bu aralıktaki haller-
den bîhaber olmaktan, mutlu olduğunun bi-
lincinde olmamaktan kaynaklanabilir. Orhan 
Pamuk; “Hayatımın en mutlu anıymış, bilmi-
yordum.” derken bu duruma işaret etmiş olur. 

Velev ki mutsuz olalım. İsteyerek ya da iste-
meyerek mutsuzluğu seçelim, yaşayalım. 
Bunun sanıldığı kadar “öcü” bir durum olma-
dığını söyleyebiliriz. “Hayal kırıklığına uğra-
mış insanın azmi dünyalar yaratabilir, hüsran 
yaratıcılığa muazzam bir itkidir.” 

Mucitler, yazarlar, kahramanlar, yeni fikir 
üretenler çoğu zaman mutlu insanlar değil-
dir. Nasıl zor koşullar kendi kahramanlarını 
doğuruyorsa mutsuzluk anları da birçok ye-
niliğe gebedir. 

İnsanın içe doğru derinleşmesi, dışa doğru 
ufkunu genişletmesi, yaşanmaya değer bir 
hayat üzerine düşünmesi mutluluktan çok 
mutsuzluğun ona sunduğu nimetlerdendir. 
Mutluluğun haritası mutsuzluk anlarında 
çizilir. Sorgulanmamış hayat yaşanmaya 
değmez çünkü. İnsan, hayatını sorgulamayı 
hüsran, acı sayesinde başarır. Tohum top-
rağın altındaki karanlıkta besler kendini.  
Ceninin bir karanlıktan bir karanlığa geçtiği 
anne karnı daracık ve karanlıktır ama eşrefi 
mahluk olan insanın ilk yuvasıdır orası.

“Beynimiz mutlu olalım diye yaratılmadı, bizi 
korumak için yaratıldı.” Mutluluğu bir saplan-
tı, patetik bir durum hâline getirmemeliyiz. 
Hem nereden biliyoruz kendimiz için seç-
tiğimiz mutluluğun bizi uzun vadede hasta 
etmeyeceğini?

Hermann Hesse’nin sevgiye dair sözleriyle 
bitirelim: 

“Para hiçbir şeydi, güç ve kudret hiçbir şey. 
Her ikisini de elinde bulunduran ama se-
falet içinde yaşayan pek çok kişi vardı. Gü-
zellik hiçbir şeydi; güzel erkek ve kadınlar 
görüyordum. Tüm güzelliklerine karşın sefil 
durumdaydılar. Mutluluk sevgidir, başka bir 
şey değil. Sevebilen mutludur. Sevmek ve 
arzulamak aynı şey değildir. Sevgi bilgeleş-
miş arzudur. Sevgi sevdiği şeyi ele geçirmeyi 
amaçlamaz yalnızca sevmek ister onu.”

Zerreden kürreye sevebilecek ne çok şeyimiz 
var, değil mi?

Aynur Dilber

a.dilber@litrossanat.com

Mutluluğun haritası 
mutsuzluk anlarında çizilir

Seyircinin sıcaklığı 
dijitalde olmaz

Oyuncu bir ustanın 
yanında yetişir

Oyundan da yola çıkarak, mutlu ev-
liliğin sırrı nedir? 

Bunun sırrı var mıdır bilmiyorum 
açıkçası. Ama günümüz ilişkileri zor. 
Cep telefonu icat edildi, mertlik bo-
zuldu derim ben hep. Yine sosyal 
medyada gelip geçici aşklar yaşanı-
yor. Telefon ile başlayıp biten ilişki-
ler görüyoruz. Annem ile babamın 
hikâyelerini dinlemiştim. O yıllarda 
mahallede buluşup evlenmeleri bü-
yük olaymış. Şimdi her şey çok kolay. 
Anne babalarımız aşklarına sahip çık-
mışlar. Biz çıkamıyoruz. İlişkiler sağ-

lıklı yürümüyor. Bunun suçlusunun 
telefonlar olduğunu düşünüyorum.

Ciddi roller 
oynamak 
istiyorum
Uzun zamandır TV ve sinemada sizi 
görmedik. Bu bir tercih mi?

Aslında değil. Bazen rol gelmez ba-
zen şartlar uyuşmaz. Güzel bir iş 
geldiğinde kabul ederiz tabii ki. Ama 
bu sezon zaten üç tanede oyunda yer 
alıyorum. O yüzden başka bir planım 
yok. Sezon bitecek bir ay sonra. O dö-

nemde bir teklif gelirse değerlendi-
ririm elbette. 

Dijital platformlar hakkında ne 
düşünüyorsunuz. Hem izleyiciler 
hem de oyuncu ve yapımcılar o sek-
töre doğru kayıyor.

Bu konuda aklıma iki konu geliyor. 
TV’de bazı kurallar, kısıtlamalar var. Ay-
rıca reklam konusunda da sınırlama var. 
Bu durum oyuncuyu, yapımcıyı, yönet-
meni zorluyor. İkincisi ise süre olayı. İn-
sanlar dizi izleyeceğim diye her gün bir 
film bitiriyor. Diziler, 2 buçuk saat sürü-
yor. Benim bunlara tahammülüm yok, 

bir izleyici olarak. Ben sinema severim. 
İki saatte bana olayı anlatmalı. Bizim di-
zilere bakıyoruz bir merhaba demek bile 
dakikalar sürüyor. Dijital yapımlar kısa 
kısa oluyor. Olay hemen yaşanıyor, sonu-
ca bağlanıyor. Şimdi bizim yapımcılarda 
böyle diziler yapmaya başladı bu mecra-
lara. Hem burada bir özgürlükte var. 

Dijital bir yapım olan Saygı’nın 
ikinci sezonunda yer aldınız… Hem 
de sizi göremeye alışık olduğumuz 
rollerin dışında bir karakter can-
landırdınız. Bu anlamda Saygı nasıl 
bir deneyimdi? 

Yapımcısı, senaryosu, oyuncu kadro-
su çok başarılıydı. Keyifli bir iş oldu. 
Yıllarca komedi oynadığım için ki bu 
benim tercihim değildi kötü adamı 
oynamak çok hoşuma gitti. Ben as-
lında artık böyle ciddi farklı karak-
terler oynamak istiyorum. 

Komedi üzerinize yapıştı sanırım… 

Evet… Kast yaparken yapımcıların 
“Dost, komedi oyuncusu” diyerek 
üzerimi çizdiğini biliyorum. Oyuncu 
her rolü oynar. Ama Türkiye’de böy-
le bir durum var. Yurt dışında bunu 
göremezsiniz. Bizi damgalıyorlar. 
Oysaki ben konservatuvardan Ham-
let oynayarak mezun oldum. Bunu 
yapımcı bilmez ama. O yüzden Saygı 
dizisinin yeri bende çok ayrı kalacak.

Komedi yapmak zor mu?

Komedi dramdan daha zordur. İn-
sanları ağlatmak çok kolay. Eve gidin 
dram bir dizisi açın. İlla ağlamalı bir 
sahne vardır. Hemen sizin de gözleri-
niz dolar. Ama ben bir espri yaparım 
sana geçmez. Bu anlamda güldürmek 
çok daha zor. 

Sizin için pandemi nasıl geçti? En çok 
neyi özlediniz o günlerde? 

Pandemi tiyatro sektörü içinde kötü 
geçti elbette. Bir buçuk yıl evde otur-
duk. Sadece oyuncular değil, bura-
dan geçimini sağlayan bir ekipte var. 
Onlar içinde maddi anlamda zordu. 
Şimdi yoğunuz. Turnelerimiz var. 
Asla şikayetçi değiliz. En çok sahnede 
olmayı, seyirciyi ve onların alkışını, 
kahkahasını özledik. Zaten biz neden 
bu işi yapıyoruz ki? Herkes bilir ki ti-
yatro öyle karın doyurmaz. Ama ma-
nevi tarafı var. Meslek hayatım bo-
yunca tiyatroya hiçbir zaman ihanet 
etmedim. Her zaman dizilerde ya da 

programlarda yer alsam bile tiyatro 
yaptım. 

Bir dönem bazı oyunlar dijital mec-
ralardan yayınlandı. Bu konuda sizin 
düşünceniz nedir?

Dijital ortamda tiyatroya karşıyım. Bir 
oyun mutlaka kayıt altına alınmalı. 
Ancak herhangi bir yerde yayınlan-
mamalı. Ta ki oyunda yer alan oyuncu 
vefat edene kadar. Mesela benim de 
öğretmenim olan Müşfik Kenter’i şu an 
canlı izleme imkânımız yok. Eğer onun 
oyunları kayda alındıysa dijitalde se-
yirci ile buluşması harika olur. Ancak 
tiyatrocu hayattayken onu canlı izle-
mek gerekir. Dijital ortam hiçbir zaman 

tiyatronun o samimiyetini vermez. Se-
yircinin sıcaklığı dijitalde olmaz. 

Seyircinin öneminden bahsettiniz. 
Peki maske sizi nasıl etkiliyor?

Evet kurallar gereği maske takılması 
zorunlu. Tiyatro sahnelerinde gözet-
leme kuleleri olur. Her dekorda delik-
ler mutlaka vardır. Buradan seyirci, 
sahne kontrol edilir. Ben bu konuda 
hastalıklı biriyim. Rolüm bitti kuliste 
bekleyeyim demem. Seyirciyi gözetle-
rim. Maske olmadan önce insanların 
tebessüm edip etmediğini görürdüm. 
Şimdi kahkaha atmadıkları sürece an-
layamıyorum. Keşke arada maskelerini 
açıp gülseler…

Tiyatro oyuncusu mektepli mi ol-
malı?

İlla okullu olmak gerekmez. Ama bir 
ustanın yanında yetişmek gerekir. 
Müşfik Kenter benim hocamdı. Ama 
ben okula gitmeyip Kenter Tiyatro-
su’na da gitseydim bu eğitimi alabi-
lirdim. 

Siz tiyatronun içine doğdunuz aslın-
da. Neden Konservatuvara gittiniz? 

Tiyatroya Levent Kırca’nın yanında 
başladım. Daha sonra konservatu-
vara gitmeye karar verdim ve sınavı 
kazandım. Dört yıl okudum. O esna-
da devlet tiyatrosu deneyimim oldu. 
Konservatuvarda dört yıla yayılan 
bir müfredat bulunuyor. Teknik öğ-
reniyorsunuz orada. Mesela alaylı 
olsaydım diyafram kullanmayı bu 
kadar iyi bilemezdim. Ayrıca hoca-
larım bana farklı kapılar açtı. Müşfik 
Kenter, Cihan Ünal, Zeliha Berksoy, 

Levent Kırca’dan öğrendikleri har-
manlayıp bir Dost Elver oluşturdum. 
Kendi oyunculuk tarzım ortaya çıktı. 

Evet özellikle tiyatro için bu şart. 
Şimdilerde TV oyunculuğunda artık 
yakışıklı erkek, güzel kadın ekranda 
oluyor… 

Hatta bir zamanlar kendileri konu-
şamazdı bile biz onları seslendirir 
oyuncu yapardık. Ama tiyatro başka. 

Seyirci burada tepkisini koyuyor. 
Tiyatro oyunculuğun er meydanı-
dır. TV’lerde kataloglardan seçilen 
kızları, erkekleri izliyoruz. Eğer bir 
ustadan eğitim aldılarsa ne güzel. 
Ama almayan belli oluyor. Bazı ya-
pımcılar artık şöyle yapıyor. Görün-
tü itibariyle birini koyuyor, alt kad-
roya tiyatro oyuncuları seçiyor ki 
onu desteklesinler diye. Bu yıllardır 
Türkiye’nin kanayan yarası. 
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7. Üsküdar Kitap Fuarı 
sona erdi
Üsküdar Belediyesi tarafından 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen Kitap 
Fuarı’nın 7'incisi 19 Şubat tarihinde 
başladı. Fuara; Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın, 450 yazar
ve 115 yayınevi katıldı. 550 etkinlik
düzenlenen fuar 27 Şubat’ta sona erdi.

İhsan Oktay Anar’dan 
Tiamat
İhsan Oktay Anar sekiz 
sene sonra Tiamat romanı 
ile okuyucuyla buluştu. 
Everest Yayınları tarafından 
yayımlanan kitapta Anar, 
din-bilim, özgürlük-varlık, 
düşünme-düşünme biçimleri 
gibi konulara değiniyor.

Zeytinburnu Kitapçısı 
Buluşmaları’nın konuğu 
Halil İbrahim İzgi oldu
15 Şubat Salı günü saat 19:00’da Zeytinburnu 
Kitapçısında Zeynep Türkoğlu’nun sunduğu 
Zeytinburnu Kitapçısı Buluşmaları’nın şubat 
ayı konuğu yazar Halil İbrahim İzgi oldu. 
Halil İbrahim İzgi ile Zeynep Türkoğlu Aziz 
Çıkmazı kitabı hakkında konuştular. 

Kitabınızda 1973-74 sezonundaki 
başarıyı anlatıyorsunuz. O yıllardaki 
atmosferden bize bahseder misiniz?

O yıllarda iletişim bugünkü imkânla-
ra sahip değildi. Spor haberleri ertesi 
gün bile taşraya ulaşamıyordu. Haliy-
le o dönemle ilgili doğru bilgileri bul-
mak zor. O zamanlar insanların spora 
bakış açıları daha amatördü, duygu-
saldı, kendilerini verdikleri sosyal ak-
tiviteler şeklindeydi. Günümüzdeki 
gibi her şeyin profesyonelleştiği, 
maddiyatla simgelendiği zamanlar 
değildi. Sevinçlerin de üzüntülerin 
de daha gerçek olduğu, her şeyin sıca-
ğı sıcağına yaşandığı zamanlardı. Bu 
yüzden çok daha güzeldi diyebiliriz.

Hemşehrilerim de 
bu bilgilere sahip 
olsun
Yazma serüveniniz nasıl başladı? 
Sizi ne teşvik etti?

Yıllar önce bir abimle beraber Zon-
guldakspor kulüp binasına gitmiş-
tim. Kulübe gittiğim zaman çöp kutu-
sunun etrafında poster, eski futbolcu 
lisansları, kulüp bayrakları gibi şey-
lerin yığın halinde çöpe atıldığını 
gördüm. Kulüp binası yenileniyordu. 
Kıyamadım, üzüldüm. O zaman hep-
sini aldım onların, sakladım. Onlara 
baktım, baktıkça da kulübün tarihi-
ni ve kimliğini merak edip araştırma 
yapmaya başladım. Kulübü daha ya-
kından tanıdım. Tanıdıkça dedim ki; 
“Ben bir Zonguldaklı olarak bu bilgi-
lere sahibim, hemşerilerim de sahip 
olsun.” Bunları bildikçe kulübüme 
ve şehrime olan bağım daha da arttı. 
Ben bu bilgileri başkalarına da ak-
tarırsam aynı duyguyu başkaları da 

özellikle genç nesil yakalayabilir diye 
düşündüm. Sonra bir kitap yani Zon-
guldakspor’un tarihini yazmaya ka-
rar verdim. İşin içine girince, inanıl-
maz bilgilere, güzelliklere rastladım. 
1973-74 sezonunun bambaşka bir 
kitap konusu olabileceğini düşün-
düm. Sadece Zonguldakspor’un şam-
piyonluğu değil Zonguldak’ta sporun 
ve futbolun da altın çağının olduğu 
zamanlardı. Bunların spesifik olarak 
derinlemesine yazılması gerektiği-
ni düşündüm ve 8 yıl önce bu kitabı 
yazmaya karar verdim.

Peki bu süreçte sizi en çok destekle-
yen kimdi?

En çok destekleyen ailemdi çünkü 
gece gündüz yazmam gerekiyordu. 
Belli bir yerde durmamanız gereki-
yor. O kıvılcımı, şevki aldığınız zaman 
durmamanız gerekiyor. O yüzden ai-
leme çok teşekkür ediyorum. Hevesi-
min kırıldığı zamanlar da oldu. Zon-
guldak şehrinde maalesef çok fazla 

kayıt, görsel ve yazılı arşiv tutulma-
dığı için bilgiye ulaşmak zor oldu. İn-
sanlar elindeki belgeleri vermekten 
imtina etti. Bu beni çok zorladı. Hatta 
ikinci senemde küstürdü diyebiliriz. 
Sonrasında daha farklı bir bakış açı-
sıyla devam ettim yazmaya.

Kitabı incelediğimizde bizi o döne-
me götürüyor. Arşiv çalışması süreci 
nasıl gerçekleşti?

Ben şu anda Türkiye’deki en geniş ve 
değerli futbol arşivlerinden birine 
sahibim. Sadece Zonguldakspor ola-
rak değil Türk futbol tarihi açısında 
da söylüyorum. Aynı zamanda bir 
koleksiyonerim. Derin bir arşivim 
var. Bu arşivlerden faydalandım. O 
dönem Zonguldakspor ile ilgili aynı 
grupta olmuş diğer şehirlerin arşivle-
rini inceledim. Onların sporcularıy-
la, yöneticileriyle görüştüm. TFF’nin 
kısıtlı arşivlerini inceledim. Arşiv 
konusunda görüşülebilecek herkesle 
görüştüm.

Bu kitap Türk 
futbol tarihine
kaynak olacak
Zonguldakspor’un 1973-74 sezonundaki başarısını anlatan "Biz de Varız" kitabının okuyucu açısından 
ciddi bir arşiv oluşturacağını söyleyen Koray Atalı şunları söylüyor: Tek tek inceliyorsunuz, arşiv 
tutmaya başlıyorsunuz. Sonucunda hiç yazılmamış, bilinmeyen bir tarih de ortaya çıkıyor. Benim en çok 
beklenti içinde olduğum şey bu kitabın aynı zamanda bir ansiklopedik kaynak olması. Bu kitap, başka 
bir takım taraftarı için de Türk futbol tarihini yazacaklar için de Zonguldak tarihini yazacaklar için de 
kaynak olacak.”

s.aksu@litrossanat.com

Sercan Aksu

Bir futbol kulübünün, futboldan daha fazlasını ifade ettiği ve Zonguldak şehrinin tarihinde ne derece büyük önem arz 
ettiğini kaleme alarak bizi geçmişe götüren, okuyan her Zonguldaklının her satırında gurur duymasına sebep olan "Biz 
de Varız" kitabını sevgili Koray Atalı ile konuştum. Sadece futbol değil tarih kitabı olarak da nitelendirebileceğimiz, yak-
laşık sekiz yıllık bir emeğin ardından okuyucusuyla buluşan bu eserin serüvenini Koray Atalı’nın ağzından dinleyeceğiz.

Koray ATALI



"Bu kitap 
okuyucuya 
zorlukların aslında 
güzellik olduğunu, 
o dönemlerin daha 
yaşanılır daha 
keyifli olduğunu 
gösterecek. Aynı 
zamanda bu 
kitap bir şehri her 
yönüyle anlatıyor. 
Spor, siyaset, 
kültürel olaylar, 
madencilerin 
hayatı, şehrin o 
dönemki sosyo-
kültürel yapısı 
gibi."
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Futbolu futbol şehirlerinde 
konuşmak daha keyifli

Devamı litrossanat.com'da

1920’li yıllardan itibaren değişen/dönü-
şen bir Türkiye’nin kültürel ve sosyolo-
jik gerçekleri arasında karşımıza çıkan 
modernleşme ve siyaset ilişkisi birçok 
alanda kendini belli eder. Bu bağlamda 
değerlendirebileceğimiz bir bakış açısıyla 
kayıt teknolojisi ve müzik arasında kurulan 
denklemin bir sonucu olarak plakların her 
kesime, sosyal yaşamın içerisine tüm hı-
zıyla sızdığını görüyoruz. Kuşkusuz ülkenin 
müzikteki iç dinamikleri kadar uluslararası 
plak şirketlerinin halk tarafından tutulan 
sanatçı, güncel form ve türleri dikkate 
alarak üstlendiği ticari rolü de göz önün-
de bulundurmak gerek. Türk modernleş-
mesinde bazen içerik paranteze alınarak 
yola devam edilmiştir. Dönemin siyasi 
iradesiyle aynı dili konuşma yolunu tercih 
eden üretimlerin olması bunun doğal bir 
yansımasıdır.
Telefon, telgraf gibi asrî araçlar yeni bir 
başlangıcın ilk mahcup adımlarıdır. Ül-
kenin altyapısı neredeyse yüzyıldır başka 
bir biçimde sistemleşirken sanat, felsefe, 
bilim ve toplumsal değerler ulaşılmak 
istenen idealin yanında hareket eder. Ör-
neğin gazete haberlerinde Ankara’nın gün 
geçtikçe “asrî ve medeni” bir şehir hâline 
geldiği, hükümet merkezinde her gün yeni 
birçok temelin atıldığı, birçok çatının örül-
düğü belirtilir. Hattâ “Eskiden çürük ahşap 
evlerle dolu olan tahta şehrinin yerinde 
bu gün kâgir binalarla süslü bir şehir var-
dır.”  Zihinler, kavramlar, şehirler, binalar, 
mezarlıklar, sinemalar, müzik kısacası her 
şeyde bir asrilik/çağdaşlık vurgusu yapılır. 
Aslında zamanın ruhunu yansıtan bu söz-
cükler farklı bir dönemin habercisidir.
Türk edebiyatının dinî konularda en be-
ğenilen, sevilen ve çok okunan eserlerinin 
başında gelen, Süleyman Çelebi tarafından 
yazılan ve asıl adı Vesîletü'n-necât (Kurtuluş 
yolu vesilesi) olan mevlit, Peygamber’e karşı 
duyulan derin sevgi ve saygının bir ifadesi-
dir.  İslâm toplumlarında sosyalleşmenin bir 
aracı olan mevlit Arap ve Türk edebiyatların-
da geniş bir literatür oluşturmuştur.  Dinle-
yenlerde engin heyecan meydana getiren, 
estetik coşkuyla asırlar boyunca zevkle din-
lenen ve okunan bu eserin yazımızla olan 
meselesine gelelim.
Dönemin kültür ve sanat alanındaki geliş-
meleri, ünlü isimlerle yaptığı röportajlarla 
ve haberlerle duyuran usta gazeteci-yazar 
Hikmet Feridun’un şahit olduğu bir olay 
yazımızın iskeletini oluşturacak. Yazar, 
1930’un sonlarında, Kasım ayının ilk gün-
lerinde pembe bir kâğıda basılmış, süslü 
püslü bir davetiye alır... Bu, Taksim’deki bir 
apartmanda gece okunacak bir mevlidin 
davetiyesidir. Geleneksel ahşap evlerin dı-
şında, bir apartmanda okunacağına göre 
mevlit her hâlde “asrî bir mevlit” olacaktır. 
Çünkü Galata ve Pera’da Batılı tarzda bir 
yaşam kültürü gelişmiş, apartmanlaşma-
nın artışı bölgeye olan talebi yükseltmiş, 
Cihangir, Müslüman ve Hıristiyan seçkin-
lerin tercih ettiği semtlerden biri olmuştur.  
Mevlide geri dönelim. Hikmet Feridun da-
vete icabet eder ve Taksim’e gider. Kübik 
tarzda döşenmiş büyük bir salonda yerden 
yapılı alçak kanepeler, çeşitli elektrik lam-
baları vardır. Üstelik mevlide gelenlerin kı-
yafetleri de en son modadır. 
Kadınlar kısa kollu gece elbiseleriyle, er-
keklerde smokinlidir... Misafirler kümeler 
hâlinde oturuyor, sigaralarını içerken de-
dikodu yapmaktan çekinmiyorlardı. Gör-
dükleri karşısında yazarın o an içine bir 
şüphe düşer, acaba davetiyeyi yanlış mı 
okumuştur? “

Bilen Işıktaş

b.isiktas@litrossanat.com

Asrî bir Mevlit

Devamı litrossanat.com'da

Marmara Flüt 
Orkestrası Esenler’de 
konser verdi
19 Şubat 2022, Cumartesi 
saat 19.00’de Dr. Kadir 
Topbaş Kültür Sanat 
Merkezi’nde Prof. Dr. Ece 
Karşal’ın kurduğu Marmara 
Flüt Orkestrası konser verdi.

Cevdet Kudret Edebiyat 
Ödülleri için başvurular başladı
Bu sene Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri 
tiyatro dalında verilecek. Jüride Ahmet 
Sami Özbudak, Hasibe Yılmaz, Leman 
F. Yılmaz, Merih Tangün, Özen Yula yer 
alıyor. Armağan Ekici, Besim Dellaloğlu, 
Hatice Aynur, Sevengül Sönmez ve Tuncay 
Birkan yer alıyor. Başvurular için son tarih 
31 Ağustos 2023.

“Bilimkurgu Okuryazarlığı” 
kitabı okuyucuyla buluştu

Zümrüt Bıyıklıoğlu’nun yeni kitabı 
“Bilimkurgu Okuryazarlığı" raflarda yerini 
aldı. Genç Destek Yayınları tarafından 
yayımlanan kitapta bilimkurgu felsefesi ve 
bilimkurgu incelemesiyle, okura nasıl bir 
bilimkurgu metni yazılabileceği üzerine 
bilgiler aktarıyor.

Futbol artık 
endüstriyel bir 
olgu
Kitapta bahsi geçen dönemle bugü-
nü kıyaslarsak, şehrin kulübe olan 
ilgisinde ne gibi farklar var?

Maden işçilerinin de en ihtişamlı 
çağı olduğu için o dönemki Zongul-
dakspor’un tadı bambaşka. Çünkü o 
dönem 50 bine yakın işçi var. Zon-
guldak Türkiye’de ön plana çıkan 
şehirlerden biri. Spora bakış açısı 
da bambaşka. Zonguldak her alanda 
Türkiye’nin önde gelen şehirlerin-
den biri. Bir tek spordaki başarı eksik 
gözüküyor. Geç gelen sportif başarı-
nın halkta bir özlemi var. Bu yüzden 
bu başarı doyasıya yaşanıyor. Her-
kesin bildiği üzere futbol artık en-
düstriyel bir olgu. Duyguların ikinci 
planda olduğu, maddesel özelliklerin 
ön plana çıktığı bir dönem. O dönem-
ki futbolcuların bazen bir sözle bir 
takıma transferleri, bazı kulüplerin 
formalarındaki detayların bile geli-
şigüzel olması, giyilen kramponların 
bile el işi olması farklılık yaratıyor. 
Günümüzde her şey daha endüstri-
yel, mat ve yüzeysel.

Bu kadar hayrete 
düşeceğimi 
düşünemezdim
O dönemde yaşanmış ve sizi çok et-
kileyen olay veya olaylar nelerdir?

Bu kitabı yazmaya başladığımda bu 
kadar çok etkileneceğimi, hayrete 
düşeceğimi bilmiyordum. Çünkü 
o dönemde her şeyin daha keyifli 

olduğunu gördüm. İnsanların bir-
birine bakış açısı, birbirine verdiği 
değer, kulübün o zamanki madenci-
leri direkt temsil etmesi çok değerli. 
Aslında en önemlisi her şeyin zor 
olması. Bu, meseleyi daha anlamlı 
kılıyor. Örneğin; zamanında Zongul-
dak’tan İzmir’e deplasmana giden 
bir takım 15 saat yol yapıyormuş. 
Şu anda 6-7 saatte gidebiliyorsunuz. 
Dinlenme tesisleri, kolaylıklar var, 
otobüsler lüks sınıf, uçağa binmek 
artık otobüse binmekten daha kolay. 
O dönem öyle değil ama. Uçağa bin-
mek ekstra bir iş. Kulüp, otobüslerle 
gidiyor. Zonguldak’ın yol koşullarını 
düşündüğünüzde sadece bir yerden 
bir yere gitti diye bir insanı ödüllen-
direbilirsiniz bile.

Yazdığınız bu ilk kitap, size ne öğret-
miş olabilir?

Yazarlığın çok zor olduğunu öğretti. 
Bir şeyin hikâyesel, serüvensel ola-
rak bütünlendirilmesinin ne kadar 
zor olduğunu öğretti. Yazarlara, ya-
zıya ve bilgiye karşı daha da sempa-
tim arttı. Çünkü iyi bir kitap yazma-
ya kalktım ve 8 senemi aldı. Sekiz 
sene boyunca sabah akşam bir kitabı 
okuyucu gözüyle eser haline getire-
bilmeniz için inanılmaz bir zaman 
gerekiyor. Ayrıca zamanın ne kadar 
değerli olduğunu öğretti. 

Daha farklı eserler 
ortaya koyacağız
Kitabın devamını ya da başka bir 
sezonun öyküsünü yazmayı düşünü-
yor musunuz?

Bazı küskünlüklerim olsa da bunun 
devamı gelecek. Bir arkadaşımla be-
raber Zonguldakspor’un 14 yıl bo-
yunca 1. Lig’de yer aldığı “altın dö-
nem” olarak tabir ettiğimiz dönemi 
de yazacağız. Onun çalışmalarına 
başladık aslında. Ama psikolojik ola-
rak tatmin olabilirsek şehrimiz ve 
Türk futbolu için daha farklı eserler 
ortaya koyacağız.

Arşiv çalışması sürecinde hangi 
sürprizlerle karşılaştınız?

O dönemi yaşayan insanlarla görüş-
meler yapıyorsunuz ama söylediğim 
gibi o döneme ait bilgi bulmak zor. 
En çok sarıldığınız şey insanların 
yaşadıkları oluyor. İnsanlar yaşları 
gereği birçok şeyi hatırlamıyor. Ha-
tırlamadıkları için de size aktaramı-
yorlar. Başka alternatifiniz kalmıyor. 
Birinden bir bilgi alıyorsunuz, birin-
den başka bir bilgi. Bunların hepsi-
ni çarpıştırıyorsunuz. Bazen bunlar 
yetmiyor, başka şehirlerde yaşayan, 
başka kulüp takımlarına mensup 
insanlarla bilgileri bir araya getiri-
yorsunuz ve ortaya bir doğru çıkart-
maya çalışıyorsunuz. Arşivsel olarak 
o dönemin en büyük sıkıntısı hemen 
hemen hiçbir şeyin doğru olduğuna 
kanaat getiremiyorsunuz. Benim bu 
arşiv olayında ilk zamanlarımda kay-
nak olarak aldığım fikstürler ve maç 
sonuçlarının hemen hepsi yanlış. 
Bunlar işin içine girince ve mükem-
mel bir şey yapmaya çalıştığınızda 
karşınıza çıkıyor. Tek tek inceliyor-
sunuz, arşiv tutmaya başlıyorsunuz. 
Sonucunda hiç yazılmamış, bilinme-
yen bir tarih de ortaya çıkıyor. Benim 

en çok beklenti içinde olduğum şey 
bu kitabın aynı zamanda bir ansiklo-
pedik kaynak olması. Bu kitap, başka 
bir takım taraftarı için de Türk futbol 
tarihini yazacaklar için de Zongul-
dak tarihini yazacaklar için de kay-
nak olacak.

Okurlardan nasıl tepkiler geliyor? 
Taraftarın kitaba ilgisi nasıl?

Okuyan herkes öyle bir heyecanla 
beni arıyor ki ben de büyük mutluluk 
duyuyorum. Yaşça büyük olan insan-
lar; “O dönemleri bize tekrar yaşattı-
ğın için teşekkür ederiz” diye dönüş 
yapıyorlar. Daha genç olanlar; “O yıl-
ları bize yaşattığın için teşekkür ede-
riz” diyorlar. O dönemi yaşamayan 
insan buna salt maç skoru, o dönem-
ki yaşananlar olarak yaklaşıyor ama 
kitapta o döneme ait her şey olduğu 
içindönemin içerisine girebiliyorsu-
nuz. Yaşayanlar da “Aaa böyle bir şey 
de vardı” diyerek mutluluklarını dile 
getiriyorlar. Benim için bu kâfi. Ge-
nelde bunu alanlar Zonguldak futbol 
tarihini öncesinde de bilen ve merak 
eden insanlar. Yeni yeni taraftardan 
tepkiler geliyor; “Abi biz ne kadar bü-
yük bir camiaymışız.” diyenler var. 
O dönemi yaşamayan insanlar Zon-
guldakspor’u kafalarında canlandır-
dıklarında inanılmaz özelliklerimiz 
varmış diyebiliyorlar. Şu an 2. Lig’de 
10 bin kişiye oynuyoruz ama o za-
manlar öyle değil. Şehrin ve kulübün 
inanılmaz bir gücü var.Madencilerle 
direkt olan bir bağlantı ve tıklım tık-
lım tribünler var. O dönemde maçı 
en az 10-15 bin kişi izliyor.

Futbol kültürü olan şehirlerin hikâ-
yeleri hakkında ne düşünüyorsu-
nuz?

Futbolu futbol yapan, futbol şehir-
leridir. Bazı şehirler vardır, parayla 
yönetim ya da takım kurarsınız bin 
kişiye top oynarsınız, bunun ben fut-
bol olmadığını düşünüyorum. Futbol 
seyirciyle güzel, takdir edilince güzel. 
Sahadaki futbolcu da seyirciyle bera-
ber oynar. Baktığınız zaman taraftarı 
olmayan takımların maçlarında bir 
tat, bir tuz bulamazsınız. O maçları 

televizyondan bile izlemek istemez-
siniz. Herkes tribün sesini duymak 
ister. Futbol kültürü olan şehirler 
hangi ligde olurlarsa olsunlar seyir-
ci kapasiteleri diğer takımlarından 
fazla olur. Amatöre de düşseler ki 
Türkiye’de bizim de içinde olduğu-
muz 3-4 büyük camia vardır; amatöre 
düştüler ama 30 bin kişiye oynadılar. 
Kalktılar ayağa. Bazı şehirler vardır 
nereye giderseniz gidin futbol konu-
şabilirsiniz. Örneğin bir kahvehane-
ye gidin, futbol konuşabilirsiniz. Size 
istediğiniz sorunun cevabını verebi-

lirler. Ama bazı şehirler vardır; “ben 
futboldan anlamıyorum” diyenlerin 
sayısı daha fazladır. Futbol şehirle-
rinde futbol konuşmak her zaman 
daha keyiflidir.

Hiç konuşulmamış 
bilgiler var
Sizce bu kitabın, okurlarına en bü-
yük katkısı nedir?

Bence bu kitap okuyucuya zorlukla-
rın aslında güzellik olduğunu, o dö-
nemlerin daha yaşanılır daha keyifli 

olduğunu gösterecek. Aynı zamanda 
bu kitap bir şehri her yönüyle an-
latıyor. Spor, siyaset, kültürel olay-
lar, madencilerin hayatı, şehrin o 
dönemki sosyo-kültürel yapısı gibi. 
Bu kitap, Zonguldaklı olsun, başka 
şehirlerden okuyan olsun bütün in-
sanların ilgisini çekebilecektir. Bu 
kitapta daha önce hiç konuşulmamış, 
inanılmaz bilgiler var. Okudukların-
da bakış açıları değişecek, camiaları-
na daha çok sahip çıkacaklar. Sahip 
çıksınlar ki şehirlerinin marka değe-
rini yükselsin.
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"Basılı kitap mı, dijital
kitap mı?" diye günümüzde
yayıncılığın ikiye
ayrıldığı ve gün geçtikçe
artan dijitalleşmenin, 
kitap fuarlarına olan 
etkisini incelediğimiz 
yayıncılık sektörünün ana 
sorunsalına dahil oluyoruz.

Dijital kitaplar 
sadece bir 
alternatif

e.baki@litrossanat.com

Esma Baki

Kitap ve yazar ile kurulan 
temas bambaşka

Okuyucu kâğıdı tercih ediyor

Bahadır Yenişehirlioğlu – Yazar

Osman Okçu – Timaş Yayınları
   Yönetim Kurulu Başkanı

Dijitalleşme giderek tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de giderek 
büyüyen bir hadise. Edebiyat konu-
sunda dijital ve sesli kitaplar bir alan 
olarak kendine yer buluyor. Lakin 
bütün bu çalışmalar, gayretler insa-
nın kitabı okuması, kitaba yönelmesi 
konusunda güzel şeyler. Ama kitap 
fuarlarına oradaki canlılığa, yazar 
okur arasındaki ilişkiye, özellikle 
pandemiden sonra yeni yeni başla-
yan kitap fuarlarına ilgi azalmış de-
ğil. Çünkü TÜYAP veya özel fuarlarla 
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde gör-
düğümüz kadarıyla bu ilgi çok yoğun. 
Çünkü insanlar, birebir o sohbet or-
tamına katılabilmeyi istediği ıslak 
imzaları almayı bekledikleri fuarları 

özlemişti. Bu fiziki etkileşim; kitaba, 

yazar okur arasındaki o göz teması-

na, kitaba ulaşma isteğine, yazarla 

temas kurma isteğine dijitalleşen ki-

tap dünyası sekte vurmuyor. Açıkça-

sı benim gördüğüm bu.  Belki katkı 

sağlayabilir ama fiziki olarak kitaba 

dokunmayı,  kokusunu teneffüs et-

meyi, kitap fuarlarında ki o atmosferi 

yaşamayı asla yok edebilecek bir şey 

değil. Gerçek edebiyat düşkünleri ne 

demek istediğimi çok iyi anlarlar. Ki-

tapla kurulan temas, yazarla kurulan 

temas o atmosfer içerisinde yer alma 

ve o havayı solumak bambaşka güzel-

likte diye düşünüyorum.

Vaki değil ki dijitalleşmeyi hatta 
daha ilerisi sanallığı konuşmadı-
ğımız gün olsun. Evet artık dijital-
leşme hayatımızın ve her sektörün 
en önemli olgusu. Sektör demişken, 
dijitalin uğramadığı sektör kalmış 
mıdır?

Basılı yayıncılık da dijitalden olduk-
ça etkilenmiş ve değişime uğramış.
Sonuç olarak dijital yayıncılığın 
çıktısı olarak, e-kitaplar ve son yıl-
larda popülaritesini arttıran sesli 
kitaplar gündemde oluyor. 2000’li 
yılların başında internetin yeni yeni 

parladığı dönemde, e-kitap kavramı 
üzerine oldukça konuşulup tartışıl-
dı. Bir kesimse kitapları benimseyip, 
artık gazete ve dergi devri kapana-
cak, kitaplarda özellikle bu yeni diji-
tal gelişmeden oldukça etkilenilecek 
gözüyle bakılıyordu. E-kitapları be-
nimseyen kesimin yanında basılı ya-
yıncılıktan vazgeçmeyen, ne kadar 
dijitalleşme olsa da gerçek okur ki-
tabı eline alıp, altını çizmeli, kenar-
larına bir şeyler karalamalı. Ayrıca 
son iki yıldır tüm dünyayı etkisine 
alan Covid-19 salgını, yayıncıların 
kitap fuarlarına katılamamasına ne-

den oldu. Bunun sonucunda online 
satış platformlarına yönelim arttı.

İnsanlarda kitap 
romantizmi oluştu 
Pandemi döneminde “Evde kal’’ 
kampanyasıyla beraber insanlarda 
kitap romantizmi oluştu. Çünkü yo-
ğun ve tempolu iş hayatlarında kitap 
okumaya fırsat bulamayan insanlar, 
evde kaldıkları bu süreçte bolca 
okuma imkânı buldu. Doğal olarak, 
çok sayıda yayınevi bu dönemde çe-
şitli indirim kampanyaları düzenle-

yerek, kitap fuarlarında yapamadık-
ları satışı online kitap satışlarıyla bu 
eksiği ciddi bir oranla kapattılar.

Dijitalleşme ve pandemi kitap fu-
arlarını nasıl etkiledi? Günümüzde 
basılı yayıncılık mı yoksa dijital ya-
yıncılık mı daha önde? Bu soruların 
cevaplarını aramak için; yazar Baha-
dır Yenişehirlioğlu ve Timaş Yayın-
ları Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Okçu ile online kitap satış sitesi ba-
bil.com yetkililerinden Gökçe Özder 
ve e-ticaret uzmanı Erdem Demirci 
sorularımızı yanıtladı.

E-kitap konusu dünyada on senedir var 
olan ve geliştirilmeye çalışılan bir uygula-
ma. Daha ziyade akademik kitaplarda biraz 
daha tercih edildiğini söyleyebilirim. Bu 
konuda Amerika'da kendisine küçük de olsa 
bir pazar oluşturmuştur. Ancak ülkemiz-
de e-kitap beklenen ilgiyi görmemiş, yayı-
nevlerine maddi yönden anlamlı bir katkı 
sunmamıştır. Okuyucu halen kağıdı tercih 
etmektedir. E-satış platformları ise özellikle 
pandemi döneminde ciddi bir sıçrama yap-
mış ülkemizde de kitap okurlarının ciddi 
alım noktası haline gelmiştir. Şu anda her 
alanda olduğu gibi kitap dünyası söz konu-

su olduğunda da hızlı bir dijitalleşmeden 
bahsetmek mümkün. Eskiye kıyasla çok faz-
la kitap satış sitesi ortaya çıktı örneğin. Bu 
sitelerdeki indirim oranları, kampanyalar 
vb. geleneksel kitap alışverişi yöntemlerini 
biraz ketlemiş gibi görünüyor. Yani artık ki-
tapçıdan kitap almak eskiye kıyasla azaldı. 
Bunu kapanan kitapçılardan anlıyoruz. Öte 
yandan kitap fuarlarının sayısında ve yo-
ğunluğunda yıldan yıla bir artış olduğunu 
görüyoruz. Buralar indirimli kitap almanın, 
yazarlarla bir araya gelmenin, kitaplarla ala-
kalı etkinliklere katılmanın mekânı olarak 
giderek daha çok tercih edilir oldu. Kitap 

satış siteleri özellikle TÜYAP Kitap Fuarı gibi 
büyük fuarların olduğu zamanlarda ekstra 
indirimler yapıyor. Buna rağmen fuarlara 
olan talep azalmıyor. Ben dijitalleşmenin 
kitap görünürlüğünü artırdığını, buna bağlı 
olarak da kitap fuarlarına olan ilgiyi artırdı-
ğını düşünüyorum. Kitap satışlarında ve ya-
yımlanan yeni kitapların sayısında ciddi bir 
artış söz konusu. Bu noktada ise akla, kitabın 
sadece alınıp tüketilen/sergilenen bir nes-
neye mi dönüştüğü yoksa halen büyük oran-
da okunan/istifade edilen bir nesne mi oldu-
ğu sorusu geliyor. Bunun cevabı tartışılır.
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Pandemi 
döneminde 
“Evde kal’’ 
kampanyasıyla 
beraber insanlarda 
okumaya 
yönelerek kitap 
romantizmi 
oluştu. Çünkü 
yoğun ve tempolu 
iş hayatlarında 
kitap okumaya 
fırsat bulamayan 
insanlar, evde 
kaldıkları bu 
süreçte bolca 
okuma imkânı 
buldu. 

E D E B İ Y A T

Dijital kitaplar geleneksele rakip değil
Erdem Demirci – E-ticaret Uzmanı

E- kitaplar beklenen seviyede yaygınlaşmadı
Gökçe Özder – babilkitap.com Editörü

E-kitaplar ülkemizde beklenen seviyede yay-
gınlaşmadı. Bunda basılı kitapla aralarında 
ciddi bir fiyat farkı olmaması etkilidir diye 
düşünüyorum. Bir de e-kitap, sergilenmesi 
zor olduğu ve estetik olmaması bakımından, 
kitabı tüketim nesnesi olarak görenler için 
tercih edilebilir bir alternatif değil. Kitap-
lardan gerçekten faydalanmak isteyenler 
için de dediğim gibi basılı kitapla arasındaki 

fiyat farkının çok az olması, e-kitabı tercih 
sebebi olmaktan çıkarıyor. Yaygınlığı az ol-
duğu için kitap fuarları üzerinde herhangi 
bir etkisi olduğunu sanmıyorum.

Yüzde otuzu online satış üzerinden yürü-
yor. Kitap fuarlarında ise okuyucu yeterli 
indirim alamadığını düşündüğünde e-satış 
platformları ile mukayese edebiliyor. An-
cak kitap fuarlarının kendine özgü kültürel 

atmosferi, birçok kitabı aynı anda görmesi, 
yazar imzaları ve kitabı inceleyerek alması 
nedeniyle cazibesini devam ettiriyor. E-satış 
platformlarının diğer bir olumlu yönü ise, 
kitapçılarda bulamadığınız kitap çeşidine 
ulaşabilmenizdir. Fakat ülkemizde de dün-
yada da ciddi bir okur kitlesi kitapçıları zi-
yaret ederek kitaba dokunarak almayı tercih 
ediyor.

Pandemi döneminde kitap fuarları olmadığı 
için yayınevleri olumsuz etkilendiler. Çünkü 
kitap fuarları yayınevleri için sıcak satış yap-
ma noktalarıdır. Günümüzde internetten 
kitap satışları yapıldığı için artık ülkemizde 
pek fazla kitapçı kalmadı. Bu yüzden yayı-
nevleri satış yapmak için iki kanala muhtaç-
tırlar. Birisi kitap satışı yapan online siteler, 
diğeri de kitap fuarları. Fuarlara yayınevleri 
direk kendileri katılıp aracıya ihtiyaç olma-
dığından, nispeten kar marjları daha yüksek 
oluyor. Özellikle ücretsiz fuarlar sıcak satış 
yapabildikleri noktalar olduğu için, yayı-
nevleri pandemi döneminde fuarların iptal 
olması ile bu nakit akışından eksik kaldılar 
diyebiliriz.

Ülkemizde ve dünyada aynı şekilde e-kitap 
meselesi fazlaca köpürtüldü. İnsanların ba-
sılı kitap ile olan ilişkilerinin yani cisim ile 
olan ilişkilerinin aslına bakarsak daha kuv-
vetli olduğu görülüyor. Sadece kitap sektö-
rü içerisinde değil. Geçtiğimiz yıllarda plak 
satışları, dijital satışların önüne geçti. Yani 
insanlar müzik, kitap gibi böyle kültürel 
şeylerden elle tutulur arşivlenebilir şeyler 
istiyor. Aslına bakarsanız plak satışlarının 
dijital kanalı, geçmesi e-kitabın basılı kitabı 
hiçbir zaman geçemeyeceğini gösteriyor. 

Günümüzde ise sesli kitap konusu var. Ki-
taptan ziyade, sesli kitap asla basılı kitabı 
geçemez. Bu yüzden büyük bir rakip olma-
sı da mümkün değil. Sesli kitap Amerika 

kaynaklı bir arayışın sonucudur. Özellikle 
beyaz yakalılardan bahsediyorum. Vakti ol-
madıkları için ve sürekli hayatlarını zaman 
yönetimine göre idare ettikleri için boş 5 
dakikalarını dahi doldurmak istiyorlar. Bu-
nun içinde kitap okumaları gerekir. Dediğim 
gibi o hacimsel olarak yanında taşımadan 
çok dinlemek daha kolay geliyor. Bu fikir 
muhtemelen bu noktadan çıkmıştır. Satın 
alan insanlar evinde koltuğuna oturup da 
kulaklık takıp kitapları okumuyorlar.Yolda 
metroda zamanlarını değerlendirmek adına 
sesli kitaplara yöneliyorlar. Bu bakımdan 
sesli kitap geleneksel yayıncılığa  bir rakip 
değil alternatif.
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Dünyanın değişim hızı her geçen gün 
ivme kazanıyor. Bu durum taşrada, 
köylerde, yaylalarda, dünyanın en 
tenha bölgelerinde yaşayan insan-
lar için de böyle midir, bilemiyorum. 
30 yıldır şehrin merkezinde yaşayan 
biri olarak bu dağdağaya o kadar 
alışığım ki taşrada 2-3 hafta kaldı-
ğımda memleketimde olsam da ister 
istemez bir kalabalık, trafik ve hare-
ketlilik arıyorum. Anadolu’ya, doğa-
sına ve insanına olan hayranlığıma 
rağmen oluyor bu. Evet, İstanbul 
gibi şehirlerde zaman hızlı akıyor, 

dünyadaki gelişmeleri yakinen his-
sediyoruz. O kadar çok şey duyuyor 
ve görüyoruz ki bazen aslında hiçbir 
şey görmediğimizi ve duymadığımızı 
düşünüyorum. Cemil Meriç gibi ki-
taplara sığınmakta buluyorum ben 
de çareyi diğer kitapseverler gibi.

Çocuk yaşlardayken annem ve ba-
bamdan dışarı çıktıklarında takip 
ettiğim dergileri ve bazı öykü kitap-
larını isterdim, ihmal etmezlerdi 
isteklerimi hiç. Tabi bulabilirlerse. 
Şimdi ben de kardeşlerim de kitap 

almak istediğimizde teknolojinin 
nimetlerinden faydalanıyoruz ve 
kitap satışı yapan internet sitelerin-
den anında sipariş ediyoruz. En hızlı 
şekilde adresimize teslim ediliyor 
genelde. Çocukken ebeveynimden 
kitap ve dergi istediğim günleri ge-
çirdim gözümden. Dışarı çıkıp eve 
geri dönene kadar büyük bir heye-
can içinde beklerdim. Bazen istedi-
ğim yayınları bulamadıkları olurdu 
da büyük hayal kırıklığına uğrardım. 
Misafirlik sözü veren ve sözünden 
cayan dosta kavuşamama hissi uyan-

dırırdı bende. Şimdilerde durumlar 

biraz değişti. Dostu bekleme heyeca-

nı devam ederken, artık dostlar ceb-

ren kuryeler tarafından bizzat evi-

me teslim ediliyor. Kavuşma anında 

büyük bir zafer kazanmış muzaffer 

komutan edasını bürünüyorum ister 

istemez. Anlattıklarıma benzer şey-

ler yaşayan duygudaşlarım var mı 

okuyucularımız arasında? Onlarla 

27. sayımıza özel seçtiğimiz kitapla-

rımızı bir analiz edelim.

YENİ ÇIKANLAR ÖNERDİKLERİM

h.aygul@litrossanat.com

Halil İbrahim Aygül

Derviş
Bahadır Yenişehirlioğlu 

/ Timaş

Fatih Sultan Mehmed, Midilli’yi fet-
hedeli uzun yıllar olmamıştı. Türkle-
ri kendilerine en büyük tehdit olarak 
gören Rodos Şövalyeleri mazlumlara 
zulmetmeye devam ediyordu. İşte bu 
şövalyelerin önderliğinde, zenginliğin 
ve gücün merkezi Akdeniz’i ele geçir-
meye ant içmiş yeni bir Haçlı ittifakı 
Türk varlığını mavi sulardan silmeye 

kararlıydı.Fatih’in yiği-
taskerlerinden Yakup 
Ağa’nın ele avuca sığ-
mayan yaman oğlu Hı-
zır, bu ittifaka karşı va-
tanını müdafaa etmek 
istiyordu, ama nasıl? 
İşlenmeyi bekleyen cev-
her misali, Hızır’ın ona 
yol gösterecek bir reh-
bere ihtiyacı vardı. Bu 
cevheri işleyecek olansa 

kim olduğu ve nereden 
geldiği bilinmeyen gizemli Derviş’ti. 
Ulvi bir amaç peşinde, tarihi değiştire-
cek bir sırra vakıftı... Ve bu sırrı sahi-
bine aktaracağı günü beklemekteydi. 
Peki... Hızır ile Derviş’in yolları nasıl 
kesişecek? Hızır, sırrın sahibi olmaya 
mahir olduğunu gösterebilecek mi? 
Derviş gerçekte kim? Cem Sultan’ın 
mirası Hızır’ın ve Derviş’in kaderinde 
nasıl bir rol oynayacak? Kitapları ve 
oyunculuğuyla Türkiye’de ve dünya-
da büyük ilgiyle takip edilen Bahadır 
Yenişehirlioğlu, Derviş’te ustalıklı bir 
kurgu ve etkileyici bir üslupla bambaş-
ka bir tarih anlatısı sunuyor.

Denizi Yutan Balık  

Gökhan Özcan / Vadi

Hepimiz çalkantılı bir 
denizin ortasında dalga-
larla boğuşan şu köhne 
geminin içindeyiz. Gi-
decek yerimiz yok, ken-
dimizi atacağımız sakin 
bir kıyı yok, ne oluyorsa 
o mutlaka bizim başımı-
za geliyor, gelecek. Ne 
düşünüyorsak bu sal-
lantılı geminin içinde, 
bu tekinsiz yolculuğun 

birer yolcusu olduğumu-
zu bilerek düşüneceğiz. Ayakta kalmak, 
sağlam durmak, asla umutsuzluğa 
kapılmamak zorundayız. Evet, canı-

mız acıyacak, içimiz yanacak, kalbimiz 
gördüğümüz insanlık manzaraları se-
bebiyle daralacak, isyan kelimeleri di-
limizin ucuna kadar gelecek ve yine de 
biz ayakta kalacağız. Nice masum insan 
zalimlerce katledilecek, insaf sınırla-
rı birçok kere aşılacak, acımasızlığın 
kolları aklıselimin kavrayamayacağı 
yerlere uzanacak ve biz yine de ‘insan’ 
olmakla mükellef olacağız.

İnsan Geleceğini Nasıl 
Kurar? Kendini İnşa 
Etmenin Yolları 
İlber Ortaylı / Kronik

Kendi kendinin mimarı olma ve hayata 
atılma… Yetenek, keşif, merak, potansi-
yel, heves, ayakta kalma güdüsü… Öğren-
menin, çalışmanın, düşünmenin yolları 
ve yöntemleri… Çalışacağız, okuyacağız, 
göreceğiz, planlayacağız, kendimize bir 
hayat kuracağız, tamam ama bunu hangi 
ölçüye göre yapacağız? İlber Ortaylı bu 
kitapta kişinin hayattaki gayesini nasıl 
belirleyeceğini, hedefini nasıl koyacağını, 
geleceğini nasıl planlayacağını, potansi-
yelini nasıl değerlendireceğini yüzyılların 
içinde dolaşarak, tarihin büyük düşünür-
lerinin binlerce yıla meydan okuyan gö-
rüşlerini de yanımıza katarak izah ediyor. 
Kendimize her gün sorduğumuz ve cevap 
bulmakta zorlandığımız soruları kendi 
deneyimleri ve engin bilgisi ışığında ya-
nıtlıyor. İnsan kendini nasıl inşa eder? 
Potansiyelimizi değerlendirebilmek için 
hangi yeteneklere sahip olmalıyız? İnsan 
hedefini nasıl koyar, geleceğe dönük plan-
larını nasıl yapar? Yeteneğimizi, merakı-
mızı nasıl keşfederiz ve nasıl geliştiririz? 
Kendi talihimizin mimarı olabilir miyiz? 
Etrafa bakma sanatı nedir, nasıl öğrenilir? 
Mutluluk neden hem hakkımız hem de 
görevimizdir? En zor zamanlarda diren-
me gücünü nerede bulacağız ve ilhamı 
nelerde arayacağız? İnsan Geleceğini Na-
sıl Kurar? yaşam tecrübesini paylaşmayı 
vazife bilen bir entelektüelden, İlber Ho-
ca’dan, okurlar için bir yol açma, yol yap-
ma, kendini 
inşa etme ve 
toplumu aya-
ğa kaldırma 
rehberi. Pla-
ton, Seneca, 
Cicero, Farabi 
gibi bilgelerin 
ilhamı eşli-
ğinde ve Ye-
nal Bilgici’nin 
sorularıyla…

Alevi Bektaşi 
Tahtacı Nefesleri 
Yusuf Ziya Yörükan 
Turhan Yörükan / 
Ötüken
Dârü’l-Fünun İlâhiyat Fakültesi’n-
de ihdas ettiği ve okuttuğu Akvam-ı 
İslâmiyye Etnografyası dersleriyle 
ve ayrıca Alevîler ve Tahtacılar üze-
rinde yaptığı saha araştırmalarıyla 
yazar, Kültürel Antropoloji’nin 
b a ğ ı m s ı z 
bir ilim 
olarak ku-
rulmasına 
y a r d ı m c ı 
olmuştur. 
A l e v î l i k 
konusun-
da yapmış 
o l d u ğ u 
araştırma-
lar, ilk defa 
Hayat mecmuasında (22 Kânunu-
evvel 1927), bir yıl kadar sonra da 
Dârü’l-Fünun İlâhiyat Fakültesi 
Mecmuası’nda yayımlanmaya baş-
lamıştır. Bu yazılar, 1927 yılı öncesi 
Anadolu Alevîleri’nin sosyal ve sır-
rî hayatları hakkında güvenilir ve 
tarafsız bilgiler vermektedir. Yerli 
ve yabancı pek çok araştırıcı tara-
fından kaynak olarak kullanılan bu 
yazılar Dr. Turhan Yörükân tara-
fından derlenmiş ve onun eklediği 
notlarla birlikte tekrar Anadolu’da 
Alevîler ve Tahtacılar adıyla yayım-
lanmıştır. Elinizde bulunan Alevî, 
Bektaşî ve Tahtacı Nefesleri adlı ki-
tap ise, Prof. Yörükân’ın araştırma 
yaptığı dönemde, Alevîlerin kutsal 
kitaplarında, defter ve cönklerinde 
bulduğu, Dernek ve Cemlerinde, 
saz eşliğinde söyledikleri nefes-
leri bir araya getirmektedir. Alevî 
ibadetinde sıklıkla kullanılan bu 
nefesler, aynı zamanda, Yusuf Ziya 
Bey’in daha önce yayımlamış ol-
duğumuz kitaplarını, özellikle de 
Anadolu’da Alevîler ve Tahtacılar 
ile Şamanizm adlı kitaplarını ta-
mamlamaya ve onları daha iyi an-
lamamıza yardımcı olacaktır. 

Benjamin Button’ın 
Tuhaf Hikayesi 
Francis Scott Key 
Fitzgerald /
Türkiye İş Bankası
Yaşlı bir adam olarak dünyaya gelip 
zamanla gençleşme fikri F. Scott Fitz-
gerald’ı büyülüyordu. Yazarın iki yıl 
boyunca zihninde evirip çevirdikten 
sonra 1922 yılında yazdığı Benjamin 
Button’ın Tuhaf Hikâyesi’ni Mark 
Twain’in şu sözü esinlemişti: “Ha-
yatın en iyi kısmının başta, en kötü 
kısmının da sonda olması ne yazık.” 
Fitzgerald bu en bilinen hikâyesin-

de 1860 y ı -
lında yaşlı bir 
adam olarak 
doğup gide-
rek gençleşen 
Benjamin But-
ton’ın hayatını 
anlatır. Ben-
jamin Button 
yalnızca yaşlı 
bir adamın be-
deniyle dün-
yaya gelmemiştir. 70’li yaşlarındaki 
bir adamın zihnine ve zevklerine de 
sahiptir. Gençleştikçe dirilen bede-
niyle birlikte daha aktif bir hayata ve 
ilgi alanlarına kavuşur. Yazar yaşın 
insanın kimliği üzerindeki etkisine 
dikkat çeker. Yaşlanma üzerine yazıl-
mış bu nükteli, fantastik hiciv, Holl-
ywood’un da dikkatinden kaçmamış, 
2008’de vizyona giren film uyarla-

ması büyük ilgi görmüştü.

Matmazel 
Noraliya'nın 
Koltuğu 
Peyami Safa / Ötüken
Karşılaştığı bir takım olağanüstü 
olayları benimsediği materyalist ve 
pozitivist felsefenin ilkeleriyle açık-
layamayan, şüphe, tereddüt ve bu-
nalımlar içinde kıvranan Ferit, tıp 
fakültesini bırakıp felsefe bölümüne 
geçen fakat içinde bulunduğu mü-
tereddit ruh hali sebebiyle buraya 
da düzenli olarak gitmeyen bir üni-
versite öğrencisidir. Ferit, Yüksek-
kaldırım’da içinde birbirinden garip 
insanların ya-
şadığı bir 
pansiyonda 
kalmaktadır. 
Pansiyonda 
kaldığı altı 
gün boyunca 
karşılaştığı 
o l a ğ a n ü s t ü 
olaylar ve 
kız arkada-
şı Selma ile 
arasında geçen tartışmalar, ciddi bir 
psikolojik bunalımdan geçen Ferit’in 
durumunu daha da kötüleştirir. Pan-
siyonda tanıştığı Aziz, bu sıkıntılı 
günlerinde Ferit’in en büyük des-
tekçisi olur. Teyzesinin gizemli bir 
şekilde ölümü ile yüklü bir mirasa 
kavuşan Ferit, yaşadığı travmayı at-
latabilmek için Aziz’in tavsiyesiyle 
Ada’da bir ev kiralar. Bu ev bir yıl 
önce ölmüş, gizemli bir kadın olan 
Matmazel Noraliya'ya aittir. Peyami 
Safa’nın, kaleme aldığı romanları 
içinde en fazla beğendiğini ifade et-
tiği romanı Matmazel Noraliya'nın 
Koltuğu, anlatım tekniği ve olay 
örgüsü bakımından bütün eleştir-
menlerce Türk edebiyatının en ciddi 
psikolojik romanı olarak kabul edil-
mektedir. 

Peyami 
Safa’nın, kaleme 
aldığı romanları 
içinde en fazla 
beğendiğini 
ifade ettiği 
romanı 
Matmazel 
Noraliya'nın 
Koltuğu, 
anlatım tekniği 
ve olay örgüsü 
bakımından 
bütün 
eleştirmenlerce 
Türk 
edebiyatının en 
ciddi psikolojik 
romanı 
olarak kabul 
edilmektedir.

İlber Ortaylı bu kitapta kişinin hayattaki gayesini 
nasıl belirleyeceğini, hedefini nasıl koyacağını, 
geleceğini nasıl planlayacağını, potansiyelini 
nasıl değerlendireceğini yüzyılların içinde 
dolaşarak, tarihin büyük düşünürlerinin binlerce 
yıla meydan okuyan görüşlerini de yanımıza 
katarak izah ediyor.
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Kitaplar, beklemek ve 
kavuşmak
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Rasim Özdenören’den T a v s i y e l e r Bu hafta, öykülerini Anadolu’nun köy ve kasabalarında edindiği izlenimler-
den yararlanarak ayrıntılı betimlemelerle ve insanın evrensel yanlarını öne 
çıkararak kaleme alan, Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Çok Sesli 
Bir Ölüm, Gül Yetiştiren Adam, Denize Açılan Kapı, Çapraz İlişkiler, Aşkın 
Diyalektiği, İmkânsız Öyküler ve daha nice edebi eserin sahibi, Türk öykü ve 
deneme yazarı Rasim Özdenören beyefendiye “Hangi kitapları okuyalım?” 
diye sordum. İşte aldığım cevaplar:

Dünya Tarihi  
Clive Ponting / Alfa
Bilinen dünya tarihi anlatıları, Batı 
uygarlığının yükselişine odaklan-
ma eğilimi nedeniyle Antik Yunan, 
Roma İmparatorluğu ve Avrupa’nın 
genişlemesi konularına ağırlık ve-
rir. Çin, Hindistan ve Japonya gibi 
büyük uygarlıkların tarihleri, dola-
yısıyla dünya nüfusunun çoğunlu-

ğunun yaşadıkları, 
genellikle çok daha 
küçük bir alana sı-
kıştırılır. Dünya 
Tarihi, tamamen 
farklı bir yaklaşım 
sergiliyor. İnsanın 
öyküsünün bütünsel 
bir açıdan anlatıl-
ması gerektiği varsa-
yımından yola çıka-

rak insanın evrimini, 
avcı ve toplayıcı olarak yaşamlarını 
ve devamında tarıma geçişlerini 
irdeledikten sonra Mezopotamya, 
Mısır, Çin, İndus Vadisi, Mezo Ame-
rika ve Peru gibi yeryüzünün çeşitli 
bölgelerinde uygarlıkların ortaya 
çıkışını ele alıyor. Anlatısına ilk uy-
garlıkların öyküsüyle devam ederek 
bunların yalnızca farklılıklarını de-
ğil, benzerliklerini de vurguluyor. 
Aralarındaki ilişkilerin nasıl kurul-
duğunu ve teknolojinin, fikirlerin 
ve dünyanın en büyük dinlerinin 
birinden ötekine nasıl geçtiğini açık-
lıyor. Büyük İslam, Çin ve Moğol İm-
paratorlukları’na ayrıntılı olarak yer 

veriyor. Öykünün ancak sonlarına 
doğru Avrupa, teknolojik yenilikler 
ile sosyal ve ekonomik değişimle-
rin üzerinde yükselerek yavaş yavaş 
dünyaya egemen olmaya başlıyor. 
21. yüzyıla gelindiğinde Avrupa’nın 
bu egemenliği de ortadan kalkıyor. 
Dünya Tarihi, tam bir küresel alan 
taramasını gerçekleştirerek insanlık 
tarihinin yeni ve şaşırtıcı derecede 
farklı bir anlatımını sunuyor. Bu, 
yeni yüzyılda geçerli olacak bir dün-

yanın tarihi.

İslâm Peygamberi 

Muhammed 
Hamidullah / Beyan
Tüm İslam Dünyasında 20. Yüzyılın 
en büyük alimi olarak kabul edilen 
Muhammed Hamidullah’ın, hazırlı-
ğı 20 yıl sürmüş olan en önemli eseri 
İslam Peygamberi, yeni kuşakların 
da anlayabilecekleri bir dille yeni-
den tercüme edilerek yayımlandı. 
Kırıkkale Üniversitesi öğretim gö-
revlilerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Yazgan tara-
fından Fran-
sızca aslın-
dan tercüme 
edildi. İslam 
Peygamberi, 
yayınlandı-
ğı ilk gün-
den bu yana, 
tüm İslam 
Dünyasında 

haklı bir şöhrete sahip oldu. İslam 
Peygamberi’ni kendi türünün en 
önemli eseri kılan faktör, yirmi yılı 
aşkın yoğun bir çalışma sonucunda, 
peygamberimizin özel ve aile hayatı, 
içine doğduğu çevre, peygamberlik 
mücadelesi ve kurduğu devlete iliş-
kin en temel bilgileri birinci el kay-
naklara dayalı olarak vermesidir. 
Muhammed Hamidullah Hoca’nın 
tüm eserleri gibi İslam Peygamberi 
de kendisinden sonra yazılan tüm 
siyer kitaplarını etkilemiş ve onlara 
kaynaklık etmiştir. Muhammed Ha-
midullah, eserleri tüm dünya dilleri-
ne çevrilmiş ender insanlardan biri-
dir. İslam Ülkelerinde olduğu kadar 
diğer ülkelerde de hep saygıyla kar-
şılanmış, İslami ilimler alanında oto-
rite olarak kabul edilmiştir. Eserleri-
nin tamamında görülen yoğun bilgi 
birikimi, tarafsızlık ve ilmi kriterlere 
uygunluk, her birini kendi alanının 
en önemli yayını haline getirmiş ve 
tüm dünyada sahip olduğu şöhretin 
pekişmesine katkıda bulunmuştur.

Karamazov 
Kardeşler 

Fyodor Mihayloviç 
Dostoyevski / Can
Karamazov Kardeşler, edebiyat tari-
hinde çok az romana nasip olmuş bir 
üne sahip. Klasik Rus edebiyatının 
dev yazarı Dostoyevski’nin bu son 
romanı, Rusya’nın ruhunu simgele-
yen temsilcileriyle Karamazov aile-

sine odaklanmış, ama girmedik alan, 
değinmedik konu bırakmamış: din, 
ahlak, baba katli, şiddet, Doğu-Batı 
sorunu, sınıf mücadelesi, feodalizm, 
sosyalizm… Dostoyevski’nin “hiçbir 
romanımı bu kadar önemsemedim” 
dediği Karamazov Kardeşler, daha 
yayımlandığı tarihten itibaren kült 
bir eser haline gelmiş ve tüm dünya-
da büyük tartışmalara yol açmıştır; 
20. yüzyılın temel yazınsal izlekleri-
ni belirlemiş ve pek çok yazarı peşin-
den sürüklemiştir. Kitabın yayım-
lanmasından kısa bir süre sonra ölen 
Dostoyevski, tıpkı Suç ve Ceza’da ol-
duğu gibi bu kitabında da insanlığın 
evrensel sorunlarını ortaya koyar. 
Karamazov Kardeşler, bu anlamda 
“kuyuya atılmış bir taş” kadar etkili 
bir yapıt olarak önemini koruyor.

Muhammed 
Hamidullah 
Hoca’nın tüm 
eserleri gibi İslam 
Peygamberi de 
kendisinden 
sonra yazılan tüm 
siyer kitaplarını 
etkilemiş ve 
onlara kaynaklık 
etmiştir.
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Dijital sanatlar 
doğayı nasıl 
algılar?

Kalyon Kültür’ün 
devam eden FLORA 
isimli sergisini, Litros 
Sanat’ın yeni sayısı 
için küratörleri Ceren 
ve Irmak Arkman ile 
konuştuk. Sergide 
dijital sanatların 
doğayı nasıl algıladığı 
ve yorumladığı 
konularına eğildiklerini 
söyleyen Arkman 
kardeşler, bu serginin 
yıl içinde yapacakları 
doğa temalı sergilerin 
ilki olduğunu belirtiyor. 

a.demirtas@litrossanat.com

Ali Demirtaş

Kalyon Kültür’ün doğa ve sanat diya-
loğuna dikkat çektiği ve bu anlamda 
güçlü mesajlar barındırdığı FLORA 
isimli sergisini küratörleri ve aynı 
zamanda Kalyon Kültür’ün direktör-
leri olan Ceren ve Irmak Arkman ile 
konuştuk. Arkman kardeşler, 18 yıldır 
ağırlıklı olarak dijital sanat ve tasarım 
konuları üzerine çalışıyor. Bu alanda 
sergi, festival, seminer, workshop ve 
fuarlar düzenleyen ikili, bir süredir de 
Kalyon Kültür’ün direktörleri olarak 

görev yapıyor ve şimdi de içinizi aça-
cak bir sergiyle karşımızdalar: FLORA. 
Dijital sanat alanının öncü isimleri 
Anna Ridler, Clement Valla, Franço-
is Quévillon, Mat Collishaw, Mustafa 
Hulusi, Pascual Sisto, Quayola, Ryoi-
chi Kurokawa ve Sabrina Ratté’nin iş-
lerini bir araya getiren FLORA sergisi 
insanların sanat çerçevesinde doğayı 
nasıl yorumladığına odaklanırken, 
bitki tasvirleri özelinde dijital sanatçı-
ların doğaya getirdiği yenilikçi ve de-

ğişik yorumlara eğiliyor. Uluslararası 
9 sanatçıyı bir araya getiren sergi Kal-
yon Kültür’ün Nişantaşı Taş Konak bi-
nasının 2 katında da 16 Nisan’a kadar 
ziyaret edilebilecek. Ayrıca bu sergiyi 
gezen her ziyaretçinin dikili bir fidanı 
olacak. Şöyle ki, sergiyi ziyaret edip 
formu dolduran katılımcılara Kalyon 
Kültür tarafından bir fidan dikilecek 
ve bu fidanların sertifikaları ziyaretçi-
lere ulaştırılacak. 

Doğa başlığı altında 
üç sergi olacak
Bu serginin yapılmasına nasıl karar 
verildi ve süreç nasıl gelişti?

Kalyon Kültür’deki ilk sergiyi solo 
yaptıktan sonra ikinci sergiyi bir grup 
sergisi yapmak istiyorduk. Bu sergi-
nin neredeyse yarısı kadar ki kısmı 
daha önceden tanıdığımız ve düzenli 
çalıştığımız, işlerini çok yakından ta-
kip ettiğimiz ve kendilerine güvendi-

ğimiz sanatçılardan oluşuyor. Onları 
bu serginin merkezine koyduktan 
sonra, doğa temalı işler üreten isim-
ler araştırmaya başladık ve epey bir iş 
arşivledik. Ancak bu sergide hepsini 
kullanamazdık, biz de bu sergiyi bir 
seri haline getirelim diye düşündük. 
Sonuç olarak doğa temalı üç sergi 
planladık. FLORA da bu serinin ilki. 
Bu sergide bizim de ilk kez çalıştığı-
mız ve Türkiye’de de gösterimlerini 
ilk kez yapan sanatçılar da var. Sergi 

içerisinde üç boyutlu çekimler de 
yer alıyor, klasik animasyonlar 

da. Tamamen yazılım üzerine 
de işler var yapay zekâ işleri 

de. Kısacası bu sergide dijital 
sanatın farklı kollarından iş-

ler görmek mümkün. İkinci 
sergiyi de 17. İstanbul Bie-
nali’ne paralel etkinlik 
olarak gerçekleştireceğiz. 
İkincisi serginin konusu 

ise insanların doğayı 
nasıl dönüştürdüğü 

içeriğinde “İnsan 
Eli Değmiş” baş-

lığında olacak. 
Söz konusu 

sergide ‘her 
şey çok 

kötüye gidiyor, dünyanın sonu geldi’ 
gibi aşırı negatif yorumlar yapmak-
tansa, bu yorumu izleyiciye bırakmak 
istiyoruz. Bağırarak bir şey söylemek 
istemiyoruz. 

FLORA’da daha çok çiçek ve bitki ör-
tüsü üzerine odaklanan işler görü-
yoruz. Bunun özel bir nedeni var mı?

Sanatın her döneminde sanatçıların 
doğaya ilgisi olduğunu görüyoruz. 
Hatta bu ilginin arttığı bazı dönem-
ler de var biz bu dönemin de öyle bir 
dönem olduğunu düşünüyoruz. Bu 
hem dünya gündemiyle hem de diji-
tal sanatın bu alana yakınlığıyla ilgili 
olabilir. Şu an doğa temalı işler konu-
sunda dijital sanatta ciddi bir yükse-
liş var. Biz de bu sergide hem dijital 
sanatların nasıl bir dünya olduğunu 
göstermeye çalışıyoruz hem de dijital 
sanatta doğa tasvirlerinin nasıl ol-
duğu ve nasıl anlattığı aynı zamanda 
doğayı nasıl gösterdiği gibi konulara 
eğilmeye çalıştık. Odak olarak da bit-
ki örtüsü ve çiçekleri belirledik.

“Sanatçı üretiyor 
ve bitiyor” diye bir 
şey yok
Bu serginin küratöryel sürecinden 
bahseder misiniz? Ayrıca dijital sa-
natların kürasyonu nasıl oluyor, zor-
lanıyor musunuz?

Küratörlük bir noktada kontrolü eli-
ne almayı gerektirse de sanatçılara 

da her zaman söz hakkı tanıyoruz. 
Ancak çoğu uzun süredir çalıştığımız 
ve bize güvenen sanatçılar olduğun-
dan genelde bize güveniyorlar. İkinci 
sorunun cevabı, evet çok zor. Örneğin 
bir videoyu düşünün. Aynı video-
yu farklı farklı şekillerde göstermek 
mümkün. Sonuçta bir videoyu, tüm 
odayı kaplayan bir LED ekranda da 
gösterebilecekken, 30 inçlik küçük 
bir ekranda da gösterebiliriz. Bu ek-
ranı yere de koyabiliriz, tavana da 
asabiliriz. Yapabileceğiniz birçok 
seçenek var. Sonuçta sergileme için 
kullandığınız ekipmanlar, günün so-
nunda o işin nasıl deneyimlendiğini 

çok değiştiriyor. Bu nedenle sanatçı 
yapıyor ve bitiyor gibi bir alan değil 
dijital sanat. Sesini nasıl duyduğu-
nuz, görüntüsünü hangi ekranda 
gösterdiğiniz her şey bu süreci et-
kiliyor. Bu süreç hem teknik bilgi-
nizin fazla olmasını hem de aynı 
işi farklı farklı şekillerde hayal 

edebilmenizi gerektiriyor. Bu 
nedenle fiziksel işlerin yerleşti-

rilmesine göre evet dijital sanatlar-
da kürasyon daha farklı, daha zor ve 
komplike. 

Türkiye’deki 
Küratörlük 
sisteminden farklı 
çalışıyoruz
Öte yandan biz Türkiye’deki küra-
törlük anlayışından başından beri 
farklı çalışıyoruz. Bizim yaptığımız 
uluslararası alanda yaratıcı prodük-
tör olarak tanımlanıyor. Bizim ön-
celiğimiz her zaman sanatçının işini 
ve tekniğini iyi anlamak, onu en iyi 
nasıl sergileyebilirizi yapmak ve tüm 
bunları üç boyutlu olarak mekânda 
düşünmek. Sıralamamız bu şekil-
de. Bir de tabii izleyiciyi. İzleyicinin 
mekânı nasıl algılayacağı da önemli. 
Bunu asla göz ardı etmiyoruz. Bir di-
ğer husus da sanatçının işine saygı… 
Ancak ülkemizde küratörlük, sanatçı-
ları seçip, kavramsal çerçeveyi yazıp 
ondan sonra da bir şekilde o işlerin 
yerleştirilmesi üzerine kurulu. Biz ise 
bunu biraz daha ters kurguluyoruz 
her zaman için. Festivalde ayrı, ku-
rumsal mekanlarda ayrı, fuarda ayrı 
olarak düşünüyoruz kürasyon süre-
cini. Çünkü mekân yani işin nerede 
sergileneceği çok önemli. Dolayısıyla 
Türkiye’deki küratörlük bağlamın-
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Kalyon Kültür'ü dijital sanatta öncü 
yapmak istiyoruz

Konağın mimarisini
kapatmıyoruz

Kalyon Kültür’ün ve dolayısıyla sizin dijital 
sanatlar alanında Türkiye’de sözü geçer bir 
mekân olma konusunda kaygısı var mı?

Evet bizim böyle bir isteğimiz var. Sonuçta bi-
zim geçmişimiz ve kuvvetli olduğumuz alan 
bu. Bu mekânda çalıştığımız sürece bunu ola-
bildiğince geliştirmek ve buna yatırım yapmak 
amacımız. Çünkü bunu çok önemli buluyoruz. 
Kalyon Kültür de buna kurumsal olarak sıcak 
bakıyor. Çünkü geniş kitlelere ulaşabilen bir 

alan ve hala ihtiyaç var. Öte yandan dijital sa-
natlara odaklanan kurum sayısı hala çok az. 
Sanat sergilerine dijital sanatlar dahil ediliyor 
ama yeterli değil. Son senelerde özellikle yurt 
dışındaki sanatçı ve eserleri ülkemize getiren 
sergiler de oldukça azaldı. Yani Türkiye’de iş-
lerini görebildiğimiz yabancı sanatçı sayısı çok 
az ve bu ciddi bir gerileme. Biz buna biraz di-
renmek istiyoruz ve bu konuda zenginlik kat-
mak istiyoruz. Bunun için çalışmaya devam 
edeceğiz. 

Kalyon Kültür’ün odaları ve 
mimari yapısı sergi sürecin-
de işlerle nasıl bir diyalog 
halinde?

Biz sergilerde mekândan 
uzaklaşmamaya gayret edi-
yoruz. Sonuçta tarihi güzel 
bir mekânımız var. Sergilerde 

duvarları ve konağın mimari-
sini kapamamaya çalışıyoruz. 
Dijital bir iş yapıyoruz diye 
odaları beyaz küp haline ge-
tirmek gibi bir derdimiz yok. 
Dolayısıyla işler bir şekilde 
mekanla konuşsun istiyoruz. 
Mimariyi hiçbir sergide kapa-
mamaya çalışıyoruz.

“Gelecek ilgili her şey bana korkutucu geliyor. 
İnsan nasıl insan kalacak bilmiyorum.” diye 
kaygılarını dile getirdi bana genç bir anne, 
sosyal medya yazışmalarımız sırasında. Bil-
gisayar mühendisi olması, benzeri kaygılarını 
daha da güçlendiriyordu. Kendisi çevrim içi 
yaşayan ilk kuşaktan olduğu hâlde, lise ça-
ğındaki çocuklarının siber uzaydan metaver-
se dönüşen ağlarla ilişkisinin nasıl bir seyir 
izleyeceği konusunda cevabını veremediği 
sorularla doluydu.

Ya eğitimsiz kitleler ne yapsın, hele ki cep 
telefonu kanalıyla “yeni hayat”a adım uy-
durmaya çalışan madunlar… En başından 
itibaren dijital teknoloji alanında bir eğitim 
boşluğu bulunduğu açık. Aileler yasaklama-
ya gittiğinde hayal bile edemedikleri şoklar 
yaşıyorlar. Kızımın üniversiteden arkadaşı, 
muhafazakâr bir aile çocuğu, tesettürlü bir 
genç kız, dijital oyunlardan biri vasıtasıyla ta-
nıştığı Amerikan subayına kaçtı. Tıpkı çeşitli 
“katılım sağlayan” fantastik oyunlarda oldu-
ğu gibi Amerikalı subay İstanbul’a gelip, oyun 
dünyasının tehditlerine karşı eve kapatılan 
genç kızı “fanatik” ailesinden “kurtardı.”  

Siber uzay, birbirine bağlı olan cihazların 
teknolojisi ve bu teknolojiyi kullanan bizler, 
Zizek’in ifadesiyle birbiriyle uyumsuz evren-
lere ait mesaj bombardımanlarına maruz 
kalmaktayız. Hazırlıksız kullanıcı istismara 
çok açık bir hedef hâline gelebilir bu bom-
bardımanlar sırasında. Geçtiğimiz aylarda 
bir “İfşacı” çıktı ve Facebook’un kârına halel 
gelmesin diye nefret söylemi içeren yalan 
haberleri görmezden geldiğini iddia etti. 
Ardından da Facebook’un genel müdürü 
şirketin imajını tazelemeye yönelik müjdeyi 
verdi: “Kullanıcının bakmakla sınırlı kalmayıp 
deneyim içinde olacağı somut bir internet” 
kapıdaydı. 

Kullanıcı bu somut internet vasıtasıyla iste-
diği kişinin kılığına bürünüp istediği mekân-
larda dolaşacaktı. Hologram olarak anında 
çeşitli sanal alan ve mekânlara ışınlanacaktı. 
Böylesine bir “tecrübe” şansının sosyal med-
ya platformlarının kırılganlaştırdığı kuşakla-
rın gerçek hayatla bağlarını güçlendirmesi 
beklenebilir mi?  

Benzeri oyunlar esasında uzayıp giden bir 
ergenlik çağının talepleriyle de içerik kazanı-
yor. Sanal bir tecrübe ortamı ise nihai planda 
bir tür yersizlik yurtsuzluk hissi oluşturuyor 
olmalı ergen kullanıcıda. Bana kalırsa, çok 
büyük ufuklara inandıran siber uzay ortam-
ları gençleri nihayet yabancılaştıkları gerçek 
hayata doğru itelerken gururlarını da yaralı-
yor. Başka bir tarafta benzeri yaraları onarıcı 
bir hakiki ilişkiler ağı bulunabilse keşke. 

Bütün bunları, metaverse konusunda büyük 
korkulara kapılalım diye yazmıyorum, tersi-
ne, ihtiyacımız olan şey korku değil, kavra-
yış. 1888’de sinema tarihinin ilk ürünü olan 
Trenin Gara Girişi’nin gösterimi çok daha 
büyük bir panikle karşılanmıştı. Lumiere 
Kardeşler’in yaptığı filmle ilgili efsane şöyle: 
Seyirciler dolu bir trenin kendilerine doğru 
geldiğini görünce çığlık çığlığa arkalara doğ-
ru koşuşurlar. Kaldı ki Fransızlar Osmanlılara 
göre fotoğraf makinesine daha alışık bir mil-
let. Takip eden yıllarda kimi âlimlerimiz halkı 
fotoğraf makinesine karşı korkutacak konuş-
malar yaptılar. (Niyazi Berkes) Korkunun da 
bir faydasını görmedi toplum.  

Ailede ve eğitim kurumlarında herhangi bir 
hazırlığı yapılmamış yeni icatlar, gençleri hep 
arayış içinde, bezgin ve yorgun bir aralıkta 
alıkoyuyor. Eğitimsiz kadın ve erkekler cep 
telefonlarının gösterdiği oyun keşiflerinin 
götürdüğü maceralarla yabancılaştıkları ha-
yatlarını bir tür metaverse tecrübeleri panayı-
rına dönüştürmeye yöneliyor. Politikacılar ve 
sosyologlar olup bitenleri genellikle sonra-
dan tanımlıyorlar.  Bu yüzden de endüstrinin 
allayıp pullayarak piyasaya sürdüğü her yeni 
icat trenin gara girişi sırasında seyircilerde 
oluşan türde bir paniğe yol açıyor kitlelerde. 

Ayağın toprağa basması, elin işe yatkınlığı, 
gerçekliğin önceliği… Masalların oluşturdu-
ğu iyimser, yapıcı, diğerkâmlık hissiyatı sağ-
layacak bir oyun dünyası da mümkün olmalı.

Cihan Aktaş

c.aktas@litrossanat.com

Metaverse ve 
kaygı

dan biraz daha farklıyız. Eseri içine 
koyduğunuz mekân nasıl, ışığı na-
sıl, nasıl bir büyüklükte, tüm bunlar 
işin nasıl sergileneceğini etkileyen 
şeyler. Biz bunu sıfırdan bir prodük-
siyon olarak görüp hareket ediyo-
ruz. Örneğin ülkemizde genelde ser-
gilerde sadece küratör adı gösterilir. 
Ama biz prodüksiyon ekibimizi de 
katarız ve bunu belirtiriz. Bu bizim 
için önemli bir şeydir. Bu nedenle 
sergi sürelerini uzun tutmak ve çok 
fazla sergi yapmamamızın da nedeni 
bu. Çünkü her serginin kendi içinde 
ciddi bir prodüksiyon ve emek var. 
Öte yandan küratör tanımlaması-
na da mesafeliyiz. Yaratıcı yapımcı/

prodüktör tanımlaması daha doğ-
ru. Çünkü sanatçıya eserinin hangi 
ekipmanla nasıl gösterileceği konu-
sunda destek vermek bizim işimiz. 
Eserin son noktada geleceği haline 
kadar ki varan süreçte sanatçıyla or-
tak bir yaratım sürecinde oluyoruz. 

NFT’ler doğaya 
zarar veriyor
Son günlerde çokça konuşulan NFT 
mevzu hakkında siz ne düşünüyor-
sunuz?

Şu an kiminle konuşsak NFT derdin-
de. Herkes bununla ilgileniyor. Çün-
kü daha düşük maliyetlerle aldığınız 
ya da ürettiğiniz bir şeyi daha yüksek 
fiyatlara satabiliyorsunuz. Bu nasıl 

çok hızlı para kazanırız çılgınlığı ile 
ilgili bir şey. Biz NFT’yi doğrudan sa-
natla ilgili bir şey olarak görmüyo-
ruz. Evet bu işin sanat kısmı da var 
ama NFT illa ki sanat olmak zorunda 
değil. Örneğin kendi WhatsApp ya-
zışmalarının da NFT’sini yapıp onu 
da satabilirsin. Yani bunun illa sanat 
olması gerekmiyor. İnsanların asıl 
ilgisini çeken ekonomik ve piyasa 
kısmı. Bunun getirdiği bir çılgınlık 
var ama bu sonsuza kadar sürmeye-
cek. Bu dönemsel bir şey. Her zaman 
bir lira koyup on bin lira alacağınız 
bir şey olmayacak bu ve bir noktada 
düzene girecek. NFT ile sanat işleri-
nin satılabiliyor olması mevzuu ise 

sanat dünyasını etkileyecek konu-
lar. Ve uzun süreçte bu etkilerin de-
vam edeceğini düşünüyoruz. Sanat 
alanında varlığı uzun vadede olacak 
ama şu anki halkın tümündeki bu 
çılgınlık bir noktada bitecek. Sanat 
dünyasında aktif kullanımı olsa bile 
bu bir düzen ve düzenleme çerçe-
vesinde yapılacaktır. Bu çılgınlık da 
geçince sanat için daha efektif kul-
lanıldığı bir dönem başlayacaktır. 
Ayrıca yakın zamanda NFT’lerin do-
ğaya da zarar verdiği konusunda ko-
nuşmaya başlayacağız. NFT’ler için 
kullanılan sunucular doğaya zarar 
veriyor. Bunları temiz yapanlar da 
başladı, doğa dostu NFT’ler gibi. 

Dijital sanatlara odaklanan kurum 
sayısı hala çok az. Biz de bunu 
olabildiğince geliştirmek ve buna 
yatırım yapmak istiyoruz. Çünkü 
bunu çok önemli buluyoruz. Kalyon 
Kültür de buna kurumsal olarak 
sıcak bakıyor. Çünkü dijital sanatlar 
geniş kitlelere ulaşabilen bir alan ve 
hala ihtiyaç var.
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Netflix her projenin 
kurtarıcısı

Netflix’in baş köşede olmadığı Mubi’den bahsedilmeyen bir dijital ekran 
yazısı olur mu? Olmaz. Dijital platformlar arasında dengeler, öne çıkanlar 
değişse de Netflix ve Mubi’nin yeri değişmiyor. Onların yanına yeni sayıda 
Amazon Prime ve beIN CONNECT ekleniyor. 

r.bulut@litrossanat.com

Rabia Bulut

Televizyon dünyasında dizi üretim-
leri hız kesmeden devam ediyor. Di-
ziler başlıyor, başladığı gibi bitiyor 
ama bittiği noktada yenisi anında 
ekleniyor. En son eklenen dizilerden 
Baba ve Oğlum ise şu anlık dikkatleri 
üstüne çekiyor. Özellikle Baba dizisi 
ilk bölümden kendi kitlesini oluş-
turmaya başladı. Haluk Bilginer’in 
başrolde yer alıyor dediğimiz anda, 
neden izleyiciyi sardığı anlaşılır hale 
geliyor. Geniş bir oyuncu kadrosu 
olan dizisinin genç başrolü ise Tolga 
Sarıtaş olunca, dizi uzun soluklu bir 
yolu garantiliyor. Aile üyelerinin her 
birinin bir dizi ismi olmasından son-
rada sırada hukuk kavramları var gibi 
gözüküyor. Yargı dizisinden sonra 
yeni bir hukuk dizisi Hakim’de yakın 
zamanda yayın hayatına başlayacak. 
Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer 
aldığı dizi, Breaking Bad dizisi yıldızı 
Bryan Cranston’un başrolünde yer 
aldığı Your Honor’ın yerli uyarlaması 
olacak. Yıllardır adaleti sağlayan bir 
adamın, oğlunu korumak için girdiği 
mücadeleyi anlatan dizi Gain’den ya 
da beIN CONNECT üzerinden izlene-
biliyor.

Yüreğimizi burkan bir 
vedanın hikâyesi

Kült olan filmleri bizlerle buluştu-
ran Mubi; yüzümüzü güldürmeye, 
günümüzü şenlendirmeye devam 
ediyor. Kütüphanesine eklenen na-
dide filmler arasından 2021 yapımlı 
Küçük Anne (Petite Maman) bir adım 
öne çıkıyor. Fransız yönetmen Céli-
ne Sciamma imzalı film, 8 yaşındaki 
Nelly’nin anneannesiyle vedalaşma-
sını anlatıyor. Vefat eden annean-
nesinin evini boşaltmak için gittik-

leri evin yakınında Nelly, annesinin 
çocukluk haliyle karşılaşır. Onunla 
arkadaş olur. İlk başta anlamaz ama 
sonrasında karşısındakinin annesi-
nin küçüklüğü olduğunu fark eder. 
Sevdiği anneannesinin genç halini 
görür, onunla sohbet eder. Annesinin 
çocukluktaki yalnızlığını anlar, anı-
larını yaşar. Sciamma, Küçük Anne 
filmiyle bizleri iç dünyamıza uzanan 
bir yolculuğa çıkarıyor. O yolculukta 
annenizle aynı yaşta olduğunuz bir 
evrende ona bakış açınızın, onu anla-
ma durumunuzun nasıl değişeceğini 
gösteriyor. Zamanında edilmeyen bir 
vedanın küçücük omuzlarda nasıl bir 
yüke dönüştüğünü hissediyor, belki 
de biraz anlıyorsunuz.

İronin gücünü 
arkasını alan Mrs. 
Maisel

Mizah bir direnme biçimidir. Gül-
mek ya da güldürmek sözle, ciddi bir 
şekilde konuşulduğunda çözüleme-
yecek şeylerin çözümüdür. Amazon 
Prime’da yayınlanan The Marvelous 
Mrs. Maisel’ın dördüncü sezonu ya-
yınlanan iki bölümle başladı. İlk 
sezon evliliğin dağılması ardından 
stand-up yapmaya başlayan Mrs. Ma-
isel’ın hikâyesi dördüncü sezonuna 
geldi. 1960’lı yılların New York’un da 
geçen dizi, mizah ve kadın ilişkisi-
ni sorguluyor. Miriam Maisel mutlu 
bir evliliği olduğunu düşünüyor, ko-
casını stand up deneyimlerini des-
tekliyor. Lakin her şeyin mükemmel 
ilerlediğini düşündüğü noktada ev-
liliğinin sağlam olmadığını görüyor. 
Onun için değişim, kendisini sah-
neye atarak hikâyesini anlatmaya 

başladığı noktada başlıyor. Sahneye 
çıktıkça, durumlara ve olaylara dair 
düşüncelerini anlattıkça güçlendiği-
ni fark ediyor. Çünkü anlattıklarının 
seyircide bir karşılığı oluyor. Miri-
am’ı bu yolda motive eden noktalar; 
kalıplarından sıyrılmaya ve özgürleş-
meye başlamasıdır. Sahnede yaşadığı 
hayal kırıklıkları, anne babasıyla ya-
şadığı sorunlar, Yahudi olmaya dair 
gözlemlerini anlattıkça hafiflemeye 
başlıyor. Hafifledikçe daha fazla an-
latmak ve yükselmek istiyor. O nok-
tada da komedi dünyasının kadına 
bakışı devreye giriyor. Oyunun ku-
ralları kendini gösteriyor.

Herkesi kandıran o 
kadının hikâyesi

Okuduk okuduk ama halen mevzu 
Netflix’e gelmedi diyorsanız, ilgili kıs-
ma geldiniz. İlk olarak bir haberden 
bahsedelim. TV8’in iddialı projesi 
olarak duyurulan Çağatay Ulusoy’un 
başrolünde yer aldığı Süslü Korkuluk 
dizisinin yayın hakları Netflix’e geçti. 
Final yapan Kırmızı Oda dizisi son-
rasında cuma günlerinin yeni sahibi 
olarak beklenen Süslü Korkuluk’un 
yayın yeri, bütçesinin yüksekliği se-
bebiyle değişti. Dizi; işinde titiz ve 
iddialı bir terzinin babasıyla, hayatla 
olan ilişkisini anlatacak. 

Haberden sonra da Netflix’in çok ko-
nuşulan dizisi Inventing Anna’ya ge-
çelim. New York sosyetesini kandıran 
26 yaşındaki Anna Sorakin’in hikâ-
yesinin anlatıldığı dizi, Jessica Press-
ler'ın New York dergisindeki "Anna 
Delvey New York'un Parti İnsanlarını 
Nasıl Kandırdı" makalesinden esin-

lenerek uyarlandı. Dokuz bölümden 
oluşan dizi, birer saatlik bölümle-
rinin gereksiz uzunluğuna rağmen 
akıp giderek, kendini izlettiriyor. 
Gazeteci Vivian’ın hikâye peşinde 
adım adım koşarken bir yandan da 
zamansal olarak Anna’nın hikâyesine 
doğru geriye gidiyoruz. Vivian çocu-
ğunu kucağına almadan Anna’ya dair 
makalesini tamamlamak ve gazeteci-
lik dünyasındaki düşüşünü sonlan-
dırmak istiyor. Ama bu yolda işler 
birbirine karışıyor. Kendisiyle Anna 
arasına mesafe koymamaya başlıyor. 
Makalenin başrolü Anna ise zengin 
olduğuna inanmış ve Anna Delvey 
Vakfı’nın eninde sonunda kurulaca-
ğına inanmaya devam ediyor. İnan-
dığı yoldan hapse düştüğü an bile 
vazgeçmez. İronik olan New York sos-

yetesinin de inanmış olmasıdır. Anna 
Delvey kendi dünyasında yarattığı 
gerçekliğe o kadar inanmış ki man-
tıklı olanla arasında mesafe girmiş 
diyebiliriz.

Napoli sokaklarından 
gelen arkadaşlığın 
gücü

Digitürk çatısı altında yer alan beIN 
CONNECT kütüphanesinde yerli ve 
yabancı yapımlar barındırıyor. Ken-
dine has diziler, filmler yer alıyor. 
Onlardan biri de İtalyan yapımı HBO 
dizisi Benim Olağanüstü Arkadaşım 
(My Brilliant Friend). Üçüncü sezon 
için gün sayan dizi, gizemli yazar Ele-
na Ferrante’nin Napoli Romanları 
serisinden uyarlanıyor. Elena ve Li-
la’nın inişli çıkışlı 60 yıllık arkadaşlık 
hikâyesini anlatıyor. Geride bırakı-
lan iki sezon sonrası, yeni sezon 28 
Şubat’ta yayınlanmaya başladı. Yeni 
sezonda Napoli sokaklarında küçük 
çocukken başlayan arkadaşlıklarının 
yetişkin dünyasındaki savrulmaları 
bizleri bekliyor.
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Kültür sanatta 
gözünüzden 
kaçırmamanız 
gereken detaylar 
Sosyal Sayfa’da.

Kültür ve sanattan akıllı 
cihazlara yansıyan 
detaylar

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.☺

Ne kedisiz ne kitapsız
Türk televizyonlarının başarılı isim-
lerinden sunucu ve haberci Pelin 
Çift’ten Dünya Kediler Günü’nde yü-
zümüzde tebessüm oluşturacak bir 
paylaşım geldi. Hepinizin bildiği gibi 
17 Şubat tarihi Dünya Kediler Günü 
olarak kutlanıyor. Can dostlarımızla 
ilgili birbirinden çeşitli etkinliklerin 
yapıldığı bu günde de sosyal medya-
da bol bol kedili paylaşımlar görmek-
teyiz. Ve edebiyat… Türk ve Dünya 
edebiyatındaki birçok esere ilham 
kaynağı olan kediler, bizleri birçok 
kitabın başkahramanı olarak karşı-
lıyor. Kitaplar ve kediler adeta çok 
sıkı dostlar gibiler. Her ikisi arasında 
görünmez bir bağ var desek yanlış 
olmaz. Televizyon programlarından 
yakından tanıdığımız başarılı isim 
Pelin Çift de bu bağın farkında olan 
ve sempati duyanlar arasında. Kişisel 
Instagram hesabı üzerinden Dünya 
Kediler Günü’ne özel yaptığı payla-
şımda “ne kedisiz ne kitapsız” diye-
rek her ikisinin de hayatında büyük 
önem arz ettiğini, çok sevdiğini ve bu 
iki olgunun birbiriyle kuvvetle bağlı 
olduğunu gösterdi. Takipçileri tara-
fından beğeni ve yorum yağmuruna 
tutulan paylaşım hepimizin yüzünde 
tebessüm oluşturdu.

“İnsan Geleceğini 
Nasıl Kurar?” 
okuyucularıyla 
buluştu
Günümüzün en önemli tarihçilerin-
den ve yazarlarından biri olan İlber 

Ortaylı’nın yepyeni kitabı “İnsan Ge-
leceğini Nasıl Kurar?” okuyucularıyla 
buluştu. Türk tarihine ve insan haya-
tına dair eserleri kaleme alan Ortay-
lı’nın hemen hemen her kitabı büyük 
kitleler tarafından ilgi görüyor, üni-
versitelerde, kitap fuarlarında ve özel 
etkinliklerde organize edilen imza 
günlerinde uzun kuyruklara sebep 
oluyor. Sevgili İlber Ortaylı, eserleri-
ne bir yenisini daha ekledi ve okurla-
rı için bir yol açma, kendini inşa etme 
ve toplumu ayağa kaldırma rehberi 
olması adına “İnsan Geleceğini Na-
sıl Kurar?” kitabını kalem aldı. Yeni 
kitabın heyecanını kendisi de fazla-
sıyla yaşayan yazar, sosyal medya he-
sabından bu durumu takipçileriyle 
paylaştı. Kitabın sayfalarını heyecan 
dolu gözlerle inceledikten sonra oku-
yucularına birkaç cümle ile çağrıda 
bulunan İlber Ortaylı; “ilk dokunu-
şun heyecanı ve okura sesleniş...” no-
tunu düştü.

“KLONDIKE” ödüle 
doymuyor
Yönetmenliğini başarılı kadın yö-
netmen Maryna Er Gorbach’ın üst-
lendiği, yapımcılığını ise Esenler 
Belediyesi Sinema Akademisi eğit-
menlerinden Mehmet Bahadır Er’in 

yaptığı “KLONDIKE” filmi, Berlin Film 
Festivali’nden üst üste ödüller aldı. 
TRT ortak yapımlarından biri olan 
film, kalitesi ile dünya çapındaki si-
nemaseverlerden büyük ilgi görüyor. 
Berlin Film Festivali’nde ise “Eküme-
nik Jüri Ödülü” ve “Audience Award/
Seyirci Ödülü”ne layık görülen filmin 
ekibi, haklı bir gurur yaşıyor. Maryna 
Er Gorbach, Instagram hesabı üze-
rinden ödülü elinde tuttuğu kareyi 
paylaşarak sevincini takipçileriyle 
paylaştı.

Düşünmeye zahmet ve 
gayret etmek gerekir
Bildiğiniz üzere 7. Üsküdar Kitap 
Fuarı, 19-27 Şubat tarihleri arasında 
düzenlendi. Yüzlerce yayınevi ve ya-
zarın katılım gösterdiği fuara edebi-
yatseverlerin ilgisi hayli fazlaydı. Her 
yaş grubundan ve her kesime hitap 
eden kitapların bulunduğu fuarda, 
okuyucular ilgiyle takip ettikleri ya-
zarlarla da birebir konuşma ve im-
zalı kitaplarına sahip olma şansı elde 
etti. Mustafa Şen de kitap fuarında 
yer alan ve okuyucularıyla buluşan 
yazarlar arasındaydı. Adeta insanoğ-
luna bir çağrı, zihinlere bir sesleniş 
amacıyla yazdığı “Zihin Çizgileri” 
kitabını hem ilgilileri için imzaladı 
hem de fuarda keyifli vakit geçirdi. 
Okurlarıyla sohbet esnasında çekilen 
bir fotoğrafını Twitter hesabından 
paylaşan Mustafa Şen, içinde gizli bir 
mesaj da barındıran şu cümleleri not 
düştü: “Tabii ki, onlarca metre uza-
yan okuyucu kuyrukları yoktu ama 
zihin çizgileri sonsuza uzayan birileri 
vardı işte.”

Radyo candır, 
dinleyici candır
Esenler Belediyesi tarafından dü-
zenlenen Radyonun Yıldızları Ödül 
Töreni, bu yıl üçüncü kez gerçekleşti 
ve muhteşem bir geceye sahne oldu. 
13 Şubat Dünya Radyo Günü’ne özel 

düzenlenen organizasyon geçtiğimiz 
yıl pandemi dolayısıyla çevrim içi 
gerçekleşmişti. Bu yıl ise yüzbinlerce 
kişinin katıldığı halk oylaması sonu-
cunda, 13 Şubat akşamı muhteşem 
bir ödül töreni düzenlendi. Esenler 
Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Mer-
kezi’nde düzenlenen gecede, radyo ve 
müzik camiasının önde gelen isimleri 
ve radyoya gönül vermiş çok sayıda 
isim katılım sağladı. Birçok kategori-
de ödüller sahibini buldu ve kazanan 
isimler başarılarını sosyal medyada 
da paylaşmayı ihmal etmedi. “Yılın 
En İyi Erkek Radyo Programcısı” ödü-
lünü kazanan Alem FM’in başarılı 
programcısı Serdar Gökalp, Instag-
ram üzerinden yayınladığı fotoğrafta 
yine kendine has cümleleriyle mutlu-
luğunu takipçileriyle paylaştı. “Dün-
ya Radyo Günü’nde en iyi radyocu se-
çilmek” diyen Serdar Gökalp, “Radyo 
candır, dinleyici candır.” cümlesiyle 
hem mesleğine olan hem de dinleyi-
cilerine olan sevgisini de belirtme-
den geçememiş.

Rumeli türkülerinin 
güçlü sesi aramızdan 
ayrıldı
Rumeli türküleri denince akla gelen 
ilk isimlerden biri olan usta sanatçı 
Arif Şentürk, 81 yaşında hayata veda 
etti. Müzik hayatı boyunca toplam 12 
albüm yapan Şentürk, anavatan Bal-
kan/Rumeli coğrafyasından derle-
diği, “Deryalar”, “Ramize” ve “Safiye” 
gibi türkülerle hepimizin hafızaların-
da yer etti. Vefatı üzerine sanat cami-
asından birçok isim başsağlığı mesajı 
yayınlarken Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy da kişisel Twitter 
hesabından taziye mesajı yayınladı. 
“Aman Bre Deryalar türküsünü din-
lerken artık gönül sızımız daha da 
ağırlaşacak.” diyerek üzüntüsünü dile 
getiren Ersoy, unutulmaz isme bu sa-
tırlarla veda etti. Ben de duayen isme 
Allah’tan rahmet, ailesine ve sanat ca-
miasına başsağlığı diliyorum.

s.aksu@litrossanat.com

Sercan Aksu
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Yoğun bir sanat 
ajandası sizleri 
bekliyor
Sanat ajandamız yeni rotasında bizi Balkanlara doğru götüren Ah 
Tuna Vah Tuna tiyatro oyunu, mimarisiyle öne çıkan Salt Galata ve 
her zamanki gibi Yolunuz Düşerse kısmı sizleri bekliyor.

Kültür sanat dünyasının çeşitliliği, 
bolluğu insanın heyecanını arttı-
rıyor. Ajandanın takvimini oluştu-
rurken bir nebze zorlamıyor değil. 
Ama olsun. Çeşitlilik içerisinde 
seçmek ve tercih etmekte kolay-
laşıyor. Ajandanın takvimi belli 
oluyor. Takvimimize yeni sayıda 
mimarisiyle öne çıkan Salt Galata 
ve bağımsız tiyatro oyunu Ah Tuna 
Vah Tuna ekleniyor. Yolunuz dü-
şerse kısmında ise rotayı ve öneri-
leri Mart ayının ilk haftasında takip 
edebileceğiniz müzikal, sergi, tiyat-
ro oyunu, şeklinde genişlettik.

Keşfetmesi zaman 
alan Salt Galata

Karaköy Bankalar Caddesi’nde yer 
alan Salt Galata, kütüphane, resta-
urant, sergi yeri olmak üzere birçok 
mekânı bünyesinde barındırıyor. 
Tarihi bir yapı içerisinde yer alan 
Salt Galata,  mimar Alexandre Val-
lauri tarafından Bank-ı Osmanî-i 
Şahane için tasarlanmış ve 1892 yı-
lında kullanıma açılmış. 2011 yılın-
dan itibaren de yeniden kullanıma 
açıldı. Yapıda Salt Araştırma Mer-

kezi’de faaliyet gösteriyor. Meş-
hur Kamondo Merdivenleri’nin 

ilerisinde yer alması sebebiy-
le birçok ziyaretçisi oluyor. 

Instagram profillerinde 
çeşitli açılardan 

yer alı-

yor. İyi fotoğrafların çekilmesi yanı 
sıra bünyesinde barındırdığı kü-
tüphane sayesinde  iyi bir çalışma 
ortamı sunuyor. Pandemi sebebiyle 
şu an kapalı olan kütüphane, açık 
olduğu zaman vize, final döne-
mindeki üniversite öğrencilerinin 
uğrak mekânı oluyor. Alt katında 
ise dönem dönem farklı konularda 
sergiler yer alıyor. Salt Galata’nın 
mekân olarak, ilk gidildiği zaman 
kendi için kapalı bir yapı olarak 
görülüyor. Keşfetmesi zaman alı-
yor. Düzenlenen atölyeler ve söy-
leşilere dair haberlerde biraz özel 
takip etmeyi gerektiriyor. Sergi an-
lamında ise 2019 yılından itibaren 
Ardışık serisiyle birçok sanatçıyla 
farklı konulardan oluşan sergiler 
açıyor. Serinin son sergisi Teneffüs 
15 Şubat’ta başladı. Aykan Safaoğlu 
eserlerinde, hareketli ve hareketsiz 
görüntüler arasındaki geçişlerin 
biçimsel ve içeriksel olanaklarını 
araştırıyor. Teneffüs sergisinde yer 
alan çalışmaları onun hayatının dö-
nüm noktalarında yer alan mekân-
lar ve kavramları ele alıyor. Sergiyi 
gezmek isterseniz eksi birinci kata 
inmeniz yeterlidir. 

Lom Palanka’dan 
İstanbul’a uzanan 
trajikomik bir hikâye

Bağımsız tiyatro oyunları seyircisi-
ni bulmak için uzun bir yol kat edi-
yor. Seyirciyle buluştukları zaman 
ise gidilen o uzun yol, çok gerilerde 
kalıyor. Yönetmen Nazif Tunç’un 
genel sanat yönetmenliğini yaptığı 
‘Ah Tuna Vah Tuna’ oyunu Dr. Kadir 
Topbaş Kültür Merkezi’nde galasını 
gerçekleştirdi. 20. yüzyılın sonunda 
geçen oyunda Osmanlı Devleti’nin 
Balkanlardan çekilmesinin acısını 
duyan, sevdalarına kavuşabilmek 
için tüm Rumeli’yi Tuna Nehri bo-

yunca geçen kahramanların, Lom 
Palanka’dan İstanbul’a uzanan tra-
jikomik yol hikâyesi ele alınıyor. Yol 
hikâyesinin ana kahramanları Zey-
nep ve Ali’dir. Birbirine sevdalı iki 
gencin yolları ayrı düşüyor. Birbir-
lerine doğru çıktıkları yolculukta 
Balkan Harbi’nin sosyal, toplumsal 
etkileri de onları takip ediyor. Oyu-
nunun yazarı ve yönetmeni Murat 
Akdağ, anlatıcı rolüyle karşımıza 
çıkıyor. Oyuncular oyunda birçok 
role hayat veriyor. Anlatıcı ekse-
ninde oyunun tarihi ve düşünsel 
arka planı da anlatılıyor ve tamam-
lanıyor. Dekor kullanımı olarak yol 
duraklarının belirgin noktalarının 
yerleştirilmesi tercih ediliyor. Aynı 
zamanda türkülerde hikâyenin bir 
bileşeni oluyor. 

Tiyatro: Bir Delinin Hatıra Defteri
 Fişekhane / 3 Mart 20.30

Müzikal: Damdaki Kemancı 
Zorlu PSM / 4 Mart 20.30

Tiyatro: Joseph K.
DasDas Sahne / 5 Mart Cumartesi 20.30

Sergi: İstanbul’dan Bizans’a
 Pera Müzesi / 13 Mart Pazar gününe 

kadar devam ediyor

Yolunuz düşerse

m.hayal@litrossanat.com

SALT GALATA

Joseph K.

İstanbul’dan Bizans’a

Bir Delinin Hatıra Defteri


