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Esinlenmek ile taklitçiliğin sınırlarının araştırıldığı dosya haberde müzisyen Tuluyhan 
Uğurlu, tiyatro oyuncusu Ayşen İnci, yönetmen Emre Karapınar ve yazar Handan Acar 

Yıldız görüşlerini paylaştılar. Pınar Koçak’ın haberi sayfa 8’de.

Sanatta 
esinlenmenin 

sınırı ne?

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi litrossanat.comMAYIS/1 NO  0312022

Nurullah Genç’ten 
öneriler
“Harflerin Simyası”, “Tutkular Kader Oldu”, 
“Yollar Dönüşe Gider”, “Bilardo Telmihleri”,  
“İntizar”, “Omuzlarımda Dünya” ve daha 
birçok akademik ve edebi eserin sahibi; 
şair, romancı ve iktisatçı Prof. Dr. Nurullah 
Genç’e “Hangi kitaplar mutlaka okunmalı?” 
diye sorduk.
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da.

“Şaşırt Beni” 
perde dedi

Güldürürken düşündüren “Şaşırt 
Beni” tiyatro oyununun hikâyesini, 
oyuna katılım süreçlerini ve oyun 
provalarını Yasemin Baştan ve Korhan 
Herduran Litros Sanat’a anlattı.
Merve Yılmaz Oruç’un röportajı 
sayfa 12’de.

Çocukluğunuz
sizi bekliyor!
Sanat ajandasının yeni rotasında 
Göztepe’de bulunan Sunay Akın tarafından 
kurulan “Oyuncak Müzesi” ve Binnur Kaya, 
Güven Kıraç, Dolunay Soysert, Levent 
Ülgen’in başrollerinde yer aldığı “Vahşet 
Tanrısı” oyunu sizleri bekliyor.
Ayşe Çeper’in yazısı sayfa 16’da.

Netflix yapımı “Kaçamak” (The Weekend Away) fil-
minin başrollerinden Filistinli oyuncu  Ziad Bakri; 
filme seçiliş sürecini, filmin hikâyesini, oyunculukla 
ilgili düşüncelerini Litros Sanat’a anlattı. 
Hakan Akar’ın röportajı sayfa 2’de.

Türkiye İslam’ın bir 
diğer portresi 

Yazar Elbruz Aksoy: “Rusya ve Kafkasya’da köleliğe giden 
yol genel olarak beş farklı kaynaktan besleniyordu: Savaş 
esirleri ve asker kaçakları, yağma ve kaçırma yoluyla edi-
nilenler, adi suçluların cezalandırılması olarak köleleştiri-
lenler, köleliğe kötü hayat şartları, sefalet ve yokluk sebe-
biyle zorunlu-gönüllü olarak dahil olanlar ve son olarak 
da özel olarak üretilenler.” diyor.
Fatma Çelik’in röportajı sayfa 6’da.

Yoksulluk yüzünden 
gönüllü kölelik

İncesaz grubunun kurucusu Cengiz Onural: “Hepsi 
birer profesyonel olan, müzik dünyasında çok rağ-
bet gören, sanatıyla, kişiliğiyle öne çıkmış insanlar, 
yalnızca yaptıkları bu “incesaz müziği”ne inandıkları, 
bunun neredeyse tarihi bir duruş olduğunu düşün-
dükleri ve birbirlerini sevip saydıkları için bağlarını 
koparmadılar. Yoksa 25 senede 10 albüm, sayısız kon-
ser ve turne başka türlü gerçekleşemezdi.” diyor.
Rabia Bulut’un röportajı sayfa 4’de.

Bizlerle bağlarını 
koparmadılar

Aysen İnci Tuluyhan Uğurlu Emre Karapınar Handan Acar Yıldız
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Netflix’te yayınlanan “Kaçamak” (The Weekend Away) filminde Zain isimli Suriyeli bir taksiciyi 
canlandıran Ziad Bakri filme dair net konuştu: “Bir Amerikan filminde bir Müslüman karakteri genellikle 
kötü rollerde yer alırken, benim oynadığım karakter hem iyi hem de bir Müslümandı. Bu belkide bir ilk 
olabilir. Filmi izleyenleri gerilim ve gizem dolu bir senaryo bekliyor. Ailemin oyuncu olmasının yanı 
sıra benim oyuncu olmamdaki en büyük sebep; dünyanın son işgal ülkesindeki Filistin’in küçük bir 
köyünde yapabileceğim başka farklı hiçbir şey olmadığı için, ben de oyuncu olmaya karar verdim. Oradan 
çıkmamın ve kendimi ifade edebilmemin tek yolu buydu.”

“The Weekend 
Away filmi 
sonrası özellikle 
Suriyelilerden 
çok fazla mesaj 
aldım. Batı'nın 
Arapları genellikle 
filmlerde kötü 
göstermesi ve bu 
filmde de Suriyeli 
bir taksicinin 
başrolde iyi bir 
rolde olması 
sonrası ‘Bize 
farklı bir Suriyeli 
gösterdiğin için 
teşekkür ederim’ 
diyen çok sayıda 
mesaj aldım.”

“41 yıllık rüya”
sona erdi 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) tarafından 8-19 Nisan 
tarihleri arasında 41. İstanbul 
Film Festivali, Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda yapılan ödül 
töreniyle sona erdi. “41 yıllık rüya” 
sloganıyla yapılan festivalde bu 
yıl 43 ülkeden 164 film gösterildi.

AKM yeni 
heykelini arıyor

AKM yerleşkesiyle bütünleşecek 
ve Taksim Meydanı’ndan 
görünür olacak heykel 
yarışması için başvurular 
başladı.Yarışmaya 18 yaşını 
doldurmuş herkes katılabilecek. 
Son teslim tarihi 25 Temmuz.

“Klondike” ödüle 
doymuyor
Ukrayna-Rusya sınırında 
yaşanan bir olayı anlatan 
“Klondike” filmi, "48. Seattle 
Uluslararası Film Festivali 
2022"de Jüri Büyük Ödülü’ne ve 
"22. GoEast Film Festivali"nde ise 
TV Alım Ödülü'ne layık görüldü

Türk sinemasının 
hafızası vefat etti

Gazeteci ve sinema tarihçisi 
Agah Özgüç 90 yaşında vefat 
etti. Sinemamızın bilgi, belge 
ve arşivini belgeleyerek 
hafızasını koruyan Özgüç, 
arkasında birçok kıymetli eser 
bıraktı.

“Bir Düş Gördüm” 
sinemaseverlerle
buluşuyor
Yönetmen Murat Çeri imzalı 
uluslararası festivallerden 
birçok ödülle dönen, 18 farklı 
ülkede Türkiye’yi temsil eden  
“Bir Düş Gördüm” 6 Mayıs’ta 
vizyona giriyor.

Yılın beklenen festivalinin 
jürileri belli oldu
17-28 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleşecek 75. Cannes Film Festivali’nin 
jüri başkanlığını  oyuncu Vincent Lindon 
üstlenecek. Jüride ona  Rebecca Hall, 
Noomi Rapace, Jeff Nichols, Asghar Farhadi, 
Deepika Padukone, Jasmine Trinca, F Ladj 
Ly ve Joachim Trier eşlik edecek.

Devamı litrossanat.com'da

Dijital devrimin ışığında bakıldığında şehirle-
re harici harddisklerimiz diyebiliriz. Beynimin 
içindeki harddisk ile yaşadığım şehirlerin 
harddiski, yani harici harddisklerin içersin-
deki datalar  uyuşmazlık gösteriyor. Yıllar içe-
risinde meydana gelen değişimin kaçınılmaz 
etkileri önemli bir rol oynuyor tabii ki. Tekno-
loji, dünya, alışkanlıklar değişiyor ve bazı ül-
kelerde şehirlere yığılmış insan sayısı artıyor. 

Ben Türkiye’de yaşı kırkı sollamış büyükşehir 
doğumluların ortak kaderini yaşıyorum. Ne 
İstanbul Tatavla-Sopalı Hüsnü sokağındaki 
doğduğum ev, ne de İzmir’de 94 sokaktaki 
çocukluk, ilk gençlik evim duruyor. Sokaktaki 
harici harddisk benim kaydetmediğim çirkin, 
üslupsuz ve yan yana yığılmış yapılarla dolu. 
Bahçemiz, Minnoş adlı kedimiz  incir ağa-
cımız, tavuklarımız, ramazanlarda evimizde 
icra edilen Karagöz oyunları, yaz akşamları 
kapı önlerinde icra edilen sohbetleri anım-
satacak  yapılar bir-iki istisnasıyla tamamen 
silinmiş. Neyse ki 26 yıl önce yayınladığım 
Muska adlı romanımda 94 sokağın 1963 yı-
lındaki halini ayrıntılı bir şekilde anlatmak ve 
belli sayıdaki okurla paylaşmak nasip oldu. 

Batı dünyası haricindeki şehirler zamanında 
Endüstri 2.0’ı ıskaladığı için içine doluşan 
yığınları 3.0’ın ve müstakbel 4.0’ın şartlarına 
uyarlamakta geç kaldı. Küresel plan bu değil-
di zaten. Diğer yandan dijitalleşme nedeniyle 
dünya ölçeğinde Doğu-Batı farkı giderek 
azalmaya başlıyor. İnsanları büyük şehirlere 
mahkum eden, üzerlerine beton, GDO, fast 
food yağdıran ve bulundukları yerde organik 
çöpe dönüştürmeye niyetli bir buluttan söz 
ediyorum.  Bu akıllı bulut harici harddiskle-
rimizi uyarlıyor. Amacı harici harddisklerimizi 
hem dünyada hem de metaversel âlemlerde  
hiçbir anıyı çağrıştırmayacak gayri insani de-
korlarla bezemek olabilir mi?  

Türkiye bunu çok hızlı ve acımasız şekilde 
yaşıyor. Bize haslığın, görmüş, geçirmiş ve 
yaşanmışlığın kayıt yeri olan yapılar hoyrat-
ça imha ediliyor. Sadece eskiye vefasızlık, 
tarihe saygısızlık değil yığınları büyük şehir-
lere tıkıştıran o bulut-akıl uçuşkan zihinler, 
geçmişten kökleri kopartmış sarmaşık misali 
teba üretiminde. Bu hızlı ve gaddar erozyon-
da habis bir karakter var. Bize haslığı acilen 
silmeye azimliler. Bayağılaştırma ve tektipleş-
tirme memurları harıl harıl çalışıyor. 

Şehirler arası gece yolculuğunda nerede 
olduğunuz navigatorden ve hepsi birbirinin 
benzeri lokanta, restoran, marka mağazala-
rın, şirket panolarının arasındaki tabelalar-
dan anlaşabiliyor. Yeni harici diskler zihinler-
deki datalara hizmet verme gücünü sürekli 
yitiriyor. Betona sinmiş suni hissiyat bizi hoy-
ratça ışınlıyor. Yığınları büyük şehirlere tıkış-
tıran, insan gücüne ihtiyaç azaldığı halde 
betonların arasında hapis tutan aklın nihai 
amacını doğru okumalıyız. Ayrıca taşınabilir 
tarihi eserler, anlamlı eşyalar, hikâyesi olan 
nesneler için özel ve dokunulamaz depola-
ma yerleri tesis etme zamanı geldi de çattı.  

Ray Bradbury’nin Fahrenheit 451 adlı disto-
pik romanında sistem yakın gelecekte insan-
ların tarihle kültürleriyle bağlarını kopartmak 
için kitapları yakıyordu. Artık kitap yakmaya 
gerek yok. Şehirlerin karakteristiğini yakıyor-
lar ve bunu yapmaya da sanki ülkemizden 
başlamışlar gibi. Organik dataların yerine 
yeni ve kurgulanmış data ikame etmek için 
olabilir mi? Harici harddisklerimize sahip 
çıkmalıyız.  

Sadık Yemni

s.yemni@litrossanat.com

Şehirler: Harici 
Harddisklerimiz

Netflix’te izlediğim “Kaçamak” (The Weekend Away) filmi sonrası, başrolde bir Müslüman karakterin hem iyi hem de başarılı bir oyunculuk sergilemesi çok 
dikkatimi çekti. Meraklı bir gazeteci olarak filme ve oyuncuya dair araştırma yapmaya başladım. Sonrasında kendisine Instagram üzerinden ulaştım ve filmi 
çok beğendiğimi söyleyerek röportaj yapmak istediğimi belirttim. Kendisi de teklifimi kabul ederek Hindistan’da film çekiminden fırsat bulduğu zamanlarda 
sorularımı cevapladı. Hem izlediğim film sonrası filmin başrol oyuncusuyla bu bahaneyle tanışmış oldum hem de Filistinli bir oyuncunun dünya çapındaki bir 
yapımda rol almasını duyurdum.

Filmde birçok dinden ve ırktan 
oyuncular vardı

S I N E M A

İsrail’in Filistin’i 
işgali hem 
Müslümanları hem 
Hristiyanları etkiliyor
Filistinli yönetmen Bassam Jar-
bawi’nin ilk filmi “Tornavida"nın 
başrolünde Ziad karakteriyle yer 
aldınız. Film, Filistin ve İsrail ara-
sında yaşanan sorunlara değiniyor-
du. Türkiye'de de gösterime girdi. 
Filistin'de Müslümanlara yapılan 
eziyetler bitmiyor, orada yaşanan 
acı görmezden geliniyor. Yaşanan 
bu sorunlara dair sizin görüşlerinizi 
almak isterim.

Bence yanlışın var çünkü İsrail, dün-
yanın özellikle 11 Eylül'den sonra 

Müslümanlarla uğraştığını bilmesini 
istedi. Filistin’de Müslümanlar dı-
şında Hristiyan Filistinliler ve birçok 
farklı dinden insanlar da var. Ancak 
hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Müslü-
manların niçin bunları yaşadığını. İs-
rail’in Filistin’i işgali tüm Müslüman 
ve Hristiyan Filistinlileri fazlasıyla et-
kiliyor. İsrailli siyonistler, İsrail ve Fi-
listin arasında yaşanan savaşı İslami 
bir imaja dönüştürmeyi başardılar, 
böylece Arap dünyasını da yıkacakla-
rını düşünüyorlar.

Türkiye'ye dair birkaç soru sormak 
istiyorum. Türkiye deyince aklınıza 
ilk gelen ne oluyor?

Benim için İslam'ın diğer bir portresi.

“Diriliş Ertuğrul” 
dizisini ailecek 
severek izledik
Türk sineması ve oyuncularına dair 
neler biliyorsunuz? Takip ediyor 
musunuz?

Dürüst olmak gerekirse Türkiye’ye 
dair oyunculuk olarak televizyonda 
gördüğüm tek şey “Diriliş Ertuğrul” 
dizisiydi. Ailecek diziyi severek takip 
ettik ve izledik. Ana karakter ve diğer 
oyuncular harika performanslar ser-
gilemişlerdi. Böyle iyi oyuncularla 
tanışmak ve bir gün çalışmak benim 
için büyük bir keyif olur.

Bir gün size bir Türk filmi ya da di-

zisinden teklif gelse oynar mısınız?

Çok isterim tabi neden olmasın. Bir 

gün o da olabilir, belli mi olur. Bu 

arada yakın zamanda Türkiye’ye zi-

yarete gelmeyi planlıyorum.

Dünyadaki ve Türkiye'deki hayran-

larınıza bir mesajınız var mı?

Özellikle filmimizi izleyen herkese 

kocaman sevgiler ve saygılar. Uma-

rım motive olmaya devam eder ve 

daha çok beğeneceğiniz işlerle karşı-

nıza çıkarım.

Birçok insanın “Gossip Girl” dizisin-
den tanıdığı şimdilerde “How I Met 
Your Father” dizisinde oynayan Le-
ighton Meester’la başrolde birlikte 
yer almak benim için çok keyifliy-
di. Ancak ilk tanışma anımız benim 
açımdan çok rahat değildi. Ancak ta-
nıdıkça kendisinin çok alçakgönüllü 
olduğunu fark ettim. Herkese karşı 
çok iyi davranıyordu ve o kadar meş-
hur olmasına rağmen kendisini diğer 
insanlardan farklı görmüyordu. Ma-
alesef birçok oyuncu fazlasıyla yapı-
yor. Gerçekten her yönüyle çok güzel 
bir insandı. Dürüst olmak gerekirse 
tanışmadan önce benim açımdan 
çok yabancı birisiydi. Çünkü kendi-

si Amerikalı bir Yahudiydi ve ben de 
bir Filistinliydim. Ancak kendisinin 
bu olaylardan çok uzak olduğunu 
tanıdıkça fark ettim ve bizim filmler-
deki çekimimizi hiç etkilemedi diye-
bilirim. Kendisiyle Filistin’de yaşa-
nanlara dair de sohbet ettik filmden 
arta kalan zamanlarda ve işgale karşı 
sesini yükseltirse büyük bir değişikli-
ğe etki edebileceğini ifade ettim. Ben 
bütün dinlerin kardeş olduğunu ve 
hep birlikte barış içinde yaşayabile-
ceğini düşünüyorum. Ancak kendisi 
buna dahil olmak istemediğini ve si-
yasi bir görüşünün olmadığını ifade 
etti.

h.akar@litrossanat.com

Hakan Akar 

“oyunculuk”

Kendimi ifade 
edebilmemin tek yolu 

Ziad Bakri 

Netflix'te Sarah Alderson'ın kitabın-
dan uyarlanan “Kaçamak” (The Wee-
kend Away) filminin başrolünde Zain 
isimli Suriyeli bir taksiciyi canlandır-
dınız. Filmle başlayalım isterseniz. 
Dünyada ve Türkiye'de çok izlendi fil-
miniz. Öncelikle başarılı oyunculuğu-
nuzdan ötürü sizi kutluyorum. Bu rol 
size nasıl geldi? Sizden dinleyebilir 
miyiz?

İtalya'da yönetmen Alessio Cremoni-
ni’yle bir film çekerken, “The Weekend 
Away” filmi için filmin yönetmeni Kim 
Farrant’tan başrol teklifi aldım. Netflix 
filmi için seçmelere katılmak isteyip 
istemediğimi soran bir e-posta gön-
derdi, metnin yarısı İngilizce, bir kısmı 
ise Hırvatça cümlelerden oluşuyordu. 
Seçmeler sonucunda da performan-
sım beğenildi ve “The Weekend Away” 
filminde Suriyeli taksici Zain rolü için 
beni seçtiler.

Suriyelilerden çok 
fazla mesaj aldım
Filistinli bir Müslüman oyuncu ola-
rak böylesi bir filmde oynamanız son-
rası ve filmle ilgili  yakın çevrenizden 
nasıl geri dönüşler aldınız?

Ben bir aktörüm ve bu benim için ye-
terli bir tanım. Arkadaşlarım ve ailem 
oyunculuğum noktasında zaten beni 
her zaman destekliyorlar, onların des-
teğini arkamda hissetmek daha büyük 
işlere adımlar atmamı sağlıyor. Ancak 
“The Weekend Away” filmi sonrası 
özellikle Suriyelilerden çok fazla me-
saj aldım. Batı'nın Arapları genellikle 
filmlerde kötü göstermesi ve bu filmde 
de Suriyeli bir taksicinin başrolde iyi 
bir rolde olması sonrası “Bize farklı bir 
Suriyeli gösterdiğin için teşekkür ede-
rim” diyen çok sayıda mesaj aldım.

“The Weekend Away” filmini izledim 
ve çok beğendim. Filmin hikayesini 
sizden dinleyebilir miyiz?

İzleyen ve beğenen herkese çok teşek-
kür ediyorum. İzlemeyenlere ise fil-
mimizi izlemelerini tavsiye ediyorum. 

Hikayesini kısaca anlatmak gerekirse 
Hırvatistan'da hafta sonu kaçamağın-
da en iyi arkadaşını öldürmekle suçla-
nan bir kadın hakkında psikolojik bir 
gerilim filmi. Adını temize çıkarmaya 
ve gerçeği bulmaya çalışırken, çabala-
rı acı verici bir sırrı ortaya çıkarıyor. 
Ben de buraya başrol karakteri Beth’i 
canlandıran Leighton Meester’a yar-
dımcı olan Suriyeli taksici Zain karak-
terini canlandırıyorum. Geri kalanını 
da izleyenlere bırakalım isterseniz.

Filmde katilin kim olduğunu bütün izle-
yenler son sahneye kadar merakla bek-
ledi. Herkes farklı tahminlerde bulun-
du. Birçok kişi sizi de filmde katil diye 
tahmin etti. Siz filmin sonunu nasıl bul-
dunuz? Daha farklı da olabilir miydi?

Bu yönetmenin bir tarzı diyebiliriz. 
Bu yüzden de film boyunca hepimiz 
şüpheli görünüyoruz. Filmi tekrar iz-
lerseniz tüm karakterlerin saçlarında 
benzerlik görebilirsiniz. Mesela polis 
Pavic karakteri öldüğünde, videoda 
onu suya attığını gösterirlerse koca-
sını görürsünüz ama kaydı izlerken 
konuşurlar. Yani hepimiz amaç olarak 

aynı görünüyorduk.

Ancak şunu söylemeden geçemeyece-
ğim; filmi izleyenler de göreceklerdir 
bundan eminim; filmin sonu birço-
ğumuz için çok şaşırtıcıydı. Çünkü 
bir Amerikan filminde genellikle kötü 
adam rolündekilerin her zaman nere-
deyse Arap olduğunu görürsünüz. Bu 
filmde bir Arap iyi bir rolde ve başrol-
de. Bu çok yakında daha da fazla deği-
şecek diye düşünüyorum.

Babanız dünya çapında önemli bir oyun-
cu: Muhammed Bakri. Kardeşleriniz 
Saleh Bakri ve Adam Bakri de oyuncu. 
Oyuncu bir aileden gelince mi oyuncu 
olmak istediniz yoksa oyunculuğunuz 
sizin en büyük hayaliniz miydi?

Dünyanın son işgal ülkesindeki Filis-
tin’in küçük bir köyünde yapabilece-
ğim başka farklı hiçbir şey olmadığı 
için, ailemin de oyuncu olmasıyla bir-
likte ben de oyuncu olmaya karar ver-
dim. Oradan çıkmamın ve kendimi ifa-
de edebilmemin tek yolu buydu.

Devamı litrossanat.com'da



Cengiz Onural: “Biz üzerimize bir misyon yüklemiyoruz. Yalnızca tercih ettiğimiz, bizi temsil ettiğine 
inandığımız müziği samimiyetle yapıyoruz. Her ne kadar sayısız genç, İncesaz dinleyerek kemençe, 
tanbur, kanun öğrenmeye ve Türk Müziği makamlarına heves ettiyse de bizim temel çıkış noktamız 
böylesi bir eğitim ve sevdirme çabası değil. Anlamlı ve güzel bir müzik yapıldığında, bunun er ya da geç 
muhatabına ulaşacağına, kalplerde yankı bulacağına ve genç müzisyenlere ilham kaynağı olacağına 
inanıyoruz.” diyor.

04S A Y F A
M Ü Z I K

Dünya çocukları 
Eyüpsultan'da bir arada
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı etkinlikleri kapsamında 
Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde 
düzenlenen iftar programında dünya 
çocukları bir araya geldi. Programda 
Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve 
Kazakistanlı çocuklar yörelerine özel 
gösteriler yaptı.

"Divan Edebiyatında 
Kuşlar" TYB’ye konuk

İstanbul'a bahar 
müzikle geliyor

Kadıköy Feneryolu Halk Eğitimi 
Merkezi’nin hazırlamış olduğu 
"Divan Edebiyatında Kuşlar" 
sergisinin ev sahipliğini Yazarlar 
Birliği (TYB) İstanbul  Şubesi yaptı. 
Sergi açılışı Sultanahmet'teki 
Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleşti.

Balkan müziğinin önde gelen usta 
isimlerinden Goran Bregoviç, Alman 
şarkıcı Shantel, Baba Zula ve Ahırkapı 
Büyük Roman Orkestrası ile “Yüzdeyüz 
Müzik Sunar: İstanbul'da Bahar" 
konserinde sahne alacak. Konser 7 Mayıs’ta 
Küçükçiftlik Park’ta bütün gün sürecek.

"London X İstanbul" ile 
caz rüzgarı
Zorlu PSM 30. yılını kutlayan EFG 
Londra Caz Festivali'ni, "London X 
İstanbul" başlıklı özel konser serisiyle 
sanatseverlerle buluşturacak. Jordan 
Rakei 14 Mayıs'ta, Binker & Moses 
ile Kokoroko 28 Mayıs'ta, Nubya 
Garcia ile Sons of Kemet 29 Mayıs'ta, 
Turkcell Sahnesi'nde.

Bayramda fasıl 
ziyafetine davetlisiniz
İş Sanat  tarafından bayram haftasına 
özel YouTube yayınları ile sanatseverlerle 
buluşacak. Türk Sanat Müziği’nin değerli 
isimlerinin bir araya gelerek oluşturduğu 
Gerdâniye Köçekçe Takımı’nın hazırladığı 
konser bayramın ilk günü olan 2 Mayıs 
Pazartesi saat 20.30’da İş Sanat YouTube 
kanalında yayınlanacak. 

“Bir çocuğa layık olmak” 
AKM’de
Şair Ataol Behramoğlu ve müzisyen 
Haluk Çetin, 7 Mayıs akşamı saat 
18.00’de Atatürk Kültür Merkezi 
Aspendos Salonu’nda “Bir Çocuğa 
Layık Olmak” adlı etkinlikte bir araya 
gelecek. Gecede Behramoğlu’nun 
şiirlerine Çetin, gitarıyla eşlik edecek.
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“Mazi Kalbimde Bir Yaradır” şarkısının sözleri gelir kulağıma İncesaz’ı 
duyduğumda ya da Ekmek Teknesi dizisinin müziği “Balat”ın melodisi 
gelir. Üzerinde düşündükçe daha da sayısı artar hatırladığımız müzik-
ler. Onların müziğini duyduğumuzda içimizden birçok duygu gelir, ge-
çer. Yaşınızın, tecrübenizin, hayatınızın ne olduğunun bir önemi olmaz. 
Sadece içinizi ısıtan müziğin ahengine kapılırsınız İncesaz müziğiyle.

1997 yılında Cengiz Onural, Derya Türkan ve Murat Aydemir’in kur-
duğu İncesaz 25. yılını kutluyor. Bir çeyrek asra yayılan bu yolculukta 
isimler değişsede müziklerinin özü her daim kendini korumaya devam 
ediyor. Melihat Gülses, Derya Türkan, Cengiz Özkan’ın solistlik yaptığı 

İncesaz’ın şu anki kadrosunda; gitarda Cengiz Onural, tamburda Murat 

Aydemir, kontrbasta Volkan Hürsever, kanunda Taner Sayacıoğlu, ke-

mençede Emre Erdal, perküsyonda Türker Çolak ve vokaller; Bora Ebe-

oglu ile Ezgi Köker yer alıyor.

“İkinci Bahar”, “Eski Nisan”, “Eylül Şarkıları”, “İstanbul’a Dair”, “Mazi 

Kalbimde”,  “Elif”, “Kalbimdeki Deniz”, “Yollar”, “Geçsin Günler” ve “Pe-

şindeyim” olmak üzere dokuz albüme imza atan İncesaz’ın 25 yıllık yol-

culuğunu, yeni albümlerini grubun kurucularından ve gitaristi Cengiz 

Onural ile Litros Sanat için konuştuk.

Dile kolay çeyrek asırlık bir müzik 
yolculuğunu kutluyoruz. Bu yolcu-
luğu sizden dinlemek istersek nasıl 
anlatırsınız?

Hayatında bir kez olsun evlilik tec-
rübesi yaşayan insanlar, hepsi de-
ğişik karakterde 8 müzisyenin bir 
arada 25 yıl geçirmesinin ne zor bir 
deneyim olduğunu sanırım daha iyi 
anlarlar. Peki neydi bizi birleştiren 
ve bunca yıl bir arada tutan? Cevap 
basit gibi duruyor: “Müzik”. Ama bi-
raz daha irdeleyince o kadar basit ol-
madığı ortaya çıkıyor. Çünkü zor dö-
nemler oldu, konser veremediğimiz, 
albümlerin duyulmadığı, satmadığı 
dönemler… Hepsi birer profesyonel 
olan, müzik dünyasında çok rağbet 
gören, sanatıyla, kişiliğiyle öne çık-
mış insanlar, yalnızca yaptıkları bu 
“incesaz müziği”ne inandıkları, bu-
nun neredeyse tarihi bir duruş ol-
duğunu düşündükleri ve birbirlerini 
sevip saydıkları için bağlarını kopar-
madılar. Yoksa 25 senede 10 albüm, 
sayısız konser ve turne başka türlü 
gerçekleşemezdi.

Ürettiğimiz tüm 
müzikler bizim 
çocuğumuz
“Balat”, “Kalbimdeki Deniz”, “Mazi 
Kalbimde Yaradır”, “Bir Çapkına 
Yangınım” ve adını sayamayacağı-
mız birçok parçaya imza attınız. Si-
zin için şarkılarınız arasında hikaye-
siyle özel olan ve öne çıkan  parça ya 
da parçalar var mıdır?

Kendi yazdığımız hemen hemen bü-
tün şarkıların ve saz eserlerinin bir 
hikayesi var. Bu hikayeleri yazsak 
kitap hatta kitaplar olur. Ama yine 
de müzik kanımca en yüksek anlatım 
dillerinden biridir. Hem güzel hem 
de tuhaf olan yanı her dinleyenin 
kendince başka türlü algılamasıdır. 
Geçmişteki üstadlardan alıp yorum-
ladığımız şarkıların da ruhuna vakıf 
olmaya çalışıyoruz. Belki hepsinin 
hikayesini bilemeyiz ama anlamaya, 
sahiplenmeye çalışıyoruz. Üretti-
ğimiz tüm müzikler bizim çocukla-
rımız olduğu için aralarında ayrım 
gözetmiyoruz. Ancak dinleyicilerin 
öne çıkardığı eserler oluyor. Onlara 
konserlerimizde daha fazla yer veri-
yoruz.

İstanbul’un müziğinizde ayrı bir 
yeri olduğu biliniyor. 25 yıllık za-
man diliminde İstanbul ve İncesaz 
arasındaki bağlar nasıl değişti ve 
dönüştü?

“İstanbul Müziği” denildiğinde yal-
nız “alaturka müziği” anlamamak 
gerekir. İstanbul şehri, kozmopolit 
yapısı ve binlerce yıllık kültürel bi-
rikimiyle tek bir kalıba sığamayacak 
zevkleri yansıtır. Tarih boyunca bu 
çeşitli zevklerin bu şehirde üreticisi 
ve tüketicileri bulunmuştur. İnce-
saz’ın yaptığı da bu yelpazedeki mü-
ziklerden biridir. Geçmişten gelen 
arayışların bir devamıdır. Yaptığı 
müzik, yalnızca bir kesimin, bir züm-
renin malı olmamış, hemen hemen 
tüm halkın beğenisini kazanmıştır. 
Türkiye’nin politik olarak keskin ay-
rımlar yaşadığı bir dönemde bu kap-
sayıcılık ayrıca anlamlıdır.

Mozart olsanız 
o dizilere müzik 
yetiştiremezsiniz
“İkinci Bahar” ve “Ekmek Teknesi” 
gibi televizyon tarihinin kültleşmiş 
dizilerinin kültleşmiş müzikleri-
ne imza attınız. Yakın zamanda ise 
imzanızın geçtiği bir dizi müziği 
duymadık. Duyar mıyız yoksa dizi 
müziği yapmak ile ilgili aranıza bir 
mesafe mi girdi?

O diziler, İncesaz müziğiyle aynı do-
kuyu paylaşıyordu. Bu açıdan mü-
kemmel bir uyum gerçekleşti. Daha 
sonra, diziler farklılaştı, içerikleri 
tamamen değişti. Müziğimizin doku-
suyla bağdaşacak bir dizi ya olmadı, 
ya da bize nasip olmadı. Ayrıca 45 
dakikalık bir süreye sığan, başı sonu 
belli dizi uzunlukları da zıvanadan 
çıktı. Dizi bölümleri 2 buçuk saatleri 
buldu. Böyle bir ortamda Mozart ol-
sanız o dizilere müzik yetiştiremez-
siniz. Hülasa, dizi müziği İncesaz’ın 
kapsama alanından çıktı. İnşallah bir 
gün yine böyle bir çalışma nasip olur.

Son albümünüz “Peşindeyim” albü-
mü üzerinden beş yıl geçti. Ufukta 
yeni bir albüm var mıdır?

Yeni albümümüz, “10 – Güzel Gün-
ler” çoktan beridir yayına hazır. Pan-
demi nedeniyle bekledik. Şimdi artık 
25’inci yılımızda yayınlama zama-
nıdır. Kısmetse en yakın sürede ya-
yınlayacağız. Ayrıca, bugüne kadar 
yayınlanmış (bu yeni albümümüz 
de dahil) tüm eserlerimizi içeren bir 
nota kitabının çalışmasını tamam-
ladık. O da ilkbahar aylarında Pan 
Yayıncılık tarafından yayınlanacak 
inşallah.

İncesaz müziğinin geleceğe mirası 
ne olacaktır?

Biz üzerimize bir misyon yüklemi-

yoruz. Yalnızca tercih ettiğimiz, bizi 
temsil ettiğine inandığımız müziği 
samimiyetle yapıyoruz. Her ne ka-
dar sayısız genç, İncesaz dinleyerek 
kemençe, tanbur, kanun öğrenmeye 
ve Türk Müziği makamlarına heves 
ettiyse de bizim temel çıkış noktamız 
böylesi bir eğitim ve sevdirme çabası 
değil. Anlamlı ve güzel bir müzik ya-
pıldığında, bunun er ya da geç mu-
hatabına ulaşacağına, kalplerde yan-
kı bulacağına ve genç müzisyenlere 
ilham kaynağı olacağına inanıyoruz. 
Dolayısıyla böyle bir tarihsel miras 
meselesinin bizi aştığını, bunun yine 
gelecekte kendiliğinden gerçekleşe-
ceğini veya gerçekleşmeyeceğini dü-
şünüyorum.

Sizi her daim aşkla, şevkle dinleyen 
dinleyicilerinize ve röportajı oku-
yacak okuyucularımıza neler söyle-
mek istersiniz?

Dinleyenlerimiz, İncesaz müziğinin 
onlara huzur verdiğini, sağaltıcı bir 
etkisi olduğunu, kimi zor dönemleri-
ni atlatmakta can yoldaşı olduğunu 
söylüyor. Müziğimiz konusunda en 
ortaklaşılan bu yorumlar bizlere bü-
yük bir kıvanç veriyor. Ne bir ticari 
başarı, ne de bir ödül, bundan daha 
yerinde bir manevi tatmin yarata-
maz.

Şarkılarımızı hep birlikte 
söyleyelim
25. yılını kutlayan İncesaz grubunun yolculuğunun konuştuğumuz Cengiz Onural röportajımızı ta-
mamlarken bütün müzikseveleri konserlerine “Konserlerimizde birlikte şarkı söylemeye pek yatkın 
olmayan halkımız, konserlerde şarkılarımızı hep birlikte ahenkle söylüyor. Bunun verdiği manevi 
hazzı da kelimelerle anlatmak pek güç. Şarkılarımızı hep birlikte söylemek için, tüm müzikseverleri 
konserlerimize davet ediyoruz. Herkese sağlık, barış ve mutluluk diliyoruz.” diyerek davet ediyor.

Cebeci’de Şekerbaba lokantasında tabldot 
yemeğimi yedikten sonra hukuk fakültesi-
nin önünde santurumu kılıfından çıkarıp 
çalmaya başladım. Bir anda içimden Niya-
zi-i Mısrî’nin “Ey garip bülbül kandedir” adlı 
şiirine yaptığım besteyi çalmak geldi. Zaten 
kimse durup dinlemiyordu. Duyularımı dış 
dünyaya kapatıp santurumu çaldım. Beste-
mi söylemeye başlayınca yaşlı birisi, elindeki 
Dost Kitabevi poşeti ile yanıma bağdaş kurup 
oturdu. Beste bitince: “Bu ne güzellik genç 
dostum. Bu şiirin bestesini hep Ali Şurgani 
Dede’den dinledim. İlk kez bu hâlini dinle-
dim.” dedi.  

“Bu benim yapmaya çalıştığım bestem ho-
cam. Şurgani babanın bestesine nazire.” 

“Ya ne güzel! Nazire yapan bestekâr da kal-
madı.Yaşın genç ama ruhun demlenmiş”

O sırada elinde termosla dolanan çaycıyı 
durdurdu, bana da çay ısmarladı. İlginç ve 
sempatik gelen yaşlı amca konuşmasına 
devam etti, ben de ara vermiş oldum müziğe. 
Çay molası. “Ruhaniyette yaş yoktur genç 
dostum... Eğer bir yaş söylenecekse: Hüdâ ile 
aynı yaştayız olur... Küçüklük, büyüklük zahire 
has ifadelerdir... Zahir ise geçicidir ve geçici-
nin-sürekliliği olmayanın gerçekliği yoktur... 
Şimdide olmak ise asıldır ve ruhidir... Gönlün 
ameli, şimdidir... O biriktirmez... Hafıza-zihin 
depodur ve geçmişe aittir... İşte baş ile kal-
bin-gönlün hâli... 

Bir odada ne kadar mum-lamba yakılırsa, 
oda o kadar aydınlık olur ve mumlar-ışık bir-
birleri ile çatışmazlar, kavga etmezler. Ama 
zaman kavga zamanı olmuş. 

Niyâzî Baba’nın şiirini seslendirirken çok duy-
gulandım. Bir sokak köşesinde bunu duymak 
beni inanılmaz mutlu etti genç dostum. Mısrî 
kendi ekolünün şampiyonudur... Çünkü o 
aynı  zamanda, mânâda Yûnus Emre gibi bir 
şampiyonun öğrencisidir... Niyazi’nin dilin-
den Yunus dürür söyleyen.

Hangi şiirini okursan oku sana mânâ yükler, 
gönül telini harekete getirir... Çünkü gönül-
den gelen ifadelerdir... 

Niyâzî-i Mısrî hazretleri derler ki:

Zikr-i Hakk'a meşğul ola yana yana tâ kül ola

Her kim diler makbul ola tevhide boyanmak 
gerek

Melâmî mürşidi Hasan Fehmi Tezdoğan Haz-
retleri derler ki:

Geç bu sevdadan dediler koma kavgaya ba-
şın

Ben geçerim sevda geçmez uğradım emrâza 
ben

Yaptığınız icranızla ve görünen güzelliğiniz-
le sizin bu yola, hakikate olan sevdanız ne 
güzel. Çal ve söyle, söyle ve çal... Siz gönül 
ehli olarak gönülden çalıp söyleyince, gönül 
ehillerinin size iştirak etmesi ne hoştur... Teb-
rik ederim...Gönüllerin birliği ne hoş ortam 
oluşturur ki, bu oluş cümle gönül ehlinin 
malumudur... Müziğin yanında sohbetlerde 
de bu oluş iştirak edenleri büyük feyzlere 
nail etmektedir... Bu kitap size hediyemdir, 
okuyun… Uzaklaşırken ona bakmaya devam 
ettim. Kitabı elime aldım ve rastgele bir şiir 
okumaya başladım: 

Gönül kim râz-ı aşkı perde-i Mansûr’dan söy-
ler

Peyâm-ı nahl-i Tûr’u tahta-i santûrdan söyler’

 (Gönül, aşkın sırlarını Mansur makamından, 
Tur’daki hurma ağacının haberini de santur 
tahtasından bildirir.)

Sedat Anar

s.anar@litrossanat.com 

Sırlı adamsamimiyetle 
yapıyoruz

r.bulut@litrossanat.com

Rabia Bulut

İnandığımız müziği
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Biz insanlığımızı edebiyattan almayız, ede-
biyat insanlığını bizden alır.
İnsanın kendiyle, kendi cinsindekilerle, 
diğer cins ve türlerle, eşyayla kurduğu 
bağ kendi neliğinin sayesinde ve hudutları 
ölçüsündedir. Bütün bir dünyayı, evreni 
insan olmaklığımızın izin verdiği sınırlar, 
kabiliyetler, imkanlar içinde algılar ve yo-
rumlarız. Gözümüzün gece görme yetisi 
yoktur ama gündüz her şeyi görebiliriz. 
Gördüğüm şeyleri dile getirerek kendim 
ve diğerleri için var edebilirim. Dünyamız,  
milyonlarca öznenin gözüyle var olur, dile 
gelir, dilden taşar ve dünya içinde dünyalar 
kurar kendine.
Oluşturduğumuz dünyalardan biri edebi-
yat dünyasıdır. İnsanın zihnî melekelerini, 
duygusal yetilerini, hayal edebilme, kur-
gulayabilme, hikâye edebilme gücünü; 
etkileme, değiştirme, dönüştürme arzusu-
nu, insanı en tam hâliyle, en etkili biçimde 
yansıtabilen dünya edebiyat dünyasıdır. 
Edebî türler diyebiliriz ki insanlığımızı, kim 
olduğumuzu, bütün değer ve inanç evre-
nimizi yansıtmakta diğer insan icadı ilim-
lerden daha başarılıdır. Bu başarısı insanı 
tek bir yönüyle değil, bütün yönleriyle ele 
almasında ve insanı var eden dili kurgula-
yabilmesinde yatmaktadır.  
Ben edebî bir metinde insan doğasına  
olabildiğince yaklaşmışımdır. Matematik, 
fizik, kimya vs. bana muhakkak ki insan 
doğasına ait tartışmasız gerçekleri sunar 
fakat hiçbiri insanı bütünüyle ele alıp açık-
lamaz. Bir insan olarak kendi doğamda 
tecrübe etmediğim, ettiğim ama farkında 
olmadığım, hiçbir zaman tecrübe edeme-
yeceğim fakat her zaman bende gizlenen, 
insanın hakikatine dair gerçekleri dolaylı 
da olsa edebiyat sayesinde tecrübe ede-
rim.
Edebiyatın bahsettiğim bu gücü zamanın 
ruhuyla birleşip onu iktidar sarhoşluğuna 
da sürükleyebilir.  Günümüz edebiyat an-
layışında zamanın ruhuna uygun olsa da 
insan ruhuna pek uygun olmayan bir deği-
şimden bahsetmek istiyorum. Bu değişim 
bundan iki yüz yıl önce 18.yy.la başladı. 
Sanat anlayışımızdaki bu kırılma insanın 
dünyaya bakışının ve onu yorumlayışının 
değişmesi sebebiyleydi elbette. Artık nes-
nenin devri bitmiş, öznenin çağı başlamış-
tır. Geleneksel ve modern sanat ayrımının 
başladığı  18. yy.dan  20 yy.a doğru  insan 
icadı olan sanat bir din, sanatçı bu dinin 
peygamberi, sanat eserleri kutsal kitap, 
sanat galerileri, sergiler, müzeler ise mabet 
olarak görülmeye başlanmıştır. Sanat eş-
yanın yüce hakikatini ortaya çıkaracak ulvî 
bir misyon yüklenmiştir. Geleneksel sanat 
sipariş üzerine gelişen, faydacı bir işlevi 
olan, toplumsal, dinî, sosyal bir ihtiyacı 
karşılayan, himayeci bir anlayışla şekillen-
mişken modern sanat  git gide daha özerk, 
özgün, estetik hazzı önceleyen, faydadan 
uzak, benzersiz yaratımı içeren bir sanat 
anlayışını bize sunar. Nesnenin değil özne-
nin çağında öznenin yaratımları bu dönü-
şümle adeta bugün bir put hüviyetindedir 
ve insanlar bu putlara tapınmakta, inanç 
boşluğunu böyle gidermektedir. Tapınıl-
maktan, yaratıcı pozisyonunda olmaktan 
benzersiz bir haz alan modern yazar insan 
olmaklığını nerede bırakmıştır?  Bu güç 
sarhoşluğuyla kendinden geçip diğer in-
sanlara tepeden bakarak onlar için insanî 
bir edebî ürün verebilir mi?

Edebiyat insanlığını 
bizden alır
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O yarışmada 
kazananlar belli oldu
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilen “Yunus 
Emre Şiirleri Beste 
Yarışması”nın ödülleri 
AKM’de düzenlenen 
etkinlikte sahiplerine 
takdim edildi. 

Şule Gürbüz’den 
yeni roman 

“Kambur”, “Zamanın Farkında”, 
“Coşkuyla Ölmek” ve “Öyle Miymiş?” 
eserlerine imza atan Şule Gürbüz’ün 
yeni romanı “Kıyamet Emeklisi” 
iki cilt olarak İletişim Yayınları 
tarafından Mayıs ayı içerisinde 
kitapseverlerle buluşacak.

Miniklere “Bir Masal Bir 
Kahraman” projesi
Esenler Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 
“Bir Masal Bir Kahraman” projesiyle, 
Esenlerli minikler birbirinden 
eğlenceli masalları ve kahramanları 
öğreniyorlar. Minikler, hem masalları 
dinliyorlar hem de masal sandığındaki 
sürpriz hediyelerden faydalanıyorlar.

Usta yazar 75. yaşını 
kutluyor
Usta hikayeci Mustafa 
Kutlu 75 yıllık hayatında 
yaşanmışlıklarını, yayın 
hayatına girişini ve bu 
yolda nasıl ilerlediğini 
“Üç Konuşma İki Albüm” 
eserinde E. Gökçe Aksoy’un 
gerçekleştirdiği röportajlarda 
anlatıyor.

Karikatür yarışması 
sizleri bekliyor
Bu yıl on ikincisi 
düzenlenecek “Uluslararası 
Turhan Selçuk Karikatür 
Yarışması”nın son katılım 
süresi olumsuz pandemi 
koşullarının devam etmesi 
sebebiyle 31 Temmuz 2022 
tarihine kadar uzatıldı.

“Bizim Filmlerimiz Onların 
Filmleri” raflarda

Hint sinemasının dünyaca ünlü 
yönetmeni Satyajit Ray’ın kendi 
sinemasına, Hint filmlerine dair 
görüşlerini paylaştığı “Bizim Filmlerimiz 
Onların Filmleri” adlı kitabı Vakıfbank 
Kültür Yayınları’ndan çıktı.

Aynur Dilber

a.dilber@litrossanat.com 

Beyaz köleler 
Cumhuriyet’in baş 
aktörleriydi
Beyaz Kölelerin ülkemizdeki duru-
mu ile diğer ülkelerdeki durumları-
nı kıyasladınız mı hiç?

Türkiye ve Mısır bugün Beyaz Köle to-
runlarının yoğun olarak yaşadığı iki 
ülke. Türkiye’de büyük şehirlerde ya-
şayanlar önce Osmanlılaşıp sonra da 
hızla Türkleşerek topluma karışırken, 
Mısır’dakiler de bu kaynaşma süreci 
daha geç olmakla birlikte sonuçta bir-
çoğu Araplaşıp bugün “Beyaz Arap” de-
nen Batılı, liberal ve laik Mısırlı elitlere 
dönüştüler. Tanzimat ve Meşrutiyet 
dönemi Osmanlı aydınlanmasının da 
görünmeyen ama en etkili aktörlerin-
den biri olan Beyaz Kölelerin yetiştir-
diği üst sınıfa mensup bir nesil sonun-
da Cumhuriyet rejimine dönüşecek 
sürecin de baş aktörleriydi. Mısır’da da 
modernleşme ve batılılaşma bu Beyaz 
Köleler’in istihdam edildiği üst sınıf 
hanelerden başlayacaktı.

Osmanlı’da kölelik 
azad etmek üzerine 
kuruluydu
Köleler nasıl özgürleşiyorlardı?

Osmanlı köle sistemi, azad mekaniz-
ması üzerine kurulu olan sınırları 
Şer’i hukuk tarafından belirlenen 
bir köklü uygulamaydı ve daha ön-
cesinde diğer İslam medeniyetleri 
tarafından da bu haliyle uygulan-
mıştı. Osmanlı İmparatorluğu’nda 
kölelerin hürleşmesi için en yaygın 
kullanılan yol “mukatebe” sistemiy-
di ve bu İslâm’ın köleliği kalıcılıktan 
uzak bir durum olarak gördüğünün 
bir ifadesiydi. Bu, kölelerin sahiple-
rine belirli bir süre hizmet ettikten 
sonra serbest bırakılacağı anlamına 
gelirdi. Bir köle özgür olduktan son-
ra efendisinin oğlu veya kızıyla bile 
evlenip hür toplumla kaynaşabilirdi, 
köleler sahiplerinden şiddet görme 
de dahil olmak üzere hukuk tara-
fından korunuyordu. Rus ve Kafkas 
köleliğinde ise köle başını satın alsa 
da, kölelik onu bir gölge gibi takip 

ediyor, köle tam anlamıyla hürleşe-
mediği gibi, sahibinin çocuklarıyla 
evlenme durumu da söz konusu ol-
muyordu. Şer’i hukukun koruma-
sındaki Osmanlı kölelerine kıyasla 
Rusya ve Kafkasya’da yaşayan köle-
ler çok daha riskli ve korumasız bir 
alanda hayatta kalmaya çalışıyordu. 
Erkek Beyaz Köleler efendilerinden 
kaçıp gönüllü olarak Osmanlı ordu-
suna kaydoluyorlardı; kadın köleler 
de fırsatını bulunca kaçarak kendile-
rini köle pazarında satmak suretiyle 
Osmanlı kölelik sistemine dahil ol-
maya çalışıyordu. 

Dünya üzerinde satılmış son Beyaz 
Köleler ile tanışma fırsatınız oldu 
mu? Onlardan dinleyebildiniz mi 
hikayelerini?

1996-1999 arası dönemde onlardan 
üç kişi ile tanışma fırsatım olmuş-
tu. Tabi o yıllarda bu konuları ko-
nuşmak şimdiki gibi kolay değildi, 
binbir dereden su getirerek, o döne-
me dair sorular sormaya çalışıyor, 
görüşme yapmayı kabul eden kişiyi 
de hiçbir şekilde rencide etmemeye 
özen gösteriyordum. Aslında 90’lar-
da çok daha fazla sayıda kişi hayat-
taydı ama çoğu görüşme yapmayı 
kabul etmiyor, bir kısmı da böyle bir 
konuda araştırma yaptığım için beni 
ayıplıyordu. Onlarcası hatıraları-
nı anlatmadan bu dünyadan göçüp 
gitti, keşke onları da ikna edebilsey-
dim... 

“Beyaz Köleler & Son Sesler” adında tez yazan ve bu tezi kitap haline getiren sözlü 
tarih araştırmacısı Elbruz Aksoy, Çerkesler başta olmak üzere Doğu Avrupalı ve 
Kafkasyalı mağdur toplulukların tarih boyunca yaşadıkları zorluklara mercek tuttu. 
Çerkes köle teriminin tüccarlar tarafından nasıl bir ticari malzemeye dönüştüğünü 
anlatan Aksoy, "Çerkes köle etiketiyle satılan Rus, Kozak, Ukraynalı, Nogay, 
Dağıstanlı, Abaza ve Gürcülere Beyaz Köleler demek daha doğru bir tanım olur" dedi.

“Bu kitabın 
kahramanları olan 
Beyaz Kölelere 
tarihlerini geri 
vermek, onların 
seslerini duyabilmek 
ve onlarla ortak bir 
gelecek kurmak 
için böyle uzun 
soluklu bir çalışma 
içine girdiğimi ifade 
edebilirim. Kimi 
sonunda özgürleşse 
de birçoğu köle 
olarak bu dünyadan 
göçenlerin ruhları 
da artık hürleşebilir. 
Beyaz Kölelerin sesleri 
duyulmuştur.”

“Benim Adım 1864” kitabı ile Çerkesle-
rin acılarla dolu mahrem hikayelerini 
gün yüzüne çıkaran sözlü tarih araştır-
macısı Elbruz Aksoy, son olarak “Beyaz 
Köleler & Son Sesler” adında tez yaza-
rak bunu kitap haline getirdi. Çerkes-
ler başta olmak üzere Doğu Avrupalı ve 
Kafkasyalı mağdur toplulukların tarih 
boyunca yaşadıkları zorlukları bilim-
sel veriler ışığında gün yüzüne çıkaran 

Aksoy, 23 yıllık araştırması ve 200'den 
fazla kişiyle gerçekleştirdiği görüş-
meler neticesinde kitabında “Çerkes 
köle” terimini tartışmaya açtı. “Çerkes 
köle etiketiyle” satılan Rus, Kozak, Uk-
raynalı, Nogay, Dağıstanlı, Abaza ve 
Gürcüleri “Beyaz Köleler” olarak ad-
landırmanın daha doğru olacağını söy-
leyen Aksoy, “Savaşçı sert karakteriyle 
Çerkes erkeği ve sadakatle süslenmiş 

güzelliğiyle Çerkes kadının hanedan 
tarafından talep edilmesini fırsata 
çeviren köle tüccarları, Karadeniz li-
manlarından getirilen her milletten 
Beyaz Köleyi, Çerkes olduğu iddiasıyla 
onlara sunuyordu” dedi. Litros Sanat 
okurları için sorularımızı yanıtlayan 
Aksoy, bugün Beyaz Kölelerin en yo-
ğun olarak bulundukları iki şehrin ise 
İstanbul ve Kahire olduğunu söyledi. 

Çerkes değil 
   “Beyaz Köleler”

f.celik@litrossanat.com 

Fatma Çelik

Yeni kitabınız “Beyaz Köleler & Son 
Sesler”, ilk kitabınızın aksine sizin 
yüksek lisans tez çalışmanız. İnsan 
hikayelerine karşın bilimsel verileri 
kitaplaştırmak zor değil mi? Üstüne 
bir de elimizde tuttuğumuz kitap 
eleştirel bir tarih araştırması.

“Benim Adım 1864” içinde hikayeler 
olmakla birlikte aslında bir eleştirel 
tarih eseriydi. Sözlü tarih verilerinin 
edebi metinler haline getirilmesi de 
aslında zor bir süreçti ve önümde bir 
örnek kitap da yoktu. Ben ilk kitabım-
da daha çok zorlandığımı burda itiraf 
edebilirim. Nedense akademik bir 
eser ortaya koymak bana insan hika-
yelerini yazmaktan daha kolay geldi. 
‘Beyaz Köleler Son Sesler’ 2018’de 
Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünde 
yazmış olduğum yüksek lisans tezi-
nin kitaba dönüştürülmüş hali oldu. 
3 yıl sürmesi konunun mahrem ve 
hasas olmasından kaynaklanıyordu. 

Beyaz köleler 
İstanbul ve Kahire’de
Beyaz Köleler derken sadece Çer-
keslerden bahsetmiyorsunuz değil 
mi? Farklı milletlerden köleleri an-
latıyorsunuz. Beyaz kölelere hangi 
ülkelerde rastladınız?

Kitapta “Beyaz Köle” olarak ifade et-
tiğimiz kişilerin çoğu Doğu Avrupalı, 
Kafkasyalı ve onların karışımından 
oluşan büyük bir mağdur insan top-
luluğudur. Aslında etnik olarak ne 
olduklarının pek önemi yok zira on-
lar ait oldukları etnisiteden çok daha 

fazlasıyla, büyük bir “Beyaz Köle” 
mirasının temsilcileri olarak hayatı-
mızda yer etmişlerdir. Kitapta ayrı-
ca “Çerkes Köle” terimini tartışmaya 
açarak, bu sorunlu kullanıma değin-
mek önemliydi. Zira Osmanlı sınırları 
içinde “Çerkes köle” etiketiyle satılan, 
Kafkasya’daki limanlardan gelmiş ol-
makla birlikte içinde çok sayıda Rus, 
Kozak, Ukraynalı, Nogay, Dağıstanlı, 
Abaza ve Gürcülerin de bulundu-
ğu bu geniş grubun Çerkes kö-
leler olarak adlandırılmasının 
yanlış olduğu kitapta örnek-
ler üzerinden tartışılıyor. Bu 
kalabalık mağdur insan top-
luluğuna “Beyaz Köleler” 
demenin daha doğru bir 
tanımlama olacağı arşiv 
ve sözlü tarih verileri ışı-
ğında kitapta etraflıca 
ele alınıyor. Bugün 
Beyaz Kölelere baş-
ta İstanbul, Sam-
sun, Bursa 
gibi şe-

hirler olmak üzere, Mısır, Tunus ve 
Libya’nın liman şehirlerinde rastla-
nabilir. En yoğun olarak bulundukla-
rı iki şehir ise İstanbul ve Kahire’dir.  

Kölelikte Çerkeslik 
statüsü
Çerkes Köle etiketine değinmek isti-
yorum. Neden köleler arasında Çer-

kes olan ya 
da ol-

m a -

yan diye bir ayrım yapılıyordu?

Savaşçı sert karakteriyle Çerkes er-
keği ve sadakatle süslenmiş güzelli-
ğiyle Çerkes kadını o dönemden beri 
Akdeniz havzasında aranan, kıymetli 
bir masalsı imgeye dönüşmüştü. Üst 
sınıfa mensup haneler onları idare 
eden Çerkes hanedanla aynı millet-
ten olan erkek ve kadın kölelere di-
ğerlerinden daha fazla para ödemeye 
hazırdı. Bunu fırsata çeviren köle tüc-
carları da Karadeniz limanlarından 
getirilen her milletten Beyaz Köleyi, 
Çerkes olduğu iddiasıyla onlara su-
nuyordu. Romalılar devrinde yazıl-
maya başlanan ve Ortaçağ İtalyan 
tüccarları tarafından süslenen bu hi-
kâye, Memlukler devrinde ete kemiğe 
bürünen Çerkes imgesiyle Osman-
lılar tarafından da satın alınacaktı. 
Akdeniz havzasında binlerce sene 

içince oluşmuş bu algıdan dolayı 
hem köle tüccarları bu işten daha 

çok kar elde etmek için köleleri 
“Çerkes” etiketiyle satıyordu, 

satılanlar da gittikleri yeni 
ülkelerde daha konforlu 

bir hayat sürmek ve ka-
riyer basamaklarını da 
hızla çıkmak için bu 
sahtekarlığa uygun 
davranıyor, sonun-
da kendileri de bir 
Çerkes olduklarına 
inanıyordu. 

Kitabınıza konu 
olan insanlar, na-
sıl köleleşmeye 
başlamışlar?

Rusya ve Kafkasya’da köleliğe giden 
yol genel olarak beş farklı kaynaktan 
besleniyordu: Savaş esirleri ve asker 
kaçakları, yağma ve kaçırma yoluyla 
edinilenler, adi suçluların cezalan-
dırılması olarak köleleştirilenler, 
köleliğe kötü hayat şartları, sefalet 
ve yokluk sebebiyle zorunlu-gönüllü 
olarak dahil olanlar ve son olarak da 
özel olarak üretilenler. 

Kitabınızda köleliğin Osmanlı İmpa-
ratorluğu ve Erken Cumhuriyet dö-
neminde de olduğunu anlatıyorsu-
nuz? Bu verilere nasıl ulaştınız?

Beyaz Köle ticareti 1909-1911 süre-
cinde resmen yasaklanıyor. 1911’den 
sonra bu kölelere ne olduğuna dair 
çok az yazılı belge elimizde mevcut. 
Böyle olunca da sözlü tarih verileri 
ve yapılan mülakatlar ile Beyaz Kö-
lelerin izini sürmeye ve o son sesleri 
kayıt altına almaya çalıştım. 1996’ta 
başladığım bu uzun sürecin sonunda 
bu kitaptaki anlatılar bir araya gelmiş 
oldu.

Kimi sonunda özgürleşse de 
birçoğu köle olarak göçtü

Yıllarınızı Çerkes tarihi üzerine yapmış oldu-
ğunuz sayısız sözlü tarih araştırmaları ve se-
yahatlerle geçiriyorsunuz. İlk kitabınızı ben 
gönül acısı çekerek okumuştum. Çerkeslerin 
kendilerine dahi anlatamadıkları acı gerçekle-
rin peşine neden düşüyorsunuz? 

1996’dan beri “hafıza” çalışmaları yapmaya ça-
lışıyorum, bunu sadece Türkiye’de değil Su-
riye, Ürdün ve İsrail’i de kapsayacak şekilde 
yürütmeye çalıştım. Çerkeslerin 1864 sonrası 
bu topraklarda bırakmış oldukları hatıralar ve 

tanıklıkların sadece bizim için değil, dünya kül-
tür mirası için de önemli. Süreçte kölelere dair 
onur kırıcı metinler ve söylemler ile karşılaş-
mam, kaybolma tehlikesi altında olan kölelere 
ait o son sesleri kayıt altına alabilmek beni ni-
hayetinde bu kitabı yazmaya teşvik etti. Bu ki-
tabın kahramanları olan Beyaz Kölelere tarih-
lerini geri vermek, onların seslerini duyabilmek 
ve onlarla ortak bir gelecek kurmak için böyle 
uzun soluklu bir çalışma içine girdiğimi ifade 
edebilirim. Kimi sonunda özgürleşse de birçoğu 

köle olarak bu dünyadan göçenlerin ruhları da 

artık hürleşebilir. Beyaz Kölelerin sesleri du-

yulmuştur.

Elbruz Aksoy
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Pınar Koçak

Sanatın temel dayanaklarından biridir esinlenmek. Genelde sınırların amaca uygun çizilmemesinden 
kaynaklı taklitçiliğe, kopyalamaya dönüşebiliyor. Dikkat edilmesi gereken husus ise esinlenmek 
ve taklitçilik arasındaki ince çizgide doğru tarafta durabilmek. Esinlenmenin sınırlarını; piyanist 
Tuluyhan Uğurlu, oyuncu Ayşen İnci, yönetmen Emre Karapınar ve yazar Handan Acar Yıldız’a sorduk. 

Kelime anlamıyla esinlenmek: Bir 
şeyden  ilham  almak,  içine doğmak,  
mülhem  olmak anlamına gelir. Aris-
toteles sanatın “doğanın taklidi” (mi-
mesis) olduğunu söyler. Tarihte de 
sanatçılar, doğadan başlayarak daha 
sonralardan  duydukları bir müzik-
ten, okudukları bir şiirden, gördükleri 
bir resimden, inançlardan, rüzgardan, 
yağmurdan, duyguları ve hissettikleri 
her şeyden esinlenmiştir. Esinlenmek, 
yaratıcılığın ilk evresi, öğrenmenin 
temelidir. Gelişim süreçlerinde sanat-
çılar elbette  birbirlerinden esinlen-
miştir. Ama aradaki fark sanatçının 
ruhu, özgünlüğü. Sanatçı sanatına ilk 

adımını attığında gelişim sürecine ka-
dar olan dönemde esinlenebilir ama 
bir süreden sonra heybesine doldur-
duğu birikimlerini yoğurup özgün 
sanatını bulmalıdır. Yohji Yamamoto: 
“Sevdiğini kopyalamakla başla, kop-
yala, kopyala, kopyala. Kopyalamanın 
sonunda kendini bulacaksın.” sözüyle 
konu özetliyor.

Bir eser oluştururken ne yapmaya ka-
rar vermek eserin yapım aşamasından 
daha zordur. İşte bu noktada geçmiş 
gözlemlerden esinlenmek, kişiye ne-
reden başlayacağına dair ipucu verir. 
Aksi takdirde düşünceler, kafamızın 

içinde yolunu bulamayıp oradan ora-
ya savrulur durur. İnsan soyut düşün-
celerini yoğunlaştırıp somut yaratıma 
çeviremez. Esinlenme, savrulan dü-
şünceleri iyi kötü bir noktaya çapala-
yıp sabitler. Dikkat edilmesi gereken 
husus ise esinlenmek ve taklitçilik 
arasındaki ince çizgide doğru tarafta 
durabilmek. Asıl ve kopya arasındaki 
fark kopya asıl olana öykünen, dola-
yısıyla asıl olandaki değişimden en 
çok etkilenendir. İyi kopya kötü kopya 
ayrımına gitmeden belirtmek gerekir 
ki asıl ve kopya arasındaki en büyük 
fark kopya olanın yaşatabilmek için 
asıl olana ihtiyacı olduğudur. Kop-

yalanarak oluşturulmuş bir esere 
baktığımızda asıl eser aklımıza gelir 
o eserle mukayese ederiz. Çünkü tak-
litler aslını yaşatır. Oslo’nun da dediği 
gibi: “Kendini bir başkasıyla kıyasla-
dığın zaman, bütün doğal potansiyeli-
ni kaybediyorsun. artık hiçbir zaman 
mutlu olamazsın. bir daha asla temiz, 
net ve şeffaf olamazsın. Kendi netliği-
ni ve vizyonunu kaybedersin. Ödünç 
gözlerin olur. Ama bir başkasının gö-
zünden nasıl görebilirsin? Sana ait 
olan gözlere ihtiyacın var. Kendi ba-
caklarınla yürümelisin. Kendi kalbin 
çarpmalı.”

Gerçek bir sanatçı her 
şeyden etkilenir

Esinlenmeyi taklide vardırırlar

Esinleme ve kopyalama 
arasında tek fark var

Esinlenme bir kalkış noktası

Tuluyhan Uğurlu (Müzisyen)

Ayşen İnci (Tiyatro oyuncusu)

Handan Acar Yıldız (Yazar)

Emre Karapınar (Yönetmen)

Çocuk yaşta sanat eğitimine başlayan 
insanlar bir müddet sonra eğer ken-
di yönlerini çizme kararı alır.  O yön 
bestecilik olursa,  yani kendine öz-
gün sanat üretmek müzik aracılığıy-
la duygu ve düşüncelerini insanlıkla 
paylaşmak, kendi şahsiyetini müzik 

tarihine damgalamak ve öldükten 
sonra anılmak, bunu hedeflemeye 
başladığı andan itibaren kendine 
idol tespit ettiği bir takım bestecile-
rin etkisi altında kalmaya başlar. Ço-
cukluğumda henüz altı yaşındayken 
Johann Sebastian Bach’ın eserlerini 

çalardım, bir müddet sonra  Bach’ın 
eserlerinden besteciliğe doğru yö-
neldiğimde bir bakmışım ki Bach’ın 
eserlerinden, yöntemlerinden, müzik 
tarzından çok etkilenmişim. Çün-
kü gerçekten hayran olunmayacak 
bir isim değil. Itri ile beraber dünya 
müzik tarihini yönlendirmiş isimler-
den biridir. Dolayısıyla bir müddet 
sonra yer yer esinlenerek idol olarak 
seçtiğiniz isimleri ister istemez etki-
si altında kalırsınız. 17’li yaşlarım da 
Keith Jarret, Chick Corea’nın etkisin-
de kaldım. Bana Türk Jarret derlerdi, 
ama bu 17’li yaşlarındaydı. O yaşlarda 
bu gayet normal. Ondan sonra ise ay-
rılmak gerekiyor. Bir süreden sonra 
bütün bunlardan sıyrılmaya başlar-
sınız. Kendi şahsiyetiniz, müziğiniz 
oturur kendi bakış açınız insanlara 
ne anlatmak istediğinizi daha bilinçli 
bir şekilde anlarsınız ve o zaman di-
ğer bestecilerin etkisinden ayrılırsı-
nız. Ben resimden çok etkilenirim ve 
ilham alırım. Leonardo da Vinci’nin 
eserleri bana ilham verir,  Michelan-
gelo’nun Son Akşam Yemeği tablo-
sundaki o müthiş anlatımından çok 
etkilenirim. Picasso'nun İspanya iç 
savaşını anlattığı, Guernica eserin-
den çok etkilenmişimdir yıllarca o 
eseri anlatan konserler verdim. Bir 

müddet sonra bunları da bırakıyor-
sunuz, ben gözümü kainata çevridim, 
uzayın sonsuzluğundan, yaradanın 
gücünden ve kuvvetinden etkilen-
dim. Eserlerimi böyle üretmeye baş-
ladım, yani ilhamın ve esinlenmenin 
sınırı yok çünkü canlı bir varlıksınız 
etkilenirsiniz. Gerçek bir sanatçı her 
şeyden etkilenir. Mesela benim il-
ham aldığım en önemli kaynak top-
lumdur. Toplumsal hareketlerden 
etkilenirim. İnsanlığın gidişatından, 
yaşadıkları felaketlerden etkileniyo-
rum. İnsanlık için bir şeyler yapmam 
gerekiyor dediğiniz anda orada sanat 
başlıyor. Adeta bir direnişçi gibi in-
sanlığın yaşamış olduğu drama baş-
kaldırıyorsunuz ve eser üretiyorsu-
nuz. Esinlenme hayatın her alanında 
var. Sosyal bir varlığız güneşte bir 
patlama olsa ondan da etkileniriz. 
Örneğin Beethoven’ın Haydn’dan et-
kilenmiştir, buna “historismus” denir. 
Yani daha evvelki bir besteciden ya 
da eserden etkilenmek. Ama  bir sü-
reden sonra yolunuzu ayırmanız ge-
rekiyor eğer yolunuzu ayırmazsanız 
iş çirkin noktalara gidebiliyor. Onun 
için böyle meyili olan sanatçılara çok 
fazla dinlememelerini öneriyorum. 
Esinlenmenin ince bir sınırı var ve o 
sınırı aşmamak gerekiyor.

Esinlenme insanın ve de sanatın doğal ve yad-
sınamaz bir gerçeğidir. İnsan varoluşundan bu 
yana gördüğü, tattığı, işittiği, kokladığı, duyum-
sadığı duygu ve nesnelerden, kişilerden, olay-
lardan esinlenmiş ve bu esinlenme doğal olarak 
bilimin, sanatın, kısacası yaşamın her alanını 
etkilemiştir. Sanatın henüz başında öğrenme 
aşamasında olan kişiler usta  ressam, müzisyen, 
yazar ve oyunculardan esinlenip onları taklit 

edebilirler. Kendi özgün  kimliklerini bulma 

yolculuğunda bu esinlenme bir yere kadar hoş 

görülebilir. Ancak sanatçı bir süre sonra  üret-

tiklerinde kendi özgün yaratısını sunmak zorun-

dadır. Özgünleşmeyi başaramayanlar zamanla 

esinlenmeyi taklide ve hatta daha ileri  götüre-

rek  kopyacılığa vardırırlar ki bu da etik ve ahla-

ki değerler açısından yanlış ve de suçtur.

Esinlenme ve kopyalama arasında belirleyici tek 
farktan söz edebiliriz. Birinin bilinçsizce diğeri-
nin ise farkında olarak yapılmasıdır. Nereden ne 
aldığımızın gayet farkında isek bu bir harf dahi 
olsa kopyadır. Fakat bilinçsizce almışsak hatta 
yansıtırken bile bilinç dışı devrede ise  bu alım 

sayfaları kaplasa dahi esinlenmedir. Çoğu za-

man da farklı iki insan aynı tespitte bulunmuş, 

aynı pencereden bakmıştır. Burada ise ne esin-

lenme ne kopya vardır lakin okur yanılıp var ol-

duğunu sanabilir.

Fabrikasyon ürünlerin kıymeti el işi göz nuru 
ürünlerdeki kadar yok. Çünkü onlarda bir emek 
var. Örneğin; bir makina halısıyla bir el doku-
ması halının değeri aynı değildir. Birinde emek 
var  ötekinde ise makina yağI var dolayısıyla ruh 
yok. Durduğunuz yer baktığınız şeyi şekillendi-
riyor yürüyeceğiniz yolu da ona göre seçiyorsu-
nuz Esinlenmeye ben kalkış noktası diyorum. 
Orada  üzerimize bir sorumluluk yükleniyor. 
Sanatçı sanatçıdan elbette esinlenebilir ama gü-
nümüzde kopyalamanın adı ne yazık ki esinlen-
mek oldu. Kolaycı olduğumuz için kopyalarız. 
Çünkü meseleye tüccar gözüyle yaklaşıyoruz. 
Şiir şairin siparişiyle yazılmaz, İsmet Özel’in de-

diği “Şiir gelir.” Kendi alanımdan örnek vermem 
gerekirse şimdilerde çok güzel bir hikayem var 
diye bir kalkış noktası oluyor. Ama hikâyede ne 
anlatıldığı pek önemsenmiyor. Çünkü işe tüccar 
zihniyetiyle yaklaşılıyor. Halbuki yönetmenlik 
ızdıraplı bir iş. Tarkovski sancı çeken bir sanat-
çıydı aynı şekilde Angelopoulos'un bir derdi 
vardı.  Biz onların nasıl dertlendiklerine bakıp 
kalkış noktalarındaki hareketten esinleniyoruz. 
Dertlerimiz farklı olabilir ama bir şeyi dert edi-
nebilmek basit birşey değil dolayısıyla onlar na-
sıl dert edinmiş bu konuda onlardan esinlendi-
ğimiz oluyor ama direk olarak onun şeklini alıp 
kopyalamak komik olur.

KOPYALAMAK 
ESINLENMEK 

DEĞILDIR

K Ü L T Ü R  S A N A T
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Bir Türk Polisinin 
Amerika'da 
Sergüzeştleri
Behlül Dânâ / Ötüken
New York Dedektif Dairesinde çalış-
mak üzere Amerika’ya giden ve yar-
dımcısı Şadan Bey’le birlikte, Ameri-
kan kibar hayatının içinde cereyan 
eden cinai meseleleri çözmek için ha-

diseden hadiseye atılan Yıl-
maz Bey’in onparalık polisi-
yeleri, 1927’de, Türk polisiye 
edebiyatının en fazla ürün 
verdiği bir dönemde yayım-
lanmıştır. 1920’lerin Ameri-
kası ve bilhassa New Yorku 
hakkında ilginç bilgilerin de 
yer aldığı seride, hiçbir va-
kanın altından kalkamayan 
beceriksiz Amerikan polisi-
ne karşılık cevval, seri ve zeki 
Türk polislerinin heyecan 
dolu maceralarını okuyacak-
sınız. Tefrika edebiyatımızın 

velut kalemi İskender Fahret-
tin Sertelli’nin Behlül Dânâ müstearıy-
la yazdığı bu seriden toplam 13 kitaba 
ulaşılmıştır: 1- Beyaz Köşk Cinayeti 2- 
Sinema Yıldızının İncileri 3- Altın Kralı 
Malikânesinde 4- Korkunç Şatonun 
Esrarı 5- Polisin İlk Mağlubiyeti yahut 
Ölümden Korkmayan Kadın 6- İskelet-
ler Arasında 7- Maksim Bar’ın Şantö-
zü 8- Heyecanlar İçinde 9- Yıldırımlar 
Arasında 10- Sihirbaz Kadınla Karşı 
Karşıya 11- Zehirli Çay Nasıl İçilir? 12- 
Tiyatroda Bir İntihar Vakası 13- Yılmaz 
Bey Amerika’dan Ayrılıyor.

Eski Türklerde 
Gündelik Hayat  
Erhan Aydın / Kronik
Türkler yedinci ve sekizinci yüzyılda 
nasıl bir hayat yaşıyordu? Ne yiyor ne 
içiyordu? Gerçekten ilkel bir hayat mı 
sürüyordu yoksa gelişmiş bir sosyal 
hayattan söz edilebilir miydi? Heyecan-
larını, sevinçlerini, üzüntülerini nasıl 
ifade ediyorlardı? Hayatlarında sadece 
savaş mı vardı? Hayvancılık dışında ti-
caretle de uğraşıyorlar mıydı? İnançla-
rını nasıl yaşıyorlardı? Düğünlerini na-

sıl yapıyorlardı? Anne, baba 
ve kardeşler arasındaki ilişki 
nasıldı? Doğan çocuklarına 
en çok hangi isimleri veriyor-
lardı? At gerçekten Türklerin 
vazgeçilmezi miydi?

1995 yılından bu yana yazıt-
lar dönemi Türkçesi alanında 
çalışan Erhan Aydın eliniz-
deki çalışmada eski Türk ya-
zıtlarından elde ettiği sosyal, 
ekonomik, kültürel ve dinî 
hayata dair tüm malzemeleri 
kullanarak yukarıdaki soru-

lara birbirinden kıymetli cevaplar veri-
yor. Böylece Türk milletinin yazılı kay-
naklarla bilinen en eski dönemlerine 
ışık tutuluyor, yazılı olmayan daha eski 
dönemleri hakkında da fikir yürütme 
imkânı elde ediliyor. Başka milletlerin 

Türkler hakkında anlattıklarına değil, 
Türklerin kendi elleriyle yazdığı me-
tinlerdeki bilgilere odaklanan çalışma, 
okurları son derece şaşırtacak bilgilere 
ulaşıyor. İslam öncesi dönemde yaşamış 
Türklerin çoğu zaman sadece askerî ve 
siyasî tarafı incelenmiştir. “Eski Türk-
lerde Gündelik Hayat” ise bir Türk’ün 
günlük hayatının nasıl geçtiğini tüm de-
taylarıyla ortaya koyuyor. Uzun yıllardır 
eski Türk dili üzerine çalışmalarını sür-
düren ve o coğrafyaya bilimsel gezilerde 
bulunan Prof. Dr. Erhan Aydın’ın kale-
minden Eski Türklerde Gündelik Hayat, 
Türklerin İslamiyet öncesi yaşamlarını 
sosyal, kültürel, dinî ve ekonomik yön-
leriyle inceleyerek o dönemin gözünüz-
de canlanmasını sağlayacak.

Fecr-i Âtî Encümeni 
Edebiyatı  

Cafer Şen / Çolpan
Edebiyat tarih-
lerinde “Fecr-i 
Âtî” başlığı altın-
da yüzeysel bir 
biçimde değer-
lendirilen “Fec-
r-i Âtî Encümeni 
Edebiyatı”, Cafer 
Şen’in bu ça-
lışmasıyla hem 
yeniden adlan-
dırılıyor hem 
de şiir, hikâye, 
roman, eleştiri 
alanlarındaki verimiyle derinlemesine ve 
ayrıntılı bir biçimde inceleniyor. Fecr-i Âtî 
Encümeni, edebiyat dünyasına bir bildiri 
ile giren ilk topluluktur. Encümen’in bu 
tutumu, Türk edebiyatında o güne kadar 
görülmemiş yeni ve önemli bir çıkışı bildi-
rir. “Sanat şahsî ve muhteremdir.” ilkesiyle 
belirginleşen bu tutumda bir okul, toplu-
luk olma, kendilerini çok açık bir biçimde 
ifade etme çabaları görülür. Fecr-i- Âtî 
Encümeni hem sözü edilen bildiri ile hem 
de düzenli ve periyodik olarak toplanma-
sıyla, kendi döneminde Batı’da hâlâ yaşa-
makta olan parnasistlere ve sembolistlere 
benzer. Encümen de yaşadığı dönemde 
bu iki okulu yakından takip eder. Fecr-i 
Âtî Encümeni bu tutumuyla Batı kaynaklı 
bir oluşum görünümündedir. Cafer Şen, 
1909-1912 yılları arasında etkin olan “Fec-
r-i Âtî Encümeni Edebiyatı”nı, dönemin 
süreli yayınlarını ve Encümen’e bağlı şair 
ve yazarların metinlerinin ilk baskılarını 
merkeze alarak inceliyor. “Edebiyat tarihi 
eserlerin tarihidir” ilkesinden hareketle 
Encümen hakkında verilmiş basmakalıp 
yargılara kuşkuyla yaklaşıyor. Fecr-i Âtî 
Encümeni’nin metinlerindeki gerek ya-
pıya gerekse içeriğe ait asgarî müşterek-
leri ve yenilikleri ortaya koyuyor. Böylece 
Fecr-i Âtî’nin bir Encümen, bir okul, bir 
topluluk olup olmadığı kendiliğinden or-
taya çıkıyor. Kitapta, söz konusu topluluk 
ve topluluk içinde yer alanların eserleri 
değerlendirilirken, bir dönemin ruhu da 
belirginleşiyor. Bu yüzden “Fecr-i Âtî En-
cümeni Edebiyatı”, bir deneyimin biriki-
mini günümüzün kültür ve edebiyat dün-
yasına taşıyan kaynak bir kitap.

Faust  

Johann Wolfgang Goet-
he / Doğu Batı

Önce halk efsanelerinde, adı meçhule 
karışmış ozanlar söylediler bu ateşin 
hikayeyi.

Sonra edebiyatçılar keşfettiler, eski 
kroniklerin içinde ilginç öyküler arar-
larken.

K i m l e r 
k a l e m i n i 
sivriltmedi 
ki şeytan-
la insanın 
gizli mu-
kavelesini 
ademoğlu-
na fısılda-
mak için. 
Ama içle-
rinde en 
ö l ü m s ü z 
olanı, müjdeyi ve lâneti tüm ruhları 
sarsarcasına haykıranı, Goethe'nin 
Faust'uydu. Faust, modernitenin tra-
jedisini haber veren ilk büyük yapıt 
oldu. Kimin kazandığı ve kimin kimi 
kandırdığı belli olmayan bir irade 
savaşıydı anlatılan. Hikâyenin özeti 
şuydu: Şeytan Tanrı'ya meydan oku-
du, savaşın sonunu bile bile. Çünkü 
yaratılış öyküsünü bilmeyen melek 
olamazdı. Lâkin kendi öyküsünü unu-
tan insan devreye girdiğinde bu mey-
dan okuma, büyük bir soru işaretine 
dönüştü. Belki şeytan için değil, ama 
kesinlikle insan için... Şeytan bir soru 
işareti, ruh bir soru işareti, insan: ardı 
sıra dizili soru işaretleri... Ve insanın 
yeryüzündeki devr-i daimi başladığı 
anda, ruhun üzerine yapılan pazarlık-
lar ve olası mukavelelerin de dönemi 
açıldı. Bu mukaveleden habersiz bir 
ademoğlu olmadı. O, her zaman, pa-
zarlığın bir tarafıydı. Belki de bu yüz-
den, kendini okumak isteyen herkes 
pür dikkat, kulak kesildi bu hikayeye: 
Kimdir Faust? Şeytan'a mı verdi ru-
hunu? Nasıl bir sözleşmeydi bu? Ken-
dimizi başkalarından dinlemek, en 
sevdiğimiz mesleğimiz değil midir? O 
halde herkesin vâkıf olduğu bir tema-
yı, yaşamı efsaneleşmiş bir karakterin 
omuzlarına yükleyerek anlatan Goet-
he'ye kulak verelim... Tüm yaşamını 
adadığı ölümsüz eseri Faust'a...

Kalpaklılar

Samim Kocagöz / 
Literatür

“Düşman donanması açıklarda de-
mirlemiş, iki harp gemisi rıhtıma bi-
raz daha yaklaşmıştı... Güvertedeki 
askerler ellerini, şapkalarını sallıyor, 
marşlar söylüyorlardı... Mavili beyazlı 
elbiseler giymiş genç kızlar, ellerin-
de çiçekler, vapurlardaki askerlere 
öpücükler yolluyorlardı.” İngilizlerin 
güdümündeki Yunan ordusu 15 Ma-

yıs 1919’da 
İzmir’i işgal 
ederken ge-
nel manza-
ra böyleydi. 
Ta ki karaya 
ayak basan 
ilk Yunan 
askerlerinin 
ortasına bir 
el bombası 
atılana kadar. 
Bombayı atan gazeteci Hasan Tahsin, 
“Dövüşe ben başlıyorum, siz devam 
edeceksiniz” diyecek kadar emindi 
çaktığı bu ilk kıvılcımın tüm ülkeyi 
saracağından. Yanılmamıştı da: İzmir 
bir sembol oldu, bayrak oldu, taştı 
Anadolu’nun içlerinden. Cephelerde 
Mehmet’ler, dağlarda efeler, her türlü 
imkânı kullanarak askerlere cepha-
ne taşıyan kadınlar, tüm Anadolu tek 
yürek oldu, başkaldırdı işgalcilere ve 
onların işbirlikçilerine. Kalpaklılar, 
Samim Kocagöz’ün belgelere dayana-
rak işlediği bir destan: İşgal altındaki 
topraklardan Kuvayı Milliye’nin do-
ğuşuna, cephelerdeki çarpışmalardan 
gerici ayaklanmalara kadar Kurtuluş 
Savaşı’nın, bir ulusun bağımsızlık için 
verdiği mücadelenin gerçek destanı. 
Yazarının istediği gibi nihayet ilk defa 
Kalpaklılar’ı tek cilt olarak okurlarına 
sunmaktan sevinç duyuyoruz.

Melâmilik ve 
Melâmiler  

Abdülbaki Gölpınarlı 
Kapı 

“En Yüksek 
M a k a m ” a 
Dair Hâlâ 
Tek Kaynak: 
Melâmîlik ve 
Melâmîler. 
Melâmîlik , 
tasavvufa ve 
tarikatlara 
karşı, İsla-
miyet’in ilk 
dönemlerinde ortaya çıkan ve yüzyılı-
mıza kadar devam eden bir reaksiyon... 
Sufilerin bir kısmının “en yüksek ma-
kam” saydığı, bir tür gizli inanç siste-
mi... Şarkiyat biliminin zirvelerinden 
Abdülbâki Gölpınarlı'nın (1900-1982), 
ilk baskısı 1931'de yapılan Melâmîlik ve 
Melâmîler’i bu konuda yazılmış tek eser 
ve günümüzde de hâlâ tek ana kaynak... 
İlk baskısı bugün “nadir” bir kitap olan 
Melâmîlik ve Melâmîler’in bu yayını, 
yazarının kendi nüshasının bir tıpkıba-
sımı... Gölpınarlı'nın yaptığı düzeltme-
ler aynen korunuyor, sayfa kenarlarına 
aldığı notlar muhafaza ediliyor ve bun-
ların yeni yazıya çevirileri veriliyor... 
Bir yazarın, Gölpınarlı'nın ölümünden 
sonra da dediği gibi, “Abdülbâki'den 
kalan ışıklar, daha çok uzun süre, o 
yollarda dolaşmak isteyenleri karanlık 
labirentlerde tökezlenmekten kurtara-
caktır...”

Son Kızılbaş Şah 
İsmail 

Tufan Gündüz
Yeditepe

Bir yaşında yetim, 
altı yaşında şeyh, 
on dört yaşında 
hükümdar, Kı-
zılbaşların Şahı, 
Safevî Devle-
ti’nin kurucusu, 
Ebu’l-Muzaffer, 
Mürşid-i Kâmil, 
Allah’ın Yeryü-
zündeki Gölgesi, 
Hataî... Kısacık 
bir ömre sığdırı-
lan büyük bir ta-
rih. Şeyhlikten şahlığa doğru uzanan 
çetin mücadele… Baş döndürücü za-
ferlerin ardından gelen Çaldıran ye-
nilgisi. Kızılbaş Türkmenlerin şeyh-
lerini şah yapmak için giriştikleri 
mücadeleler… Bir inanç hareketinin 
devletleşmesi, biçim değiştirmesi, 
farklılaşması… Dinin siyasallaşması; 
devletin dinin hizmetine alınması, 
dinin devletin dayanağı haline gel-
mesi. Tarihten güncele doğru inanıl-
maz benzerlikler… XVI. yüzyılın baş-
larında İran’da kurulan yeni devlet, 
tarihin akışını değiştirdi. Devletin 
kurucuları olan Kızılbaş Türkmenler 
aynı zamanda onun kurbanıydılar da. 
Şah’ın emirlerine kayıtsız-şartsız ita-
at ettiler. Bir yanda Şah’ın otoritesini 
kurmak, diğer yanda ülkenin sınırla-
rını korumak ve devleti ayakta tutmak 
için canlarını verdiler. Bazen onlar 
Şah’a hakim oldular, bazen de şah on-
lara. Bu kitapta Şah İsmail ve Kızılbaş 
hareketi orijinal kaynakların ışığında 
inceleniyor. Bilinenin aksine bambaş-
ka bir Şah İsmail portresi çıkıyor.

NURULLAH GENÇ’TEN 
TAVSIYELER

PR
OF
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Bu sayımızda; Çocuklar Üşümesin, Nuyageva, Yankı ve Hüzün, Aşkım İsyandır Benim, Siyah Gözlerine 
Beni de Götür, Yanılgı Saatleri, Yağmur, Rüveyda, Denizin Son Martıları, Aşk Ölümcül Bir Hülyadır, 
Hüznün Lalesidir Dünya, Siyah Beyaz Tabletler, Söyle Bana Hindiba, Gül ve Ben, Yürüyelim Seninle 
İstanbul’da, Müpteladır Gemiler Benim Denizlerime, Mahrem ve Münzevi, Sessiz Kalan Bu Şehri Yak-
mayı Çok İstedim, Birkaç Deli Güvercin, Çanakkale: Her Şey Yanıp Gül Oldu, Ateş Semazenleri, Ölüm 
Noktürnü, Harflerin Simyası, Tutkular Kader Oldu, Yollar Dönüşe Gider, Bilardo Telmihleri,  İntizar, 
Omuzlarımda Dünya ve daha birçok akademik ve edebi eserin sahibi; şair, romancı ve iktisatçı Prof. 
Dr. Nurullah Genç’e “Hangi kitaplar mutlaka okunmalı?” diye sordum. İşte aldığım cevaplar:

Dinle ki Dinlenesin 
Ömer Tuğrul İnançer / 
Mecra 

"Tasavvuf bu devir-
de olmaz diye dü-
şünmemek gerekir. 
Bu devrin geçmiş 
devirlerden farkı ne 
ki bu devirde tasav-
vuf olmasın! Daha 
yüksek binalar, 
daha geniş yollar, 
daha hızlı vasıtalar 
mı tasavvufun gü-
nümüzde olmama-
sına sebep olacak! 
Bunlar neyi de-

ğiştirebilir? Çamaşır makinesinden 
elektrik süpürgesine varıncaya kadar 
teknolojik icatların tümü, insanların 
eskiden çok gayret sarf ederek yaptık-
ları işleri makine vasıtasıyla daha az 
gayret sarf ederek yapmalarına yarar. 
Eskiden çamaşır kille, külle, sabunla, 
sodayla, çivitli suyla ya da kazanda 
kaynatılarak dere başında yıkanıyor-
du ama hep yıkanıyordu. Çamaşırın 
makine ile yıkanması mı ilerilik! Sev-
gi olduğu müddetçe tasavvuf vardır. 
Nefis olduğu müddetçe –ki kıyamete 

kadar var olacaktır– tasavvuf vardır. 
Bu devirde tasavvuf olur mu diyenin 
şaşarım akl-ı perişanına." Yaşadığı-
mız çağın hengâmesinde uzaklaştığı-
mız ihlas, edep, sıdk, muhabbet gibi 
her birimizin sahip olmak istediği 
güzel hasletleri odağına alan bu ça-
lışma, Dinle Neyden programındaki 
konuşmalardan hareketle yayıma 
hazırlandı. Ömer Tuğrul İnançer ta-
savvufun en temel konularını anlat-
tığı bu kitabında bizi iyiye, güzele ve 
doğruya davet ediyor.

Doğu Batı Arasında 
İslam 

Aliya İzzetbegoviç / 
Ketebe

Son yüzyılın en önemli Müslüman 
düşünür ve devlet adamlarından bi-
risi olan Aliya İzzetbegoviç'in başya-
pıtı sayılan Doğu Batı Arasında İslam, 
büyük bir bilgi birikimini derin bir 
tefekkür ile harmanlayarak geniş bir 
bakış açısı sunuyor. Felsefe, sanat ve 
sosyoloji gibi disiplinlerin kültürel 
öğelerle etkileşimlerini temel alan bir 
düşünce sistematiği inşa eden İzet-
begoviç, İslam’ın kuşatıcı ve dönüş-

türücü özüne doğru bir yol izliyor. 

Doğu’da ve Batı’da, İslam’ın bütün 

güzelliklerini tıpkı güneşin hareket-

lerini takip eder gibi modern dün-

yanın karanlık yanlarına ulaştırmak 

isteyen bu eser aynı zamanda örnek 

bir yaşamın da ürünü. “İslam, adını 

kanunlarından, emir ve yasakların-

dan, talep ettiği bedensel ve ruhsal 

çabadan değil, tüm bunları kapsayan 

ve aynı zamanda aşan, bir marifet 

anından, ruhun zaman ile yarışma 

kuvvetinden, bir mevcudiyetin suna-

bileceği her şeye tahammül etme di-

rayetinden, tek kelime ile teslimiyet 

hakikatinden almıştır. Ey teslimiyet, 

senin adın İslam’dır!”

Mimarlık ve Felsefe  

Dücane Cündioğlu / 
Kapı

İstemiyormuş gibi göründüklerine 
düşkünlüğü, tam da ortadan yarılma-
sının en temel nedeni. Hesaplaşmak-
tan kaçınmasının da. Bu mütereddit, 
bu endişeli, bu ikircikli hal Türki-
ye'nin gerçekte en büyük avantajı. 
Berzahta olmak onun yazgısı çünkü. 
Arafta kalmak. Bu nedenle doğu ile 
batı, geçmiş ile şimdi, din ile dünya, 
akıl ile kalb, kuram ile eylem arasın-
da çırpınmak zorunda olmayı bir zaaf 
olarak görmemeli, ikisinden birini 
tercih etme, tatmin olma, huzura ka-
vuşma kolaycılığına kapılmak yerine 
Türkiye bu kendine özgü çelişkilerin 

i ç e r i s i n -
den dün-
yaya ba-
k a b i l m e 
ayrıcalığı-
nın hakkı-
nı vermeli. 
Diyalekti-
ğin hakkı-
nı.

Kalpaklılar, Samim 
Kocagöz’ün belgelere 
dayanarak işlediği bir 
destan: İşgal altındaki 
topraklardan Kuvayı 
Milliye’nin doğuşuna, 
cephelerdeki 
çarpışmalardan gerici 
ayaklanmalara kadar 
Kurtuluş Savaşı’nın, 
bir ulusun bağımsızlık 
için verdiği 
mücadelenin gerçek 
destanı. 

Felsefe, sanat 
ve sosyoloji gibi 
disiplinlerin 
kültürel öğelerle 
etkileşimlerini 
temel alan 
bir düşünce 
sistematiği inşa 
eden İzetbegoviç, 
İslam’ın kuşatıcı 
ve dönüştürücü 
özüne doğru bir 
yol izliyor.
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Yine iftarları, sahurları, teravihleri ve nice güzellikleri ile Ramazan’ı geride bıraktık. Şimdi “bayram” zamanıdır. Bu bayramın birçok İslâm ülkesinde “İftar 
Bayramı” şeklinde adlandırıldığını biliyoruz. Ülkemizde ise “Şükür Bayramı” olarak adlandırılmış. Zamanla “Şeker Bayramı”na evrilmiş. Tabi malum yaygın 
kullanım “Ramazan Bayramı” şeklinde. Bir diğer bilgi ise Osmanlılar döneminden itibaren bu bayramda çocuklara şeker dağıtılması ve şekerli yiyeceklerin 
tüketilmesi ile ilgilidir. Bayramlar malumunuz ziyaret günleridir. Yeni kıyafetler giyilir, misafirliklere gidilir, kolonya, tatlı ve şekerlemeler havada uçuşur. 
Yeryüzünün gördüğü en büyük festivaldir. Hem maddi hem manevi yönü olan bir festivaldir. Başta çocuklar olmak üzere tüm insanlar bu festivalden nasi-
bini almalıdır. Bayram, bayram gibi olmalıdır. Alvarlı Efe’nin “Bayram o bayram ola” redifli bir şiiri vardır. Her bayram ilk aklıma o şiir gelir, okurum. Siz de 
okuyun lütfen. Bu arada Ramazan kitap listenizdeki hedeflerinize ulaşabildiyseniz sizler için yeni kitap önerilerim var. Aynı zamanda Prof. Dr. Nurullah Genç 
Hocanın da önerileri var. Keyifli okumalar dilerim.

o bayram ola

Başka milletlerin Türkler hakkında anlattıklarına 
değil, Türklerin kendi elleriyle yazdığı metinlerdeki 
bilgilere odaklanan çalışma, okurları son derece 
şaşırtacak bilgilere ulaşıyor.
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m.yilmaz@litrossanat.com

Merve Yılmaz Oruç İyi bir insanın kötülük yapmaya karar vermesi ve yabancısı olduğu bu yeni dünyada kendini türlü komik durumlar içinde bulma-
sını anlatan “Şaşırt Beni” tiyatro oyunu, seyirciyi kahkahaya boğdu. 21 Nisan’da galası yapılan ve 23 Nisan’da perde diyen komedi 
oyunu, yılın iddialı yapımlarından biri olmaya aday. Daha önce birçok komedi yapımlarından tanıdığımız Selçuk Aydemir’in yazıp 
yönettiği oyunun kadrosunda; Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, 
Korhan Herduran, Adem Türker gibi sevilen oyuncular yer alıyor. İki perdeden oluşan Kerki Solfej ve MMT ortaklığındaki “Şaşırt 
Beni”, güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Oyunun detaylarını ve merak ettiklerimizi Korhan Herduran ve Yasemin Baştan 
ile konuştuk. 

En temel haklardan biri olan haber alma hak-
kının tarihi belki de binlerce yıl öncesindeki 
kitabelere, duvar resimlerine kadar uzanır. 
Tarihe düşülen her bir not, o notun düşüldüğü 
döneme de ışık tutar. Fakat matbaanın icadı 
kırılmayı yaratan dönemeçlerden biridir ba-
sın tarihi için. Mat-
baayla birlikte 18. 
yüzyıl sonlarından 
itibaren düzenli ga-
zetecilik faaliyetleri 
başlar. Vatandaşlar 
günlük yaşamdan 
kesitlere, sanata, 
spora, siyasete eri-
şebilir hâle gelir. 
Pera Müzesi’nin yeni sergisi “Ve Şimdi İyi Ha-
berler” 19. yüzyılda resimli dergilerin basılma-
sından yola çıkarak kitleselleşen iletişim araç-
ları ve sanat arasındaki diyaloğa odaklanıyor. 
Sergi Annette ve Peter Nobel’in “Basın Sanatı” 
adını verdikleri koleksiyondan bir seçki. As-
lında bu koleksiyonun adı sergiyi de çok iyi 
niteleyen bir başlık zira sergideki eserlere bak-
tığımız zaman hem yazı ve görsel kullanımının 
evrilişiyle gazeteciliğin estetik serüvenine hem 
de kitle iletişim araçlarının bir yüzyıl boyunca 
yaşanan sosyal, siyasal ve toplumsal dönü-
şümlerini yansıtma biçimine tanık oluyoruz. 
Medya tarihinde son 150 yılın bilim, kültür ve 
siyasetteki en can alıcı meselelerini bu küpür-
lerden ve sayfalardan takip etmek mümkün. 
Sergi aynı zamanda dünyada yaşanan büyük 
değişimlere ve bu değişimlerin medya sanatın-
daki etkilerine ilişkin de önemli ipuçları veriyor. 
Son yıllarda dünyada yaşanan acımasızlığa 
atıf yapan, Ebu Gureyb Cezaevi’ne ışık tutan, 
savaş haberlerinin yer aldığı kupürlere yer ve-
ren eserler oldukça etkileyici. Aynı zamanda 
basınla sanat estetiğini buluşturan çok sayıda 
özel çalışmayı da görüyoruz sergide. Burada 
medya ve sanat kesi- şiminin yanı sıra 
sanatın sorgu alan-
larına da giriyoruz. 
Joseph Beuys’un 
1980 tarihli “Kunst 
= Kapital” adlı işi 
bugün üzerinde 
belki de daha faz-
la kafa yormamızı 
gerektiren sanat, para, güç 
ilişkisini irdeliyor. “Ve Şimdi İyi Haberler” II. 
Dünya Savaşı sonrası barış hareketi, medya 
endüstrilerinin tüketim kültürüyle ilişkisi, küre-
selleşmeyle birlikte sanatta öne çıkan eleştirel 
medya söylemi gibi önemli dönüm noktalarına 
işaret etmenin yanı sıra, toplumsal cinsiyet, 
din, etnik köken gibi kavramların sanat ve 
medyadaki dönüşümünü ve sosyal medya 
toplumunun gelişimini çarpıcı bir şekilde göz-
ler önüne seriyor.
164 sanatçıdan 300 eser 
Sergide Alberto Giacometti, Aleksandr Rodc-
henko, Andy Warhol, Andreas Gursky, Jenny 
Holzer, Bedri Baykam, Barbara Kruger, Christo, 
David Hockney, Dennis Hopper, Elmgreen & 
Dragset, Fernand 
Légér, Georges 
Braque, Henri Car-
tier-Bresson, Jo-
seph Beuys, Özlem 
Günyol & Mustafa 
Kunt, Le Corbusier, 
Malevich, Man 
Ray, Mayakovski 
gibi isimlerin de 
aralarında olduğu 
164 sanatçının 
300’e yakın eseri 
izleyiciyle bulu-
şuyor. Christoph 
Doswald’ın küra-
törlüğünü üstlendiği sergiyi 7 Ağustos’a 
kadar ziyaret edebilirsiniz.
Annette ve Peter Nobel’in şu sözleri ise olduk-
ça önemli ve kıymetli: “Basın Sanatı insanı dü-
şünmeye sevk eder, çünkü çok sayıda sanatçı 
ister ara sıra ister başka işlerinin yanı sıra, ister 
her zaman eserlerine zemin olarak gazete kul-
lanır, hatta gazeteleri kopya eder ya da bizzat 
kendi yapar. Bu bilinçli davranış, gündelik olay-
larla estetik açıdan ilgilenmeye dair bir çağrı 
olarak da görülebilir. Sanat, yaşamın sembolik 
dünyasına dönüşür.” Hayatta hep iyi haberler 
duymanın ümidiyle… 

150 yıllık 
“Basın sanatı”

Seray Şahinler

s.sahinler@litrossanat.com

“Şaşırt Beni” oyunu ile tiyatroseverlerle buluşan Yasemin Baştan ve Korhan 
Herduran Litros Sanat’ın 31. sayısının konuğu oldu. Bu zamana kadar hem 
tiyatro sahnesinde hem de sinema ve dizilerde izlediğimiz oyuncular sektörle 
ilgili: “Çok farklı kültürler ikisi. Sinemada bir yönetmen hegemonyası var. Sen 
ne yaparsan yap yönetmen nasıl şekillendirirse orada o şekilde varsın. Tiyatro 
ise oyuncu egemenliğinde, her şey oyuncunun elinde… Yani tabii yönetmen 
var ama iş bir süre sonra oyuncu ile seyirci arasında kalıyor.”

Şaşırt Beni nasıl bir oyun?

Korhan Herduran: Seyirciyi hem şa-
şırtan hem eğlendiren bir oyun. Çok 
güldürme vaat eden bir oyun olma-
sına rağmen toplumun ve bireylerin 
ortak dertlerine de dokunuyor as-
lında. 

Yasemin Baştan: Ben artık hayatı-
mın bu döneminde neşeli işler yap-
mak istiyordum. Çünkü daha drama 
ağırlıklı karakterler oynadım. Yo-
lum neşeden geçsin ve bunu da in-
sanlara bulaştırayım gibi bir haya-
lim vardı. Metni okuduğumda “evet 
bu” dedim. Selçuk Hoca ve ekip ar-
kadaşlarımla seyirciyi neşeye davet 
ediyor almak beni heyecanlandırdı. 
Neşeli bir iş… Ve ne olursan olsun 
hayatta hep aydınlık tarafta olmak 
gerektiğini söylüyor. Bu projede ol-
duğum için şanslıyım.  

Peki oyuna nasıl dâhil oldunuz? 
Özellikle Yasemin Hanım’ı komedi-
de görmeye çok alışık değiliz… 

Yasemin Baştan: Tiyatroda komedi 
yaptım aslında. Ama bu dozda de-
ğil. Daha romantik komedi tadında. 
Gerçi burada da vazifem komedi 
yapmak değil. Pas atıcıyım. Daha 
komik arkadaşlar var ekipte, Kor-
han gibi. Ben Murat Akkoyunlu ile 
çalışmaya başlamıştım. O şekilde 
ekibe girdim. 

Korhan Herduran: Benim için konu-
nun evveliyatı 2014 yılına dayanı-
yor. Selçuk Hoca ile birçok projede 
yer aldık. Kendisi o yıllarda tiyatro 
yapmak hayalinden bahsetmişti. 
Bunun gerçekleşmesini sabırsızlıkla 
bekleyenlerdendim. Bu yıl onun ha-
yatında bir dönüm noktası olmuş ve 
tiyatro yapmaya karar vermiş. Teks-
ti yazınca hemen gönderdi. Benim 
daha önceki tiyatro tecrübelerime 
dayanarak naçizane fikrimi sordu. 
Herkesin fikrine açık biri. Bende 
kendimce teks üzerinde birkaç şey 
söyledim ve teksti son haline getirdi. 
Sonra castı yapıp hepimizi bir araya 
getirdi. 

Sizin rol kendiliğinden belli oldu 
sanırım? 

Korhan Herduran: Teksti yazarken 
Cem rolünü bana düşünmüştü. Bir 
süre sonra Cem’in oynayacağı roller 
kendiliğinden belli oldu. Beni çok 
eski tanıdığı için yapabileceklerimi 
ve neyi yansıtabileceğimi iyi bili-
yordu. 2012’den beri çalışıyorduk. 
Bu yüzden rolün detayları da işin 
içinde oturdu. 

“Şaşırt Beni” bir 
aile hikâyesi
Biraz bize karakterlerinizden bah-
seder misiniz?

Korhan Herduran: Herkesin farklı 
karakterleri var aslında. Genel ola-
rak bir aile hikâyesi… Bu ailenin en 
küçüğü Cem…  Ailenin en zıpırı o 
olması gerekirken abisi ondan daha 
zıpır çıkıyor ve Cem aradaki dengeyi 
kurmaya sağlıyor. Bunun faturasını 
ise çok ağır ödüyor. Gerisi sürpriz 

olsun. Bir de Cem’in şöyle bir du-
rumu oluyor. Aile kumpanyasında 
ihtiyaç duyulduğu anda eksik olan 
oyuncuların yerini doldurmak için 
bir jokere de dönüşüyor. Girmeye 
çalıştığı bu rollerde de onun komik 
hikâyelerini görecek seyirci. Cem 
zaten daha önce üç tane uzun met-
raj filmde oynamış ama bunu para 
için yapmış aslında oyunculukla il-
gili bir derdi yok aynı zamanda. 

Yasemin Baştan: Ben bu ailenin 
Seda Ablasıyım. Karakter ve tiple-
me arası bir durum var aslında. Bu 
anlamda öyle karakter analizi ya-
pılacak bir durum yok. Oyunun bir 
yerinde ben olduğum belli olan baş-
ka birine de hayat veriyorum. Seda 
karakteri başka işler peşinde kum-
panya çok umurunda değil. Eski ko-
calarının eşlerine kendini gösterme 
derdinde. 

Hazırlık süreci nasıl geçti?

Yasemin Baştan: Hızlı çalıştık bence. 
Çünkü montajlı yazılmış bir tekst 

vardı elimizde. Selçuk Hoca dizi ve 
filmlerde olduğu gibi montajı bizim 
yapmamızı istediği şekilde yazmıştı. 
Oyunun hiçbir yerinde modumuz 
düşmüyor. Montajı aynı anda yapı-
yoruz. O hızın çıkması için tabii ez-
ber önemli. Ezber süreci evde geçti. 
Hep birbirimiz motive ettik… Oyun-
cular açısında bir oyun birliği üslu-
bu oluşması gerekiyordu. Bu bizde 
oluştu. Ve hızla ilerdik bana göre. 
Ama tabii ki kendi içinde zorlukları 
vardı.  

Korhan Herduran: Kırkın üzerinde 
prova yaptık. Aslında ilk etapta mu-
adili olan komedi oyunlarına göre 
biraz fazla çalıştık, prova olarak. 
Provalar ilerledikçe eğlenceli hale 
dönüştü. Aslında bizi beslemeye bir 
süreç başladı. Belki de ondan hızlı 
geçmiş gibi düşünmüş olabiliriz. 

Oyun çok dinamik. Sürekli sahnede-
siniz. Giriş, çıkışlar var. Bu şekilde 
olması zor değil mi? 

Korhan Herduran: Bize zor gelmi-
yor. Sahnede çok fazla trafik var evet 
ama bu montajlar yazılı olarak tekste 
olduğu için bizim sadece bunu zih-
nimizde oturtmamız gerekti. Sonra 
her şey kolaylaştı. Özellikle sahne 9 
trafiğin çok yoğun olduğu bir bölüm. 
Kendi aramızda bu sahneyi nasıl çı-
karacağız acaba diye konuşurken en 

kolay çıkan sahne bu oldu. 

İkinci perde çok hareketli idi. Özel-
likle Korhan için. Farklı bir karak-
tere bürünüyor ve neredeyse bütün 
perde o şekilde oynuyor. Bu zor ol-
madı mı? 

Yasemin Baştan: Biz buna yetenek 
diyoruz. İnanıyor çünkü… Bir ara 
provalarda bu çocuk böyle kalacak 
diye korktum. Henüz okuma prova-
sında iken bu sahne için yüksek bir 
potansiyeli vardı. 

Korhan Herduran: Tekste o vücut 
formu yoktu. Tekste yazan “Dayak 
yiyip dönmüş Cem’in sesi bile de-
ğişmiştir” notu vardı. İlk provada ses 
değişimi yaptım herkesin hoşuna 
gitti. Sonra ayaklanıp sahnede pro-
valara başladığımızda Selçuk Hoca, 
“Cem’in sesi değişmiş ama vücuduna 
da bir şey olmamış mıdır?” dedi. Be-
nimde aklıma o an şu geldi. Omurili-
ğim boşalmış gibi olsa ve vücudumu 
tutamasam mı acaba dedim. Ekipten 
de reaksiyon gelince onun üzerine 
gittik. 

Hem anlamlı hem 
eğlenceli bir oyun
İlk oyundan sonra ne hissettiniz? 

Yasemin Baştan: Ben kendi adıma 

“seyirci sevdi” dedim. Seyirci hem 
anlamlı bir şey izlemek istiyor hem 
de eğlenmek istiyor. Ve bunu başar-
dık sanırım. 

Korhan Herduran: İlk oyunda en-
dişesiz bir heyecan vardı. Aslında 
kendimizden, çalıştığımız şeyden 
emindik. Seyirci ne tepki verecek 
merakı vardı. Ama oyundan sonra 
seyirci bizi bağrına bastı dedik. 

Oyunun bir mesajı var mı?

Yasemin Baştan: Çok güzel günler 
yaşamıyoruz. Bir kabulleniş var. Ama 
bu bir seçim aslında. Nerede dura-

cağımızı iyi bilmeliyiz. Başınıza ne 
gelirse gelsin intikam hikâyesinden 
daha çok aydınlık tarafta kalıp güzel 
cümleler kurmalıyız. Doğru olup, ya-
lan söylememeliyiz. Yani insan ola-
lım diyoruz.

Korhan Herduran: Bir insan kötülük 
ile karşılaştığında bile aslında kötü 
birine dönüşmeme iradesini temsil 
ediyor oyun… Finalde “Gitmek ya da 
gitmemek işte bütün mesele bu” diye 
bir sözümüz var. Oyun biraz bunun 
üzerine kurulu. 

oyuncunun 
egemenliğindedir
Tiyatro

Daha rafine işlerde 
olmak istiyorum

Komedinin seviyesi 
çok önemli

Korhan Herduran

Yasemin Baştan

Tiyatroda komedi yapmak zor mu?

Komedi tiyatroda daha güzel… Sel-
çuk Hoca, “Komedinin anavatanı 
tiyatroymuş” dedi provalardan son-
ra. Gerçekten de öyle. Seyircinin re-
aksiyonunu direkt alıyor olmak ve 
onların tepkisine göre oyunu şekil-
lendirmek çok farklı bir samimiyet 
katıyor komediye bence. 

Sizi genelde komedi yapımlarında 
görüyoruz. Bu bir seçim mi? Üzeri-
nize yapıştı sanki…  

Konservatuvar mezunuyum ben. 
Burada drama konusunda da hem 
eğitim aldım hem de oyunlar oyna-
dım. Ama komedi bana her zaman 
daha eğlenceli geliyor. Komediyi 
seyirciye bir şey anlatmak için kul-
lanıyor olma hali bana her zaman 
daha işlevsel gelmiştir. Tiyatroyu 
toplumun yararına kullanmak, buna 
hizmet etmek hoşuma gidiyor. Diğer 
taraftan da insanları mutlu ediyor 

olmak paha biçilemez. Bu yüzden 
komediye karşı ciddi bir motivasyo-
num var.

Peki şu an da ilgilendiğiniz başka 
bir proje var mı? 

Yok. Aslında bir süredir nadasa çe-
kilmiştim. Selçuk Aydemir arayana 
kadar… Uzun bir zaman birlikte ça-
lıştık ve sonra buna ara vermiştik. 
Ama tiyatro hayalini bildiğim için 
bu konu gündeme gelince tekrar bir 
araya geldik. En son “Mucize Doktor” 
dizisi ekibinde yer aldım. Bundan 
sonra da tabii sinema, dizi olabilir. 
Nadasa çekildim derken bir küskün-
lük yok. Daha nitelikli rafine olmuş 
yapımlarda yer almak istiyorum. 

Tiyatro ile sinema ve dizi sektörünü 
karşılaştırın desem… 

Çok farklı kültürler aslında. Sinema-
da bir yönetmen hegemonyası şart. 
Orada oyuncunun göremediğini yö-

netmen görüyor. Tiyatro ise oyuncu 
egemenliğinde, her şey oyuncu elin-
de… Yani tabii yönetmen var ama 
iş bir süre sonra oyuncu ile seyirci 
arasında kalıyor. Bir de sahne üze-
rindeki oyunculuk ile kamera kar-
şısındaki oyunculuk teknik açıdan 
da farklı. Kamera önü bana sihirli 
geliyor.  Oyuncunun düşüncelerini 
karşı tarafa aktarabiliyor.

Dijital yapımları takip ediyor mu-
sunuz? O sektör hakkında ne düşü-
nüyorsunuz?

Evet takip ediyorum. Yaratım açı-
sından daha özgür bir alan sunuyor. 
Yerli yapımlar yeni yeni yapılmaya 
başlandı. Toplumun nabzı yoklanı-
yor. Ama karşılığını buluyor ve se-
vilmeye başlandı. Dijital yapımları 
ile çalışma saatlerine de bir standart 
gelmeye başladı. Çünkü TV’de çok 
uzun süreler kısa zamanda çekilme-
si gerekiyor. Böyle olunca da insani 

koşullar aşılıyor. Fakat dijital ya-
pımlarda daha yaygın sürede daha 
planlı gidiliyor sanırım çekimlerde. 
Bu da oyuncuların hoşuna gidiyor. 
Tabii bir de uluslararası alana aça-
bilme olasılığı var. 

Siz bu ara neler yapıyorsunuz? Bir 
müzikal projede var sanırım. 

Tek oyunluk bir macera oldu. Bit-
mek durumunda kaldı. Hayat bu ba-
zen böyle bir şeyler sunuyor. 

Bazen dizilerde üç beş bölümde bi-
tebiliyor…

Ben bu mevzuları çok içerlemiyo-
rum. Her projenin bir manası ve gö-
revi var. Onu tamamlayınca aramız-
dan ayrılıyor. Benim için her yapım 
bir hediye aslında. O biter ve başka 
bir şey gelir. Böyle bir durum var, 
hayatta. Ama biz bunu kaçırıyoruz 
ve hep endişeli kaygılı yaşıyoruz. 
Aslında her şey olması gerektiği gibi. 

Seksenler’de sizi uzun bir süre izle-
dik. Yeni proje var mı?

Seksenler’den sonra Aşkın Tarifi 
dizisinde rol aldım. 18-20 saate va-
ran çalışma şartları çok zor artık. 
İnsanlık dışı bir sistem… Yapacağın 

işin kalitesini de düşüyor bu du-
rum. Ama yine tanıdığım, bildiğim, 
güvendiğim yapımlarda yer alırım. 
Tabii daha iyi şartlarda. Sadece biz 
oyuncular için değil, ekipte çalışan 
arkadaşlar için de zor. Umarım biraz 
düzelir. Dijital alan bu konuda daha 
ferah gibi. Hatta şu an bir proje var 
ama netleşmedi.  

Daha çok aslında dram ve romantik 
komedi türünde karşımıza çıktı-
nız. Şimdi ise tamamen bir komedi. 
Bundan sonra komedi yapımları ge-
lir ise ne düşünürsünüz? 

Ben yapılan komedinin seviyesiyle çok 
ilgileniyorum. Sırf komedi diye oyna-
mam. Kiminle çalıştığım, ekip arkadaş-
larımda çok önemli. Yüksek cümleler 
gibi geliyor ama artık bu yaştan sonra 
bunun ne kadar kıymetli olduğunu an-
ladım. Yönetmen ve oyuncu arkadaş-
ların seni vezirde ediyor, rezil de… Ve 
mutlu olmadığında bu performansını 
etkiliyor. İşine yansıyor. 

Uzun zamandır sektördesiniz. Şöyle 
bir rol canlandırmak istiyorum di-
yor musunuz? 

Açıkçası öyle bir şey düşünmedim. 
Çok güzel rollerde yer aldım. Büyük 
ustalarla oynadım. İkinci Bahar ile 
başlayan bir eğitim süreciydi be-
nimki. Şu anda daha dingin bir yer-
de artık topluma hizmet cümlem ne 
ise onu söyleme peşindeyim. 

Korhan Bey’e sorduğum soruyu 
size de yöneltmek istiyorum. Uzun 
yıllardır bu camia içinde olan biri 
olarak tiyatro ile sinema ve dizi 
sektörü arasında nasıl bir fark diye 
sorsam… 

İkisi o kadar farklı ki. İkisi de oyun-
culuk. Ben tiyatro eğitimi aldım. Ve 
bizim eğitim dönemi çok katı idi. Di-
zilerde falan oynamamız yasaktı. O 
yüzden tiyatro sahnesi odaklı yetiş-
tik. Tiyatro sahnesi benim için bam-
başka bir antrenman alanı. Sinema 

ve dizi daha büyülü. Ama yönetme-

nin dünyası orası. Sen ne yaparsan 

yap yönetmen nasıl şekillendirirse 

orada o şekilde varsın. Ama tiyatro 

sahnesinde her yerde varsın. 
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Litros Sanat’ın yeni sayısından dijital ekranda; “Netflix’e ne oldu?” sorusu, 
BluTV’nin adından söz edilmeyen Alef: Mâl-i Hülya dizisi  ve Disney 
Plus’un iddialı proje hamleleri yer alıyor.

Tiyatro, toplum 
kültürünün 
aynasıdır.

Sahnenin tozunu 
yutanlar bu sayfada 

Hepimiz yaşamımız boyunca mutlaka tiyatro ile bir şekilde tanışmışızdır. Hatta bu tanışma, çoğumuz için ilkokul 
çağlarına kadar dayanmaktadır. Küçük yaşlarda okul müsamerelerinde amatörce ama keyif dolu tiyatro oyunları 
sahnelediğiniz zamanları hatırlarsınız. Aslında tiyatro hayatımızın her alanında sürekli hemhal olduğumuz bir 
sanat dalı. Tiyatro, olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneği kazandırırken, dayanışmayı öğretir ve tabii ki 
sanata olan ilgiyi arttırır. Ülkemizde amatör ve profesyonel olmak üzere tiyatroya emek veren birçok isim vardır. 
Ben de bu sayıda bu emekçilerden ilk aklıma gelenleri sizler için sıralamak istedim. Bu isimleri takip ederek daha 
yakından tanıyabilir ve sahnelediği oyunları yerinde izleyerek bu eşsiz sanatın içine dahil olabilirsiniz.

s.aksu@litrossanat.com 

Sercan Aksu

S O S Y A L  S A Y F A 

Dijital platformlar hayatımıza girdiği 
ilk günden beri çeşitli tartışmaların 
odağı oldu. İzleme alışkanlıklarının 
değişimine öncü oldu denilebilir. 
Pandeminin etkisiyle ise etki alanı 
genişledi, beklentiler arttı. İlk ortaya 
çıktığı zaman ki hızlı, çeşitli üretimin 
yerli olarak devam etmesi beklendi. 
Özellikle burada Netflix öne çıktı. 
Uluslararası pazardaki payı, etkisi 
düşünüldüğünde öne çıkması da 
çok doğal bir durum. Birçok kez 
köşemizde de yer verdik. Altı yıllık 
bir zaman diliminde yanına yerli 
platformlar BluTV, EXXEN, Gain 
yabancı olarak Amazon Prime 
eklendi. Yakın zamanda ise HBO 
Max ve Disney Plus’ta eklenecek. 
Yerli platformlarımız ülke bazındaki 
üretimleri belli kalitede olsa da 
Netflix yapımları kadar etki etmesi 
BluTV yapımı “Masum” dizisi dışında 
şu anlık pek etkisi olmadı. Usta 
oyuncu Haluk Bilginer’e Emmy 
kazandıran “Şahsiyet”i tabi ki 
unutmadık. Ama orada “Şahsiyet”in 
şu an aktif bir üretim içerisinde 
olmayan PuhuTV yapımı olduğunu 
belirtelim. Dönüşümün başlangıcı 
“Netflix”e ne oldu diye bir soru 
sorsak aklımıza neler gelir? Siz 
düşünürken ben kendi tahminlerimi; 
hızlı üretim hızlı tüketmeyi 
meydane getirdi ve insanlar alıştı, 
altyazıya uygun senaryo yazımı 
teşviki senaryoları ve hikâyeleri 
kısırlaştırdı şeklinde sıralayabilirim. 
Aynı zamanda üretimlerin arka 
planında yer alan “oryantalist” bakış 
açısının her yerden görünür olması 
da eklenebilir. Derseniz yazının 
omurgasını oluşturan bu soruları 
ortaya tekrardan çıkaran yapım 
nedir, sizi yazının devamına alalım.

Netflix hep aynı 
Netflix
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve 
Özge Özpirinçci’nin yer aldığı ilk ola-
rak  “Bir Denizaltı Hikâyesi” adıyla 
duyurulan “Yakamoz S-345” geçtiği-
miz günlerde Netflix’te yayınlandı. 
Yönetmen koltuğunda Tolga Karaçe-
lik ve Umut Aral’ın yer aldığı dizinin 
senaryosunun omurgasını Netflix 
Türkiye’nin çeşitli yerli yapımlarının 
çoğunda imzası bulunan Jason Geo-
rge oluşturuyor. Dizi; dünyayı vuran 
bir doğal afet sonucunda dört kişilik 
bilim ekibi hayatta kalmak için bir 
askeri denizaltına sığınmasını konu 
ediyor. Netflix ülkemizde fantastik 
unsurları kullanarak dizi çekmeyi se-
viyor. Yakamoz’da o yoldan gidiyor. 
Karakterlerin basit, klişe tepkileri 
de aynı şekilde devam ediyor. Siyasi, 
sosyal bir şeyler söyleme derdiyle ise 
askeriyenin içerisindeki emir komuta 
zincirine, Türk askerinin karakterine, 
ahlakına, bakış açısına hakaret edi-

yor demek yanlış olmaz. Kıvanç Tat-
lıtuğ, Özge Özpirinçci, Ertan Saban, 
Ece Çeşmioğlu kötü oyuncular değil, 
ama ellerindeki senaryo onları öyle 
bir hale getirmiş ki herhangi bir gün-
düz kuşağı dizisindeki karakterler-
den farkları kalmıyor. Dizinin hikâye 
anlamında sorunlarının yanı sıra yö-
netmen Tolga Karaçelik ve Jason Ge-
orge arasında da çeşitli tartışmaların 
yaşandığı kulislerde konuşuluyor. 
Yaşanan tartışma sebebiyle ilk 3 bö-
lümü Karaçelik yönetiyor, sonrasını 
ise Umut Aral. Dizide yönetmenlik 
anlamında da bu değişim fark ediyor. 

“BluTV”ye yeni 
hamleler lazım
BluTV sanırım ağzıyla kuş tutsa 
tabirini gerçekleşse de Netflix 
var olduğu sürece istediği 
ivmeyi, popülerliği yakala-
ması mümkün olmayacak. 

İki yıl içerisinde yaptığı “Yeşilçam” ve  
“Alef” dizisi dışındaki yapımları genel 
izleyicide karşılık bulmadı. İlk sezo-
nunda hem Emin Alper imzası hem 
Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Müm-
taz Taylan’ın başrolünde yer alması 
ve konusuyla dikkat çeken Alef’in 
yeni sezonu Nisan ayının başında 
y a y ı n - landı. Yeni bir 
k a d r o ve yeni bir 
hikâ- ye denilen 
ikinci s e z o n u n 

i s m i 
Alef: 

Mâl-i Hülya. Başrollerinde Taner 
Ölmez ve Aybüke Pusat’ın yer aldığı 
dizide 13. yüzyılda Şifahane’de işle-
nen karanlık bir cinayetin günümü-
ze kadar uzanan izleri anlatılıyor. 
Mistik polisiye türünde olan dizinin 
yeni sezonu neredeyse hiç konuşul-
madı. Sosyal medyada bir paylaşım 
bile görmedim desem yeridir. Açık-
çası bende de bir merak uyandırma-
dığı için izlemeye de elim gitmedi. 
BluTV’nin birkaç ay önce yayınlan-
dığı “Saklı” dizisinin de kaderi aynıy-
dı. BluTV’nin yeni hamleler yapması 
gerekiyor. Yoksa yarışa HBO Max ve 
Disney Plus katıldığında işi daha da 
zorlaşacak gibi gözüküyor.

Disney Plus dolu 
dizgin geliyor
Ülkemizde 14 Haziran’da yayın ha-
yatına başlayacak Disney Plus, iddi-
alı projelerini açıklamaya başladı. O 
projelerden biri de  Mustafa Kemal 
Atatürk’ün hayatını anlatacak dizi 
oldu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynem-
li’nin Atatürk’ü canlandıracağı dizide 
dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson 
yer alırken dizinin müzikleri Oscar’lı 
müzisyen Hans Zimmer’a ait olacak. 
Disney Plus bizlere büyük sürprizler 

yapacağının da işaretlerini vermiş 
oluyor. Öte yandan Engin Akyü-

rek’in senaryosunu yazdığı ve baş-
rolünde yer aldığı “Kaçış” dizisi-
nin de ilk fotoğrafları yayınlandı. 
Platformun açıkladığı ilk resmi 
proje olan dizi 14 Haziran’da ya-

yınlanacak. Engin Akyürek’in Tolga 
Sarıtaş ile başrolünde yer aldığı “Yo-
lun Açık Olsun” 23 Mayıs’ta Netflix’te 
yayınlanacak. Dijital platformların 
aynı oyunculara farklı filmler, diziler 
çekme yöntemini Disney’de seçmiş 
gibi görünüyor. Bakalım hangi plat-
form kazançlı çıkacak.

sürpriz hareketler
Dijital platformlarda

m.hayal@litrossanat.com

Mercan Hayal

Sahnelerin sempatik 
ve duayen ismi: 
Cengiz Küçükayvaz
Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu 
Cengiz Küçükayvaz, uzun yıllardan 
beri sanat hayatında birçok büyük 
projeye imza attı. Kimi zaman gişe 
rekorları kıran sinema filmleriyle 
karşımıza çıktı kimi zaman bir tiyat-
ro sahnesinde hepimizi etkileyen bir 
oyunla karşımıza çıktı kimi zaman 
da ailecek izlediğimiz televizyon di-
zileriyle… Oyunculukta olan bilgi ve 
becerisini eğitmenlik yaparak yeni 
nesile aktarmak isteyen usta isim, 
kendi adı ile oyunculuk atölyesi kur-
du ve ayrıca çeşitli belediyelerdeki 
tiyatro okulu projelerinde eğitmenlik 
yaptı. Herhangi bir yerde adını duy-
duğumuzda bile yüzümüzde tebes-
süm oluşturacak replikleri ve tiple-
meleriyle hafızalarımızda yer edinen 
Cengiz Küçükayvaz, günümüzdeki 
kullanım dozunu düşünürsek çok 
aktif olmasa da sosyal medyayı kul-
lanmaya gayret ediyor. Zaman zaman 
tiyatro oyunlarından kısa videoları, 
konuk olduğu programların duyuru-
larını ve özel hayatına dair kesitleri 
kişisel Instagram hesabında paylaşı-
yor. Hepimizin sempatisini kazanan 
Küçükayvaz’ı takip listenize alarak ti-
yatroya dair birbirinden kıymetli iş-
lerden ve sahneleyeceği oyunlardan 
haberdar olabilirsiniz. 

 /cengizkucukayvaztiyatrosu

Bana her şeyi 
de ama tiyatro 
izlemiyorum deme!
Bu başlık çoğunuza bir yerden tanıdık 
gelmiştir. ☺ TRT’nin sevilen dizisi 
Seksenler’de “Butik Ali” karakteriyle 
tanıdığımız Hakan Bulut, tiyatro sah-
nelerinin de tozunu yutmuş bir isim. 
Şimdilerde Ersin Korkut, Erdem Baş 
ve Eray Yasin ile birlikte “İyi Kötü Çir-
kin” adlı tiyatro oyununu sahneleyen 
başarılı oyuncu, tiyatro sahnelerine 
emek vermeye, bizleri salonlara çek-
meye ve hepimizi güldürmeye devam 
ediyor. Bundan yirmi yıl önce Kadı-
köy’de tiyatro hayatına adım atan 
sanatçı, 2012 yılından beri yer aldığı 
Seksenler dizisinin yanı sıra birçok 
sinema filmiyle de karşımıza çıktı. 
Peki Hakan Bulut sosyal medyada na-
sıl? Tabii ki sosyal medyayı aktif kul-
lanan isimler arasında. Sosyal medya 
hesabında, özel yaşantısının yanında 
yer aldığı işlerle ilgili de birçok pay-
laşıma yer veriyor. Dizi setlerindeki 
kamera arkası görüntüleri, tiyatro 
sahnelerinden keyifli enstantaneleri 
ve eğlenceli reels videoları Instagram 
hesabında bulmak mümkün. 

 /hkanbulut

Anında komedi
Mahşer-i Cümbüş’ü daha önce hiç 
izlemiş miydiniz? Yıllar önce tele-
vizyon ekranlarında da izleme şansı 
bulduğumuz doğaçlama komedi for-
matındaki sahne gösterisi, televizyon 
ekranlarına veda ettikten sonra uzun 
yıllardan beri tiyatro sahnesinde iz-
leyicisiyle buluşuyor. Grubun belki 
de en popüler ve en komik ismi diye-
bileceğimiz Ayhan Taş da gerek Mah-
şer-i Cümbüş’te gerekse de televizyon 
ve sinema yapımlarında bizleri kah-
kahalara boğuyor. Özellikle “Kardeş 
Payı” dizisindeki “Sezai” karakteriy-
le son yıllara damgasını vuran ünlü 
oyuncu, Özlem Türay, Burak Satıbol, 
Yiğit Arı gibi isimlerle birlikte yurt 
içi ve yurt dışı turnelerine çıkarak 
milyonlarca komedi severi Mahşer-i 
Cümbüş’le buluşturmaya devam 
ediyor. Gülmek isteyenler, Ayhan 
Taş’ı ve beraberindeki bu muhteşem 
oyuncu grubunu takip etmeyi ihmal 
etmemeli! ☺

 /ayhantas_71

Müzik, tiyatro, 
yemek: DasDas
Bu bölümde bir tiyatro sanatçısından 
değil en özel tiyatro oyunlarının sah-
nelendiği mükemmel bir mekandan 
bahsedeceğim. İstanbul’un Ataşehir 
ilçesinde 2017 yılında hayata geçiri-
len mekan, konser, tiyatro, sergi gibi 
birçok sanatsal faaliyete ev sahipliği 
yapıyor. Birbirinden yetenekli oyun-
cuların birbirinden harika oyunla-
rını bu mekanda bulabilmektesiniz. 
3.000 metrekarelik kapalı ve 600 
metrekarelik açık alanda faaliyet gös-
teren mekan, sanatseverlerin uğrak 
mekanlarından biri olmayı başardı. 
Sizler de ilgilisi olduğunuz oyunla-
rı bu modern mekanda izlemek için 
hem sosyal medya hesaplarını hem 
de web sitesini takip edebilirsiniz.

 /istanbuldasdas

Karadeniz’in 
yetenekli oyuncusu: 
Onur Dilber
Sıradaki tiyatrocumuz, Seksenler’in 
komiseri Onur Dilber! Sevilen dizi 
Seksenler’deki komiser rolüyle daha 
da yakından tanıma fırsatı buldu-
ğumuz Onur Dilber, kamera önü 
dışında tiyatro sahnelerinde de ye-
teneklerini sergiliyor. Yurt dışındaki 
bazı film festivallerinde “En İyi Erkek 
Oyuncu” ödülüne layık görülmesi, 
bu yeteneğinin bir nevi göstergesi 
ve takdiri sayılır. Yer aldığı projele-
re ait sık sık paylaşımlara yer verdiği 
Instagram hesabını takipte kalarak 
başarılı oyuncuya ait dizi, sinema ve 
tiyatro oyunlarından haberdar ola-
bilirsiniz. (IG: @onurdilber)
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Çocukluğunuz
sizi bekliyor!
İstanbul'un Göztepe semtinde, küçük bir sokağa kurulmuş, sizi zaman makinesinde yolculuğa çıkaracak beyaz ahşaplı, tarihi bir köşkün içine özenle 
konulmuş oyuncaklarla dolu olan bir mekân, “İstanbul Oyuncak Müzesi”. Kadıköy’de 5 katlı tarihi bir köşkte ziyaretçilerini ağırlayan Oyuncak Müzesi ilk 
rotamızı oluşturuyor. İkinci rotamız ise Anadolu yakasının kültür, sanat ve eğlence mekanı DasDas’ta sahnelenen “Vahşet Tanrısı” oyunu.  Fransız oyun 
yazarı Yasmina Reza’nın ödüllü oyunu çocuklarının kavgası sonrasında uzlaşmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin aralarında yaşananları anlatan oyun. 
Üçüncü rotamız ise sizlerle karşılaşmayı arzuladığımız yolunuz düşerse de aldığımız notlar.

İstanbul Oyuncak Müzesi, şair yazar Sunay 
Akın tarafından oluşturulan ve dünyanın 
önemli oyuncaklarını bir araya getiren kolek-
siyonu içeriyor. Yaklaşık 20 yıllık bir zaman 
diliminde 40’tan fazla ülkeden toplayarak 
bir araya getirdiği 4 binden fazla antika eser, 
oyuncağın tarih boyunca geçirdiği değişimi 
göz önüne seriyor. 1700’lü yıllardan günümü-
ze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri bu-
rada sergileniyor. Müzede en çok dikkatimi 
çekenler arasında en kusursuz oyuncakların 
Almanlara ait olması ilk sırada diyebilirim. 18. 
ve 19. yy' da çocuklara ve oyuncaklara ne kadar 
önem verdikleri ortada. Özellikle Hitler dö-
nemi Almanya’sına ait oyuncaklara. İstanbul 
Oyuncak Müzesi ile birlikte Avrupa ülkelerin-
de büyük öneme sahip olan oyuncak müzeleri 
konusunda boşluk tamamlanmış ve müze dün-
yadaki örnekleri arasında önemli bir yere sa-
hip olmuş. 2012 yılının Kasım ayında İstanbul 
Oyuncak Müzesi tarafından gerçekleştirilen 
ve dünyada bir ilk olan TOYCO-2012 İstanbul 
(Avrupa Oyuncak ve Çocuk Müzeleri Birliği) 
buluşması ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilmiş. 
Bu sayede İstanbul Oyuncak Müzesi dünyada 
çocuk ve oyuncak müzeleri birliği kurulması 
konusunda öncü olmuş, İstanbul’a ‘oyuncak 
müzelerinin başkenti’ unvanını kazandırmış.

Aktörler müze geziyor
İstanbul Oyuncak Müzesi diğer oyuncak mü-
zelerinden farklı. Sahne tasarımı kolektif bir 
çalışma sonucu ortaya çıkıyor. Sanatçı, hey-
keltıraş ve ressamların düşüncelerinin yan-
sımalarını müzenin içerisinde gözlemleye-
bilirsiniz. Oyuncaklar camekânın arkasında, 
dokunamazsınız fakat izlemesi de oldukça 
keyifli. Müze içerisinde camekânın etrafında 
nasıl açabilirim diye düşünen çocukları göre-
ceksiniz. Her oda adeta bir tiyatro sahnesi. Bu 
yönü oldukça önemli çünkü her oda da farklı 
heyecanlar ile birlikte karekod da size bilgi 
vermekten çekinmiyor. Çocukların bir tiyatro 
oyunu içinde bir aktör gibi gezdiği ziyaret et-
tiği bir müze.

Bu oyuncaklar mağazalarda satılan objeler de-
ğil. Her biri pek çok ülkedeki antikacılardan ve 
açık artırmalardan telifleriyle satın alınmış. 
Her oyuncağın kendine ait bir tarihi var.  Müze 
oldukça hareketli. Oyuncaklarla bir arada din-
lenip kahve içebileceğiniz kafesi, müzenin ru-

hunu raflara taşıyan tasarım ürünleriyle ma-
ğazası, her yaş grubuna özel hazırlanmış eğitim 
programlarına ev sahipliği yapan atölyeleriyle 
ziyaretçilerine tam anlamıyla dopdolu bir 
müze deneyimi sunmaktadır. Müzenin konfe-
rans salonunda ise tiyatro oyunları, konserler, 
pek çok eğitim ve seminer müze ziyaretçilerine 
sunuluyor. Örneğin her pazar ve pazartesi ak-
şamı müze kapandıktan sonra yetişkinler geli-
yor. Mekân tiyatrosunu geziyorlar. Her odada 
tiyatrocu arkadaşlar oyuncakları canlandırı-
yor. Burası aynı zamanda bir kültür merkezi 
olarak pek çok hizmet sunuyor ziyaretçilerine. 

Charlie Chaplin 
burada mı?
Charlie Chaplin’e 1917 yılında Amerika’nın 
Schoenhut firması bir adet Şarlo oyuncağı ya-
pıyor. Şarlo, Charlie Chaplin’in sessiz sinema-
da canlandırdığı ünlü karakter. Charlie Chap-
lin, onunla fotoğraf çektiriyor. İşte Charlie 
Chaplin’ine ait Şarlo bebeği, İstanbul Oyuncak 
Müzesi’nde. 

Başından sonuna kadar şahane oyuncakların 
yer aldığı bir müze diyebilirim. Mutlaka bir 
gün vaktinizi ayırın ve ailenizle dostlarınızla 
ziyaret edin, ulaşımı da kolay, yaşınız kaç olur-
sa olsun eğleneceğinize eminim. Zaman da yol-
culuk yapmak herkesin hakkı.

“Evlilikler insanların 
ütopik hayalleridir!’’
Fransız oyun yazarı Yasmina Reza’nın ödüllü 
oyunu seyircisine oldukça eğlenceli anlar ya-
şattı. Kadrosunda Binnur Kaya, Güven Kıraç, 
Levent Ülgen, Dolunay Soysert ve Tilbe Saran 
gibi usta isimler yer alıyor. Çocuklarının kav-
gası sonrasında uzlaşmak üzere bir araya gelen 

ebeveynlerin aralarında yaşananları anlatan 
oyun, yıllardır dünyanın dört bir yanında ka-
palı gişe olarak sahneleniyor. Vahşet Tanrısı, 
bireyin ve toplumun içinde barındırdığı hoş-
görüsüzlüğü ve şiddet eğilimini, aile kavra-
mını sorgulayarak anlatan kara mizah örneği. 
Sahnede dört karakterin yaşadığı temel olay, 
günümüz ebeveynlerinin birbirleri ve çocuk-
larıyla yaşadığı sorunları masaya yatırıyor ve 
bu durum günümüz kadın erkek ilişkilerinin 
temel çatışma noktasını oluşturuyor. Öyle ki 
zaman zaman kendinizden pay bile çıkara-
biliyorsunuz. Trajikomik halde birbirlerine 
karşı psikolojik sorunlarını aktaran dört ye-
tişkin, hangi yaşa gelinirse gelinsin, insanla-
rın çocuklaşabileceğini hatta çocuklaşırken 
kendi çocuklarından yakındıkları duygulara 
bile girebileceklerini net biçimde ifade edi-
yor. Çocuklarının kavgası yüzünden uzlaşmak 
üzere bir araya gelen iki çiftin, sakin bir halde 
başlayan görüşmeleri, dakikalar geçtikçe baş-
ka bir boyuta kayıyor ve görüşme ilişkilerin 
hesaplaşma savaşına dönüşüyor. İlk sahnede 
medeni iki aileyi izliyor olarak görünsek de 
asıl gerçek egolarından arınmış gibi yapan in-
sanların aslında nasıl gaddar, içten pazarlıklı, 
kibirli olduklarını açıklıkla karakterler üzerin-
den anlatıyor. 

Kaousun ilk basamağında 11-12 yaşlarında iki 
çocuktan birinin, diğerinin suratına sopayla 
vurup iki ön dişini kırmasının ardından olayı 
medeni ölçüler çerçevesinde çözme yolunda 
bir araya gelen çocukların ebeveynleri, ço-
cuklarını masum olarak göstermeye çalışıyor. 
Hiçbir özeleştiri almadan yaşayan dört insan, 
çocukları üzerinden bakıyorlar ki, kendi ev-
lilikleri de aslında sopa ile vurulup kırılan iki 
dişten çok daha kötü bir halde. Karakterlerin 
meslekleri ve durmadan çalan bir avukat tele-
fonu ve o telefonun gerçekleşmesini sağlayan 

ilaç konusu diğer babanın annesi ile telefonda 
görüştüğü aynı konu sizi zaman zaman uyan-
dırıyor. İki babanın da aile içerisindeki gerçek 
rollerini bizlere tanımlıyor.

Yanlış hayat doğru 
yaşanmıyor
Vahşet Tanrısı cümlesi ile yönetmenin modern 
dünya toplumuna karşı göndermeler yapması 
fevkalade zekice ve dikkat çekici bir düşünce. 
Karakterler arasında süregelen diyaloglarla 
izleyenlerin evliliklerini ya da ilişkilerini be-
yinlerinde sorgulamalarını istediğini hissetti-
riyor. Evlilikler insanların ütopik hayallerinde 
kurdukları zorlamadan başka hiçbir şey değil!  
Yanlış hayat doğru yaşanmıyor. Oyun size ger-
çeği bir tokat gibi yüzünüze indirirken, başka 
bir açıdan da kadın-erkek aymazlığının nere-
lere kadar ulaşabileceğinin fotoğrafını çekiyor. 
Yönetmen, sahne tasarımındaki gerçekçilikle 
olayı kendi iç dünyamıza kadar taşımamızın 
önünü açıyor. Dolunay Soysert Veronique ka-
rakterinde sergilediği performans  ilk dakika-
dan itibaren etkileyici. Çocuğunun ön iki dişi 
kırılmış bir annenin sinirli, gergin ruh halini 
çok iyi aktarıyor. Ayrıca Veronique’nın kocası-
nın annesiyle kurduğu aşk bağının yansımaları 

ile Binnur Kaya’nın Anette rolündeki çıkmaz-
ları aynı potada birleşiyor. Anette’nin  çatışma-
lı dinamiği Binnur Kaya'nın yorumuyla güzel 
bir noktaya ilerliyor. Oyun, kadınların kocaları 
tarafından nasıl yalnızlaştırıldıklarını konu 
edinirken; erkeklerin de kadınları memnun 
edememe ruh halini komedinin içinde bizlere 
an be an yaşatıyor. Görünen  çocuklar kavga et-
miş ama arka planda yer alan gerçek ebeveyn-
lerin yaşadığı mutsuz hayat. Bu mutsuz hayat-
ların içinde çocukların kaliteli bir insan olarak 
yetişmelerini beklemek oldukça komik oluyor. 
Sahne performansıyla kaliteden ödün verme-
miş. Michel karakteriyle Güven Kıraç ve Alain 
karakteriyle Levent Ülgen eşleri tarafından acı-
masızca eleştiriye maruz kalan  koca rollerinin 
hakkını sonuna kadar veriyorlar.

Bu oyunun en önemli noktası, tamamen top-
lumsal kaosun yer aldığı diyalogları bizler için 
görünür hale getirmek olmuş!

a.ceper@litrossanat.com

Ayşe Çeper

Müze
İslâm Medeniyetleri Müzesi
• Çamlıca

Konser
Kiliseden Saraya Rum Bestekarlar 
• CRR Konser Salonu 
> 10 Mayıs Salı saat: 20.00

Tiyatro
Aydınlıkevler 
• Maximum Uniq İstanbul 
> 12 Mayıs Perşembe saat: 21.00

Sergi
Limbo 
• Fişekhane 
> Son gün: 31 Mayıs

Yolunuz 
düşerse


