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Sosyal medya geçtiğimiz günlerde çevirmen Osman Akınhay, gündemi değiştirecek bir 
açıklama yaptı. Açıklama sonrasında “Çeviri edebiyatta neler oluyor?” sorusu gündeme 
geldi. Bizlerde dört farklı soruyu yazar, çevirmen Senail Özkan ve Samed Karagöz, dilbi-

limci Prof. Dr. Mesut Şen, ve editör Ömer Erdem’e yönelttik.
 Halil İbrahim Aygül’ün haberi sayfa 8’de.

Google ile 
birinci sınıf çeviri 

yapalım (!)
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Hasan Kaçan’dan 
öneriler

Ekmek Teknesi dizisinde Herodot Cevdet 
ile gönülleri fetheden karikatürist, mizah 
yazarı, oyuncu, yapımcı, yönetmen, 
senaryo yazarı, yapımcı ve sunucu Hasan 
Kaçan’a “Hangi kitapları okuyalım?” 
diye sorduk. Meriç Kalaylıkos'un yazısı 
sayfa 10'da.

Sahne yerine
otobüsümüz var

Bir halk otobüsünde geçen “Çok Uzak 
Çok Yakın” oyununun yazarı, yönetmeni 
ve oyuncu Burcu Halaçoğlu oyunun 
ortaya çıkış sürecini, farklılığını, gelen 
yorumları ve yeni projelerini Litros 
Sanat’a anlattı. Hakan Akar’ın 
röportajı sayfa 12’de.

Tarihin farklı 
zamanlarına yolculuklar
Sanat ajandasının yeni rotasında; Moliere’nin 
ölümsüz eserinden uyarlanan “Kibarlık Budalası” 
oyunu, Pera Müzesi’nde yer alan “Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu” 
sergisi, nostaljik arabaların daimi mekanı Rahmi 
Koç Müzesi ve yolunuz düşerse kısmı sizleri bekliyor. 
Pınar Koçak’ın yazısı sayfa 16’da.

Yerel olanın yükselişi

Baben Sanat’ın kurucuları ebru sanatçıları Funda K. De-
mirçin ve Hülya Guruhan Küçükali : “Baben Sanat’ta biz 
sanatçılar olarak ancak ürettiğimiz eserlerimizle ve yetiş-
tireceğimiz öğrencilerimizle bir fark yaratabiliriz. Bu fark-
lar sanat anlamında topluma katacakları eserlerin yanı 
sıra aynı zamanda gelenekli sanatların ruhundan gelen 
kadim değerlerle oluşan enerji yansımalarının kişilikleri 
üzerinde oluşturacakları inanılmaz değişimlerdir. “ diyor.
Merve Yılmaz Oruç’un röportajı sayfa 6’da.

Değişim üretilen 
eserler ile gelecek

TRT Türk ekranlarında yayınlanan “Gurbet” belgese-
linin yönetmeni İsmet Yazıcı: “ Bütün her şey bir an-
lamda hayatın size birikim olarak yüklediği ve bu bi-
rikimin hakkını vermek için tamamlamanız gereken 
ödevleridir diye düşünürüm. “Gurbet” belgeselinin 
oluşum aşaması ve seyranı da biraz böyle oldu…” diyor. 
Fatma Çelik’in röportajı sayfa 4’de.

“Gurbet” 
tamamlanması 
gereken bir ödevdi

Bu yıl ilk kez gerçekleşen Comtemporary İstanbul CI 
Bloom’u: Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Güreli, sanatçı Jochen Proehl, Ferda Art 
Platform Kurucusu Ferda Dedeoğlu, Galeri 77 Direk-
törü Buğra Uzunçelebi, Bilgili Holding Kültür ve Sanat 
Projeleri Yöneticisi ve Küratör Begüm Güney Litros 
Sanat’a anlattı. 
Ali Demirtaş’ın haberi sayfa 2’de.

Senail Özkan Mesut Şen Samed Karagöz Ömer Erdem
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Litros Sanat’ın yeni sayısı için Contemporary İstanbul’un bu yıl ilk edisyonunu 10-15 Mayıs tarihleri 
arasında gerçekleştirdiği ve Türkiye’deki çağdaş sanat ortamına odaklandığı yeni sanat fuarı CI 
Bloom’daydık. Haliç kıyısında hem birbirinden değerli eserleri inceledik hem de katılımcı sanatçı ve galeri 
temsilcilerinin yanı sıra Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ile konuştuk.

“Gerçekten 
son bir buçuk 
yıldır doğayı 
gördüğümüz gibi 
ele alıyorum. 
Doğanın zenginliği 
ve ağaç altı 
gölgeleri önemli 
bir yer kaplıyor bu 
çalışmalarımda. 
Bunu bir blok 
gibi düşünürsek, 
devamında 
ne olacağını 
öngöremiyorum 
ama benim 
kendi açımdan 
çalışmamı 
zenginleştiren 
bir ufuk bu. Öte 
yandan CI Bloom 
benim açımdan 
çok güzel bir fuar. 
İstanbul odaklı 
bir fuarın bence 
önemli bir anlamı 
var. Contemporary 
İstanbul’un zaten 
uluslararası fuarı 
da yapılıyor. 
Dolayısıyla bu 
fuarın yerel odaklı 
olmasında bir 
anlam var.”

Sanata yeni alan  

Kadıköy’de yeni açılan kültür 
sanat merkezi Alan Kadıköy, 
“XX. yüzyılın 20 Modern Türk 
Sanatçısı 2021-PAPKO / Öner 
Kocabeyoğlu Koleksiyonu” 
sergisi ile Anadolu yakasının en 
kapsamlı sergisine ev sahipliği 
yapacak. 

Erhan Coral’la 
“Şehirde Bir Başına”
Çoğunlukla çekimlerini siyah 
beyaz yapan, Erhan Coral, 
şehirde yalnız başlarına kalan 
insanların hikayelerini anlattığı 
“Şehirde Bir Başına” sergisi, Yapı 
Kredi Bomontiada 10-31 Mayıs 
tarihleri arasında ziyarete açık 
olacak.

20. yüzyılının en pahalı 
sanat eseri
Pop art akımının önde gelen temsilcisi 
Andy Warhol’un 1964 yılında yaptığı 
“Shot Sage Blue Marilyn” eseri,  New 
York'taki Christie’s müzayede evinde 
düzenlenen açık artırmada  vergiler 
dahil 195 milyon dolara, yani yaklaşık 2 
milyar 945 milyon Türk Lirasına satıldı.

İstanbul tarihine 
“Ayna” tutuldu 
Tezhip sanatçısı Eda Funda 
Özkan'ın eserlerinden oluşan, 
İstanbul'un güzelliklerini yansıtan 
“Ayna” tezhip sergisi Üsküdar’da 
kapılarını sanatseverlere açtı. 
Sergi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde 5 Haziran tarihine 
kadar devam edecek.

“Sevmek Zamanı” 
Versus Art’ta
Sanatçı Can Aytekin’in  
Yeşilçam’dan ve afişlerinden 
esinlenerek hazırladığı 
eserlerden oluşan “Bugünkü 
Program” sergisi 21 
Mayıs’a kadar Versus Art’ta 
sanatseverleri bekliyor.

“Beyoğlu Kültür Yolu” 
başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
düzenlenen festival 28 Mayıs’ta 
başlayacak 12 Haziran tarihine kadar 
devam edecek. Beyoğlu’nun çeşitli 
lokasyonlarında gerçekleştirilecek 
festivalde 2 bine yakın etkinlik 
düzenlenecek.

Devamı litrossanat.com'da

Turgut Uyar’ın Terziler Geldiler şiiri ve bu şiirle 
birlikte kulağımızda yerini bulan İsmet Özel’in 
sesi. Bir şiir ve ona eşlik eden ses. Hepsi bu. 
Ama birlikte oluşturdukları atmosferin gücü 
ölçülemeyecek kadar büyük, derin. Terziler 
gelirler, kumaşların söyleyecek sözleri azalır 
o anda. Gelirler ve iğnelerine iplik geçirip 
beklerler. Onlar bekledikçe katlanılmaz bir 
uykunun sonu görünür. Şaşkınlığımız bir 
ülkeyi yeniden yaratabilir miydi gerçekten? 
Bunu bilmeyi isterdim. Ama Uyar, katman 
katman ilerleyerek büyüyen şiirinin son di-
zesinde, bütün bu bilmelerin, bilinmezlerin, 
bildiklerimizin ve insanın her seferinde gelip 
çarptığı o yer’lerin eşkaliyle ilgili bir şeylere 
işaret ederek nihayete erdirir sözlerini. Ateş 
yağmuru diner, susuzluğumuz ortaya çıkar. 
Bitirir ve yeniden başlar/başlatır aslında şair; 
"her şeyi düzeltmeye kalkışmanın yok ettiği..." 

Nuri Bilge Ceylan’ın Mayıs Sıkıntısı filmindeki 
bir sahneyle, Turgut Uyar’ın Terziler Geldiler 
şiirinin bu meşhur son dizesinin bir araya gel-
diği o görkemli an. Bazen iki bağımsız sanat 
eseri, öylesine güçlü bir şekilde -habersizce- 
birbirlerine seslenirler ki, o seslerin toplamda 
ortaya çıkardığı çığlığın gücü iki eseri de aşar. 
Ahmet Uluçay’ın hikayesini çeken Nuri Bilge 
Ceylan, İsmet Özel’in sesindeki Turgut Uyar’a 
doğru koşuyordur sanki. Olmazların olduğu-
dur.

Sahneye dönersek; Mayıs Sıkıntısı’nın mavi 
önlüklü Ali’si, domateslerle dolu bir sepetle 
yollar-tepeler arşınlayarak güneşin altında 
kendisine doğru yürür. Aslında gönülsüzce 
almıştır bu sepeti, zorla eline tutuşturulmuş-
tur işte. Ne güzel kendi yolunda yürürken, ge-
lip huzurunu kaçırmışlardır Ali’nin, bıraksalar 
evine gidecektir oysa. Evine ve hayallerine. 
Ama asla bırakmazlar, insan bunu bilir. Ali’nin 
önlük cebinde, eğer 40 gün boyunca kırma-
dan taşımayı başarabilirse, müzikli saat alın-
ması sözünün verildiği -hayati öneme sahip- 
vaatkâr bir yumurta vardır. Ahmet Uluçay’ın 
Küller ve Kemikler kitabında geçen, yönet-
menin çocukluğuna ait özel bir hikayedir bu. 
Bilge’nin filmine sızan bir Uluçay sahnesi. Ali 
ile Uluçay. Özel ile Uyar.

Ali bir tepeyi aşarken durup dinlenir. Aklın-
dan uzak-yakın düşünceler geçer. Yeniden 
yola revan olduğu sırada sepetteki domates-
lerden birinin yere düştüğünü fark edecektir. 
Almadan gidebilirdi belki o domatesi. Öyle-
ce bırakabilirdi. Ne olurdu ki? Ama yapmaz 
bunu. Düşen domatesi alıp yerine koymak 
için eğildiğinde, olan olur. Cebindeki yumur-
tanın kırıldığını hisseder. Hissetmek en fena 
duygudur, bilmeye benzemez. Sonra kırılma 
sesi gelir. Domatesi kurtarmaya çalışırken 
hayallerini yıkmıştır işte. Düşen domatesi 
almaktan vazgeçerek elini cebine attığında, 
yumurtasının cesediyle karşılaşır. Müzikli 
saat vaadinin de tabi. Eline bulaşan yumurta 
kabuklarıyla, domates sepetine doğru attığı 
o öfkeli tekmeye bakarız. Gaipten gürlüyor 
gibi İsmet Özel’in sesi duyulur; "her şeyi dü-
zeltmeye kalkışmanın yok ettiği..."  

Tepeden aşağıya yuvarlanan domatesler 
Ali’nin taşımaya mecbur kaldığı her şeyin, 
cebindeki yumurta ise kırılan hevesinin res-
midir. İnsan, omuzlarını yücelten hevesleri ile 
omuzlarını çürüten yükleri arasında kaldığın-
da, bazen hepsini birden sırtlanmaya/düzelt-
meye çalışır. Ve çoğu zaman altında kalır bu 
yaptığının, her şeyi düzeltmeye kalkışmanın 
yok ettiğidir insanın hayatı. Ruhuna acı verse 
de, vazgeçmeyi bilmenin yollarında yürüme-
lidir insan. Mecburiyetlerimiz heveslerimiz-
den daha büyük galiba. Öyle mi, dersiniz?

Her şeyi düzeltmeye 
kalkışmanın yok ettiği

Bu yıl 17-23 Eylül tarihlerinde 17. kez düzenlenecek olan uluslararası sanat fuarı Contemporary Istanbul, baharı yerel çağdaş sanat ortamına odaklandığı yeni 
sanat fuarı CI Bloom ile karşıladı. Bu yıl ilk kez gerçekleşen CI Bloom, 10-15 Mayıs tarihleri arasında Tersane İstanbul’da binlerce sanatseveri ağırladı. Akbank 
Sanat ana partnerliğinde, Türkiye’deki 23 çağdaş sanat galerisini ve galerilerin temsil ettiği pek çok sanatçıyı bir araya getiren CI Bloom, Haliç’in kıyısında İstan-
bul’un tarihi atmosferinde sanatseverlere keyifli bir deneyim yaşattı. Biz de Litros Sanat olarak bu deneyime dahil olmak amacıyla soluğu Tersane İstanbul’da 
aldık. Fuarda hem farklı biçimsel formlardaki yüzlerce sanat eserini inceledik hem de Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, sanatçı Joc-
hen Proehl, Ferda Art Platform Kurucusu Ferda Dedeoğlu, Galeri 77 Direktörü Buğra Uzunçelebi, Bilgili Holding Kültür ve Sanat Projeleri Yöneticisi ve Küratör 
Begüm Güney ile bir araya geldik. Türkiye’nin yeni sanat fuarı CI Bloom hakkında konuştuk.

CI Bloom
Contemporary 
İstanbul’dan yerele odak: 

Ali Güreli

Fuar nasıl gidiyor? Her şey yolunda 
mı, galerilerden geri dönüşler nasıl?

CI Bloom ilk gününden itibaren ga-
yet başarılı bir şekilde devam ediyor. 
Özellikle sanatseverlerin, koleksiyo-
nerlerin ve bütün ilgililerin ziyareti 
devam ediyor. Aynı zamanda galerile-
rin satışları da yolunda gidiyor. Onlar 
da memnun. Zaten bizim için de mem-
nuniyetin ölçütü galeriler ve onların 
satışları. Kendileriyle konuşuyorum 
ve onlarla her zaman iç içeyiz, bundan 
çok memnunlar. Geçen yıl da aynı şey 
oldu. Haziran ayında yaptığımız fuar-
da galeriler çok iyi satış yaptılar. Ve biz 
hepsine, “Ekim’de yapacağımız fuarın 
size bütün maliyetlerini hediye ettik 
ya da siz kazandınız.” demiştik. Şimdi 
de aynı şey oluyor. Yaza çok iyi duygu-
larla ve motive bir şekilde girecekler. 
Aynı zamanda 17-23 Eylül tarihlerin-
deki 17. Contemporary Istanbul’da da 
işte bu duygularla ve çok daha iyi bir 
şekilde yerini alacaklar. CI Bloom’da 
doğrudan sanatçılarla da iletişimde-
yiz ve onlar da fuar sürecinden çok 
mutlular. Burada hepimiz bir bütünüz 
ve aynı gemideyiz. Dolayısıyla sanatçı 
memnun, galerici memnun ve biz de 
organizasyon olarak memnunuz. 

NFT sergisi 
Ankara’ya 
“Sığınak”a gidecek
NFT Konferansı ve sergisine ilgi na-
sıl?

Ayrıca NFT Konferansı da çok başarılı 
gidiyor. Çok iyi konuşmacılar var ve 
izleyici çok ilgili. Bundan da memnu-
nuz, doğru bir iş yaptık. NFT alanını 
herkesin çok iyi öğrenmesi ve eğitim 
amacıyla sorular soruluyor, konuşma-
cılar da cevaplar veriyor. Diğer taraf-
tan koleksiyonerlerle yaptığımız NFT 

sergisi de kendi yerini buldu. Hatta bu 
sergiyi, görülen ilgi nedeniyle de 28 
Eylül’de Ankara’da, “Sığınak” adlı Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı 
yeni sergi alanına taşıyacağız ve orada 
sergilenecek. 

CI Bloom ilerleyen süreçte uluslara-
rası bir hal alacak mı?

CI Bloom’un uluslararası bir fuara 
dönüşeceğini düşünmüyoruz. CI Blo-
om her zaman kendi içinde kendisini 
tamamlayan ve kendisini Türkiye’de-
ki çağdaş sanatın gelişmesi için ge-
liştirecek olan bir fuar olacak. Ancak 
uluslararası boyut şu noktada belki 
içine girebilir ama henüz kararlı deği-
liz. Şöyle ki Contemporary Istanbul’un 
kuruluşundan beri amacı da budur, 
biz yabancı galerilerin Türk çağdaş 

sanatçıları ve galerileriyle yani ulus-
lararası kardeşleriyle, arkadaşlarıyla 
ve kendi meslektaşlarıyla bir araya 
gelip iş birlikleri kurmasını istiyoruz. 
Dolayısıyla Türkiye’de de Türk çağ-
daş sanatçılarının yabancı galerilerle 
daha fazla iş birliği yapmalarını, yurt-
dışında da belki onlar tarafından tem-
sil edilmelerini öngörüyoruz. Bir Türk 
sanatçıyı Türk galeriler temsil edebilir 
ama yurtdışında da söz konusu sanat-
çıyı temsil etmesi mümkün olabilir. 
Bunun için bu iş birliklerinin artması 
ve o Türk çağdaş sanatçılarını temsil 
eden, sergileyen, kendi bünyesinde 
bulunduran ve portfolyolarında taşı-
yan yabancı galeriler de belki zaman 
içinde gelebilir ama sadece Türk çağ-
daş sanatını sergilediği sürece gelebi-
lir…

Güven Adıgüzel

g.adiguzel@litrossanat.com

a.demirtas@litrossanat.com 

Ali Demirtaş

CI Bloom’u uluslararası bir 
fuara dönüştürmeyeceğiz

Sanat fuarları bu 
ekosistem için önemli

Sanatımda beni asıl 
ilgilendiren insanın 
doğadaki izi

Fuarlarda 
kültürlerarası 
iletişim çok değerli

Sanatımıza sahip 
çıkarsak dünyada 
var oluruz

Ali Güreli 
(Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı):

Ferda Dedeoğlu  
(Ferda Art Platform Kurucusu): 

Jochen Proehl   
(Sanatçı):

Buğra Uzunçelebi    
(Galeri 77 Direktörü):

Begüm Güney   
(Bilgili Holding Kültür ve Sanat 
Projeleri Yöneticisi ve Küratör) : 

Ferda Art Platform, 2019 yılında kurulmuş, çağdaş sa-
natın çeşitli örneklerini izleyiciyle buluşturmayı amaç-
layan bir galeri. Nişantaşı’nda bulunan tarihi Ralli 
Apartmanı’nda faaliyetlerini sürdüren galeri, ana sergi 
alanının yanı sıra aynı mekânda yer alan proje alanıy-
la eş zamanlı olarak farklı sergilere yer veriyor. İstan-
bul’da faaliyet gösteren bir galeri olarak, özellikle son 
dönemde çeşitlenen sanat fuarlarının bu ekosistem için 

oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Birçok farklı 
galeriden çeşitli sanatçıların işlerini aynı mekânda de-
neyimleme fırsatı sunan bu fuarlar hem izleyiciler hem 
galeriler açısından önemli bir buluşma noktası. Ferda 
Art Platform olarak CI Bloom edisyonuna toplamda 11 
sanatçı ile katılıyoruz. Diğer aktörler için olduğu kadar, 
sanat fuarlarının sanatçılar için de işlerini daha geniş 
bir kitleyle buluşturmak açısından önemi büyük.

Alman’ım fakat uzun zamandır İstan-
bul’da yaşıyorum. Sanatımı burada 
yürütüyorum ve çalışıyorum. Resim, 
tablo ve fotoğraf alanında işler üre-
tiyorum. Ancak özellikle son yıllarda 
çalışmalarımdaki ağırlığı tablola-
ra verdim. Benim sanatımda peyzaj 
önemli bir yer kaplıyor. Bu alanla çok 
ilgileniyorum. Ama beni asıl ilgilen-
diren insanın doğaya ya da peyzaja, 
toprağa bıraktığı izler. Fakat bugün 
CI Bloom’da sergilediğim eserler 
farklı. Gerçekten son bir buçuk yıldır 
doğayı gördüğümüz gibi ele alıyo-
rum. Doğanın zenginliği ve ağaç altı 
gölgeleri önemli bir yer kaplıyor bu 
çalışmalarımda. Bunu bir blok gibi 
düşünürsek, devamında ne olacağı-
nı öngöremiyorum ama benim kendi 
açımdan çalışmamı zenginleştiren 
bir ufuk bu. Öte yandan CI Bloom 
benim açımdan çok güzel bir fuar. İs-
tanbul odaklı bir fuarın bence önem-
li bir anlamı var. Contemporary İs-
tanbul’un zaten uluslararası fuarı da 
yapılıyor. Dolayısıyla bu fuarın yerel 
odaklı olmasında bir anlam var.

Galerimiz 2012 senesinde kuruldu. O 
yıldan bu yana İstanbul Karaköy’de 
faaliyet gösteriyoruz. Daha çok Er-
meni çağdaş sanatıyla ilgileniyoruz. 
Bu anlayışla yola çıktık. Çünkü ora-
daki ortamla ve sanatçılarla iletişimi-
miz iyiydi. Burada da yeni bir galeri 
olarak oluşma aşamasındayken fark-
lı bir kulvardan giriş yapmak istedi-
ğimiz için süreç böyle başladı. CI Blo-
om anladığım kadarıyla ilerde daha 
uluslararası bir yapıya bürünecek. 
Ama tabii bu ilk senesi... Davet usulü 
olarak Türk galerilerle bir başlangıç 
yaptı. Uluslararası olmanın şöyle de 
bir avantajı var, ulusal ve uluslararası 
galerilerin bir arada olması kültürel 
etkileşimi de beraberinde getiriyor. 
Biz bunu en iyi test eden ve hisseden 
galerilerden bir tanesiyiz. Çünkü biz 
bu coğrafyaya, farklı coğrafyalardan 
da sanatçılar getirdiğimiz için kültü-
rel iletişimin ve alışverişin aslında ne 
kadar değerli olduğunu görüyoruz. 
Biz galeri olarak burada ne kadar 
Ermeni sanatçıları sunuyor olsak da 
Ermeni sanatçıların bir kısmı aynı 
zamanda dünyanın farklı bölgelerin-
de de yaşayan sanatçılar. Elbette biz 
sanatçılarımızı sunuyoruz ama tak-
dir tabii ki izleyicinin. CI Bloom’da şu 
ana kadar gayet güzel geri dönüşler 
aldık. İzleyiciler fuar içinde çok güzel 
bir seçki sunduğumuzu düşünüyor-
lar. Bu da bizi gururlandırıyor aynı 
zamanda hoşumuza gidiyor, doğru 
bir şey yaptığımızı kanıtlıyor. 

Tarihi alanlar içerisinde sanatın gös-
terilmesi beni çok etkiliyor. Burada 
daha farklı bir yaklaşımla sanatı izli-
yoruz. CI Bloom’da kürasyonu genel 
olarak iyi buldum. Zaten galerilerin 
kendi içlerindeki yerleşimleri söz ko-
nusu. Ayrıca burada çağdaş sanatta 
en ileri gelen Türk galerilerini gö-
rüyoruz. Bu nedenle kürasyona söy-
lenecek herhangi bir laf yok. Bunun 
yanı sıra galerinin karşılıklı yerle-
şimleriyle de çok iyi bir diyalogta ol-
duğunu düşünüyorum kendi içlerin-
de. Açıkçası CI Bloom keyifli bir fuar 
olmuş. Özellikle de ortak alanlardaki 
geçişler, aradaki nefesler ve sonra 
tekrar beklemediğimiz bir yerde baş-
ka bir eserle karşılaşmak çok güzel 
bir durum.Şunu her zaman dile geti-
riyorum, dünyadaki Çin sanatı, Çinli 
iş insanlarıyla birlikte var oldu. Bun-
dan önce Çin ilk 10’da görmediğimiz 
bir ülkeydi. Bu nedenle CI Bloom’un 
ilk edisyonuyla Türkiye’deki sanat 
ortamına bu ulusal ve yerel desteği 
çok kıymetli. Türk galerileri, Türk 
sanat ortamını ve koleksiyonerleri-
ni var edecek. Bu nedenle biz, bizim 
sanatımıza sahip çıkarsak dünyada 
da böylelikle bir yer bulacağımıza 
inanıyorum. Bu yaklaşım muhteşem, 
sonrasında da bunun globale taşın-
masıyla da daha geniş bir pencere-
den bakıyor olacağız.

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan da 
CI Bloom’da idi.

 Emre Namyeter, İsimsiz (2021)
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“Bergen” Disney’de

Yılın en çok izlenen 
filmlerinden “Bergen” 
filmi 14 Haziran’da yayın 
hayatına başlayacak Disney 
Plus’ta yayınlanacak. Şarkıcı 
Bergen’in hayatının anlatıldığı 
filmin başrolünde Farah 
Zeynep Abdullah yer alıyor.

Pera Film’in konuğu 
Etgar Keret

Bahar 
Normandiya’dan geldi

Yazar Etgar Keret’in öykülerinden 
uyarlanmış dizi ve filmlerle, ünlü yazarın 
bizzat yönetmen koltuğuna oturduğu 
yapımları bir araya getiren retrospektif 
Pera Müzesi’nde ve çevrim içi izlenebiliyor. 
11 Mayıs’ta başlayan program 31 Mayıs 
tarihine kadar devam edecek.

Akbank Sanat ve Sakıp Sabancı 
Müzesi işbirliğiyle  usta sanatçı 
David Hockney’in son sergisi 
İstanbul’da. Karantina döneminde 
ortaya çıkan “Bahar’ın Gelişi, 
Normandiya” sergisi kapılarını 11 
Mayıs’ta sanatseverlere açtı.

Vizyona girmeden
rekor kırdı
Yönetmen James Cameron'ın 10 
yıldan uzun bir süredir beklenen filmi 
“Avatar: Suyun Yolu”nun (Avatar: The 
Way of Water) ilk fragmanı yayınlandı. 
Disney ve 20th Century Fox’un, çevrim 
içi olarak yayınlandığı ilk 24 saat 
içinde 148,6 milyon tekil izlenmeye 
ulaştığını duyurdu.

"Bir Düş Gördüm" 
Esenler'deydi
Küçük Tarık’ın yaşadığı 
zorluklara göğüs gerip, yeni 
hayatına uyum sağlamaya 
çalışırken gördüğü düşlere 
tutunma çabasını anlatıldığı 
“Bir Düş Gördüm” filminin 
galası Dr. Kadir Topbaş Kültür 
Sanat Merkezi’ne yapıldı.

"Münakaşa"
yeniden
Yılmaz Erdoğan’ın tek kişilik gösterisi 
“Münakaşa” yaz gösterimlerine  
başlıyor. Her biri yeni anekdotlarla 
oluşan gösterinin ilk gösterimi 3 
Haziran Cuma akşamı saat 21.00’de 
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava 
Tiyatrosu’nda olacak.
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Gurbet... Söylerken dahi insanın 
boğazına oturan bir yumru. Yut-
kunmakla da geçmiyor. Bitmez tü-
kenmez sıla hasreti kimi zaman yanı 
başımızda yaşanırken kimi zaman 
sınırları, ülkeleri aşıyor. 

“Gurbet” sözünün enerjisi ve bizi do-
landırdığı bilinçaltı koridorlarıdır 
belki de burnumuzun direğinizi sız-
latın... Ben bunu biraz dolayımla ve 
farklı anlayışla açıklamaya çalışayım: 
Tabi ki rastlantı değil ama “gurbet” 
kavramı yoluma bu yıl birden fazla 
çıktı. Tüm insanlığın bilinçaltı kod-
larında çok önemli bir tema, dün-
yaya düşmüş olmak, dünyada garip 
olmak, öz vatanına hasret yaşamak. 
Gündelik tecrübelerimiz ve görünür 
acılarımızın çok ötesinde bu dünyada 
gurbette olmak hali zaten var. Bunu 
bir adım daha öteye götürürsek insa-
nın kendisine gurbet olması; dolayı-
sıyla benim için “gurbet” biraz böyle 
bir kavram. Hasrette olduğumuz şey 
asli varlığımız ve diyarlar gezsek bile 
kendimizle buluşup barışmadığımız 
sürece gurbette olma hali ve hissi hiç 
geçmeyecek. Aslında insanın kendi-
ni bulup barışmasının da başlangıcı 
belki “gurbeti” hissedişi. Ve o gur-
betten yuvaya, yani kendine doğru 
seyran edişi… Daha önce ürettiğimiz 
belgesel serilerinin pek çoğunun dip 
metnini de bu gurbette olma hali ve 
kendine kavuşma çabası tetikliyordu; 
buradaki anlatım ve örgü farklı olsa 
bile yine de dünyaya böyle bakan biri 
olarak, aslında benim kendi gurbetim 
de biraz bu. Belgeselin adı olarak ilk 
aklıma gelen de gurbet oldu. 

TRT Türk ekranlarında göç hikayele-
rine dair farklı programlar var. Gur-
bet'in onlardan farkı nedir?

Bu soruya benim cevap vermem zor, 
uygun düşmez; izleyenlerin yorum-
lamasını tercih ederim. Ama kısaca 
şöyle söyleyebilirim belki: Aslında 
röportajın başından beri biraz kendi 
üslubum ve projelere bakış ve yorum-
layışımla ilgili ipuçları aktarmaya ça-
lışıyorum. Bu bakış, benim hangi baş-
lığı ele alırsam olmazsa olmazım… Ve 
üretmek için bir araya geldiğimiz in-
sanların uyumu, yetenek, birikim ve 
ruhlarını bu projeye çok cömertçe ve 
sahici koyuşu, “Gurbet” belgeselini, 
kalplere dokunur kılıyor sanıyorum. 
Çok zordur bir üretimde bu dahil 
oluşu yakalamak. Hem DiasporaTürk 
ekibi, hem de TRT İç Yapımlar olarak 
kurumsal ekibimiz, bu üretimi bir iş 
olarak ele almadık. İyi iş yapmanın 

çok ötesinde, tüm varlığımızla dahil 
olduk. Yani biz yalnızca bir tarihsel 
kesiti, durumu anlatmadık; orada in-
sanı anlatırken, insan olan yanımızla 
dokunduk…

DiasporaTürk'ü takip eden ve Gök-
han Duman'ın özellikle “11. Peron” 
kitabını okuyan biri olarak belgese-
lin seyircisini ağlatacağını düşünüyo-
rum. Anadolu başta olmak üzere Tür-
kiye genel olarak Almanya'ya giden 
Türk işçilerin hikayeleriyle dolu. 

Ağlamak iyidir; insan olan yanımızı 
çözer. Gözyaşı sağaltıcıdır. Daha önce 
de söylediğim gibi, biz aslında bir 
projeyi, bir durum ve tarihsel kesiti 
vesile kıldık “insan”ı anlatmaya ça-
lıştık. Zamanın bu durağında çünkü 
tüm yaşanmışlar, tüm karşılaşmalar 
ve belki de çekilen tüm acılar yalnız-
ca bunun için; insanın insanı anla-
ması ve kucaklaşması için. 

Zamanda yolculuk 
gibi
Her biri 10'ar dakikalık 13 bölümden 
oluşan belgeseli ne kadar sürede ta-
mamladınız? 

Mucize bir zamanda hazırladık; de-
mek ki diyorum bu insanlar, bu nes-
neler o kadar çok kendilerini anlat-
maya açmaya hazırmış ki biz bütün 
ekip rüzgârı arkamızdan aldık ve uç-
tuk. Toplamda hazırlıklar dahil bü-

tün çalışma, yayına giriş sürecimiz iki 
buçuk – üç ay gibi bir süre. İşin ehli 
bunun nasıl bir mucize ve aslında 
imkânsızı başarma olduğunu bilir. 13 
bölüm, sadece görüntü… Sadece ma-
şallah diyelim ve geçelim diyorum. 
Ben proje üretmeyi biraz tabiri caizse 
zamanda yolculuk gibi görürüm. Ga-
yeyi bilirsin, gayeye ulaşırsın ve ni-
hayetinde gayeye ulaşmak için gelip 
çalışmaya başlar ve yolu yürürsün, işi 
tamamlarsın. 

Zorlukları oldu mu? Teknik zorluk-
lardan ziyade hikayelerin zorlukla-
rından bahsediyorum. Hikayeleri 
nasıl ve neye göre seçtiniz?

Derim ki hep “Her zorluk, daha iyisine 
ulaşmak için vardır.” Tabiki zorluk-
ları vardı; başta da zaman… Bir şey, 
bir kişi aksasa bütün yapı çökerdi. 
Ama orada da çok muhteşem bir ekip 
olunca hikâye düzgün ilerledi. Çatı 
kurulduktan sonra Gökhan Duman 
metinleri hızla yazdı ve karşılıklı mu-
tabakatla birbirimizi daha iyi olması 
için motive etik. En başından bunun 
göçün ilk dört-beş yıllık bir sürecinin 
anlatımı olmasına karar vermiştim. 
DiasporaTürk’ün elindeki malzeme 
ve onların zengin birikimleriyle de 
küçük ekleme çıkartmalarımızla seri-
yi gerçekleştirmeye çalıştık. Mutabık 
olduğumuz en önemli konu, bireysel-
den ziyade bunun “insan” teması üze-
rine yürümesi ve ortak duygular ve 
yaşanmışlıklar üzerine yürümesi idi. 

Madenci Burhan Amca ve 
dünyayı gezme hayali
Her bölümün başlığı dahi insanı iz-
lemek için zorluyor. Sizi en çok etki-
leyen hikaye ya da olay hangisiydi?

Aslında bu sorunuza hikâyenin ta-
mamı diye cevap verebilirim. Ama 
özel olarak bir şey beni daha çok vur-
muştur: Madenlerde çalışmış olan 
Burhan Amca’nın madenci lambası 
ve onun hikâyesi diyebilirim. Bizim 
için bütün nesneler kıymetliydi ama 

bir tanesi, hatta önce ne olduğunu 
bile anlamadığım madenci lambası 
ile ilgili anıyı Gökhan Duman anlat-
maya başlayınca, bu işin neden bize 
geldiğini ve aslında nasıl bir sorum-
luluğumuz olduğunu daha iyi anla-
dım. O madenci lambasının sahibi 
Burhan Amca dünyayı çok gezmek 
istermiş, ama değil dünyayı gezmek, 
o madenlerden çıkıp şehri bile ge-
zememiş ve “Ben ne zaman dünyayı 

gezeceğim?” dermiş. Biz bu hikâye-
yi belki projenin içinde anlatmadık 
(çünkü kişisel hikâyelerden yola çı-
kan bir belgesel değildi). Ama bu anı, 
benim yüreğime mıh gibi oturdu ve 
gayri ihtiyari Gökhan Bey’e “Biz bu 
belgeselle Burhan Amca’ya dünyayı 
gezdireceğiz” dedim. Umarım benim 
dilimden çıkan bu söz gerçek olur ve 
onlara sözümüzü ve vefamızı göster-
miş oluruz…

Aşk, dünyanın en eski hikâyesi. Kıtalar aşan-
lar, amansız savaşlar başlatanlar, dağları de-
lenler, akıllarını yitirenler, canlarını verenler, 
zalimlere dönüşenler, dünyadan vazgeçenler 
aşkı yücelterek, bir meşale gibi elden ele ta-
şıyarak bu eski hikâyenin yaşatılmasını sağ-
ladılar. Böylece aşk, hem en eski hem de hep 
yeni kalacak hikâyenin adı oldu. 

Aşkın acıyla gizli ortaklığı, ona örtülü anlam-
lar kazandırdı. Âşığın aşkına kavuşamaması, 
bilinen en belirgin kural olarak yeryüzüne 
yayıldı. Öyle ki kavuşanlar olsa, meşale bir 
anda sönüverirdi ve sözde âşıklar, yarışın 
dışına atılırlardı. Sadece bu acıya -ve de bu 
gerçeğe- göğüs gerenler, adlarını yazdırabi-
lirdi binlerce yıllık listeye. Dünya döndükçe 
ve insanlar doğup öldükçe isimleri yaşamaya 
devam edecekti. Onlar hep genç, hep güzel 
ve hep âşık olarak kalacaklardı.

Eski bir hikâye olsa da kendini her dönemde 
korumayı bildi aşk. Bambaşka toplumlar-
da, bambaşka zamanlarda dolaşıp iksirini 
tadacak dudaklar aradı hep. Bu şekilde do-
laşa dolaşa da bir gün Jay Gatsby’nin yani 
Muhteşem Gatsby’nin kapısını çaldı. Da-
isy Fay isimli bir genç kızı çıkardı karşısına 
Gatsby’nin. Birinci Dünya Savaşı’na gitmeye 
hazırlanan genç bir subaydı o vakit. Işıl ışıl 
üniformasının içinde, dünyanın hiçbir üzücü 
oyunu ona zarar veremez gibi görünüyordu. 
Ama verdi çünkü dünya, aşkla bir ortaklığın 
içindeydi.

Gatsby gittikten sonra Daisy 
savruldu, yalpaladı, dağıldı ama 
çok değil, bir sene sonra topar-
lanmakla kalmadı, genç, yakı-
şıklı ve zengin Tom Buchanan’la 
evlendi. Daisy lüks hayatının 
zevkini sürerken Gatsby için sa-
vaş, Minotauros’un labirentine 
dönüştü. Çıkmak için yıllarını 
harcamak zorunda kaldı. Nihayet 
bir gün özgürlüğüne kavuşunca vakit kay-
betmeden evine yani Daisy’ye döndü. Oysa 
genç kızı bıraktığı sokakta sadece anıları 
uçuşuyordu rüzgârın önünde. 

Gatsby karanlık bir dünyanın gölgesine dö-
nüştü o saatten sonra. Ne yaptığını ya da ne-
reden geldiğini kimsenin bilmediği ama her-
kesin bambaşka bir hikâyeye inandığı efsane 
hâlini aldı. Hiçbirinin hikâyesini yalanlamadı, 
hiçbirinin hikâyesini doğrulamadı ve hiçbi-
rine gerçek hikâyesini anlatmadı. Beş sene 
boyunca zihninde Kutsal Kâse kadar yüce 
tuttuğu gizli hedefi için çabalayıp bir ma-
likâneyi satın alana kadar durmadı. Önem-
liydi bu hamle çünkü bir şeyleri başardığının 
kanıtıydı yeni evi ama bir özelliği daha vardı. 
Tam karşı kıyıda Daisy’nin evi bulunuyordu 
ve oradan yansıyan yeşil ışık, mutluluğunun 
kaynağı oldu.

Daisy ve Tom, hiçbir yerde kök salamayan 
iki zamane genç olarak tesadüf ve keyif rüz-
gârlarının ellerine bıraktılar kendilerine. Bir 
yerde kalmaktan sıkılınca kıtayı boydan boya 
katetmekte bir mahsur görmediler. Zengin 
bir göçebe hayatıydı onlarınki. Doğu kıyısın-
da karar kıldıkları zaman, Gatsby de yerleşik 
bir hayata geçebildi.

Gatsby yıllar boyunca taşıdığı aşkına dair ne 
bir gölgeye ne de bir şüpheye sahipti. Saf 
bir aşktı onunki. Daisy’nin kendisini bekle-
mekten sıkılıp zengin bir adamla kısa sürede 
evlenmesi, aşkına zarar veremedi. Yıllar son-
ra nihayet Daisy’yle karşılaştıklarında hiçbir 
suçlamada bulunmadığı gibi geçmişin haya-
letlerini de çağırmadı. Aradaki yılları unutup 
anılarını onu en son gördüğü güne bağladı 
ve onsuz geçen seneleri, acıları yok saydı.

Muhteşem Gatsby’nin 
kusursuz aşkı

n.erkovan@litrossanat.com

Naime Erkovan

Devamı litrossanat.com'da

TRT Türk ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını ve yönetmenliğini İsmet Yazıcı'nın gerçekleştirdiği 
“Gurbet” adlı belgesel, bir tahta bavula dünyayı sığdırıp gurbete giden Türk işçilerin ve onların ailelerinin 
hikayelerini anlatıyor. 13 bölümden oluşan belgeselde yalnızca bir tarihsel kesiti değil insanı ve insan olan 
yanımıza dokunanYazıcı,  "Gurbet toplumumuzu, insanımızı çok derinden etkileyen bir serüvenin bugünden 
hikâyesi..." dedi.

“Kadim sembollerin, 
kavramların peşine 
düşüp, kültürler 
arasında dolaşıp, 
kendi hikâyemin 
parçalarını 
birleştirmeye 
çalışıyorum. Tabi 
ki anlattığım şeyler, 
ilk bakışta çok 
geçmişin bir kazısı 
gibi görünse de ben 
bugünün “ben”ine ve 
insanına anlatmaya 
çalışıyordum. Bu 
biraz kaçamak bir 
yolculuk gibi. Direkt 
kendi zamanından 
hikâyelerle 
insanları pek 
karşılaştırmıyordum. 
“Gurbet” öyle olmadı. 
Gurbet toplumumuzu, 
insanımızı çok 
derinden etkileyen bir 
serüvenin bugünden 
hikâyesi…”

Gurbet... Ne garip bir kelime. Üzerine sayfalar dolu-
su yazılar yazılsa dahi hissedilmediği sürece anlatıl-
ması güç. Sadece yaşayanların bildiği ve konuşma-
dan dahi birbirlerinin halinden gurbetlik yaşadığını 
belki de en çok Anadolu insanı anlar. Bu topraklar 
tarih boyunca nice gurbete şahit oldu ama en meş-
huru 1960'lı yıllarda Almanya'ya giden Türk işçileri 
ve ailelerinin yaşadıkları oldu belki de. Dönemin 

şartlarında tek çareyi Almanya'da işçi olarak gören 
ve koca bir ömrü memleket hasretiyle geçirenlerin 
hikayelerini az çok herkes biliyor. DiasporaTürk 
isimli sosyal medya hesabının yapmış olduğu payla-
şımlarda da göç hikayelerine şahit oluyoruz. Şimdi 
bu hikayeleri bir belgesel olarak izliyoruz. Yapımcı-
lığını ve yönetmenliğini İsmet Yazıcı'nın gerçekleş-
tirdiği, danışmanlığını ve metin yazarlığını Gökhan 

Duman'ın yaptığı “Gurbet” adlı belgesel TRT Türk 
ekranlarında yayınlanmaya başladı. "Bir tahta ba-
vula dünyayı sığdırmış da gurbete çıkmış, göçüp 
gitmişlerin hatırasına..." hazırlanan belgesel 13 bö-
lümden oluşuyor. İzleyen herkesin kendinden bir 
şey bulduğu belgeseli Litros Sanat için anlatan Yazı-
cı,  "Gurbet toplumumuzu, insanımızı çok derinden 
etkileyen bir serüvenin bugünden hikâyesi..." dedi.

f.celik@litrossanat.com 

Fatma Çelik

dünyayı sığdıranların 
öyküsü

Bir tahta bavula

DiasporaTürk'ün uzun bir süredir 
sırtladığı göç hikayelerini Gökhan 
Duman'ın kaleminden okumuştuk. 
Şimdi de sizin yönetmenliğinizde-
izliyoruz. Göç hikayelerini belgesel 
yapma fikri nasıl ortaya çıktı? 

Bu hikâye, aslında hiç aklımda, “görü-
nürde” yolumda yokken ortaya çıktı 
diyebilirim… Hiçbir şey tesadüf de-
ğildir diye düşünenlerdenim. Bütün 
her şey bir anlamda hayatın size biri-
kim olarak yüklediği ve bu birikimin 
hakkını vermek için tamamlamanız 
gereken ödevleridir diye düşünürüm. 
“Gurbet” belgeselinin oluşum aşa-
ması ve seyranı da biraz böyle oldu… 
Aslında ben 1999 yılından bu yana so-
yutun belgeselini yapan, bir belgesel 
sinemacıyım; bunun yanı sıra yazdı-
ğım kitaplar da aynı bağlamda. Ka-
dim sembollerin, kavramların peşine 
düşüp, kültürler arasında dolaşıp, 
kendi hikâyemin parçalarını birleş-
tirmeye çalışıyorum. Tabi ki anlattı-

ğım şeyler, ilk bakışta çok geçmişin 
bir kazısı gibi görünse de ben bugü-
nün “ben”ine ve insanına anlatmaya 
çalışıyordum. Bu biraz kaçamak bir 
yolculuk gibi. Direkt kendi zamanın-
dan hikâyelerle insanları pek karşı-
laştırmıyordum. “Gurbet” öyle olma-
dı. Gurbet toplumumuzu, insanımızı 
çok derinden etkileyen bir serüvenin 
bugünden hikâyesi... 

Hayal ettiğimden bile 
öteydi
Yeni yılın ilk günüydü; TRT Türk ka-
nalımız için neler yapılabilir sorusu 
üzerine bir görüşme yapıldı ve he-
men o gün benim aklıma ilk gelen 
ve kalbimi sızlatan, şimdi yapmaya 
çalıştığımız hikâye oldu. Almanya’ya 
işçi olarak gidenlerin fotoğraflarını, 
mektuplarını bulsak, onlardan bugü-
ne kalan nesneleri bulsak ve bundan 
bir hikâye oluştursak nasıl olur diye 
düşünmüştüm. Açıkçası konuyla ilgi-

li ne bir araştırmam ne de öncesinden 
yeterli donanımım vardı. Aynı gün bu 
fikir üzerine internette dolanırken 
önüme bir isim düştü: Gökhan Du-
man. Konuyla ilgili iki kitap yazmış 
olduğunu gördüm. Bu projenin en 
büyük şansı Gökhan Duman ve Di-
asporaTürk ekibi oldu. O güne kadar 
adını bile duymadığım DiasporaTürk 
ekibi, 15 yıldır bu konuyla ilgili çalışı-
yormuş ve müthiş zengin bir kaynak 
biriktirmişler; mektuplar, evraklar, 
fotoğraflar, nesneler… Bu durum ha-
yal ettiğimden bile öteydi. 

Her izleyen kendi 
gurbetiyle karşılaştı
Kendinizi “Soyutun belgeselini ya-
pan bir belgeselciyim” diye tanımlı-
yorsunuz.  Sizin de bir göç hikayeniz 
var mı? Gurbet belgeselini size haya-
ta geçiren sebep ne? 

Gurbetsiz hiç olur mu… Tabi ki de 

var; ama farklı gurbet hikâyeleri. 
Annemin soy kolunun bir yanı Kara-
manoğulları’ndan, bir kolu Selanik 
göçmeni; yüz küsur yıl önce savaştan 
kaçmak için yürüyerek vatan top-
rağına gelip Samsun’a yerleşmişler. 
Dedem o zaman en büyük çocukmuş, 
ama nihayetinde o da çocukmuş, an-
nesinin onları toplayıp getirişini ve 
o acılı yolculuğu çok ender anlatırdı 
ama ben tuhaf bir hissedişle, onun ve 
bir sürü insanın acısını içimde sanki 
yaşardım. Vatan terketmenin, o kay-
bın izi benim genlerime nasıl işlemiş-
se… Gariptir benim hayatta en sevme-
diğim şey bavul toplamak; tatile bile 
gidecek olsam, o bavulu toplarken 
çok daralır, ertelerim… Babamın aile-
si de farklı bir göç yaşamış. Babaan-
nem Rize’nin bir dağ köyünden kalkıp 
Samsun’a göç etmişler ve tutunmak, 
hayat kurmak için çok zorluk çek-
mişler… Ayrıca benim kendi göçüm 
var; üniversite okumak için baba oca-
ğını bırakıp Samsun’dan İstanbul'a 

geldim. İlginçtir, biz aslında projeye 
başlarken yalnızca bir tarihsel kesit 
ve onu yaşayan insanları anlatacağız 
zannettik; ama iş çıkmaya başlayınca 
gördük ki her izleyen “kendi gurbeti” 
ile karşılaştı. Bunun böyle olacağını 
başlangıçta sahiden bilmiyordum. 
İlk bölümün müziği hazırlanıp geldi-
ğinde, görüntülerin üzerine yerleşti-
rilince, ben söze başladım ve bir anda 
boşalan yaşlardan cümlemi tamam-
layamadım. “Samsun’dan ayrılaca-
ğım o son gece” dedim ve kaldım. 

"Gurbet" belgeseli TRT Türk'te seyircisiyle buluşuyor.

"G
urbet" belgeseli  çekim

 ekibi

İsmet Yazıcı
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Evet sevgili okur bu özgün sanat gaze-
tesinde ikinci kez buluşuyorum sizinle, 
mutlu, mesut ve mesrurum. Bu gazete-
nin oluşum sürecini iyi bildiğim için, yazı 
yazmam istendiğinde heyecanlanıyorum 
desem yalan olmaz, özgünlüğünü ve cesa-
retini sevdiğim bir mecra. Neyse konumuz 
bu gazeteye güzelleme yapmak değil lakin 
konu başlığımızla bu gazetenin bir ilgisi 
var, ne mi? Hemen açıklayayım; bu gazete 
bir yerel yönetim projesi olarak hazırlan-
makta ve siz değerli okura ulaşmaktadır 
çok iyi bildiğiniz üzere. O zaman soruyu 
tekrar sorup yanıtların peşine düşelim; ye-
rel yönetimler kültür, sanat ve tiyatro alanı-
na yatırım yapmak zorunda(mı)dır?

Bir yazar ve tiyatro sanatçısı olarak peşi-
nen söyleyeyim; EVET! Ha tabidir ki, “Ne 
alakası var kardeşim, yol yapsın, millete aş 
dağıtsın, kenti yaşanabilir bir hale getirsin” 
diyen de olabilir, o zaman meseleyi biraz 
kuramsal düzeyde tartışalım sevgili okur.

Öncelikle temel bir kavramsallaştırma 
yapalım, “kültür” nedir? Bu acayip ve her 
insan kişisinin kendi yanıtının olduğu bir 
soru. Bizim memlekette ise daha ziyade 
kültür ne değildir üzerinden yürür tartış-
ma. Meselenin kendisi üzerinde anlaşa-
madan, karşı tarafımıza aldığımız insan, 
düşünce veya inanç gruplarının kültür 
tanımının ne kadar da feci, nasıl da fena 
olduğu üzerinden açarız konuyu, kaçınıl-
maz olarak su bulanır ve bu arada her ku-
rum meseleyi ideolojik bagajları yönünden 
değerlendirir. Bu da bize elle tutulur bir 
“kültür politikası” bırakmaz. Kişilere, inanç 
gruplarına ve şahsi beğeniye göre yön-
lendirilir ve koca bir kültür mirası tanımsız 
bekler ortada.

Ah sevgili okur pek doluyum bu konuda ve 
fakat sayfam ve satırlarım sınırlı, şu kısa 
zamanda hemen bir kültür tanımı yapma-
ya çalışayım; “Kültür bir toplumun veya 
toplumların geçmişten günümüze taşıdığı 
uygarlığıdır” tabi bu tanımlardan sadece 
birisi çünkü; ABD’li antropologlar A. L. Kro-
eber ve C. Kluckhohn kültür kavramının 
164 tanımını belirlemişlerdir. (Erkan- Er-
kan; 1998)

Bu denli farklı tanım yapılabildiğinde eli-
mizde tek yol kalıyor; Kendi uygarlığımız ve 
Dünya kültür birikimi arasında bağ kurarak 
toplumun genelinin kabulünü kazanacak 
temel bir kabul. Yapabiliyor muyuz? HAYIR!

Neyse bu konu uzar, biz başlığımıza döne-
lim, bu meselede “Yerel Yönetimler nerede 
durmalıdır?” Hızlıca söyleyeyim, işin tam 
da orta yerinde durmalıdır.

“Her kentin kendine has dokusu, mimari-
si, iklimi, yaşam tarzı o kentlere bir kimlik, 
bir ruh kazandırmaktadır. Kent kültürü 
denilen olgu bu süreç içerisinde karşımı-
za çıkmaktadır. Gerek Batı gerekse Doğu 
dillerinde kent ve uygarlık kavramları yan 
yana kullanılmaktadır. Bu anlamda kentler 
yaşayanlar, yönetenler değişse bile tüm 
zamanların yaşandığı ve gelecek nesillere 
bilgi ve birikimin aktarıldığı mekânlardır. 
Kültürle ve uygarlıkla bağlantısında kent-
sel ortamlar üretici ve tüketicilerin aynı or-
tamı paylaştığı alanlardır.” (Güneş; 2007)

Yerel yönetimler 
kültür, sanat ve tiyatro 
alanına  yatırım yapmak 
zorunda(mı)dır?
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AKM Müzik 
Platformu
AKM Müzik Platformu, her iki 
katında yer alan sergilerle sizleri 
Türk müziğinin zengin tarihine 
bir kapı aralıyor. "Bizdeki 
Dünya, Dünyadaki Biz" sergisi 
giriş katında, “Türk Çalgıları” 
sergisi ve “Ustalara Saygı“ köşesi 
ise üst katta gezilebilir.

“Genç Seyyahların 
Kaleminden İstanbul”
Evliya Çelebi'nin 17. yüzyıl 
İstanbul'unu temel alarak, İstanbul 
Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenen ve Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi (FSMV) tarafından 
düzenlenen"İstanbul'un Seyyahı 
Seyyah'ın İstanbul'u" projesi 
tanıtıldı.

“Stacey Kent”
CRR’ye geliyor

Dünyaca ünlü caz sanatçı 
Stacey Kent, 29 Mayıs Pazar saat 
20.00’de Cemal Reşit Rey’de 
hipnotize edici performansıyla 
cazseverlere romantik bir akşam 
yaşatacak.

Başvurular devam 
ediyor
Esenler Belediyesi desteği 
ile Marmara Flüt Orkestrası 
tarafından organize edilen 
“2. Flüt Yarışması” için 
başvurular devam ediyor. 
İki kategoriden oluşan 
yarışmaya başvuru için son 
tarih 20 Mayıs Cuma günü.

“Zamansız” raflarda

Türk edebiyatının usta isimlerinden 
Latife Tekin’in yeni kitabı “Zamansız” 
Can Yayınları’ndan çıktı. Karantina 
döneminde yazılmaya başlanan 
romanda amansız, zeminsiz, tanımsız ve 
insan varoluşunun ötesinde her türden 
dönüşüme, başkalaşıma açık kadim bir 
aşk duygusunun izinden gidiyor.

AKM’de 
“Bir Bedenden İçeri”

Yunus Emre külliyatını genç neslin 
gözünden gören ve onun ruhunu 
bugüne uyumlayarak çağdaş bir 
anlatımla sahneye yansıtan “Bir 
Bedenden İçeri” dans gösterisi AKM’de 
sanatseverlerle buluştu.

Funda K. Demirçin: Elbette, muaz-
zam eserler çıkar. Hatta bunun için 
bir proje hazırlamaya başladık. İm-
zalarımızı birlikte atacağımız eser-
ler tasarlamak için çalışıyoruz. He-
pimizin ayrı ayrı ve çok zaman alan 
projeleri ve çalışmaları var. Hürriyet 
Hanım Mimar Sinan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yük-
sek lisans tezini teslim etmek üzere. 
Hülya Hoca kendi markası olan Mes-
hk’in yeni koleksiyon çalışmalarına 
devam ederken diğer taraftan kendi 
tasarladığı çiçekler üzerinde çalışı-
yor. Fotoğraf sanatçımız Ebru Ha-
nım Hamburg’da tamamladığı müze 
oluşturma projesini muazzam bir 
sergiyle geçtiğimiz günlerde hayata 
geçirdi. Hat hocamız Güngör Demir-
tutan ve minyatür sanatçımız Nilüfer 
Ersoy’un çalışmaları ise oldukça yo-
ğun. Ben ise yeni denemelerle ebru 
sanatında sürprizler yapmaya hazır-
lanıyorum. Tüm bu zenginliklerimizi 
bir araya getirecek eserleri çalışacak 
olmak bizi oldukça heyecanlandırı-
yor.

Peki ne tür etkinlikler yapılıyor? 
Hangi sanat dallarında eğitimler 
var? Kimler katılabiliyor? 

Hülya G. Küçükali: Baben aynı za-
manda bir sanat galerisi. Yapının 
kendine has bir tarihi geçmişi var. 
Giyotin penceresi 200 yıllık kapıları 
sizlere çok farklı bir atmosfer solu-
manızı sağlıyor. Duvarlarında pek 
çok sanatçının eserleri sergileniyor. 
Atölyelerimize ulaşmak için 150 yıllık 
merdivenlerimizden çıkarken birçok 
eserin içinden geçmeniz gerekiyor. Bu 
da Baben’i büyülü yapıyor. Baben’in 
duvarlarında ebru, hat, minyatür ve 

fotoğraf sanatı ile ilgili eserler sergile-
niyor. Ebru, hat ve minyatür eğitimle-
rimiz, atölyelerimiz devam ediyor. Bir 
yaş sınırımız yok. Özellikle ben ço-
cuklarla ayrı bir çalışma yapıyorum. 
Böyle olunca da yaş sınırı 7’ye kadar 
düşüyor. Çocukların hayal dünyaları 
çok geniş ve o dünyada kurallar yok. 
Belli kurallara sahip olan gelenekli 
sanatları çocuklarla çalışmak onla-
rın hiç tanımadıkları disiplin kural-
larıyla yüzleşmelerine sebep oluyor. 
Bu onların, hayallerini su üzerine 
yansıtmak için ister istemez sanatın 
kurallarına kıyısından köşesinden 
bulaşmalarına sebep oluyor. Bu sü-
reç çocuklarda dikkat dağınıklıkla-
rında azalma, konsantre sürelerinin 
uzaması ve ruhlarında oluşan huzur 
ve mutluluk hissi hem hareketleri-
ne hem de düşüncelerine yansıyor. 
Davranışları, tutumları, düşünceleri 
zaman içinde olumlu bir şekilde de-
ğişmeye başlıyor. Aynı çalışmayı “de-
zavantajlı” bireylerle de yapıyorum. 
Derslerimiz hafta içi ve hafta sonu 
olmak üzere devam ediyor.

Bu bir kader 
birlikteliği
Baben Sanat, sanat camiasında na-
sıl bir katkı sağlayacak ya da farkın-
dalık oluşturacak?

Funda K. Demirçin: Baben Sanat’ta 
biz sanatçılar olarak ancak ürettiği-
miz eserlerimizle ve yetiştireceğimiz 
öğrencilerimizle bir fark yaratabili-
riz. Bu farklar sanat anlamında top-
luma katacakları eserlerin yanı sıra 
aynı zamanda gelenekli sanatların 
ruhundan gelen kadim değerlerle 
oluşan enerji yansımalarının kişilik-
leri üzerinde oluşturacakları inanıl-
maz değişimlerdir. 

Hülya G. Küçükali: Birçok bilgi kirli-
liği, sürekli bir ekrana bağımlı olmak 
insanların doğasından gelen yara-
tıcılık özelliklerinin ve muhakeme 
yeteneklerinin kaybolmasına sebep 
oluyor. Bizler Baben’de geleneğe sı-
kışıp kalmadan geleceğe bir pencere 
açıyoruz. Her ikisinin de insan ruhu 

üzerinde iyileştirici ve şifalandırıcı 
özelliklerini kullanarak sanat yapı-
yor ve akademik anlamda bilgileri-
mizi paylaşıyoruz.

Açılışını yapalı kısa bir zaman oldu 
ancak insanların ilgisi nasıl?

Funda K. Demirçin: Görkemli bir açı-
lış oldu. Baben Sanat’ın bulunduğu 
yapı da fazlaca ilgi çekiyor. Balat’ta 
sadece birkaç evde görülen oriji-
nal giyotin camları olan bir binada 
kadim sanatlarla uğraştığınızı dü-
şünsenize! Öğrenciler geldiklerinde 
huzur bulmalarından ziyade zaman 
değiştirdiklerinden bahsediyorlar. 
200 senelik bir geçmişe sahip kapı 
kollarımıza dokunabiliyorlar. Ta-
vanlarımız, yerlerimiz, merdivenle-
rimiz geçmişi uzun yıllara dayanan 
ve ruhunu hissedebildiğiniz ağaç-
lardan yapılmış. Baben’in bu halini 
değiştirmedik. 

Kadın sanatçıları da bir araya ge-
tiren bir yapı olmuş. Siz birbirinizi 
nasıl buldunuz? 

Funda K. Demirçin: Bizler birbiri-
mizi çok eskiden tanıyan dostlarız. 
Yaptığımız sanat dallarının farklılığı 
itibariyle birbirimizi yakından takip 
edip birbirimizden etkilendiğimizi 
söyleyebiliriz. Her birimizin sanat 
çevresinde ayrı bir duruşu var. He-
pimiz kendi alanlarımızda çalışma-
larımızı sürdürürken biraya gelmiş 
olmamızın şanstan öte bir kader 
birliği olduğuna düşünüyoruz. Tüm 
bu zenginlikten çıkacak çalışmaların 
bizleri bambaşka hayallerin peşine 
düşüreceğine inanıyoruz. 

“Bizler Baben’de geleneğe sıkışıp kalmadan geleceğe bir pencere açıyoruz. Burası gelenekli sanatlarla 
uğraşırken bu sanatlara kendi anlayışlarını katmış, geçmişte sıkışıp kalmadan yüzlerini geleceğe dönmüş 
insanların buluşma noktası. Geleneksel sanat dalları ile fotoğrafın ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. 
Aslında birbirlerini tamamlıyor. Geleneksel sanat dallarında fazlaca kural var ve bunların dışına 
çıkamazsınız. Ancak Baben’de işler öyle yürümüyor. Bizler sağlam temellerin üzerinde yeni tarz yapıları inşa 
eden mimarlar gibiyiz. Böyle olunca da fotoğraf sanatı bize ilham kaynağı oluyor.”

Balat’ın tarihi sokaklarında kapılarını 
sanata açan Baben, gelenekli sanatla-
rın yeni buluşma noktası. İlk bakışta 
bulunduğu yüzyıllık tarihi bina ile 
dikkatleri çeken ve içine girdiğinizde 
karşınıza çıkan ebru, hat, minyatür 
ve fotoğraf eserleri sizi büyülü bir or-
tama davet ediyor. Ebru sanatının iki 
değerli sanatçısı Funda K. Demirçin 

ve Hülya Guruhan Küçükali tarafın-
dan kurulan Baben Sanat; içinde gele-
neğe bağlı kalmakla birlikte, yüzünü 
geleceğe dönmüş sanatçıların sanat, 
proje, fikir ve beyin fırtınası oluştura-
bilecekleri kendilerine has tarzlarını 
yansıtabilecekleri sanat atölyelerinin 
olması düşüncesinden hareketle or-
taya çıkmış. Baben’in kuruluş amacı 

birbirinden bağımsız görünse de bir 
araya geldiklerinde bir harmoni oluş-
turan sanat dallarını bir pota içinde 
eritmek ve birlikteliklerinden nadir 
işler oluşturmak amacını taşıyor. Gi-
yotin penceresi, 200 yıllık kapıları 
ile çok farklı bir atmosfer solumanızı 
sağlayan Baben Sanat bünyesinde: 
Minyatür sanatçıları Hürriyet Genç-

bay ve Nilüfer Ersoy, hat sanatçısı 

Güngör Demirtutan, fotoğraf sanatçı-

sı Ebru Durupınar ile ebru sanatçıları 

Funda K. Demirçin ve Hülya Guruhan 

Küçükali yer alıyor. Sergi, atölye ve 

workshopların da düzenlediği Baben 

Sanat’ın hikâyesini kurucularından 

dinledik. 

Sırlar ortaya çıkacak
Baben ismi nereden geliyor? Balat’ı 
tercih etmenizin özellikle bir sebebi 
var mıdır?

Hülya G. Küçükali: “Bab” kapı, Baben 
de “göğe açılan kapı” demek. Adının 
bağlantısının Balat’ta kurulması ile  
fazlaca ilgisi var. İstanbul gibi tarihi 
kadim zamanlara uzanan yerlerde 
medeniyetler bazı enerji hatlarının 
üzerine kendileri için önemli yapılar 
oluşturulmuş. Özellikle saraylar, kili-
seler, sinagoglar ve camiler bu enerji 
hatların merkezlerine inşa edilmiş. 
Bunun da sebeplerinin arasında be-
lirtilenlerden biri de “gök kapıları-

dır”. Bu yapıların ve bu bölgelerin 
üzerinde göğe açılan kapılar oldu-
ğuna ve buralarda edilen duaların 
kabul olduğuna inanılır. Fener Rum 
Patrikhanesi’nin, Kırmızı Kilise’nin 
burada olması tesadüf değildir. Ba-
ben Sanat  da bu kapılardan birinin 
altında kuruldu. Bu sebeple adını bu-
radan alıyor.

Baben Sanat çatısı altında sanatın 
hangi alanları bulunuyor? 

Funda K. Demirçin: Baben çatısı al-
tında ebru, hat, minyatür ve fotoğ-
rafçılık sanatları bulunuyor. Birlikte 
çalıştığımız arkadaşlarımız kendi 
alanlarında yüksek akademik bilgiye 
sahip çok değerli sanatçı dostlarımız. 

Kendi sanat dallarında ödüller almış 
bu sanatçılar kendilerine has üslup-
larıyla çalışmalarına devam ediyor. 

Böyle farklı disiplinleri bir çatı altın-
da toplayarak bir mesaj mı vermeye 
çalışıyorsunuz?

Funda K. Demirçin: Elbette… Genel-
likle bireysel çalışılan ve çoğu şeyin 
sır olarak saklandığı bu sanat dalla-
rında oldukça şeffaf ve birlikte hare-
ket edilebileceğini göstererek pek na-
dir bir durumu oluşturuyoruz.

Aslında gelenekli sanatların buluş-
ma noktası gibi olmuş burası. Baben 
Sanat’ın sanat anlayışını nasıl yo-
rumlarsınız?

Funda K. Demirçin: Gelenekli sanat-
larla uğraşırken bu sanatlara kendi 
sanat anlayışlarını, bilgi ve yetenek-
lerini katmış,  geçmişte sıkışıp kalma-
dan yüzlerini geleceğe bir iz bırakma 
gayretiyle dönmüş insanların buluş-
ma noktası olarak yorumlayabiliriz.

Sağlam temellere 
yenilikler inşa 
ediyoruz
Bu sanatlar birbirinden etkileniyor 
mu sizce? Fotoğraf diğer sanat dalla-
rından ayrı bir yerde… 

Hülya G. Küçükali: Geleneksel sanat 
dalları ile fotoğrafın ne ilgisi var di-

yorsunuz sanırım. Aksine birbirleri-
ni fazlaca tamamlıyorlar. Geleneksel 
sanat dallarında fazlaca kural, kaide 
vardır. Sınırlar çok net çizilmiştir ve 
bunların dışına çıkamazsınız. Ancak 
Baben’de işler öyle yürümüyor. Biz-
ler sağlam temellerin üzerinde yeni 
tarz yapıları inşa eden mimarlar gi-
biyiz. Böyle olunca da fotoğraf sanatı 
bize ilham kaynağı oluyor. Örneğin; 
minyatür sanatçımız Hürriyet Genç-
bay’ın eserlerinde fotoğraf baskı üze-
rine tezhip ve minyatür çalışmalarını 
görebilirsiniz.

Mesela bu sanatların hepsinin bir 
dokunuşunun olduğu özel eserler 
çıkar mı?

Hakan Güneri

h.guneri@litrossanat.com

Sanatçı eserine ruhundan 
bir şeyler katmalı

Geleneksel sanatlara modern bakış açıları katı-
yoruz diyorsunuz. Ebru ve hat sanatının belli kai-
deler ve kurallar var. Bunlara modern bakış akışı 
kazandırmak nasıl mümkün?  

Hülya G. Küçükali: Bunun mümkün olabilmesi 
için gelenekli sanatların kuralarına hâkimiyeti-
nizin fazla olması gerekir. Özellikle hat ve ebru 
sanatında bu kuralları bilmezseniz eğer işinizin 
alfabesinden bir haber olursunuz ki ürettiğiniz 
eserler o zaman da “mış gibi” olur. Ancak bizler bu 
derslerin eğitimlerini veriyoruz “mış gibi” yapa-
mayız elbette. Bir sanatçı kendi tarzına ait eserler 
üretebilmek için ruhundan bir şey katmalı. Gele-

nekli sanatlarda kuralları değiştirmeniz o sanatı 
bozar. Fakat kurallarına ve matematiğine uygun 
hareket ederseniz eseri görenler gerçekte ne oldu-
ğunu nasıl bir birikimin üstüne yorum yapıldığını 
anlayabilir. Ben tasarım yaptığım bir çiçekle “Ebru 
Sanatı” ödülü aldım. Esere baktığınızda 700 yıllık 
atışların aynısını görebilirsiniz fakat üzerine nakış 
ettiğim çiçek ilk kez yapılmıştı. 

Geleneksel sanatları ön plana çıkarma, yeni nesil-
lere aktarmak için bir yol haritanız var mı?

Hülya G. Küçükali: Amacımız tam da bu aslında 
geleneksel sanatları yapısını bozmadan farklı yo-
rumlarla çağımıza uygun hale taşımak istiyoruz. 

Dijital ortamda hareket eden bir nesil var. Her şey 
bilgisayar ve telefon ekranında. Bizler bin yıllık 
sanatı icra ederken bunu dijital ortama taşımak 
zorundayız. Kadim dediğimiz sanatlarla uğraşıyo-
ruz. 

Baben Sanat 
Gelenekten 
geleceğe bir pencere:  

m.yilmaz@litrossanat.com

Merve Yılmaz Oruç

Hülya G. Küçükali: Funda K. Demirçin

Ebru: Hülya G. Küçükali Ebru: Funda K. Demirçin

Ebru: Funda K. Demirçin

Babel Sanat Ekibi

Minyatür: Hürriyet Gençbay

Ebru: Hülya G. Küçükali

Ebru: 
Hülya G. Küçükali

Minyatür: Nilüfer Ersoy 

Minyatür: Hürriyet Gençbay

Fotoğraf: Ebru D
urupınar

GELENEKLİ SANATLAR
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Geçtiğimiz günlerde 150’yi aşkın eseri dilimize kazandıran Osman Akınhay Twitter’dan 
farklı bir çıkış yaptı: “İyi Fransızca bilmeden, Google Translate yardımıyla ve cümle 
cümle çalışarak sekiz ayda çevirdiğim…” diye başlayan meydan okumaya gelen 
tepkiler üzerine gerekçelerini de uzun uzun sıraladı ve edebiyat dünyasının gündemine 
ani bir giriş yaptı. Geleneksel usüllerin her geçen gün yerini hızlı bir değişimle “yeni” 
ve “dijital” olana bıraktığı bu zamanda Osman Akınhay’ın bu çıkışı “Çeviri edebiyat 
geleneksel yöntemler tarih mi oluyor?” dedirtti. 

Her yıl başta dünya klasikleri olmak üzere 
çok sayıda çeviri eser yayımlanır ve biz de 
7’den 70’e bazen bağlamından koparılmış, 
ideolojilerin insafına terk edilmiş bazen de 
gayet duru ve özgün çeviri eserler okuruz. 
Ülkemizde yüzlerce yayınevi çeviri eser 
yayımlıyor. Tolstoy’un “İnsan Ne ile Yaşar” 
adlı eseri bile Türkiye’de 100’ü aşkın ya-
yınevi tarafından basılmakta.  Bu durum-
da tabi nicelik birçok alanda olduğu gibi 
niteliğin önüne geçiyor. Ülkemizde çeviri 
eser alanında çok başarılı işler çıkaran ve 
titiz çalışan yayınevleri ve çevirmenler var. 
Geçtiğimiz günlerdebu çevirmenlerden biri 
olan ve 150’yi aşkın eseri dilimize kazan-

dıran Osman Akınhay Twitter’danyaptığı 
paylaşımda Google Translate yardımı ile Je-
an-Dominique Brierre’nin “Bir Yazarın Ha-
yatı/Milan Kundera” kitabını Fransızcadan 
Türkçeye tercüme ettiğini açıkladı.Osman 
Akınhay Twitter’dan adeta meydan okudu. 
Bunun başka bir açıklaması olabilir mi? 
Google Translate’ten çeviri yaparak orta-
ya eser koyanlar olduğu tahmin ediliyordu 
fakat bu meydan okumanın üstat çevirmen 
olarak tanınan Osman Akınhay’dan gelmesi 
beklenmiyordu sanırım. Bir söylentiye göre 
İngilizceden dilimize 100’ün üzerinde çe-
viri yapmış ama İngilizce de bilmiyormuş. 
Tepkiler yanında “Ne var yani bunda? Biz 

yakında robotlar vasıtasıyla her şeyimizi 

teknolojiye emanet etmeyi düşünürken bu 

da mesele mi yani?” bakış açısı da yok değil. 

Hülasa, tepki kadar destek de var ve bu tar-

tışma bir süre daha gündemdeki yerini ko-

ruyacak gibi görünüyor. Birçok yayıncı, ede-

biyatçı, akademisyen ve çevirmen meseleye 

bigâne kalmadı. Bizim de merak ettiklerimiz 

vardı tabi. Ben de hazır gündeme gelmişken 

Türkiye’de çeviri eserler, çevirmenler ve çe-

viri eser yayıncılığı hakkında merak ettikle-

rimİ gündemden de esinlenerek işin bilen-

lerine sordum.

h.aygul@litrossanat.com

Halil İbrahim Aygül

alternatif yöntemler 
yükselişte

Çeviride

tran
slat

e.g
oog

le.c
om

Tercüme için kendi
diline hâkimiyet şart

Çevirmen, yazarın 
üslubuna sadık kalmalıdır

Mütercimin sadece hedef dile hâkim olması 
yeterli değildir

Metin hangi dilde yazıldıysa 
oranın edebiyatına aittir

Senail Özkan
(Yazar – Çevirmen):

Ömer Erdem
(Şair – Editör): 

Samed Karagöz
(Yazar – Çevirmen): 

Prof. Dr. Mesut Şen
(Dilbilimci): 

Çeviri yapacak kişinin 
kendi dilinin ya da çe-
viri yaptığı dilin söz 
varlığına hâkim ol-
ması neden önem arz 
eder ve şair ile ilim 
adamının çevirileri 
arasında ne farklar 
bulunmaktadır?

Evet, tercüme yapacak 
kişinin kendi diline 
hâkim olması, her şeyden önce ken-
di dilinin mimarisini ve estetiğini 
keşfetmiş olması ve ondan haz alma-
sı gerekir. Çünkü tercüme esnasın-
da tercümesi zor ve hatta imkansız 
olanla karşılaştığınızda imdadınıza 
yetişecek olan ancak kendi diliniz-
dir, kendi dilinizin size sağladığı im-
kânlardır. Tercüme esnasında insan 
yabancı dilin en uç muhitlerindeki 
zorlukları, karanlık ve muğlâk alan-
ları ve uçurumları keşfederken, diğer 
taraftan da kendi dilinin ifade kudre-
tini, kelime zenginliğini, kelimelerin 
semantik alanlarını ve tedâilerini, 
kendi dilinin mimarî yapısının ih-
tişamını ve dilin ifade kabiliyet ve 
seyyâliyetini fark eder. Dahasını söy-
lemek gerekirse, kendi dilimizin bazı 
alanlardaki yetersizliğini, sığlığını 
ve söz dağarcığındaki eksiklikleri de 
tercüme esnasında görmüş oluruz. 

Goethe, bu konuda 
şöyle diyor: “Ter-
cüme ederken in-
san sadece yabancı 
dille cebelleşmek 
m e c b u r i y e t i n d e 
kalmaz; bilakis ter-
cümesi imkânsız 
olan yere kadar so-
kulur ve imkânsızı 
saygıyla kabullen-
mek durumunda 

kalır; zira her dilin değeri ve karak-
teri burada saklıdır.” Şair ve ilim 
adamlarının tercümeleri arasındaki 
farka gelince, burada adamakıllı bir 
fark fardır. Şair daha çok ve öncelik-
le dilin estetiğiyle, iç ahengi ve mu-
sikisiyle ilgilenir; dili düşüncesini ve 
hislerini şekillendireceği bir form, 
bir kalıp olarak kullanır. Onun için 
fikir, lirik ifade edilmeli; ses, ritim ve 
mısra ile bütünleşmelidir. İlim ada-
mının böyle bir kaygısı yoktur. Onun 
için aslolan sadece düşüncesini açık 
bir şekilde ifade etmektir. İlim adamı 
dilin estetiğiyle ilgilenmez, bilakis 
kendi düşünce alanına yoğunlaşır. 
Akif’le Elmalı arasındaki fark burada 
yatar. Akif, Kuran’ın estetiğini, didak-
tik üslubunu, güzelliğini ve orijinal 
dilinin mimarisini olabildiğince his-
settirmeye gayret etmiştir. Elmalı sa-
dece manasına odaklanmıştır.

İyi bir çeviri eserin özellikleri nelerdir? 
Çevirmen metnin yazıldığı ülkenin kül-
türünü, tarihini, siyasi tartışmalarını 
bilmesi gerekir mi? Çeviriler dönemin 
siyasi ve toplumsal beklentilerine göre 
yorumlandıklarında edebi değerini yi-
tirir mi? Yayınevleri bir çeviri eserin 
yayımlanmasında hangi kıstaslara dik-
kat etmelidir?

İyi bir çeviri ilkin bir dil olayıdır. Baş-
ka bir dilde yaratılan eser yeni bir dile 
aktarılırken bu yaratıcı vasfını korumalıdır. Bu üslupla 
olur. Çevirmen mümkün olduğunca yazarın üslubuna 

sadık kalmalıdır. Eğer bir metin ait ol-
duğu dilin bazı kültürel, sosyal ve ta-
rihsel kodlarını içeriyorsa çevirmenin 
bir kez daha dikkatli olması beklenir. 
Edebi eserler bu kodları çoklukla dolay-
lı yoldan verirler. Dolayısıyla, teyakkuz 
çevirmenin ana ilkelerinden olmalıdır. 
Çeviri yorum değildir. Devrin tartışma-
larına göre eğilip bükülmez. Çeviri ese-
rin yayınlanma kıstası her yayınevine 
göre değişir. Birinci sınıf edebiyat, tarih, 
felsefe ve benzeri kitap basanların ana 

kıstası değerli kitabı her türlü değeri gözeterek basmak 
olmalıdır.

Çeviri edebi metinleri nasıl etkiler? 
Çevrilen metin yeni bir edebi eser 
halini mi alır? Yazarın ana dilinde 
yazmadığı eserlerin sahipleri yaza-
rın ana dili midir yoksa metnin dili 
midir?

Bir dilbilimci olarak bu soruyu cevap-
landıracağım.Cengiz Aytmatov'dan 
örnek verelim. Cengiz Aytmatov'un 
eserleri Rus edebiyatına mı girer, 
Kırgız edebiyatına mı girer? Dilbilim 
mantığıyla bakarsak Aytmatov'un 
Rusça yazdığı eserleri Rus edebiya-
tına girer. Çünkü Aytmatov bu eseri 
ortaya koyarken Rus dilinin imkan-
larından faydalanmış, Rus dili eğiti-
mi almış, Rus dilinin metaforlarını, 
mecazlarını, deyimlerini kullanmış. 
Rus dilinin ifade kabiliyetini kullan-
mış. Kendi düşünce dilini kulanmış 
ama artık yazarın düşünce dili Rusça 
olmuş ya da Rusçaya çok büyük ha-
kimiyet sağlamış, sağlamış ki eserini 
Rusça yazmış. Dolayısıyla bu eseri 
yazarken Rus dilinin imkanlarını 
kullandığı için, Rus diline ait unsur-
lar kullandığı için ben bunu Rus ede-
biyatı olarak görürüm. Bazıları “Türk 
edebiyatı” yerine “Türkçe edebiyat” 
diye bir şey çıkardılar. “Yaşar Kemal 
Türk değil, bunu Türk edebiyatına 
sokamazsınız.” diyerek “Türkçe ede-
biyat” diye bir şey çıkardılar. Bu bi-
limsel değil. Dilbilimi gerçeklerine 
uygun değil. Burada şöyle bir tesir ve 
iddia var: Pakistanlı bir kişi İngilizce 
roman yazarsa, bu İngilizce yazdığı 
roman Pakistan kültürünü, hayatını 
anlatıyorsa, Pakistanlılar da burada 
uzun zamandır İngiliz sömürgesi ol-
dukları için düşünce dilleri İngiliz-
ceye dönüştüyse, Pakistan kültürüne 
ait bir romanı adam İngilizce yazar-
ken, bu İngiliz dili ve edebiyatına mı 
girmeli, Pakistan dili ve edebiyatına 

mı girmeli? Ben yine burada da Urdu-
ca edebiyatına girmez derim.  Çünkü 
orada Urducanın kalıplarını kullan-
mıyor, Urducanın ifade kabiliyetini 
kullanmıyor. İngilizcenin zenginli-
ğini kullanıyor, düşünce dili olarak 
İngilizcenin bir toplumda yer ettiği 
bütün o imkanları kullanıyor. Do-
layısıyla ben bunu da İngiliz dili ve 
edebiyatına ait görüyorum açıkçası. 
Yani İngilizce yazılmış her şey bana 
göre İngiliz dili ve edebiyatındadır. 
Rusça yazılmış her şey Rus dili edebi-
yatına girer. Türkçe yazılmış her şey 
Türk dili edebiyatına girer diye dü-
şünüyorum. Başka da bir alternatifi 
bulamam. Ben bir dilbilimci olarak 
bakıyorum, etnik ve kültür açısından 
bakıyorum.

Bir insanın düşünce 
dili hiçbir zaman 
devreden çıkmıyor
Gelelim “Bir çeviri eser hangi dile 
aittir?” sorusuna. İnsanlar çeviri ede-
biyatını küçümsüyorlar genelde ve 
çeviri; bir eseri katletmektir diyorlar. 
Yunus Emre'nin şiirini İngilizceye 
çevirin, burada Yunus'un şiirinden 
eser kalır mı? Shakespeare’in eserini 
Türkçeye çevirince Shakespeare’in o 
büyülü dili kaybolur gider diyorlar. 
Hiçbir eser çevrilemez diyorlar. Mese-

la Kur’an-ı Kerim, çevrilir mi çevrile-
mez mi? Çevrilirse onun ruhu kaybo-
lur diyorlar. Ama yine şunu atlıyorlar: 
Yine dilbilimsel gerçeklerden uzakla-
şıyoruz. Her insanın bir düşünce dili 
var. Türklerin düşünce dili Türkçe, 
anlama dili yani. İngiliz'in anlama 
dili İngilizce, Rus'un anlama dili Rus-
ça. Arap'ın anlama dili Arapça. Bir ya-
bancı dili öğrenmek ne demek? Onu 
kendi dilinde anlamak demek. Peki 
biz şimdi Shakespeare’i anlamak isti-
yorsak ne yapacağız? Kendi düşünce 
dilimize çevireceğiz. Shakespeare’i 
anlamanın başka bir yolu yok ki. İn-
gilizceyi öğrensek, ana dilimiz kadar 
hakim olsak bile yine anlama dilimiz 
Türkçe oluyor. Dolayısıyla çeviriye 
de böyle bakmak lazım, çok fazla kü-
çümsememek lazım tercüme eserleri. 
Başka çaresi yok. Bir dili öğrenmenin 
tek yolu onu kendi dilinde anlamak-
tır. O halde mütercimler kimlerdir? 
Mütercimler yabancı dildeki eserleri 
kendi anlama dilimize tercüme eden 
insanlardır. Tabii burada müterci-
min dile hakimiyeti, Türkçeyi kul-
lanma becerisi işin içine giriyor ister 
istemez. Başarılı tercüme eserler var 
başarısız tercüme eserler var. Yazarın 
inanılmaz katkısı var. Bazı mütercim-
lerin edebi kişilikleri de olduğu için 
tercüme ettikleri eserler neredeyse 
kendi eserleri gibi oluyor. Apayrı bir 
güzellik katabiliyorlar. Yani burada 
da mütercimin başarısı söz konusu. 
Ama Dostoyevski'yi anlamanın, Tols-
toy'u okumanın başka bir yolu yok. 
Rusça öğrenmeniz lazım ana dilinde 
anlamanız için ama orada da yine 
kendi diliniz devreye giriyor. Yani 
siz Rusçayı öğrenseniz de onu kendi 
dilinizle anladığınız için Türkçe işin 
içinden hiçbir zaman çıkmıyor. Yani 
bir insanın düşünce dili hiçbir zaman 
devreden çıkmıyor. 

Türkiye’de çeviri 
eserlerde sizce ne gibi 
sorunlar var? Şimdi 
Osman Akınhay’ın 
çıkışı gündemde. Çe-
virilerin bu şekilde 
Google Translate 
üzerinden yapılması 
mümkün mü? Google 
Translate çevirisi söz-
lükten yararlanmaya 
mı benziyor?

Türkiye’de çeviri alanındaki en bü-
yük problem yaygın olmayan diller-
de üretilmiş eserlerin başka dillere 
yapılan çeviriler üzerinden yapılma-
sıydı. Örneğin; Arapça bir edebi ese-
rin Fransızcadan çevirisi sıklıkla kar-
şılaşılan bir sorundu. Özellikle son 10 
yılda farklı dillerde yetkinlik kazanan 
mütercim sayısı hızla arttı. Örneğin 
bugün Rusça’dan çeviri yapan son 
derece yetkin mütercim sayısı geçmiş 

yıllarla mukayese 
edilemeyecek ka-
dar çok.Geçtiğimiz 
günlerde Twitter 
üzerinden başla-
yan tartışmada 
ise yetkin bir çe-
virmenin hiç bil-
mediği bir dilden 
Google Translate 
yardımıyla yaptığı 
çeviri çokça eleşti-

rildi. Bence yöneltilen bu eleştiriler-
de haklılık payı var. Mütercimin sa-
dece hedef dile hâkim olması yeterli 
değildir. Google Translate marifetiyle 
yapılan bir çevirinin doğruluğundan 
emin olamayız. Google Translate’ten-
hâkim olduğunuz bir dille alakalı 
yardım alınabilir. Bu sözlük kullan-
maya benzer ama hâkim olunmayan 
bir dilde nüanslara hâkim olunama-
yacağı için yeterli olamaz.

Osman Akınhay



ÖNERDİKLERİM

m.kalaylıkos@litrossanat.com

Meriç Kalaylıkos

Divan-ı Türki Basit'in 
Gramer ve Lügatçesi 
Hüseyin Nihal Atsız / 
Ötüken
Mecmau’n Nezâir adlı eseriyle şöhret 
bulan Edirneli Nazmî’nin edebiyat ta-
rihimiz açısından en çok dikkat çeken 
yönü, 45 bin beyti aşan oylumuyla en 
geniş Türkçe divan olarak kabul edilen 
Divan’ında “Türkî-i Basit” başlığı altın-

da serpiştirilmiş manzume-
lerden kaynaklanmaktadır. 
İlk defa 1919’da Fuad Köprü-
lü tarafından dikkat çekilen 
eserin bir bölümü yine Köp-
rülü tarafından 1928’de ya-
yımlanmıştır. Atsız, 1930 yı-
lında, söz konusu çalışmanın 
gramer ve sözlüğünü lisans 
bitirme tezi olarak çalışmış, 
1934’te de Orhun dergisinde 
yarım kalan bir makalesinde 
Nazmî’nin dil ve kültürümüz 
açısından önemine değin-
miştir. İstanbul Üniversitesi 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde 
82 numarayla kayıtlı Divan-ı Türkî-i 
Basit’in Gramer ve Lûgatçesi, bir dil 
çalışması olarak önemli olduğu gibi, 
Atsız’ın edebî verimlerinde kullanaca-
ğı kelimelerle ilgili en erken temas ve 
değerlendirmelerini de içermesi açı-
sından önemlidir. Hazırlanışından 92 
yıl sonra gün yüzüne çıkan bu çalışma 
hem Türkoloji tarihimiz hem Türkçü-
lük tarihimiz nezdinde değerli bir ha-
tıra olarak Atsız külliyatına katılmıştır.

Evrak Çantası  
Murathan Mungan / 
Metis
Evrak Çantası, Murathan Mungan’ın 
düzyazılarını bir araya getiren kitapla-
rın sonuncusu. Kurgu ve kitaplaştırma 
mantığıyla özellikle Güne Söylediklerim, 
Hayat Atölyesi ve Tuğla ile süreklilik gös-
teren Evrak Çantası, 11 yazıyı bir araya 
getiren beş “göz”den oluşuyor: “Deneme 
kitaplarımın her biri kendinden önce-
kiler ve kendinden sonrakiler arasında, 
yazı yaşamım boyunca yöneldiğim fark-
lı ilgi alanları, ardına takıldığım tema-
lar, söz almak istediğim konular, kişisel 

meraklarım konusunda iç 
bağlantılarla çatılmış bir sü-
reklilik oluşturarak bir yazar 
olarak düşünce dünyama 
ilişkin bir profili bütünlü-
yor.” Murathan Mungan 21 
Nisan 1955 İstanbul doğum-
lu. Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. 
İlkin çeşitli dergi ve gazete-
lerde yazıları ve şiirleriyle 
görünen yazarın ilk kitabı 
1980’de yayımlanan Mahmud 

ile Yezida’dır. Daha çok şiirleri, 
hikâyeleri, roman ve oyunlarıyla tanınan 
Murathan Mungan aynı zamanda radyo 
oyunu, film senaryosu ve şarkı sözü yaz-
dı. 2011’in ilk yarısında Kibrit Çöpleri ve 
Şairin Romanı, 2012’de Doğu Sarayı ya-
yımlandı. Metis Yayınları, yazarın kitap-
laştırdığı bütün çalışmaları bir külliyat 
olarak yayımlamaktadır.

Hatırla & Kelimelerin 
Serüveni  
Alp Paksoy / Ötüken
Bir “impara-
tor,” bir “dik-
tatör,” bir “fab-
rikatör” ve bir 
“matador”un 
nasıl bir bağ-
lantısı var? 
“Kısa” kelime-
si, gerçekten 
kısa mıdır? 
Türkiye, Peru, 
H i n d i s t a n , 
Portekiz ve 
Amerika na-
sıl bir krizin(!) içinde? Hiç çaktırmadan 
anlam değişmesine uğrayan sözcükler 
hangileridir? Özel isimler nasıl cins isim-
lere dönüşüp günlük hayatımıza sirayet 
etti? “Tornavida” sözcüğü “turn a vida” 
kalıbından mı türemiştir? Mitolojilerden 
dillere yayılan ve sıklıkla kullanılan keli-
meler nelerdir? “Bukalemun” ile “aslan” 
arasında nasıl bir münasebet olabilir ki? 
12 Hayvanlı Türk Takvimi’ne göre yılların 
özellikleri nelerdir? Cengiz Han ve Ca-
muka, Milano’da hangi “restoran”a gitti? 
Ampul, brokoli ve selülit arasındaki ilişki 
nedir? Dilimize yer etmiş yabancı kökenli 
yüzlerce Türkçeleşmiş kelimenin yer al-
dığı bu etimolojik macerada kendinizi bir 
seyyah gibi hissedeceksiniz. Atları bağla-
yın, geceyi burada geçiriyoruz.

Zamansız  
Latife Tekin / Can
Anlat bana 
s e v g i l i m , 
imgeler ül-
kesine doğ-
ru giden bir 
arabadayız, 
d i r e k s i y o n 
çok hafif, her 
an savrula-
biliriz göğün 
içine, anlat, 
yan koltukta 
zamanı aş-
mış çılgın bir 
dinleyicin var, bırak direksiyonu, uçsun 
arabamız. Çağdaş edebiyatın büyük ya-
zarlarından Latife Tekin karantina sü-
recinde yazmaya başladığı bu sürpriz 
kitabında zamansız, zeminsiz, tanımsız 
ve insan varoluşunun ötesinde her tür-
den dönüşüme, başkalaşıma açık kadim 
bir aşk duygusunun izinden gidiyor. Be-
den, ten ve zihinde kayıtlı hafıza şiirle 
titreşip yeryüzünün hafızasıyla birleşir-
ken gölün kalbinden yepyeni bir anlatı 
doğar: Gelincik ve Yılanbalığı suretinde 
açan sadece yeni bir hikâye değil kalp 
çarpıntısının kaydıdır. Göle ve oradan 
da okuruna akseden prizmatik savruluş.

Abdülhamid ve 
Sherlock Holmes   

Yervant Odyan / Everest

Y e r v a n t 
Odyan’ın 
1911 ta-
rihli bu 
olağanüs-
tü klasiği, 
dünyanın 
en ünlü 
dedektif i 
S h e r l o c k 
Holmes ile 
dünyanın 
en ünlü po-
lisiye roman tutkunu Padişah II. Ab-
dülhamid’i yan yana getiriyor. Yüzyıl 
başının tekinsiz günlerinde, II. Abdül-
hamid’in hafiye teşkilatına mensup 
adamları birbiri ardına ölü bulunur. 
Kendini bir anda tehdit altında his-
seden “şüpheci” Padişah, cinayetleri 
aydınlatma görevini dedektiflerin 
en ünlüsüne, Sherlock Holmes’e ver-
me kararı alır… Fonda tarihimizin 
en çalkantılı dönemlerinden birini, 
II. Meşrutiyet’in ilan edilme sürecini 
mektup, telgraf, fotoğraf gibi belge-
sel değeri olan malzemelerle işleyen 
Abdülhamid ve Sherlock Holmes, sü-
rükleyici bir polisiye olmasının yanı 
sıra, Savaş ve Barış esinleri taşıyan 
son derece gerçekçi bir roman. Çünkü 
Yervant Odyan aynı zamanda yetkin 
bir Tolstoy çevirmeni. Sherlock Hol-
mes hikâyelerine düşkünlüğüyle bili-
nen II. Abdülhamid’in, hayran olduğu 
Sherlock karakterinin yaratıcısıyla 
tanışmak için yazar Sir Arhur Conan 
Doyle’u İstanbul’a, sarayına davet et-
tiği ve kendisini Mecidiye Nişanı’yla 
şereflendirdiği de bir rivayet olarak 
romanda yerini alıyor…

Bilinmeyen Hitler 

Aytunç Altındal / Destek

İsa Mesih’ten 
sonra hak-
kında en çok 
yayın yapı-
lan kişi Adolf 
Hitler’le ilgili 
“yeni” ve “bi-
l i n m e y e n ” 
ne kalmıştır? 
Yeni ve bilin-
meyen pek 
çok olay ta-
rihin sis perdesi ardında gün ışığına 
çıkarılmayı bekliyor çünkü birçok 
belge uzun yıllardır kamuoyundan 
gizleniyor. Özellikle 1991 yılından 
sonra açıklanmaya başlanan belgele-
rin çoğu, tarihçiler tarafından yıllar-
dır kesin “doğru” kabul edilen birçok 
bilgi ve yorumun geçersiz olduğunu 
ortaya çıkardı.

Aytunç Altındal, Bilinmeyen Hit-
ler’deki “yeni” belgeler, bulgular ve 

bilgilerle ik-
tidara geldiği 
1933 yılına 
kadar Hit-
ler’in haya-
tından kesit-
ler sunuyor. 
“Hitler’in bir 
iş kazası” ol-
madığını, Na-
zilere yolunu 
açan esraren-
giz bir Okült örgütle ilişkilerini, bu 
örgütün kurucu ve yöneticisinin hiç 
değinilmemiş yönlerini gün ışığına 
çıkarıyor. “Thule Gessellschaft” adıy-
la bilinen bu gizli örgütün kurucusu 
Baron Rudolf von Sebottendorff, çift 
taraflı bir casus ve aynı zamanda Bek-
taşi ve Mason’du. Tarihçilerden ken-
disini on yıllarca gizlemeyi başaran 
Hitler’in “yol göstericisi” ve “rakibi” 
olan Sebottendorff Türk vatandaşıydı 
ve Hitler’i iktidara getiren esrarengiz 
örgütü ilk kez İstanbul’da kurmuştu. 
Hitler’in hiç bilinmeyen bu yönünü 
Alman ve İsrailli araştırmacılar da ilk 
kez bu kitaptaki belgelerden öğren-
mişlerdir.

İşaret Memuru 

Charles Dickens / Can

Victoria dönemi İngiltere’sinin en 
önemli romancısı kabul edilen Dickens, 
Oliver Twist ve David Copperfield gibi 
kültleşmiş karakterlerin yaratıcısı ol-
masının yanı sıra doğaüstü, tekinsiz 
güçlere, spiritüalizme duyduğu ilgiyle 
de tanınır. Bu seçkiyi oluşturan üç öykü; 
bir demiryo-
lu çalışanına 
bir hayaletin 
musallat ol-
masıyla baş-
layan gizemli 
olayları konu 
alan “İşaret 
M e m u r u ” , 
jüri başkan-
lığı yaptığı 
cinayet davası boyunca sanığın suçlu 
olduğunu göstermeye çalışan bir haya-
let tarafından sürekli rahatsız edilen bir 
bankacının hikâyesinin anlatıldığı “Ci-
nayet Davası” ve beş rehberin  birbirine 
anlattığı hayalet hikâyelerinden oluşan 
“Günbatımına Karşı”, yazarın hayal gü-
cünü ustalıkla kullandığı korku türü-
nün en başarılı örnekleri arasında yer 
alır.

Osmanlı 
Modernleşmesi ve 
Midhat Paşa  

Bekir Koç / Türkiye İş 
Bankası

En başarılı Osmanlı valilerinden biri 
olarak kabul edilen Midhat Paşa’nın 
Tuna Valiliği yaptığı yıllar (1864-
1868) modernleşme tarihimiz açısın-

dan ayrı bir önem taşır. Devraldığı 
modernleşme mirasına kendine özgü 
denilebilecek birçok yenilik katan Mi-
dhat Paşa, dönemin taşra sorunlarına 
çözüm bulmak amacıyla ilan edilen 
Vilayet Nizam-
namesi’ni Tu-
na’da başarılı 
bir biçimde 
uygulamakla 
kalmamış, yay-
gınlaşmasına 
öncülük de et-
miştir.

Osmanlı Devle-
ti’nin yeniden 
yapılanmasını 
zorunlu kılan 
sosyopol it i k 
ve ekonomik 
g e l i ş m e l e r e 
de yer verilen eserde, katılımcı yerel 
yönetim, kanun hâkimiyetinin sağ-
lanması, denetimin kurumsallaşması 
gibi devlet yurttaş ilişkilerinin daha 
rasyonel ve çağdaş nitelikler kazan-
ması konularında hayata geçirilen 
uygulamalar da ele alınıyor. Prof. Dr. 
Bekir Koç tarafından kaleme alınan 
Osmanlı Modernleşmesi ve Midhat 
Paşa, tarihi kökenleri hakkında az şey 
bilinen taşra belediyeleri, nizamiye 
mahkemeleri, çocuk esirgeme ku-
rumları, kız ve erkek meslek okulları, 
hapishane atölyeleri, kasaba buğday 
pazarları, siyasi polislik, tahsildarlık 
ve taşra basını gibi birçok kurum ve 
uygulamanın günümüze ulaşmasın-
da Midhat Paşa’nın katkılarını geniş 
bir çerçevede ortaya koyuyor.

Hasan Kaçan’dan 
Tavsiyeler Bu hafta Ekmek Teknesi dizisinde Herodot Cevdet ile gö-

nülleri fetheden karikatürist, mizah yazarı, oyuncu, ya-
pımcı, yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı ve sunucu Hasan 
Kaçan’a “Hangi kitapları okuyalım?” diye sordum. İşte al-
dığım cevaplar:

Çizgi Sanatında Dil 
ve Mesaj 
Ömer Lekesiz / Şule

Ömer Lekesiz, Hasan Aycın Çizgile-
rinden Örneklerle Çizgi Sanatında 
Dil ve Mesaj’ında çizgi sanatının ve 
çizgi dilinin özgünlüğünden yola 
çıkarak Hasan Aycın’ın çizgilerini 

merkeze alıp çizgi dili-
ni, çizgilerdeki imge ve 
simgeleri okuma gayre-
tini, kuramsal bir çerçe-
veye ve ilgili örneklere 
tâbi olarak sürdürmüş-
tür. Lekesiz, çizgilerdeki 
imge ve simgelerin mu-
hatapları tarafından da 
doğru okunmasına bir 
katkı olarak, sanat algı-
mızı oluşturan zihniyet 
üzerinden âlem, varlık, 
mesaj, resim, karikatür, 

çizgi, dil, düşünce, anlam, çizgi dili, 
simge, görüntü, görme, imge ve pa-
radoks... terimleriyle açılıp Sezai Ka-
rakoç tefekküründen ilhamla bilgiye, 
sanata ve zevke bağlanan bir düşün-
cenin iklimini yaşatmaya yönelmiş-
tir. Elinizdeki kitap, bu manada bir 
rehber olmaya da taliptir.

Devlet Ana  

Kemal Tahir / İthaki

Devlet Ana, Osmanlı Devleti kurul-
madan önceki Anadolu’nun görü-
nümünü ve Anadolu insanının öz-
lemlerini anlatırken, onların güçlü, 
güvenli, adaletli bir devlete duyduğu 
ihtiyacı da açığa çıkarmaktadır. Ke-
mal Tahir’in en önemli romanı olarak 
gösterilen “Devlet Ana”, onun düşün-
ce yapısını da en iyi yansıtan eser-
lerinden biri sayılmaktadır. 1967’de 
yayımlanan roman, 1968 Türk Dil 

Kurumu 
R o m a n 
Ö d ü -
l ü ’ n ü 
k a z a n -
m ı ş t ı r . 
K e m a l 
T a h i r , 
Türk ta-
rihi ve 
toplumu 
h a k k ı n -
daki oriji-
nal ve sağlam görüşlerinden hareket 
ettiği için hem “mahalli ağızları”, hem 
Türkçe’nin küçümsenmiş ve unutul-
muş nesir dilini hem de yeni imkan-
larını kaynaştırarak ve aşarak kulla-
nabilmiştir. Eserlerindeki eşsiz dil ve 
üslup güzelliğinin kaynağı bu davra-
nıştadır. Daha önceki romanlarında 
da görülen bu özellik Devlet Ana’da 
en yüce noktasına erişmiştir. Türk-
çe’nin unutulmuş olan dehası bütün 
boyutları, zenginliği ve haslığıyla ilk 
olarak Kemal Tahir’in eserlerinde 
kendini göstermektedir." - Selahattin 
Hilav

Günümüz 
Türkçesiyle 
Evliyâ Çelebi 
Seyahatnâmesi  

Evliya Çelebi / Yapı 
Kredi

19 Ağustos 1630 gecesi, rüyasında gör-
düğü Hz. Peygamber’in elini öperken 
heyecanlanıp “Şefaat ya Resullah” 
diyecek yerde, “Seyahat ya Resulul-
lah” diyerek kendi geleneğine farklı 
bir kapı aralayan garip bir gezgin, 
tam kırk yıl boyunca bütün Osmanlı 
coğrafyasını adım adım dolaştı. Kimi 
zaman han odalarında menakıb din-
ledi, kimi zaman da çarşıların kala-

balığına 
k a r ı ş ı p 
d e ğ i ş i k 
kültürle-
rin insan-
l a r ı y l a 
t a n ı ş t ı . 
Zengin ko-
naklarına 
m i s a f i r 
oldu; dağ 
başların-
da, terke-
dilmiş kalelerde bir ateşin etrafına 
toplanmış başıbozuklarla dertleşti…

Nasrettin Hoca 

M. Fuad Köprülü / 
Akçağ

Yalnız Türk-
ler arasında 
değil, bütün 
dünya tara-
fından tanı-
nan Nasred-
din Hoca, 
y ü z y ı l l a r 
b o y u n c a 
ismi çer-
ç e v e s i n d e 
ol uşturul -
muş fıkra-
larla sembol şahsiyet haline gelmiş-
tir. Kavuğuyla, cübbesiyle, kürküyle, 
eşeğiyle dekor olarak bütünleşmiş 
olan Nasreddin Hoca; çevresindeki 
insanlarla ilişkisi ve şakacı mizacıy-
la da Türk toplumunun güler yüzü 
olmuştur. Türk milletinin mizah de-
hasını temsil eden Nasreddin Hoca 
fıkraları, sözlü anlatım ürünü olduk-
ları için ağızdan ağıza nakil vasıtasıy-
la günümüze kadar gelebilmişlerdir. 
Bu bakımdan zaman içerisinde Nas-
reddin Hoca fıkraları değiştirilmiş, 

zenginleştirilmiş ve yarı efsanevi bir 
hale getirilmiştir. Fıkralarda ders ve 
ibret verme, güldürürken düşündür-
me esastır. Olayların merkezi kişisi 
bütün fıkralarda Nasreddin Hoca`-
dır. Fıkralar olay ve nükte olmak üze-
re iki bölümden meydana gelirler. 
Olaylar basit; nükte zarif, alaycı ve 
düşündürücüdür. Nasreddin Hoca 
fıkralarına dikkat edilirse bencillik, 
bilgiçlik, mantıksızlık, gözü açıklık, 
gösteriş, adam kayırma, menfaatçilik 
yoluna gidenlerin alay konusu edil-
diği görülür. Ord. Prof. Dr. M. Fuad 
Köprülü`nün Nasreddin Hoca, adlı 
eseri, aradan bunca yıl geçmesine 
rağmen Nasreddin Hoca hakkındaki 
en önemli çalışmalardan biri olma 
özelliğini korumaktadır. Kitabın içe-
risinde yer alan manzum fıkralar, gü-
nümüz gençlerinin ve çocuklarının 
rahatlıkla anlayabilecekleri bir dille 
kaleme alınmıştır.

Oğuz Kağan Destanı 

Tufan Gündüz / 
Yeditepe

Oğuzların 
k u r u c u 
atası, sayı-
sız kahra-
manlıkları 
olan cihan-
gir ve fatih, 
tecrübeye 
g ü v e n e n , 
n a s i h a t 
d i n l e y e n 
m ü t e v a -
zı bir hü-
kümdar… Olağanüstü varlıklarla 
mücadele eden bir kahraman yerine 
devlet kuran, ülkeler fetheden, müş-
küle düştüğünde etrafına danışan, 
ülkenin birliği için kaygılanan, disip-

linli, dürüst, ahlâklı, yiğit bir hakan… 
Bir destan kahramanı olmaktan çok, 
Türk tarihinin  yükünü omuzlarına 
alan manevi bir şahsiyet… Çin, Hin-
distan, İran, Mısır, Anadolu ve Deşt-i 
Kıpçak’ın fatih hükümdarları  Oğuz 
Kağan’ın şahsında birleşirler. Bun-
dan dolayı onun destansı hayatı, ola-
ğanüstü gösterilerden arındırılarak 
tarihî olay örgülerine ve sade bir ha-
yata dönüşür.

Tarih-i Na'ima 

Mehmet İpşirli / Türk 
Tarih Kurumu

Bu çalışmada Osmanlı 
vekayi'nameleri arasında 
önemli bir yere sahip olan 
Na'îma Mustafa Efendi'nin 
(ö. 1716) kısaca Târih-i 
Na'îmâ' asıl olarak da Rav-
zatü'l-Hüseyn fî hulâsati 
ahbâri'l-hafikayn adıyla 
bilinen tarihinin sıhhatli 
bir metni verilmeye çalı-
şılmıştır. Arşiv belgeleri 
ve vekayinameler, Os-
manlı tarihinin başlıca iki 
temel kaynağını teşkil etmektedir. 
Bu kaynakların bilimsel yöntemler-
le esas metinlerinin hazırlanıp ilim 
aleminin istifadesine sunulmasından 
sonra ancak sıhhatli araştırmalar ya-
pılıp, Osmanlı siyasî ve idarî tarihi-
nin temel konuları üzerine kapsamlı 
çalışmalar ortaya konulabilir. Mus-
tafa Naima Efendi’nin kaleme aldığı 
Osmanlı vekâyinameleri arasında 
önemli bir yere sahip olan, Ravza-
tü’l-Hüseyn fi Hülasati Ahbari’l-Ha-
fikayn adıyla bilinen altı ciltlik Tari-
hi’nin sıhhatli bir metni hazırlanmış 
ve dört cilt halinde bilim alemine 
sunularak eşsiz bir hizmet gerçekleş-
tirilmiştir.

Tarihçilerden 
kendisini on 
yıllarca gizlemeyi 
başaran Hitler’in 
“yol göstericisi” 
ve “rakibi” olan 
Sebottendorff Türk 
vatandaşıydı ve 
Hitler’i iktidara 
getiren esrarengiz 
örgütü ilk kez 
İstanbul’da 
kurmuştu. 
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Dünyada en çok okunan 
kitaplar hangileri?
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“Dünyada en çok okunan kitaplar hangileri?” 
diye sorsam ne cevap verirsiniz? Benim de 
bazı tahminlerim var. İnternette “en çok oku-
nan” kitapları arattığımızda genellikle “en çok 
satan” kitaplar çıkıyor karşımıza. Charles Dic-
kens’in “İki Şehrin Hikayesi”, John Ronald Reu-
el Tolkien’in “Yüzüklerin Efendisi” ve “Hobbit”, 
Antoine de Saint-Exupéry’in “Küçük Prens”, 
J. K. Rowling’in “Harry Potter ve Felsefe Taşı”, 

Agatha Christie’nin “On Küçük Zenci”, Cao Xu-
eqin’in “Kızıl Köşkün Rüyası” ve Henry Rider 
Haggard’ın “Ayişe” kitapları 100 milyonu aşan 
okuma/satış oranları ile listenin başını çekiyor. 
Tamamı klasikleşmiş bu eserlerden bir kısmı-
nı okudum ve favori listeme ekledim. Ama ba-
zısı için de “Neden bu kadar çok okunmuş ki?” 
diye sordum kendime. Bu listede yer almayı hak 
eden çok sayıda kitap okudum. En çok okunan 

veya satanlar listemizde kutsal metinlere yer 
vermedik. Şu da bilinen bir gerçek ki en çok sa-
tan değil ama en çok okunan metinler Kur’an-ı 
Kerim ve İncil’dir.

Türkiye’de kitap okuma, basım ve satış oranla-
rının düşük olduğu iddia edilir. Kimisi de buna 
karşı çıkar “Türkler bir kitabı satın alır ve pay-
laşarak okur.” tezini savunur. Ama görünen o ki 

son yıllarda kitap okuma, basım ve satış oran-

larında bir yükselme var. Popülerleşiyor kitap. 

Popülerleşmeyle birlikte ileride daha iyi göre-

ceğimiz olumlu ve olumsuz durumları da mey-

dana getiriyor. Ben listeme popüler kitaplara 

çok yer vermemeye çalışıyorum fakat mühim 

eserler de popülerleşebiliyor. İyi kitaplar oku-

manız dileğiyle…

Çağdaş edebiyatın büyük yazarlarından Latife Tekin 
karantina sürecinde yazmaya başladığı bu sürpriz 
kitabında zamansız, zeminsiz, tanımsız ve insan 
varoluşunun ötesinde her türden dönüşüme, başkalaşıma 
açık kadim bir aşk duygusunun izinden gidiyor. 
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Hakan Akar 

Bir otobüs düşünün bu aynı zamanda bir tiyatro sahnesi. Duraktan yolcu olarak bindiğiniz ve oyuna 
zaman zaman dahil bile olabildiğiniz “Çok Uzak Çok Yakın” oyununun yazan, yöneten ve oyuncularından 
Burcu Halaçoğlu, özgün projesini Litros okuyucuları için anlattı: “Bir otobüsün içinde tiyatro yapmak her 
zaman aklımda vardı. Markette yaşadığım bir hikâyeden esinlenerek bu oyunu yazdım. Düşünce olarak 
çok kolay gelmiş olsa bile sonrasında otobüs satın almaya kadar götürdü bu hayalimiz bizi. Seyircinin 
oyuna dahil olması da tiyatro oyunumuzu daha da güzelleştiren ayrı bir nokta.”

Hayatımda belki de izlediğim en özgün tiyatro oyunu diyebilirim, pardon 
otobüs yolculuğu diyecektim. Evet yanlış duymadınız. Kadıköy’de bir oto-
büs durağında başlayan bir tiyatro oyunundan bahsedeceğim size. Benimle 
birlikte durakta bekleyen birçok insan aynı otobüse binerek bir tiyatro oyu-
nunu izledik. Hatta zaman zaman oyuna dahil bile olduk. Durakta beklerken 
“Acaba otobüsü kaçırdım mı, yoksa durağa gelen bu otobüse mi binecektim?” 
diye içimden geçirmedim dersem yalan olur. “Çok Uzak Çok Yakın” oyunu bir 
halk otobüsünde geçiyor ve seyirciyi 58 dakikalık bir sefere çıkarıyor. Adnan, 

Cemre, Serhat ve Sibel’in otobüs yolculuğuna eşlik ederken, çevremizde çok 
sık rastladığımız tanıdık hikayelere kulak misafiri oluyorsunuz aslında oyun 
boyunca. TiyatroPol’ün kurucularından aynı zamanda “Çok Uzak Çok Yakın” 
oyununu yazan, yöneten ve oyuncu olarak kadroda yer alan Burcu Halaçoğ-
lu’yla oyunu sonrası çok keyifli bir röportaja imza attık. Röportajımıza geçme-
den, oyunda Burcu Halaçoğlu’yla birlikte oynayan oyuncuları da saymadan ol-
maz. Erkan Akbulut, Buğra Can Şahin ve Cansu Başlılar “Çok Uzak Çok Yakın” 
oyununda Burcu Halaçoğlu’na eşlik eden isimler.

Bu otobüs 
tiyatronun 
kalbine gidiyor!

Öncelikle kurucusu olduğunuz tiyat-
ronuz TiyatroPol'le başlayalım ister-
seniz. Kısaca TiyatroPol'ü bilmeyen-
ler için bizlere anlatır mısınız?

TiyatroPol'ü biz 2013 yılında kur-
duk. İlk oyunumuz oyuncu arkada-
şım Cansu Başlılar ve benim bitirme 
projemizdi: “Teklif”. O da aynı şekilde 
mekâna özgü bir işti, oyun bir evin 
içinde geçiyordu. Seyirci bir çiftin 
kendi evlerinde geçirdiği bir saate 
tanık oluyordu. Zaten öncelikli mera-
kımız da bu tarz işler yapmaktı. İkinci 

mekâna özgü oyunumuz Kör Tuzak'ta 
sahnemiz bir otel odasıydı. Sadece 5 
oyun oynamıştık koronavirüs nede-
niyle, durmak zorunda kaldık. O sü-
reçte de Çok Uzak Çok Yakın oyunu-
muza çalışmaya başladık. Daha çok 
kendi mekânında geçen ve seyirciyi 
de oyuna dahil eden, çok boyutlu bir 
sahneleme biçimini araştırıyoruz. 
Çünkü hikâyelerimizi seyircinin de 
parçası olabileceği ortak deneyim, at-
mosfer ve ilişki üzerinden anlatmayı 
istiyoruz. 

Otobüste tiyatro 
yapmak bizim hep 
aklımızda vardı
TiyatroPol olarak daha önce bir evde 
ve bir otel odasında da oyunlar ser-
gilediniz. Bu sefer bir halk otobü-
sünde geçen "Çok Uzak, Çok Yakın" 
tiyatro oyununuzu izleyicilerle bu-
luşturuyorsunuz. Neden otobüs, ne-
reden geldi aklınıza çok merak edi-
yorum doğrusu.

Otobüs fikri bizim hep aklımızda 
vardı aslında. Metropol hikayesi an-
latmak istiyorsan ilk akla gelecek 
yerlerden bir tanesi de otobüs olu-
yor. Otobüs hem yazmak istediğim 
hikayeler açısından çok uygundu 
hem de ilk düşündüğümüzde kolay 
bir prodüksiyon gibi gelmişti, hatta 
"otobüste tiyatro kolay ya, hallederiz" 
demiştik ancak biraz uzun sürdü. 

"Çok Uzak, Çok Yakın" oyununuzun 
hikayesini sizden dinleyebilir miyiz?

Otobüs fikrinin ardından sık sık bu-
luşup beyin fırtınası yaptık kendi 
aramızda. Otobüste ne olsun ki, hem 
o sıralar kafaya taktığım soruları so-
rayım hem de canlı kanlı bir şey olsun 
dedik ve hikâye peşine düştük. Bir 
sürü fikir çıktı ortaya. Ben konuştuk-
larımız üzerinden birkaç farklı versi-
yon yazdım. Ama son hali markette 
yaşadığım bir olaydan esinlenerek 
ortaya çıktı. Elbette sahneler çalışılır-
ken daha da sadeleşmek, samimileş-
mek ve bir otobüste yaşanıyormuşça-
sına gerçek olması amacıyla bir sürü 
değişiklik yaptık üzerinden.

Hikâyeyi markette 
yaşadığım bir 
olaydan esinlendim
Hikâyeyi yazarken özellikle esinlen-
diğiniz olay ya da kişiler oldu mu?

Evet, biraz önce de bahsettiğim gibi 
oyunun ana çatışması bir markette 
yaşadığım bir olaydan esinlenmedir. 
Yine oyuna çalıştığım ama hiçbir şey 
yazamadığım bir gün sıkılıp market 
gezmeye çıkmıştım ve anlatmak iste-
diğim şeyin aynısını yaşadım. Elbette 
o an bunu düşünmüyorsunuz ve ola-
yı yaşıyorsunuz. Çok sinirlendiğimi, 
üzüldüğümü ve başkası adına utan-
dığımı hatırlıyorum. Orada yaşadığı-
mız şey "ne ve nasıl" anlatmak istedi-
ğimi kafamda çok netleştirdi.

Otobüste geçen bir tiyatro oyunu 
yazıp oynadığınızda çevrenizden na-
sıl tepkiler aldınız? Çünkü ben Tür-
kiye'yi geçtim dünyada da böyle bir 
şey duymadım gerçekten. Özgünlük 
olarak sınırları fazlasıyla yukarı ta-
şıdınız diyebilirim.

Elbette hepimiz için çok yeni ve il-
ginç bir deneyim. Çok şaşıranlar 
oldu, bir sürü soru soran oldu ama 
genelde hep desteklendim diyebi-
lirim. Yapıcı eleştirilerle katkı sağ-
ladılar, güzel yorumlar ve öneriler 
aldım çevremden. Şu anda da kime 
söz etsem ilgiyle dinleniyor, çok se-
viniyorum. Öte yandan mekâna özgü 
işler yapmayı düşünüyorsan bana 

çok da sıra dışı gelmiyor. Belki ben 
çok fazla toplu taşıma kullandığım 
için, bilmiyorum o da olabilir. Daha 
önce ülkemizde farklı konseptlerde 
ve şekillerde de olsa tiyatroda kul-
lanılmış bu arada otobüs. Sahneye 
dönüşen otobüsler olmuş ya da bir 
çocuk oyunundan bahsetmişlerdi 
öyle hatırlıyorum. Bunlar benim 
duyduğum birkaç örnek, o yüzden 
dünyayı hiç bilemiyorum, belki de-
nenmiş olabilir.

Oyunumuz için 
otobüs satın almak 
zorunda kaldık
Oyundaki halk otobüsünü de sor-
mak istiyorum. İETT bu noktada size 
destek oldu mu, otobüsü kiraladınız 
mı yoksa satın mı aldınız?

Yukarıda da bahsettiğim gibi hayal-
perest olduğumuz için sürecin çok 
kolay olacağını düşünmüştük. “Ne 
olacak, en kötü özel halk otobüsü ki-
ralarız” diye yola çıkmıştık. Bu süreç-
te bu otobüsler belediyeye bağlandı. 
Belediyeden de bütün bir sezon bo-
yunca bize böyle bir imkân sağlaya-
mayacakları cevabını aldık. Ardından 
şahıslara ait otobüsleri kiralamaya 
çalıştık ki, orası bir çukur. Her hafta 
otobüs değişiyor ve fiyat artıyordu. 
Biz her türlü yine başa döndük. Hala 
nasıl vazgeçmedik inanamıyorum. 
Oyunumuzun hem oyuncusu hem 
de yapımcısı Erkan Akbulut'un isteği, 
azmi ve uğraşları sayesinde elbette 
bu süreci aştık diyebilirim. Sonunda 
Erkan dayanamayıp bir otobüs satın 
aldı. Oyundaki otobüs tiyatromuzun 
otobüsü, sahne yerine otobüsümüz 
var.

Hem yazıp hem oynamak nasıl bir 
duygu oyuncu olarak, onu da sormak 
istiyorum size?

İlk provalarda baya zorlandım ama 
zamanla alışıyorsunuz bu duruma 
tabi. Birisine bırakman gerekiyor 
kendini. O prova ya yazar ya yönet-
men ya da oyuncu olacaksın. Git gide 
daha çok oyuncu oluyorsun tabi.

Seyircininin 
doğaçlama katkısı 
oyunu daha da 
güzelleştiriyor
Seyirciler de oyunun fazlasıyla içinde 
ve anlık olarak onlardan da tepkiler 
gelebiliyor. Bir otobüs seyirci ve siz-
ler varsınız sadece. Seyircilerin katı-
lımları nasıl oluyor ya da hiç bekle-
mediğiniz tepkilerle karşılaştınız mı? 
Daha önceki oyunlardan bir anınızı 
paylaşabilirsiniz eğer isterseniz.

Seyirci ne kadar katılacağını ya da 
nereden izleyeceğini kendisi seçebi-
liyor. Bazen sadece izlemeyi bazen 
de oyunun parçası olmayı seçiyorlar. 
Elbette her oyun farklılık gösterebili-
yor. Bazen çok az dahil olurken bazen 
de öyle seyircilerimiz oluyor ki oyun 
bittiğinde oyuncu sanılıyorlar. Her 
oyun hemen hemen ilginç oyunsu 
anlarla karşılaşıyoruz. Çok da spoiler 
vermeden birkaç örnek verecek olur-
sam mesela "Geç kalıyoruz, inmemiz 
gerekiyor" diyen seyirciden, arabu-
lucu olup bizimle konuşmaya çalı-
şanlara, diğer seyircileri ikna etmeye 
çalışandan şoförle sohbet edene pek 
çok farklı bizi de şaşırtan, heyecan-
landıran tepkiler oluyor oyun sıra-
sında. Oyunun atmosferi, ruhu aslın-
da seyircinin katılımıyla güzelleşiyor 
ve derinleşiyor.

Bir gün metrobüste de böyle bir oyu-
nu oynamayı düşünür müsünüz? Pek 
bir farkı yok metrobüsün otobüsten 
ama farklı bir modelini oraya taşı-
mayı düşünür müsünüz? 

Malum İstanbullular olarak metro-
büsü de fazlasıyla kullanan bir toplu-
muz. Neden olmasın? Bu oyun değil 
tabi ama metrobüste geçen, ona öz-
gün bir hikaye ve anlatım biçimi dü-
şünülebilir.

Kendinize örnek aldığınız oyuncular 
var mı?

Örnek aldığım diyemem ama etkilendi-
ğim oyuncular var. Merly Streep, Kate 
Winslet, Anthony Hopkins ve Jude Law 
gibi daha bir sürü oyuncu var. 

Yeni oyun 
Eylül’de geliyor

Oyunbaz’ın “Bernarda Alba’nın 
Evi” oyununu unutamam

Koronavirüs nedeniyle ara verdiğimiz Kör Tuzak oyunu-
muza Eylül ayında yeniden başlamayı düşünüyoruz. Çok 
Uzak Çok Yakın oyunumuz devam ediyor olacak. Yeni 

projelerle ilgili de küçük küçük fikirler gelmeye başladı, 
neye dönüşür bilemem ama yeni bir oyun hazırlığımız da 
olacak.

Oyunbaz'ın “Bernarda Alba'nın Evi” oyununu oynarken, 
ben Amelia'yı oynuyordum. Oyunun ilk sahnesinde ters 
giden bir şey var dedim. Bir sorun var, oynayamıyorum. 
Birkaç sahne sonra fark ettim ki her şeye bir 10 saniye ön-
cesinden tepki veriyorum. Daha oyuncu girmeden önce 

dönüp o yöne bakıyorum, sonra o geliyor mesela. Bir za-
manlama sorunu yaşıyorum. Koca oyun boyunca bunu 
düzeltemedim. Ne kadar uğraşsam da, yok olmuyor. Her 
şeye erken tepki veriyorum. Ben de bir yerden sonra bı-
raktım, öyle oynamaya devam ettim ne yapayım.

 Hakan Akar ve "Çok Uzak Çok Yakın" tiyatro ekibi.
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Dijital ekranın yeni sayısından gündemin nabzını; Amazon Prime Video, 
Disney Plus, TRT’den dijital haberi diyerek ve podcast önerileri ile tutmaya 
devam ediyoruz. 

Anadolu 
topraklarının en 
özel ezgilerini 
ustalıkla 
yorumlayan 
sanatçılarımız.

Sazıyla sözüyle 
bütünleşenler 

Bu ülkede doğmuş ve büyümüş her bireyin bağlama sesine karşı bir alışkanlığı vardır. Müzik kulağımız bu güzel 
sesi belki de doğuştan tanımaktadır. Tarihi çok eskiye dayanan ve birçok kültürde var olan bağlama, bu coğrafya-
da en çok kullanılan enstrümanların başını çekiyor. Türk halk müziğinde yaygın olarak kullanılan telli tezeneli 
bu çalgıyı başarıyla icra eden birbirinden usta isimlerimizde yine bizim kültürel değerlerimiz içinde. Âşık Veysel 
Şatıroğlu, Muharrem Ertaş, Nida Tüfekçi ve daha niceleri… Tüm bu usta isimleri saygı ve minnetle anıyorum. 
Birazdan da size günümüzün usta isimlerini sıralayacağım. Bağlamayı adeta konuşturan, seslendirdikleri türkü-
lerle Anadolu’yu karış karış gezmişçesine hislere sürükleyen bağlama virtüözlerini yakından tanıyalım.

s.aksu@litrossanat.com 

Sercan Aksu

S O S Y A L  S A Y F A 

Hayat yoğunluğu arasında bir 
şeyler izleyerek kafa dağıtmak, 
sorunlardan, problemlerden 
uzaklaşmak insanların kendi için 
seçtiği terapi yöntemi oluyor. 
Gülmek, ağlamak, heyecanlanmak 
ya da meraklanmak şeklinde 
çeşitli duygular yaşıyoruz. Bazen 
de hiç vakit bulamıyor. Dijital 
platformlarda, televizyonlarda neler 
olduğunu bile bilmiyoruz. Sosyal 
medya hesaplarında konuşulanlara 
göre haberdar oluyoruz. Her 
sayıda bu köşede yazmak benim 
için ister istemez o uzaklaşmayı 
engelliyor. Belli bir izleme pratiği, 
takvimi oluşturuyor. O zaman ilk 
olarak havadislerden bahsedelim. 
Haziran ayında yayın hayatına 
başlayacak Disney Plus’ın iddialı 
projelerinden “Numen” dizisinin 
başrollerinden biri ünlü oyuncu 
Songül Öden oldu. Songül Öden’in 
oyunculuk kariyerinde yaşadığı 
yükseliş hız kesmeden devam ediyor. 
Disney Plus’un Atatürk dizisinde 
de Zübeyde Hanım’ı canlandıracak. 
Aynı zamanda yılın en çok izlenen 
filmlerinden “Bergen”de Disney 
Plus’ta yayınlanacak.  Yeni yayın 
hayatına başlayacak Disney Plus’ta 
Netflix gibi aynı isimlere farklı 
projelere çekecek gibi duruyor. 
Ama hamlelerinden birisi ise 
heyecanlandırmıyor değil. O 
haberi merak ediyorsanız yazının 
devamında sizi bekliyor olacak.  

TRT dijitalde ben de 
varım diyor
Bir süredir kulislerde dolaşan TRT 
Dijital geliyor haberleri, geçtiğimiz 
günlerde Zahide Sobacı tarafından 
onaylandı ve 2023 yılında yayın ha-
yatına  başlayacağını belirtti. Aynı 
zamanda platformun Netflix’e rakip 
olacağını da dile getirdi. TRT’nin di-
jital için hazırladığı projelerden en 
bilineni çekimleri devam eden Mev-
lâna Celaleddin Rumi’nin hayatının 
anlatılacağı dizi. İsmi açıklanmayan 

iddialı dizinin kadrosunda Bülent 
İnal, İlker Aksum, Kaan Yıldırım, Us-
han Çakır, Ahu Türkpençe, Can Ner-
gis, Altan Gördüm yer alıyor.  

Amazon Prime’dan 
“Dayı” hamlesi
Uluslararası dizi, belgesel ve filmleri 
kütüphanesinden barındırına Ama-
zon Prime, yerli yayınlar için sürpriz 
bir hamle yaptı. Aralık 2021’de vizyo-
na giren “Dayı: Bir Adamın Hikâyesi” 
filmi 13 Mayıs’ta Amazon Prime’da 

yayınlandı. Amazon’un yayınladığı 
ilk yerli film olan Dayı filminin baş-
rolünde ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 
yer alıyor. Gişede iyi bir performans 
sergileyen film, Ezel dizisinin Ramiz 
Karaeski’nin gençlik zamanlarını ve 
“dayı” olma sürecini anlatıyor. Yerli 
yapımlar yayımlama süreci nasıl de-
vam edeceği şu anlık belirsiz. Ama ilk 
hamle olarak Dayı’nın seçilmiş olma-
sı dikkat çeken bir tercih. 

Alice müzikali 
Disney Plus’ta
Yayın hayatına başlamak için gün 
sayan Disney Plus, yeni projelerini 
açıklamaya devam ediyor. Onlardan 
biri de Zorlu PSM’nin ilgiyle izlenen 
müzikallerinde “Alice”in yayın hakla-
rını aldı. Sezonu kapatan Alice müzi-
kalinin geleceği nasıl olacak ya da yan 
projeler mi geleceğine dair bir açıkla-
ma bulunmuyor. Ama müzikalin kad-
rosunda Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, 
Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar’ın yer 
aldığı düşünüldüğünde gelebilecek 
yan projeler de şaşırtıcı olmaz. Mü-
zikalin oluşum sürecine dair bir bel-
gesel bence güzel ve özgün bir içerik 
olur.

gündem hareketli
Dijitalde

Sazıyla konuşan, 
sazıyla yaşayan 
adam…
Cengiz Özkan, ömrünü müziğe, ens-
trümanına ve sevenlerine adamış bir 
isim. Hepimizin hayranlıkla dinledi-
ği bağlamayı günümüzde en iyi çalan, 
bu eşsiz enstrümanı tabiri caizse ko-
nuşturan, uluslararası çapta kitlelere 
hitap eden bir sanatçı. Instagram’da 
hatırı sayılır bir takipçi kitlesi olan 
usta sanatçı, sanat hayatına dair tüm 
güncel gelişmeleri meraklılarıyla 
paylaşıyor. Cengiz Özkan’ı takip ede-
rek hem onun birbirinden güzel eser-
lerini dinleyebilir hem de yer alacağı 
konser, proje ve programlardan ha-
berdar olabilirsiniz.

 cengizozkanofficial

Yaşayan efsane: 
Musa Eroğlu
Türk halk müziğinin “üstat”ları ara-
sında yer alan, uzun soluklu sanat 
hayatı boyunca hepimizin diline pe-
lesenk olan türküleri yazan, çalan ve 
yorumlayan usta isim Musa Eroğ-
lu’nda sıra… Bağlamasıyla ve muhte-
şem sesiyle Türk halk müziğine bü-
yük katkılar sağlayan Musa Eroğlu, 
Abdurrahim Karakoç, Karacaoğlan 
gibi isimlerin eserlerini besteleyip 
yorumladı. Günümüzün en önemli 
iletişim araçlarından biri olan sosyal 
medyada Musa Eroğlu gibi bir ismi 
görebilmek ve yakından takip edebil-
mek Türk halk müziğine gönül ver-
miş kişiler için mutluluk verici. 

 musaeroglu_offical

Türk halk müziğinin 
yeni jenerasyonu
Sazıyla, sözüyle ve duruşuyla Türk 
halk müziğinin yeni jenerasyonda-
ki en başarılı isimlerinden biridir 
Coşkun Karademir. Onu, hem solo 
hem de düet çalışmalarıyla ve adın-
dan fazlasıyla söz ettiren işlere imza 
atarken görmemiz mümkün. Başarılı 
sanatçı, yurt içi konserlerin dışında 
ülke sınırlarını da aşarak dünyanın 
çeşitli bölgelerindeki türküseverlerle 
Anadolu’nun eşsiz ezgilerini buluş-
turuyor. Hadi siz de hemen şimdi sos-
yal medyada Coşkun Karademir’in 
profiline bi’ göz atın, belki de yakında 
sizin şehrinizde bir konserde bulu-
şursunuz.  ☺

 coskunkarademirofficial

Müzik ola aşk ola
Taksim Trio isimli bir müzik grubun-
da da yer alan başarılı bağlama vir-
tüözü İsmail Tunçbilek, bizleri elekt-
ro bağlamasından çıkan ezgilerle 
büyülüyor. Bağlamanın birçok çeşidi 
ve bununla birlikte pek çok yorumla-
nış şekli var. Elektro bağlama da bun-
lar içinde en özel olanlarından biri. 
İsmail Tunçbilek de bu enstrümanı 
hakkıyla icra eden, Türkiye, Orta 
Doğu, Avrupa ve Amerika’da geniş 
dinleyici kitlesine sahip bir sanatçı. 
Sosyal medyada da hem çalışmala-
rını hem de renkli ve geniş ailesinin 
fotoğraflarını bol bol paylaşıyor. ☺

 ismltncblk

Namıdiğer “Şarbon 
Mustafa”
Bu yetenekli adamı sık sık televizyon 
ekranlarında görmektesiniz. Hatırla-
mayanlar için ipucu vermek gerekir-
se eğer, TV8 ekranlarında yayınlanan 
O Ses Türkiye programındaki orkest-
rada bağlamasıyla herkesi mest eden 
Mustafa İpekçioğlu. Namıdiğer Şar-
bon Mustafa… Yetenekli sanatçı hem 
bağlama çalıyor hem de güzel sesiyle 
yıllardan beri bizleri müziğe doyu-
ruyor. Kendisi de bu çalışmalarını 
şahsi YouTube kanalından yayınla-
yarak dijital mecralarda vakit geçiren 
müzikseverleri ihmal etmiyor. Hem 
Instagram’ı hem de YouTube’u aktif 
bir şekilde kullanan sanatçıyı merak 
edenlere duyrulur! 

 mustafaipekcioglu

İzlemektense 
dinlemeyi tercih 
edenlere
Podcaste dair önerilerimize kısa bir 
aradan sonra devam ediyoruz. Yol-
da, işte, yürüyüş yaparken vb. birçok 
şekilde dinleyebilme imkanımız olan 
podcast programları içinden severek 
dinlediğim edebiyat konulu podcast-
lerinden bahsetmek isterim. Onlar-

dan ilki yazar Seval Şahin’in sunucu-
luğunu yaptığı “Günün ve Güncelin 
Edebiyatı” programıdır. Programda 
güncel isimler konuk olarak alınıyor, 
yeni çıkan kitapları, oluşum süreç-
leri ve içeriğine dair doyurucu bir 
program gerçekleşiyor. Programın en 
güzel yanı ise aralarda verilen müzik 
aralarında yazarların ya da kahra-
manlarının seçtiği şarkılar oluyor. 
Çevirmen Deniz Yüce Başarır’ın her 

programda bir kitaba başrolü verdiği 
“Ben Okurum” ise hem bilinen hem 
bilinmeyen birçok esere dair keyifli 
bir program sunuyor. Konuklarını da 
seçtiği kitaplarlar çevirmen, yayın-
cı, kitapsever şeklinde çeşitli ilgileri 
bulunması programın samimiyetini 
arttırıyor. Ben kitaplara dair de kitabı 
dinlemek istiyorum derseniz ise Ni-
san Kumru’nun sesinden “Sesli Öykü-
ler” sizin için biçilmiş kaftan olabilir.

r.bulut@litrossanat.com

Rabia Bulut

Türkü dostu usta 
sanatçı: Çetin Akdeniz
Çetin Akdeniz, günümüzde Türk halk müzi-
ği alanında ciddi çalışmalara imza atan usta 
isimlerden biridir. Çok yönlü bir isim olan 
Akdeniz, ülkemizin her yöresinden eserleri 
çalıp yorumluyor. Hem belediye konserleri 
hem özel konserler hem de Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın projelerinde sıklıkla karşımı-
za çıkan Çetin Akdeniz’i sosyal medya üze-
rinden takip ederek birbirinden güzel etkin-
liklere katılabilirsiniz.  cetinakdenizz

Türk halk müziğinde yaygın 
olarak kullanılan telli te-

zeneli bağlamayı başarıyla 
icra eden birbirinden usta 

isimlerimiz de  bizim kültürel 
değerlerimiz içinde.
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Tarihten 
gelen kibarlık 
Baharın gelmesiyle birlikte İstanbul’un kültür sanat nabzı daha da hızlı atmaya başladı. Birbirinden özel sergilerden, oyunlardan sizler için en iyilerini seç-
meye çalışıyorum. Gün içerisinde yaşadığımız sıkıntı ve stresi gülerek bir parça atabileceğimiz Kibarlık Budalası oyununa, ardından Türkiye’nin ilk sanayi 
müzesi olan Rahmi Koç Müzesi’nin yeni üyesi olan Dodge marka otomobili ziyaret edip, Pera Müzesi’nde yer alan Ağırlık ve Ölçüler Koleksiyonu sergisinde 
tarihteki ağırlık ve ölçü birimlerini keşfedelim.

Dinlendiren oyun: 
“Kibarlık Budalası”

Kibarlık Budalası’nın XIV. Louis'nin 
en çok güldüğü Moliere eseri oldu-
ğu rivayet edilir. Şişli Tiyatrosu’nda 
Kedi Sahne Sanatları tarafından sah-
nelenen Kibarlık Budalası oyununun 
kadrosunda; Hakan Altıner, Aydan 

Şener, Burçin Bildik, Damla Cerci-
soğlu, Kahraman Sivri, Anıl Yülek, 
Sadi Özen, Reyhan Aydınsel, Işık Se-
lin Günçe‘nin yer alıyor. Hakan Altı-
ner’in yönettiği oyun, Burjuva Mösyö 
Jourdain'in asilzade olma yolunda-
ki umutsuz ve gülünç mücadelesini 
konu alıyor. 17. yüzyıl Fransa'sında 
varlıklı ama saf ve cahil olan  Mösyö 
Jourdain'in  asilzade olmak için her 

yolu denemesini ve yükselmek için 
ne kadar küçüldüğünü anlatır. Mös-
yö Jourdain Soylular sınıfından in-
sanlarla görüştüğü için Dorante’den 
nezaket dersleri alır. Mösyö Jourda-
in’in gözünde çok değerli olan Do-
rante  Mösyö Jourdain’in soyluluk ve 
kibarlığa olan düşkünlüğünü çok iyi 
bilir ve bunu kötüye kullanır. Mösyö 
Jourdain’den sürekli borç ister; bor-

cuna düşkün biri olduğunu söyler, 
ancak aldıklarını hiç ödemez. Mösyö 
Jourdain gülünç duruma düşer, alay 
konusu olur ama hiç yılmaz. Hedefi 
bellidir: Soylu sınıfa girebilmek, soy-
lu bir Markiz'i baştan çıkarabilmek 
için her şeyi yapmak ve biricik kızını 
da mutlaka bir soylu ile evlendirmek 
ister. Moilere, yarattığı bu olağanüstü 
tiplemenin etrafını, onu sömürmeye 
çalışan Kont, ayakları yere basan ka-
rısı, sağduyunun ve samimiyetin tem-
silcileri hizmetçi ve uşak ile mükem-
mel bir şekilde kurgulamış. 

Oyun bir bakıma günümüzde çevre-
mizde görmeye alışkın olduğumuz 
karakterleri barok dönemi fonunda 
anlatıyor. Oyuncuların kostümleri 
barok dönemi havasına uygundu ama 
sahne dekoru bir miktar yetersiz bir 
aura veriyordu. Bazı espriler klişeye 
yakın olsa bazı espriler de oyunun 
içerisine ustaca yedirilmiş gözükü-
yordu. Şehrin stresinden sıyrılmak ve 
iyi bir klasik izlemek için Kibarlık Bu-
dalası size göre. Oyun takvimini Kedi 
Sahne Sanatları’nın sosyal medya he-
sapları üzerinden takip edebilirsiniz. 

Tarihin kalıcı izleri 
Rahmi Koç’ta
Dünya sanayi tarihinin ve ülkemizde-
ki taşıt tarihinin ilklerini görebilmek 
için rotamı Rahmi Koç Müzesi'ne çe-
virdim. Bu müzeyi İstanbul’daki diğer 
müzelerden ayıran yönü sanayi tari-
hine ait olması diyebiliriz. Atlı tram-

vaylardan ilk arabalara kadar birçok 
parça burada sergileniyor.  Her bölü-
münün atmosferi birbirinden farklı 
ve her biri ayrı güzel. İçerisinde bu-
lunan kafe ve restoranlarla bildiği-
miz müzelerden ayrılarak günümüz 
teknolojisine ve çağdaşlığına uyum 
sağlamış.

Sergideki objeler hem bilgilendiriyor 
hem de eğlendiriyor. Eserler ziyaret-
çiler yalnızca izlesin diye değil, katıl-
sın diye de tasarlanmış. Müzenin bazı 
parçaları ise insanın kişisel tarihin-
de nostaljik bir gezintiye yol açıyor. 
Dünyadaki sanayi devrimini Türki-
ye’nin nasıl yakaladığını sergide gö-
rebiliyorsunuz. 1956 model BMW, es-
kidikçe değerlenen 1965 model Ford 
Mustang’dan da bir adet bulunuyor. 

Tiyatro
Seksen Günde Dünya Turu 
22 Mayıs 13:00 
Kozyatağı Kültür Merkezi 

Sergi
Tarık Töre - Caspar David 
Friedrich Nietzsche Guevara 
Pilevneli Galeri 

Konser
Raul Midon CRR Caz Orkestrası 
20 Mayıs 20.00 
CRR 

Sergi
Ben Aynayım: Gümüş ve Berrak  
Galerist ve Galeri Nev 

Yolunuz 
düşerse

p.kocak@litrossanat.com

Pınar Koçak

Yüzyıllık göçün 
tanığı: Dodge
Müzeye yeni eklenen ve  serginin 
şüphesiz gözbebeği olan, ABD'de 
Dodge kardeşler tarafından üre-
tilen 1923 model otomobil Dod-
ge… 1930'lu yıllarda ABD'de "Dust 
Bowl" olarak adlandırılan kum fır-
tınaları, yıllarca süren kuraklık ve 
Büyük Buhran dönemi insanlara 
göç etmekten başka çare bırakma-
mıştı. ABD’nin orta batısında ya-
şayan ve Dust Bowl'dan etkilenen 
çiftçilerin iş aramak için Kaliforni-
ya'ya doğru olan göçlerinde onlara 
eşlik eden otomobillerden biri Do-
dge’ydi. 100 yıl önceki göçün şahi-
di Dodge. Şu zamana kadar hiçbir 
restorasyon süreci geçirmemiş  va-
lizlerden yemek kaplarından gita-
ra, tavuk kümesine kadar yüzlerce 
antika ve reprodüksiyon parçayla  
çiftçi ailelerin göç süreçlerinden 
izleri ziyaretçilere sunuyor. Doya 

doya gezebilmek için bu müzeye 
tam bir gün ayırmak gerekiyor. 
Rahmi Koç Müzesi; arabalar, fili-
kalar, gemiler, oyunlar, denizaltıy-
la olağanüstü. Gezerken zamanın 
nasıl geçtiğini anlamayacağınız 
bu müzeyi rotanıza eklemenizi 
tavsiye derim.

Tarihe ölçülü bir 
bakış 
Pera Müzesi’nde sergilenmekte olan 
“Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anado-
lu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu” 
sergisi kesinlikle görülmesi gereki-
len sergilerden. Yaklaşık on bin na-
dir eserden oluşan sergide, sadece 
tarihteki ağırlık ve ölçü birimlerini 
görebileceğinizi düşünüyorsanız ya-
nılıyorsunuz. Ağırlık ve ölçü aletleri 
etrafında şekillenen ekonomiyi, kül-
türü, kültürlerarası sistem ilişkileri-
ni, toplumsal güven dinamiklerini ve 
birimlerin standartlaşmasının yolcu-
luğuna çıkıyoruz.

Tüy kadar hafif
Mısırlılar terazide sadece malları de-
ğil aynı zamanda insanların günahla-
rını da tartarlardı. Onlara göre kalp 
insan bilgeliğinin kaynağı, duygular 
ve hafızanın merkeziydi. Kalbin tar-

tılması töreninde ölen kişinin kalbi, 
düzeni ve hakikati temsil eden tan-
rıça Maat’ın tüyüne karşı tartılırdı. 
Kalp ölen kişinin vicdanını, tüy ise 
adaleti simgelerdi. Eğer kalp tüyle 
aynı ağırlıkta veya ondan daha hafif-
se ölen kişinin  ölümünden sonraki 
hayata geçmesine izin verilirdi. Kalp 
tüyden daha ağırsa terazinin yanında 
bekleyen timsah başlı ve aslan gövde-
li canavar Ammit kalbi yerdi. 

Tarih boyunca ağırlık ve ölçü hep 
önemini korumuş hatta kutsal olarak 
kabul edilmiş . Sergide bulunan ada-
let terazisi, ölülerin yaşarken yaptık-
ları eylemlere göre yargılanacakları 

inancına atıfta bulunuyor. Son Yargı 
temasında denge terazisinin merkez-
de resmedilmesi, adil ve doğru tart-
manın Allah'ın bir emri olduğunu 
gösteriyor. Bizans imparatoru figü-
rünün merkezde yer aldığı dünyevi 
mahkeme, semavi mahkemenin bir 
yansıması olarak görülüyor. Sergide, 
Anadolu’dan Antik Yunan’a kadar 
ağırlık ve ölçü sanatının gelişim süre-
cine şahitlik ediyorsunuz. Ayrıca ser-
gide bulunan Tarih Tartısında tartı-
lıp çağlar boyunca Yakın Doğu, Antik 
Yunan, Roma, Bizans ve Genç Osman-
lı Dönemi’nde olan ağırlığınızı öğre-
nebilirsiniz. Bu durum hepinize çok 
eşsiz ve manevi duygular sunacaktır. 

Sanat ajandamızda bu hafta Moliere’in “Kibarlık Budalası” oyununa, Rahmi 
Koç Müzesi’ne ve Pera Müzesi’nde sergilenmekte olan  “Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu” sergisine gidiyoruz.

Ağırlık ve Ölçüler Koleksiyonu Sergisi - Pera Müzesi


