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Ali Haydar Haksal’dan 
öneriler

“Evdeki Yabancı”, “İki Ateş Arasında”, 
“Oruç Çağrısı”, “Doğu Büyüsü: Ah Kudüs” 
ve daha birçok deneme, öykü, roman, 
inceleme ve biyografi eserlerinin sahibi 
Ali Haydar Haksal’a “Hangi kitapları 
okuyalım?” diye sorduk. Halil İbrahim 
Aygül’ün yazısı sayfa 10’da.

Sanatçılarının gözünden 
İstanbul Trienali

Litros Sanat’ın yeni sayısı için “Mekânsal 
Katmanlar, Zaman Dışı Diyaloglar: 
Heterotopik Mekânlar Olarak Sınırlar 
ve Surlar” başlığıyla bu yıl dördüncü 
kez gerçekleşen Uluslararası İstanbul 
Trienali’ni katılımcı sanatçıları anlattı. 
Ali Demirtaş’ın haberi sayfa 12’de.

Tarihin içine 
doğru

Sanat ajandamızın yeni rotasında; 
tiyatrolardan Onur Özaydın’ın monolog 
oyunu “Sıfır Telaş”, Orhan Kemal Müzesi 
ve Barın Han’da yer alan “Yemin Etmedim 
ki” sergisi yer alıyor.
Ahmet Haşim Sevim’in yazısı sayfa 16’da.

Her durumda bir
sıfırdan iyidir

Hollanda’da müzik yolculuğuna devam ederek Türk 
müziğini birçok farklı coğrafyada temsil eden sanat-
çı Duygu Alkan müzik yolculuğunu ve yeni çalışma-
larını Litros Sanat’a anlattı. 
Merve Yılmaz Oruç’un röportajı sayfa 6’da.

Şarkı söylemek 
bazen fırtınalı bazen 
durağan

Hat sanatçısı Gülnihal Gül Mamat: “Kûfi’ye modern 
hat, çağdaş hat, özgün hat diyenler var. Bizlerin özgün 
hat deme sebebi ise birkaç tane Kûfi yazısı var bunların 
hepsinin anatomisini öğreneceğiz yazacağız. Bu yıllar 
sonra olacak bir şey şu anda özgün birşey yapmıyoruz 
klasiğe devam ediyoruz. Özgün ama klasik kurallarına 
uyarak çalışıyorum ve hikayeleştirip sade olmasına 
özen gösteriyorum.”  
Ayşe Çeper’in röportajı sayfa 4’de.

Özgün hat: Kûfî

Oyuncu Olcay Zühal Gören: “Bir sıfırdan iyidir galiba 
her durumda. Zaten yine yalnız hissetmiyor muyuz bir 
şekilde? İliklerimize işlemiş sanki... Öyle de böyle de 
yalnız hissedeceksek, bari bu ortak hissi paylaşabilece-
ğimiz insanlar ve durumlar olsun etrafımızda.” diyor.
Hakan Akar’ın röportajı sayfa 2’de.

Dijital platformlarda yükselişte olan konulardan "komedi" 
dizileri "Gibi" ve "Erşan Kuneri" dizilerinin sosyal medyada 
kıyaslamalarıyla yeniden gündemde. 
Muhammed Emre Yapraklı'nın yazıso sayfa 14'de.

Komedi dizilerinin 
rekabeti

Sosyal medyanın nabzının tutulduğu "Sosyal Sayfa"da görsel 
ve işitsel olanın muhteşem birleşimi olan kum sanatına emek 
veren isimler yer alıyor. 
Sercan Aksu'nun yazısı sayfa 15'te.

Görsel ve işitselin 
birleşimi "Kum sanatı"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Ahmet Misbah Demircan: “Bizim bir 
alanı öne çıkarma gibi bir yaklaşımımız 
olmadı. Her disiplinden bir iş yapma 
gayretimiz oldu. Aslında biraz burada 
"Kültür nedir?" sorusunu ve kültürü 
yeniden tanımlıyoruz.” diyor. 
Rabia Bulut’un röportajı sayfa 8’de.
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Oyuncu Olcay Zühal Gören yazıp tek başına oynadığı “Bir Sıfırdan İyidir” tiyatro oyununu Litros 
okuyucuları için anlattı: “Bu oyun benim “yalnızlık” meselesine ilişkin epeyce düşündüğüm 
bir zamanda yazıldı. İletişimin giderek daha kolaylaştığı bir çağda, ben başta olmak üzere 
çevremdeki hemen herkesin, insanların nasıl da yalnız hissettiğini fark edip buna kafa yormaya 
başlamıştım. Bunları yazıya dökmek istedim ve bu da tiyatro oyununa dönüştü. Beni mutlu 
eden oyun sonrası seyircilerin,‘Bunu ben de yaşadım, bu bana çok tanıdık geliyor’ şeklinde geri 
dönüşleri oldu diyebilirim.”

“Bir sıfırdan 
iyidir galiba 
her durumda. 
Zaten yine yalnız 
hissetmiyor 
muyuz bir şekilde? 
İliklerimize işlemiş 
sanki... Öyle de 
böyle de yalnız 
hissedeceksek 
bari bu ortak hissi 
paylaşabileceğimiz 
insanlar ve 
durumlar olsun 
etrafımızda.”

Fişekhane’de 
“Cimri” 
rüzgarı
Ünlü oyuncu Serkan Keskin’in 
başrolünde yer aldığı Moliere’nin 
ölümsüz eseri “Cimri”nin 
uyarlaması olan aynı adlı oyun 
1 Haziran’da Fişekhane’de 
tiyatroseverlerle buluştu. 

4. ESEV Sanat 
Festivali 
sona erdi

Esenler Belediyesi Sanat Evi’nin 
tüm branşlarının yer aldığı 
festival 27-28 Mayıs tarihleri 
arasında Dr. Kadir Topbaş 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 

“Nora 2” 
hız kesmiyor

Henrik Ibsen’in ünlü oyunu Nora'nın 
(Bir Bebek Evi) devamı olarak Amerikalı 
oyun yazarı Lucas Hnath tarafından 
yazılan “Nora 2” Haziran ayında Bahçe 
Galata sahnesinde tiyatroseverlerle 
buluşacak.

ARUFF’22 
başvuruları başladı 

21-27 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşecek Fidan Sanat 
Vakfı tarafından düzenlenen 8. 
Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa 
Film Festivali ve endüstri bölümü 
“Son Taslak”ın  başvuruları 
başladı. 

Devam filmi 
sinemalarda 

Usta oyuncu Tom Cruise’un 
başrolünde yer aldığı 1986 
yapımlı "Top Gun" filminin 
devam filmi “Top Gun: 
Maverick” sinemaseverlerle 
buluştu.

“Humanitarian Film 
Festival” sona erdi

TRT World Citizen tarafından 
küresel insani sorunlara ışık tutmak 
amacıyla düzenlenen “Humanitarian 
Film Festival” (İnsani Film Festivali), 
26-27 Mayıs tarihlerinde Grand Pera 
Emek Sahnesi'nde gerçekleşti.

Devamı litrossanat.com'da

“İnancın yarısı utançtır. Her şeyi tam olsa da 

utancını yitirmiş bir medeniyet, sağlıksızdır.” 

Sezai Karakoç

Sezai Karakoç anısına düzenlenen 9. Malat-

ya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, kusursuz 

bir organizasyon ile sona erdi. Bir kere daha 

anladık ki bir işe gönlünüzü koyar ve aşkla 

sarılırsanız, eksiklik varsa bile ne göze çar-

par ne de gönlü yaralar. Bir şekilde bir aksilik 

olmuşsa bile, onu tamamlayacak onurlu bir 

yama mutlaka yapılır! Malatyamız, sosyal 

projeler başta olmak üzere; edebiyat içerikli 

adımlarda bizi hep memnun etmiştir. Ki ül-

kem genelinde edebiyat adına yapılan orga-

nizasyonların bazıları “vitrine hizmet” gayesi 

güderken, bazıları da geleceğe mühür vura-

cak hikâyelere kanat gerer. 

Yazımızın başlığına “liyakat” dedik, neden-

sizce değil elbette. Hep düşünmüşümdür, 

gelecek için plan yaparken gençlik üzerine 

konuşur, konuşuruz. Onların eksikleri, onların 

çağa ayak uydurdukları için sekteye uğrayan 

eğitim-öğretimdeki küçük boşlukları, saygı 

kelimesini ele alarak ucundan, kıyısından, 

arkasından, sağından ve solundan illâki 

gençlere kesilen biletler! Gençlerin gönül kı-

yılarının en bereketli yerinde aslında gizli bir 

bahçe vardır. O bahçeye girebilen tek bah-

çıvan “güven hırkası” giymiş olanlardır. Ve o 

gençler izin vermedikçe, onların gönüllerin-

de bahçıvanlık yapamazsınız!

Malatya’da konferans için gittiğimiz bir okul-

da, iki zıt duyguyu aynı anda yaşamanın zihni 

diri tutan tarafındayız hâlâ. Evet, iki zıt duygu; 

soğuk su ile ruhu duş aldırıp hayata hep taze 

bakmanın da başka bir yolu. Ve hayatınız bo-

yunca karşınıza çıkacak bir durum da değil. 

Okul yöneticisinin öğrenci duruşuna, öğren-

cinin sıkı bir eğitim/yönetici duruşunda olup 

konuğuna sahip çıkması ya da… 

Gençlere biçtiğimiz biletlerin biraz ucundan 

tutup, bizlere yönelmenin zamanı gelmedi mi 

diye sormak isterim? Kriterlerin kime, neye 

göre düzenlendiğinin gereksiz hesaplama-

sını burada yapmanın bir anlamı yok aslında. 

Gençlerimizi kimlere emânet ettiğimizin ma-

tematiğinde, doğru sağlamayı nasıl yapaca-

ğımızın sesini duymaya çalışmalıyız.

Eğitim öğretimde, teknik yarışın kıyısına 

puan çivilerini çakmak, evet ama o me-

taforun tablosuna ruh olacak olan nefesi 

büyüklerin dünyasından alacak olanlar, bü-

yümeden büyümek zorunda kalmamalılar! 

Liyakatin o kutlu tarifini içmeyenlerin doğur-

duğu hikâyeler, önce gençliğin ve geleceğin 

penceresini kırar.Cereyanda kalansa, hep 

onlar olur…

Üstadın sözünü yeniden hatırlayıp, inancın 

yarısını oluşturan o kelimeyi iyice sindirip, 

önce kendimizden başlayarak şapkamızı 

önümüze koymak zamanı gelmedi mi? Sor-

gulamanın metaforunda gençlere estirdiği-

miz rüzgârı, büyüklerin dünyasına savurmak 

zamanı gelmedi mi?

Liyakat

Her tiyatro oyunu aslında bir nevi hayatımıza ayna tutuyor diyebiliriz. Olcay Zühal Gören’in yazıp oynadığı, tek kişilik ikinci oyunu “Bir Sıfırdan 
İyidir” iletişim çağında olmamıza rağmen günden güne daha da fazla yalnızlaştığımıza dikkat çekiyor. İlhamını kaybetmiş bir ressamın yaşadık-
larından yola çıkarak bir yalnızın bir başka yalnızla tanışma hikâyesini anlatıyor bizlere. 70 dakika süren tek perdelik oyunda aslında herkes ken-
dinden bir parça bulabiliyor. Daha fazla sözü uzatmadan gelin şimdi oyun sonrası Olcay Zühal Gören’le gerçekleştirdiğimiz röportajımıza geçelim. 

Herkes 
kendinden bir 
parça görüyor

Olcay Zühal Gören 

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro 
Bölümü 2008 mezunuyum. Okul bit-
tikten sonra İstanbul'daki daha hare-
ketli tiyatro yaşantısını deneyimle-
mek için İstanbul'a yerleştim. Zaten 
burada büyüdüğüm için yabancılık 
çektiğim bir durum olmadı diyebili-
rim. Bazı özel tiyatro topluluklarında 
yönetmen yardımcısı, oyuncu ve sah-
ne amiri olarak görev aldım. Çeşitli 
prodüksiyon firmalarında prodüksi-
yona ilişkin deneyim edinme imkan-
larım oldu. Hali hazırda da bir özel 
okulda drama eğitmeni olarak çalı-
şıyor, bir yandan da çocuklarla sanat 
ve spor atölyeleri yapan bir topluluğa 
eşlik ediyorum. Bunun dışında yetiş-
kinlerin daha fazla oyun oynaması 
gerektiğini biraz dert edindiğim için, 
yetişkin topluluklarıyla oyun atölye-
leri hazırlıyor ve yürütüyorum. Bu-
rada bahsettiğim bir tiyatro oyunu 
değil, bildiğiniz saf ve kendine özgü 
haliyle oyun, hani çocukların sürekli 
oynadığı türden. Bunları yetişkinler-
le farklı konseptler ve formlarla dene-
yimliyoruz.

Oyuncu olarak 
birden çok hayatı 
yaşama şansı 
yakalıyorum
Hem oyunculuk dersleri veriyor-
sunuz hem de oyunculuk yapıyor-
sunuz diyebiliriz.

“Oyunculuk dersleri veriyorum” 
dersem yanlış olur. Ben daha ziyade 
çocuklarla drama alanında ve ye-
tişkinlerle de oyun atölyeleri çatısı 
altında buluşuyorum. Oyunculuk 
yapmak ise bambaşka bir durum. 
Neden bu mesleği seçtiğim sorul-

duğunda verdiğim tek bir yanıt 
vardı; ben bir insan olarak, Olcay 
olarak tek bir hayat yaşıyor ve bunu 
yalnızca kendi gözümden dene-
yimliyorum, tek bir meslek, tek bir 
aile, tek bir biçim. Oysaki bu mes-
lek bana birden çok hayatı, birden 
çok bakış açısını, onlarca farklı 
durumu, olayı yaşama ve hissetme 
şansı veriyor. Örneğin bir oyunda 
ressam olabiliyorken, bir diğerinde 
doktor, bir diğerinde bambaşka bir 

insan olabiliyorum. Tabii ki hepsi 
benden çıkan, benim onu algıla-
ma biçimimle şekillenen roller ve 
hikâyeler, ama bambaşka hikâye-
ler... Eğitmenlik ise bambaşka bir 
deneyim. Herkesin katılımını ve 
deneyim hakkını gözeten bir nok-
tada durmanız ve deneyimlerine 
rehberlik etmeniz gerekiyor. O 
rehberliği de çok seviyorum, çocuk 
veya yetişkin fark etmez, katılımcı-
ların deneyimlerinden ben de çok 

şey öğreniyorum. Birlikte gülüyor 
birlikte hüzünleniyoruz.

Oyunculuk hayaliniz nasıl başladı?

Çocukken başladı diyebilirim. O 
zamanlar hayal gibi tanımlayamaz-
dım ama çok severdim tiyatroya 
gitmeyi. Ailem beni hafta sonları 
çocuk oyunlarına götürürdü, çok 
keyif alırdım her seferinde. Sonra 
lisede aktif olarak tiyatro yapmaya 
başladık okul tiyatrosunda. Tiyatro 

yarışmalarına katıldık, okullar ara-
sı yarışmalar oluyordu o zamanlar. 
Sonra bu işi meslek edinmeye karar 
verdim ve bir özel tiyatro topluluğu-
nun kapısını çaldım “Beni alın, eği-
tin ve sınavlara hazırlayın.” dedim. 
Ekipten çokça insan tiyatro bölüm-
lerinde okuyordu zaten. Sağ olsun-
lar bize yol gösterdiler, sınavlara ha-
zırladılar ve bölüme girdikten sonra 
da hep destek oldular. Böyle böyle 
sonunda meslektaş olduk.

Mehtap Altan

m.altan@litrossanat.com

h.akar@litrossanat.com

Hakan Akar 

Yalnız hissetmemizi 
oyuna dökerek 
tiyatrolaştırdım 
“Bir Sıfırdan İyidir” tiyatro oyununu 
hem yazıp hem de tek başınıza oynu-
yorsunuz. Oyununuzu sizden dinle-
yebilir miyiz?

Bu oyun, benim “yalnızlık” meselesine 
ve halimize ilişkin epeyce düşündüğüm 
bir zamanda yazıldı. Çokça üzerine dü-
şündüğüm bir konuydu bu, hâlâ da 
öyle. Taze bir oyun çünkü. O gündem 
benim için hâlâ devam ediyor. İletişi-
min giderek daha kolaylaştığı bir çağ-
da, ben başta olmak üzere, çevremdeki 
hemen herkesin, insanların nasıl da 
yalnız hissettiğini fark edip buna kafa 
yormaya başlamıştım. “Bu kadar yalnız 
olmak veya bu kadar yalnız hissetmek 
zorunda mıyız?” diye sorup duruyo-
rum hep. Herkesle her tür ilişkimizde 
dönüp dolaşıp nasıl ve neden yalnız 
hissediyoruz? Bunu nasıl başarıyoruz? 
Veya buna nasıl maruz kalıyoruz? Bu 
yalnızlık hali, hissi, bizim hayata bakışı-
mızı ve üretkenliğimizi nasıl etkiliyor? 
Bunları mesele ediyor oyun. Bunları 
yazıya dökmek istedim ve bunu bildi-
ğim bir formun içinde yapmak istedim, 
bu da tiyatro oldu. İki karakter ve bu 
iki karakterin hikâyesine şahit oluyo-
ruz oyunda. İkisi de görülmemekten 
ve duyulmamaktan mustaripler. Ve bir 
şekilde yolları kesişiyor. Biz de onların 
bu durumlarına şahitlik ediyoruz. Bu-
raya daha fazla girmek istemem çünkü 
sürprizleri çok olan bir oyun. İzleyecek 
olanlara çok da bilgi vermemek lazım.

Sanki yalnızlık 
iliklerimize kadar 
işlemiş 

Bir sıfırdan gerçekten iyi midir sizce?

Bir sıfırdan iyidir galiba her durum-
da. Zaten yine yalnız hissetmiyor mu-
yuz bir şekilde? İliklerimize işlemiş 
sanki... Öyle de böyle de yalnız his-
sedeceksek bari bu ortak hissi payla-
şabileceğimiz insanlar ve durumlar 
olsun etrafımızda.

Hikâyeyi yazarken özellikle esinlen-
diğiniz biri ya da olaylar oldu mu?

Okuduğum, izlediğim, dinlediğim her 
hikâyeden bir parça mutlaka vardır 
içinde. Kendimden, diğer insanlardan, 
herkesten bir parça vardır. İlgimi çeken 
ve bana dokunan şeyleri not ederim, 
yazarım, bir şarkıdan bile esinlene-
bilirim. Finalde de tüm bu ortak hissi 
bir kurmacanın içinde bir matematiğe 
oturtup, değiştirip dönüştürüp kulla-
nırım. Birebir şudur ve bu da şu kişiden 
alıntılanmıştır diyebileceğim bir parça-
sı yok, çünkü hikâyeyi kurgularken bir 
mantık gözetiyorum. Ama gün sonun-
da hepimizin bir yanına mutlaka doku-
nan noktaları var, insanız. Hislerimiz ve 
bunları dile getiriş biçimlerimiz benzer.

Yakın çevrem en 
büyük destekçim
Yakın çevrenizden özellikle aileniz 
başta olmak üzere çok büyük destek 
aldığınızı oyunu izlerken fark ettim. 

Afişleri kardeşiniz, fotoğraflarını-
zı babanız çekiyordu. Bu durumun 
sizde yaşattığı motivasyonu sormak 
istiyorum.

Hep söylerim “bizi seviyorum” diye. 
Ben biraz etrafımdaki kişilerin bilgi, 
beceri ve deneyimlerini değerlendir-
meyi seven biriyim. Hiç çekinmeden 
gidip söyleyebilirim, “Sen bunu çok iyi 
yapıyorsun ve ben sana güveniyorum, 
benimle bunu yapmak ister misin?” 
diye. Kıymet veriyorum insanların be-
cerilerine. Onlar da sağ olsunlar zaten 
ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. 
Arkadaşlarım, annem, babam, karde-
şim, oyununum destekçisi WOFDEX. 
Hep birlikte ortaya bir şey çıkarmış olu-
yoruz, çorbada tuzu oluyor herkesin, 
kendi deneyiminden bir şey katıyor. 

Benim de kafam rahat oluyor ister iste-
mez. Güveniyorum ve kendimi onların 
öneri ve ritmine bırakıyorum.

Oyunla ilgili geri dönüşler nasıl?

Olumsuz hiç geri dönüş almadım de-
sem yalan olmaz. Henüz ama :) Zaman 
ne gösterir bilemem tabii, yaşayıp gö-
receğiz. Çokça insandan şunları duy-
dum ama; "Beni anlatıyorsun sandım.", 
"Benim bu, benden bahsediyor evet 
tam da böyle işte! diye kendimi ortaya 
atmamak için zor durdum", "Çok duy-
gulandım çünkü evet benzer şeyler 
yaşadım, yaşıyorum". Bu da beni ina-
nılmaz mutlu kıldı. İstediğim buydu 
zaten hedeflediğim buydu; insanlara 
hepimizin ortak bir noktası var işte di-
yebilmek. Bunu başarabilmiş olmanın 
mutluluğunu yaşıyorum.

Gerçekten bu kadar yalnız olmak 
zorunda değiliz. Bazı değerlerimizi, 
önceliklerimizi yitirmişiz gibi hisse-
diyorum. Samimiyet, insanın insana 
inancı, güven, aidiyet gibi noktalarda 
aksıyoruz sıklıkla. Bir gösteri dünya-
sındaymışız gibi kim nerede ne kadar 
çok hareket halinde ve ne kadar çok 
gülerken fotoğrafı varsa daha başarı-
lı, daha mutlu gibi algılanıyor. Oysaki 

böyle de değil. O mutluluk fotoğraf-
larının çekildikten 1 saniye sonraki 
hüznünü de biliyorum insanların, 
bunları gördüm. İçi yanıyor mesela 
bir meseleye, ama sosyal medyada 
açın bakın, dünyanın en başarılı en 
mutlu insanı. E değilsin ama? Senin 
de ne kadar yalnız ve anlaşılmaz his-
settiğini biliyorum, sen anlattın çün-
kü bunu bana. Bu “show business” 

durumları kalbimi incitiyor açıkçası. 

Ben de bunlardan bahsetmek istedim 

işte biraz, o işler öyle değil demek is-

tedim. Daha samimi ilişkilere ve biraz 

da dürüstlüğe, biraz da görülmeye 

duyulmaya ihtiyacımız var demek is-

tedim. O yüzden evet herkes kendin-

den bir şeyler bulacaktır, çünkü hepi-

miz bunları yaşıyor ve hissediyoruz.

Kendi kendini motive etmek gerçek-
ten çok zor bir iş. Kendi halimde du-
rurken, bir oyun yazacağım sonra da 
bunu sahneleyeceğim dedim. Kim-
senin benden böyle bir isteği yoktu, 
sipariş bir iş değil yani bu. Zaman 
zaman çok bunaldım, çok korktum 
ve çok gerildim. Sonra dedim ki; “Sen 
kendi başına bu işi neden açtın?” De-

mek ki artık benim için ağızdan çık-
ması önlenemez cümlelermiş bunlar, 
ihtiyaçmış yani. Buna tutundum di-
yebilirim. Söylediğim sözün gerçek-
liğine ve söylenmesi gerektiğine olan 
inancıma tutunmuşum. Motivasyo-
num bu olmuş. Türlü aksilikler ve 
aksaklıklar içinde bile “Sen istedin 
bunu ve şimdi yapacaksın hadi baka-

lım” diye kendi sırtını sıvazlıyorsun. 
Oyun esnasında da tabii ki en önemli 
motivasyon seyirci reaksiyonu olu-
yor. Beklediğiniz ya da beklemediği-
niz reaksiyonlar oluyor, onları gör-
mek sizi motive ediyor işte. Birinin 
bir kahkahası veya birinin dolmuş 
gözleri, dedirtiyor ki “Evet iyi ki şu an 
buradayım ve bunu yapıyorum.”

Sosyal medyaya baktığınızda 
herkes çok mutlu görünüyor!

Oyun esnasında en önemli motivasyon 
seyircinin reaksiyonu oluyor
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Usta hattat anıldı
Osmanlı  hat sanatının 
son büyük ustası Hamdi 
Aytaç vefatının 40. yılında 
İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün düzenlediği 
etkinlikte anıldı. Öğrencileri 
Fuat Başar, Savaş Çevik ve 
İsmail Yazıcı  son büyük ustayı 
anlattılar.

Belgesellere 
büyük destek

O isim İstanbul’a 
geliyor

Kısa film, animasyon 
desteklerinden sonra 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
belgesel alanında 46 
projeye 4 Milyon TL destek 
sağlayacağını açıkladı.

Kamança ve tar gibi eski 
enstrümanları modern ve fütüristik 
elektroniklerle birleştiren; Doğu ve 
Batı'yı kaynaştıran Mark Eliyahu 13 
Haziran Pazartesi akşamı Harbiye 
Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 
müzikseverlerle buluşacak.

Usta şair  eserleriyle 
AKM’de anıldı
Necip Fazıl Kısakürek vefatının 
39. yılında Atatürk Kültür 
Merkezi'nde (AKM) “Reis Bey”, 
“Bir Adam Yaratmak” oyunları ve 
“Bir Şiir Bir Hayat / Zindandan 
Mehmed’e Mektup” başlıklı sergi 
ile 13-26 Mayıs tarihleri arasında 
eserleriyle anıldı.

“Geleneğin Şifreleri- 
Geleceğin Şifreleri” sergisi 
devam ediyor
Zeytinburnu Belediyesi tarafından 
İstanbul’a kazandırılan yeni sanat 
lokasyonu “Kazlıçeşme Sanat”ta 
Hüsamettin Koçan’ın “Geleneğin 
Şifreleri-Geleceğin Şifreleri” 
başlıklı sergisi 30 Haziran’a kadar 
sanatseverleri bekliyor.

“Bilinmeyene Doğru” 
sergisi kapılarını açtı
Salt Beyoğlu ve Galata’nın 
Varşova Sanat Müzesi iş birliğiyle 
düzenlenen “Bilinmeyene Doğru” 
sergisi 28 Mayıs’ta görücüye çıktı. 
14 Ağustos tarihine kadar devam 
edecek sergide deneysel bir 
yolculuk sizleri bekliyor.
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yazısı var bunların hepsinin ana-
tomisini öğreneceğiz yazacağız. 
Tasarım yapmaya kabiliyeti olan-
lar ise klasikten şaşmadan kendi 
yazılarını oluşturabilecekler, biz 
bu yüzden Özgün Hat Atölyesi de-
dik. Bu yıllar sonra olacak bir şey 
şu anda özgün bir şey yapmıyoruz 
klasiğe devam ediyoruz. Özgün 
ama klasik kurallarına uyarak ça-
lışıyorum ve hikayeleştirip sade 
olmasına özen gösteriyorum. 

El işçiliği de çok 
önemli
Çalışma sürecinizden söz edermi-
siniz?

Nokta beni çok etkiler, noktadan 
harfler harflerden kelimeler keli-
melerden ayetler oluşuyor. Nok-
tanın olduğu herşey bana bir şey 
düşündürüyor. El işçiliği de çok 
önemli, baskıda kullanabiliriz ama 
sevgiden sonra emek sarf ediyor-
sunuz. Empati ise eserle geçirilen 
vakitle kazanılan bir şey ne kadar 
çok vakit geçirirseniz o kadar fazla 
aklınıza bir sonraki işlerle ilgili fikir 
gelebiliyor.

Eserlerinizi oluştururken dijital 

sanat alanı ile nasıl yorumluyorsu-
nuz?

Bilgisayar kullanma konusunda pek 
iyi değilim, video art yapmak istiyo-
rum kendimce bir şeyler deniyorum 
kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 
Teknolojiden şu şekilde fayda sağlı-
yoruz, yazıyı önce bir kareli kağıtta 
yazıyorum bir kompozisyon oluştu-
ruyorum sonrasında illustratörden 

çiziyorum. Eskiden kareli kağıtlara 

yazıyorduk bu meşakkatli bir süreç-

ti şimdi ise çizimimi illüstratörden 

çiziyorum eskiz alıp çalışıyorum.

Tipografiyi nasıl tanımlıyorsunuz?

Tipografi üzerine yapmış olduğum 

çalışmalar var ama çalışmalarım es-

kizlerde kaldı. 

Oyuncaklarından 
araba farına 
kadar
Tasarım felsefeniz ve düşünme tar-
zınız, çevreniz ve kültürünüz tara-
fından, nasıl etkileniyor?

Yalnız kaldığım zaman eser ürete-
bildiğimi düşünüyordum aslında 
öyle değilmiş. Günlük hayat içinde 
çocukların oyuncaklarından araba 
farına kadar birçok şeyden etkilene 
biliyorsunuz.

Yaratıcılığınızı beslemek 
için ne yapıyorsunuz?

Sanatımı henüz yeni icra 
etmeye başladığım dönem-
de, hocam bana modern hat 
çalışan bir hattat önermişti. 

Ben eserlerinden etkileni-
rim diye bakmamıştım, beş 
sene sonra kendisini bir 
sergiye davet etmiştik eser-
lerine o zaman bakmıştım. 
Etkilenirim diye korkuyo-
rum, bu yüzden sürekli ta-

kip ettiğim bir isim yok. Çok 

bunaldığımda da çok mutlu 

olduğumda da kendimi masa 

başında bir şeyler yazarken 

buluyorum…Hedeflerimden 

biri çocuklara ulaşabilmek.

Bu sene 569. yıldönümünü kutladığımız İs-
tanbul’un fethi sadece İslam tarihinin ve Türk 
tarihinin değil dünya tarihinin de en önemli 
olaylarından birisi olarak kabul edilir. İstan-
bul’un fethi bir kahramanlık destanı, kutsal 
bir görevin ifası, dünyaya hükmeden Osman-
lı fikrinin de başlıca ilham kaynağı anlamına 
gelir. Bu nedenle büyük fethin  hangi siyasi 
görüşe mensup olursa olsun her Müslüman 
için ayrı bir önemi vardır. Her yıl düzenlenen 
kutlamalar, kültürel etkinlikler, çekilen diziler 
ve sinemalar, çizgi filmler, tiyatro gösterileri 
ve konserler fethi bir kez daha diri tutar Türk 
toplumunun zihninde. 

İstanbul’un fethi yüzyıllar boyunca Müs-
lüman toplumlarda Hz. Peygamber’in bir 
arzusu olarak kabul edilir. “İstanbul mutlaka 
fethedilecektir, onu fetheden kumandan ne 
güzel kumandan; o ordu ne güzel ordudur” 
mealindeki hadis-i şerif İstanbul’u ele geçir-
mek isteyen Müslüman hükümdarlarının ve 
askerlerin temel düsturu olmuştur. İşte bu 
nedenle 1453 yılında stratejik bir hamle ve 
esaslı bir hazırlık neticesinde, geniş bir kamu-
oyu desteğini de arkasına alarak İstanbul’u 
fetheden Sultan II. Mehmed ve fetih ordusu 
İslam toplumlarında sadece tarihçiler ve din 
âlimleri nezdinde değil halk nazarında da 
müstesna bir yer edinmişlerdir. İstanbul’un 
fethine doğrudan katkısı olan Akşemseddin, 
Akbıyık Sultan, Molla Gürani, Ferah Dede, 
Edhem Baba, Baba Yusuf Seferihisari, İbra-
him Tennuri gibi alim ve mutasavvıflar gerek 
yaşadıkları dönemlerde gerekse ilerleyen 
yıllarda büyük saygı ve hürmet görmüşlerdir. 

İstanbul’un fethi ile ilgili olarak halkın sevgi-
sine, ilgisine ve teveccühüne mazhar olan bir 
diğer zümre ise fetih sırasında şehit olan ya-
hut kuşatmaya katılıp sonrasında İstanbul’un 
imar ve iskanına katkıda bulunan askerlerdir. 
Halk arasında nimelceyş yani kutlu asker-
ler olarak bilinen bu kutlu askerler için anıt 
mezarlar dikilmiş, türbeleri ziyaret edilmiş 
adeta Emeviler devrinde İstanbul’un fethine 
katılan sahabeler ile aynı seviyede tutulmuş-
lar, onların fetihteki temsilcileri olarak kabul 
edilmişlerdir. 

Şehzadebaşı’ndaki Onsekiz Sekbanlar, Eyüp/
Ayvansaray surlarının hemen dibinde gömü-
lü olan Toklu Dede, Fener’de bir semte adını 
veren Cibali Baba, Kasım Ağa, Topçubaşı 
Esad Ağa, Eyüp Akarçeşme’deki Horos Dede, 
Saka Baba, Eryek Baba, Doğan Ağa, Hızır Ça-
vuş, Dökmeci Baba, Hasan Baba, Galata’daki 
Kavukçu Ali Dede, Alemdar İbrahim Efendi, 
Balaban Ağa, Baltalı Baba, Beşiktaş’taki Ek-
mekçibaşı Ali Ağa, Yıldız Dede, Yavuz Er Si-
nan, Fatih Camii yakınlarındaki Yedi Şehitler, 
Evlice Baba, Yavaşça Şahin Ali, Üryanizade 
Dede, Kadı Mehmed Efendi, Çobanbaşı Sü-
leyman Ağa, Sekbanbaşı Mehmed Ağa, Toy-
gar Hamza, Sarı Musa, Servili Baba, Pervane 
Dede, Sancaktar Hayreddin, Salih Dede, 
Sekbanbaşı Ramazan Ağa, Eyüp Nişanca’da-
ki Nişancı Mehmed Paşa, Otakçılar’daki Aş-
çıbaşı Ahmed Ağa, Kavas Başı, Mirza Baba, 
Muhtesib İskender Ağa, Seyyid Mehmed 
Efendi, İstanbul’un surlarına ilk tırmanan 
Osmanlı askeri Karıştıran Süleyman Bey, İm-
rahor İlyas, Topçubaşı Esad Ağa sayısı yüzleri 
bulan nimelceyşten sadece bazılarıdır. 

İstanbul’un fethine katılan bu güzide askerler 
İstanbul’un pek çok semtine ve mahallesine 
isimlerini vermişler, sonraki dönemde Yeni-
çeriler başta olmak üzere Osmanlı askerleri-
ne de ilham kaynağı olmuşlardır. Nimelceyş 
kabirleri günümüzde İstanbul’un fethinin en 
somut timsali olarak suriçinde ve dışında bu 
önemli fethi çağrıştırmaktadırlar. 

Nimelceyş: İstanbul’un 
fethinin kutlu askerleri

h.sahin@litrossanat.com 

Haşim Şahin

Devamı litrossanat.com'da

Hat sanatçısı Gülnihal Gül Mamat: “Sözün başladığı yer 
etimoloji. Her harf bize o dönemi anlatıyor. Geçmişten gelen 
Kûfî sanatı ise bir stilden çok daha fazlası” diyor.
Karşınızda hat sanatının özgün eserlerini buluşturan Gülnihal Gül Mamat… Kendisi sizleri “az çoktur” cümlesi ile her 
eserinde karşılıyor. Ülkemizin önemli hat sanatçısı Gülnihal Gül Mamat'a hepimizin merak ettiği soruları sordum.
Yarının sanatı ile beraber tasarım dilinin varoluşunu konuştuk. Kûfîden girdik tipografiden çıktık. Bu sebeple sindire 
sindire birkaç bölümde kûfîyi tanıyarak bu söyleşiyi okuyacaksınız. Özgün eserler oluşturan Gül Nihal Mamat, sergi-
lerden sosyal medyadan ve günlük yaşantımıza dahil olan yazı kavramının hikayeleriyle farklı bir pencere aralıyor. 
Öyle ki bir tarihi anlatan yazının bugün tekrardan bizlerle var olması hepimiz için çok değerli. 

el-Hayy, Rûm Sûresi -19

el-Adl, Nisa Sûresi - 58

bugunun 
sanatı degıl!)Kûf î 

a.ceper@litrossanat.com

Ayşe Çeper

Ne zaman ve nasıl eserler tasarla-
maya başladınız? Hat sanatına olan 
ilginiz nasıl gelişti?

Babam beni hat ile tanıştırdı. Oku-
la gitmemi istemiyordu. Annem her 
seferinde babamı ikna ederdi. Lise-
ye kadar okudum fakat artık babam 
devam etmemi istemiyordu. Bana 
bir teklif ile geldi. Hat sanatı ile ta-
nışmak ister misin dedi. Bu bana 
soğuk gelen bir fikir değildi. Özel 
bir hoca ile başladım hat sanatına… 
Betül hocam oldukça zengin bilgi 
birikimine sahip biriydi. Tezhipten 
minyatüre, minyatürden hata kadar 
bütün süreci çok iyi biliyordu. Hat 
sanatının temel bilgilerini öğrenir-
ken bir yandan da çeşitlerini öğre-
niyordum. Hocamın bütün öğren-
cilerine öğrettiği gibi 
bana da öğret-
mek istedi-
ği kûfî ile 
de orada 

yollarımız kesişti. Rik’a’yı, Nesih’i, 
Sülüs’ü yazdım. Divani de arada 
kaldım. Dönüm noktam; nokta ese-
rim oldu. Bir dönem çok küçük bir 
kağıt parçasına eskizlemiştim. Daha 
sonra hocam ile paylaşmak istedim 
fakat derse giderken tedirgindim, 
hocam ile paylaşmalı mıyım diye 
hocama gösterdim… Bu çok iyi bu 
yolda gidebilirsin dedi. Yolculuğum 
böyle başladı.

Hat sanatı belli kuralları olan bir 
sanat buradaki özgünlüğü ve öz-
gürlüğü nasıl oluşturuyorsunuz?

Kûfî ilk yazı çeşidi. Aklam-ı sitte de-
diğimiz yazı, kûfî yazısından yola 
çıkılarak yazılır. Baktığınızda hiç-
biri kûfî yazısına benzemez. Kûfî 
çeşitleri de vardır ama benzemez. 

İlk yazıdır. Benim etkilendiğim 
kısım; vahiy indiğinde taşa 

yazılan yazı da kûfî yazı-
sıdır. Daha sonra sanat 

arayışına girdikleri vakit Aklâm-ı 
sitte dediğimiz yazı oluşuyor. Çalış-
malarımı yaparken kendimi tarih 
yolculuğundan buluyorum. O dö-
neme döndük… Bugünün şartlarıyla 
o yazıyı yazmaya çalışıyor gibi his-
sediyorum. Kurallar olmalı! Maki-
li sanat arayışı ile ortaya çıkan bir 
yazı stili olduğu için kuralları pek 
yok. Dönerek yazılan bir yazımız var 
okunması zordur.

Kûfî sanatının, amaçlarından bir ta-
nesi de boşluk bırakmadan yazmak 
ama bir düzen yok. Ezbere bildiğini-
zi okuyabiliyorsunuz. Hareke veya 
nokta yok sadece boşluk kapatmak 
için nokta kullanılıyor…  Bir dönem 
artık bunun böyle devam etmeye-
ceğini anladım yazıyı yazıyorum 
en sona geldiğimde bir kare geliyor 
ve ben o kareyi dolduramıyordum, 
sonra orantılı olabilmesi için bu 
harflerin tek sayıda yazmam gerek-
tiğine karar verdim. Daha sonra ma-

tematiksel bir sistem üretildi ve kar-
maşayı yok ettik. Öncelikle harflerin 
hiçbirinin birbirine benzemeyeceği 
şekilde yazılmasını oluşturduk son-
rasında dönerek yazarken de nasıl 
bir sistem oluştururuz da karmaşa 
ortadan yok olur diye çalıştık en son 
noktalarında hepsini koyarak yazıyı 
oluşturduk. 

Tasarım Felsefeniz nedir?

Tasarımın hikâyesinin önemli ol-
duğunu düşüyorum, Eserlerde bir 
hikaye oluşturulursa çok daha etkili 
olacağını düşünüyorum. Amerikalı 
Hristiyan biri hikâyesinden çok et-
kilendiği için eserimi almıştı, hikâ-
ye olunca insanlarda bir şekilde yer 
buluyor eser.

Kendi stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Kûfî’ye modern hat, çağdaş hat, öz-
gün hat diyenler var. Bizlerin özgün 
hat deme sebebi ise birkaç tane Kûfî 

33 Lafza-i Celâl

Asr Suresi

“Kûfî ilk yazı 
çeşidi. Aklâm-ı 
sitte dediğimiz 
yazı, Kûfî 
yazısından yola 
çıkılarak yazılır. 
Baktığınızda 
hiçbiri kûfî 
yazısına 
benzemez. Kûfî 
çeşitleri de vardır 
ama benzemez. 
İlk yazıdır. Benim 
etkilendiğim 
kısım; vahiy 
indiğinde taşa 
yazılan yazı da 
kûfî yazısıdır. 
Daha sonra 
sanat arayışına 
girdikleri vakit 
aklâm-ı sitte 
dediğimiz 
yazı oluşuyor. 
Çalışmalarımı 
yaparken 
kendimi tarih 
yolculuğundan 
buluyorum.”

K
elim

e-i Tevhid

Ayet el-Kürsî

Hedeflerimden biri 
çocuklara ulaşabilmek

Gülnihal Gül Mamat
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Türk müziğinin yazılı kaynaklarıyla, bir 
başka deyişle Türk müziği notalarıyla ilk 
karşılaşmam doksanlı yılların başlarında 
bestekâr ve ûdî Cinuçen Tanrıkorur’un 
kendi el yazısından çoğaltmış olduğu 
birkaç eserini arp ile icrâ edebilmem için 
beni cesaretlendirdiği zaman gerçekleş-
ti. İnci gibi bir el yazısı ile notaya alınmış 
olan bu eserler, üzerinde yer alan ve ic-
râya ışık tutacak açıklayıcı bilgilerin var-
lığıyla âdetâbir yayıncının yaklaşımıyla 
hazırlanmış notalarla şekilsel benzerlikler 
içeriyordu. Yurt dışında geçirdiğim eğitim 
süresince notalarını satın alarak öğrendi-
ğim eserler beyaz değil de nota yayıncılı-
ğında kullanılan belli bir gramaja sahip, 
kırık beyaz, hafif sarı nota kağıdına basılı 
olurdu. Cinuçen Beyin hafif sarı, gramajı 
yüksek kağıda çoğaltılmış notaları ilk öğ-
rencilik yıllarımdan îtibâren harçlığımdan 
biriktirerek satın aldığım yayınlanmış nota 
kitaplarını hatırlatmıştı bana.

Nota, âdetâ bir notistin, yani nota yazım 
uzmanının elinden çıkmış gibi ancak el 
yazısının biricikliğini ve sıcaklığını barın-
dırırken, diğer taraftan da temiz ve este-
tik niceliğiyle dikkat çekiyor; tartışmasız 
bir değerli evrak niteliğini taşıyordu. Bir 
el yazması idi ama yayınlanmış bir nota 
gibiydi de. Bestekârın elinden çoğaltılmış 
olan bu nota, başka müzisyenlere kendi 
tasarrufu doğrultusunda sunulduğundan 
bir kapağa ihtiyacı yoktu. Çünkü aslında 
günümüzde nota, bir kapakla birlikte ya-
yınlanma aşamasına hazırlanmış oluyor. 
Bestenin müzikal içeriğinedâir bilgilerin 
yanı sıra bestekâr, yayıncı ve editörün kim-
liklerini de ortaya koyan kapak, fikrî telif ve 
icrâ haklarını teminen yasal altyapının işa-
reti olan bir tescil numarasını da taşır. Es-
kiden müzik mağazalarında raflarda teşhir 
edilen ve bu şekilde alıcısıyla buluşan nota 
kitaplarının tıpkı kitap yayınlarında olduğu 
gibi içindeki esere dâir ipucu oluşturacak 
görselliği de teşhir eder kapak. Nota ka-
pak tasarımları yayıncının yayın anlayışını 
yansıtan tek  tip ve sade bir tarzda karşı-
mıza çıkmakla birlikte, kimi zaman grafik 
tasarım konusunda biraz daha cezbedici 
de olurlar.

İsviçre ve Amerika’da geçirdiğim yirmi yıla 
yakın yıllık eğitim ve onu müteâkip pro-
fesyonel yaşantımda geçmem gereken 
eserlerin notalarını onları çalışmaya baş-
ladığım an satın alamasam da fotokopi ile 
temin edip, daha sonra yayıncısından ori-
jinalini tedârik etme pratiği içinde oldum. 
Hatta Cenevre Konservatuvarı’nda oku-
duğum seksenli yıllarda sık sık bir müzik 
kitapçısına gider, hangi nota kaça satılıyor 
diye bakınır, çoğu zaman dudak uçukla-
tan fiyatları bir kenara not alır, daha sonra 
almak üzere küçük listeler oluştururdum 
hayallerimden. Bunun en önemli sebebi, 
önce hocalarımın ortaya koyduğu örnek 
davranışlar, daha sonra da sektörün işleyiş 
şeklinin bu alışkanlığı türlü yollarla zorunlu 
kılmasında yatıyor.

Orkestra notaları genelde yayıncıdan ki-
ralanarak temin edilirken solo veya oda 
müziği eserlerinin notaları satışa sunulur. 
Bir eserin notasının yayınlanması aslında 
onun değerli bir evrak olarak yaygın kul-
lanıma girmesi ve gerekli hak dağıtımının 
sağlanacağı anlamına gelir. 

Değerli evrak olarak 
nota, nota yayıncılığı ve 
Türkiye'den izlenimler

Devamı litrossanat.com'da

Yeniden 
Türkiye’de
Ladino müziğinin sıra dışı 
yorumcusu olarak kabul edilen 
ve müzikal yolculuğunda 
Türkiye’ye ait ezgileri de 
kullanan Yasmin Levy, 
8 Haziran akşamı Zorlu 
PSM Turkcell Sahnesi’nde 
müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul caz müziğine 
doyacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 
tarafından düzenlenen 50. İstanbul 
Müzik Festivali 6 Haziran tarihinde 
başlayacak 24 Haziran’da sona 
erecek. Müzikseverler İstanbul’un 
çeşitli noktalarında gerçekleşecek 
konserlerle caz müziğine doyacak.

Dünyaca ünlü isimler 
Zorlu PSM’de
Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi'nin düzenlediği "PSM 
Loves Summer" adlı konser 
serisi, 31 Mayıs'ta başladı. 
Etkinlikte, Arctic Monkeys, 
Placebo gibi dünyaca ünlü 
isimler konser verecek.

“Film Gibi Geçti” 
yakında raflarda

Türk sinemasının 
jönlerinden Ediz Hun’un 
hayatının bilinmeyen 
yönlerini anlattığı “Film 
Gibi Geçti” nehir söyleşi 
kitabı yakında raflarda 
yerini alacak.

İstanbul’da Türk mutfak 
kültürü konuşuldu

21-27 Mayıs Türk Mutfağı haftası 
kapsamında İstanbul’un tarihi 
lokasyonlarında “Asırlık Tariflerle 
Türk Mutfağı” başlığı altında 
söyleşiler, paneller, sergiler 
düzenlendi.

“Türk Telekom Opera 
Salonu” açıldı
Atatürk Kültür Merkezi’nde kültür 
sanatı teknolojiyle buluşturan “Türk 
Telekom Opera Salonu” İstanbul 
Senfoni Orkestrası’nın konseriyle açıldı. 
Konserde, orkestraya son teknolojilerin 
kullanıldığı özel bir sahne ve ışık 
tasarımı eşlik etti.

parçanız ve müziğinizin içerisinde 
kendine yer buluyor...

Kendi alanımın bir parçası olduğu 
için mekân ve zaman çok fark etmi-
yor.

Şarkı sözü yazar mısınız? Bu eserler-
den bir albüm gelir mi?

Evet, beste de yaparım. Bazen beste-
lerin üzerine şarkı sözü de yazarım. 
Konservatuvar yıllarımdan beri. Hem 
enstrümantal hem de sözlü bir çok 
bestem var. Dinlediğim müzikler, 
bulunduğum ortamlar ilham oluyor 
tabi. İlerde planlarım arasında yer 
alıyor sadece kendi bestelerimden 
oluşan bir albüm... 

Yalnız ve uzun 
yürüyüşlerimin 
ürünü: Pervasız Kalp
Son albümünüz Serenad’ı konuşa-
lım. 5 parçalık bir EP... İsmi nereden 
geliyor albümün? Albümde kimlerle 
çalıştınız?

İsmi benim 2018 yılında kurduğum 
Türk-Yunan müziği projemden ge-
liyor. Bu albümde aşk temalı eserler 
seçtiğim için bu adın uygun olabile-
ceğini düşündüm. Albümde dört tane 
Türk Halk Müziği bir de kendi bes-
tem Pervasız Kalp var. Diğer eserler; 
Derya Kenarında Bir Ev Yapmışım, 
Evlerinin Önü Handır, Şu Karşı ki 
Dağda Kar Var Duman Yok ve Tutam 
Yar Elinden. Albümün aranjelerini 
ve bağlamalarını Coşkun Karademir, 
gitarları ve yaylı tanburu Cenk Er-
doğan, klasik kemençeyi Elif Canfeza 
Gündüz ve birbirinden değerli isim-
ler çaldı.

Pervasız Kalp parçasının bir hikâye-
si var mı? 

Pandemi döneminde kendimi yalnız 
hissettiğim bir zamanda yazmıştım. 
Hollanda’nın yağmurları ve parkları 
bana ilham olmuştu. Yalnız ve uzun 
yürüyüşlerimde… 

Ninni albümünde de Coşkun Kara-
demir ile çalışmıştınız. Bu albümde 
de... Karademir ile bir müzik birlik-
teliği var. Neler söylemek istersiniz?

Müzik zevkine güvendiğim bir isim 
Coşkun Karademir. Hem insan olarak 
hem de müzisyen olarak çok iyi oldu-
ğu için severek çalışıyoruz.

Farklı dillerde şarkı söylüyorsunuz. 
Türkçe ya da farklı dilde şarkı söy-
lerken duygu anlamında bir farklılık 
oluyor mu?

Çok teşekkür ederim. Türkçe anadi-
lim olduğu için daha rahat hissedi-
yorum tabi ki. Ama duygu olarak fark 
etmiyor benim için, Anadolu’da duy-
gular o kadar ortak ki, kapılıp gitme-
mek elde değil...

Türkiye’de müzik çalışmalarınız ola-
cak mı? 

İki albümümü ve birkaç Klasik Türk 
Müziği kayıtlarımı Türkiye’de Türk 
müzisyenler eşliğinde yaptım. Sürek-
li gidip geldiğim için orada da yaşıyor 
gibiyim aslında. Umuyorum yakın 
zamanda ülkemde de konserlerim 
olur. Şu an da burada hemen hemen 
her hafta farklı müzik toplulukları ile 
konserler veriyorum. Konserler de ol-
mayı isterim. 

Enstrüman çalar mısınız?

Bağlama, piyano, lavta çalabiliyorum.

Klasik ve geleneksel 
Türk müziğini 
barındıran projelerle 
Avrupa’da farklı 
topluluklarla konserler 
veren sanatçı 
Duygu Alkan, yeni 
albümü Serenad’ı 
müzikseverlerle 
buluşturdu. Yurt 
dışında yaptığı müziğe 
olumlu dönüşler 
aldığından bahseden 
Alkan, “Burada 
yaptığım projeler ve 
eğitim hayatım müziğe 
başka pencerelerden 
bakmama, daha 
cesaretli ve özgür 
hissetmeme vesile 
oldu. Farklı kültürler bir 
nevi ufkumu açtı. En 
önemlisi de müziğimi 
farklı kültürden 
gelen dinleyicilere 
ulaştırmamı sağladı.” 
şeklinde konuşuyor. 

Sesinde Anadolu müziğinin 
tınılarını barındıran ve Hol-
landa’da müzik yolculuğuna 
devam ederek Türk müziğini 
birçok farklı coğrafyada tem-
sil eden sanatçı Duygu Alkan 
yeni albümü Serenad’ı dinle-
yicilerle buluşturdu. Klasik ve 
geleneksel Türk müziği ile po-
püler müzik icracısı olan Alkan 
aynı zamanda araştırmacı ve 
eğitmen. Hollanda’da doktora 
hazırlıklarına devam ederken 
farklı kültürlerden sanatçılar-
la müzik projelerinde yer alan 
Alkan kendi bestelerini de ya-
pıyor. Müzikle dolu bir hayat 
süren Alkan’dan yolculuğunu 
ve yeni çalışmalarını dinledik.

Anadolu müziği 
benim bir parçam
Müzik ile yolunuz nasıl kesişti?

Aslında hep içindeydim, çocuklu-
ğumdan beri tek hayalimdi ve gerçek-
leştirmek için elimden geleni yaptım, 
hala da devam ediyorum. 2017’de Ege 
Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi 
Bölümü'nden mezun oldum. Master 
eğitimim için Hollanda’ya geldim. 
Codarts University’de dünya müzik-
leri altında Türk Müziği Bölümü’nde 
Osmanlı Müziği üzerine master eğiti-
mimi tamamladım.

Şu an Hollanda’da neler yapıyorsu-
nuz?

Avrupa’da farklı müzik gruplarıyla 
konserler veriyorum. Genel olarak 
Hollanda ve Belçika ağırlıklı. Klasik 
Türk Müziği ve Anadolu müziğini 
farklı müzik türleri ile sentezleyen 

projeler düzenliyorum ve onları ha-
yata geçiriyorum. Bugünlerde Os-
manlı - Barok müziğinden oluşan bir 
projem var. String Quartet ve Türk 
müziği enstrümanlarıyla, Klasik Türk 
Müziği ve barok dönemi Klasik Batı 
Müziği repertuvarından oluşan bir 
proje. Geçtiğimiz hafta kültürel dip-
lomasinin de bulunduğu Yunus Emre 
Enstitüsü işbirliği ile bir konser dü-
zenledik. Amsterdam’da bir tiyatro 
salonunda ve çok güzel geri dönü-
şümler aldık. Bu proje ile ilgili daha 
fazla konser düzenlemeye devam 
edeceğiz. Ayrıca Türk müziği koroları 
yönetiyorum, makam-vokal dersleri 
ile workshoplar veriyorum. Bir yan-
dan da doktora eğitimime hazırlanı-
yorum.

Bize yaptığınız müziği nasıl tanım-
larsınız? 

Dünya müziği terimini her ne kadar 
yeterli görmesem de öyle diyebiliriz. 

Bulunduğum projeye göre de değişe-
bilir. Ama Duygu Alkan ses icrasında 
hem klasik hem geleneksel hem de 
popüler öğeler barındırıyor diyebi-
lirsiniz.

Geçen yıl ninnilerden oluşan My 
Garden's Perennials albümünü ya-
yınlamıştınız. Bu albümden de bah-
setmeden geçmek istemedim. Ninni 
fikri nasıl çıkmıştı?

İlk tiyatro deneyimimde ninniler 
söylemiştim. İnsanların sözlerini 
anlamadıkları halde ne kadar etki-
lendiğini gördüm. Bu da bana insan-
ları çocukluklarına götürme fikrini 
yarattı. Greek Lullaby, Laye Laye, Lori 
Lori, Tamzara ve Durme Durme eser-
leri yer aldı albümde. Farklı dillerden 
sevdiğim ninnilerdi kendim yorum-
lamak istedim. 

Yurt dışında yaşıyor olmanıza rağ-
men Anadolu müziği sizin hep bir 

Yabancı sanatçılar müziğimi 
keyifle icra ediyor

Hayalim müzik 
okulu açmak

Yurt dışında yaşayan Türk bir mü-
zisyen olarak orada yaşadıklarınızı 
merak ediyorum. Size ve müziğinize 
nasıl bakıyorlar?

Sadece Türkler tarafından değil Hol-

landalılar tarafından da seviliyor. Ça-

lışmalarımı usta müzisyenlerle bir-

likte incelikle hazırlayıp sunduğum 

için bir hayli ilgi görüyor aslında. 

Çalıştığım müzisyenlerin çoğunluğu 

yabancı kültürden geliyor. Onlar da 

keyif alarak icra ediyorlar. Albümle-

rim farklı ülkelerde  radyo listelerin-

de yer alıyor. Şaşırtıcı bir şekilde çok 

güzel dönüşler alıyorum

Yurt dışındaki eğitiniz ve katıldığı-
nız uluslararası programlar sizin 
müziğinizi nasıl etkiledi?

Başka pencerelerden bakmama, müzik-
te daha cesaretli ve özgür hissetmeme 
vesile oldu diyebiliriz. Farklı kültürler 
bir nevi ufkumu açtı, büyük zenginlik 
ekledi yaptığım müziğe ve de hayatıma. 
Birçok başarı getirdi, en önemlisi müzi-
ğimi farklı kültürden gelen dinleyicile-
re ulaştırmamı sağladı.

Yabancı dilde bir albüm gelir mi?

Neden olmasın…

Tiyatro ile ilgili de çalışmalarınız ol-
muş. Bu anlamda yeni projeler var mı? 

Evet Amsterdam theater Rast ile bir-
likte bir deneyimim olmuştu, 2020’de. 
Geçtiğimiz ay ise Belçika’nın prestijli 
tiyatrolarından Ulusal Brüksel Tiyat-
rosu'nda çok özel bir deneyim yaşa-
dım. Bu oyunlarda hem şarkı söyleyip 
hem aktörlük yaptım. Çok keyifliydi. 
Sahnede çekingen olmadığım için 
doğal olarak ilerledi aslında. Müzik-
ten çok da uzak bir dünya değil tiyat-
ro… Yeni bir proje daha var beni çok 
heyecanlandıran...

Nedir bu proje? 

Hollanda’da bilindik bir orkestra ile 
Türk müziğini hikâye anlatıcıları ile 
sergileyeceğiz.

Müzik mesleki anlamı dışında size 
ne ifade ediyor?

Müzik de sanatın diğer dalları da zi-
hin, beden ve ruha zaman zaman iyi 
gelebilecek, hayatımızda olmazsa ol-
mazlarımızdan biri bence. Hiç mırıl-
danmadığınız bir gününüz oldu mu? 

Mikrofonu elinize aldığınız anda na-
sıl hissediyorsunuz?

İnsanları kısa süre de olsa gitmek 
istedikleri yere, anılarına götürebil-
mek yani kısacası zaman yolculuğu-
na çıkarmak gibi. Bazen fırtınalı ba-
zen durağan zamanlara...

Kimleri dinlemeyi seversiniz? Han-

gi müzik tarzını seversiniz?

Klasik Türk müziğini severim ama 
Jazz, blues, indie pop tarzını daha 
çok takip ederim. Türk sanatçılardan 
Erkan Oğur’u, yabancılardan ise Ella 
Fitzgerald, Billie Holiday’i çok seve-
rek dinlerim.

Çalışmalarınızda bu tarzlara yer ve-
riyor musunuz?

Tam olarak söyleyemem bunu her 
ne kadar modern tınılara yer versek 
de... Ama ileriki projelerimde mutla-
ka bulunduracağım. 

Müzik ile ilgili gerçekleştirmek iste-
diğiniz bir hayaliniz var mı?

Performans alanında birçok hayalim 
var. Ama bir gün kendi okulumu aç-
mayı çok isterim.

Eğitimci bir tarafınız da var. İleriki 
dönemde müziğe sadece bir eğitim-
ci olarak mı devam etmek istersiniz, 
yoksa sahne sizin hayatınızda hep 
olacak mı?

Aslında hem eğitimci hem de perfor-
mans sanatı olarak çok çok ilerlemek 
isterim, 10 yıl sonra da görmek iste-
diğim nokta bu olur. Müzikte her za-
man önceliğim performans oldu öyle 
de kalır zannediyorum çünkü çok 
seviyorum.

m.yilmaz@litrossanat.com

Merve Yılmaz Oruç

Şirin Pancaroğlu

s.pancaroglu@litrossanat.com 

M Ü Z I K

"Müzik de sanatın diğer dalları da zihin, beden ve ruha zaman zaman iyi gelebilecek, hayatımızda olmazsa 
olmazlarımızdan biri bence. Hiç mırıldanmadığınız bir gününüz oldu mu?"

Duygu Alkan
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Rabia Bulut

Hedefimiz zemin 
oluşturmak
Beyoğlu’nun çeşitli yerlerinde ger-
çekleşecek etkinliklere İstanbullular 
kültür sanata doyacak. Festivalin yol 
haritasını belirlerken nasıl ilerledi-
niz? Öncelikleriniz neler oldu?

Kültürü somut ve somut olmayan 
miras üzerinden anlatırsak daha ra-
hat anlaşılır.  Nerede bir antik kent, 
höyük, abidevi bir şahsiyet, tarihi 
mekan varsa orası somut mirasımızı 
oluşturuyor. Her şehirde her mem-
lekette insanoğlunun geçen binlerce 
yıllık süreç içerisinde ürettiklerini 
ete kemiğe büründürdüğü yapılar as-
lında onların kültür, sanat anlayışını; 
yaşam tarzını ortaya koyan en önemli 
eserler. Dolayısıyla dünyanın her ye-
rinde tarihi eserleri hakkıyla restore 
etmek, geleceğe taşımak, koruyarak 
kullanmak ama gençlere ilham kay-
nağı  olacak şekilde  sanat yoluyla, 
yeni tasarımlarında onları kullanacak 
zemini oluşturmak önemlidir. Somut 
olmayan miras yaşam tarzımız, müzi-
ğimiz, dilimiz, üslubumuz, tevazumuz 
şeklinde sıralanabilecek ete kemiğe 
bürünmemiş şeylerdir. Bütün kültür 
bakanlıklarının birincisi somut mi-
rası yaşatmak ve gelecek kuşaklara 
aktarmak, ikincisi ise somut olmayan 
mirası yaşatmak, gençler arasında 

yaymak ve çoğaltmak şeklinde iki 
hareket noktası vardır. Şehirde top-
lumların kendilerini gösterdikleri en 
önemli noktalardır. Medeniyet dedi-
ğimiz şey şehrin içindedir. Çünkü in-
san birbiri ile yaşamak zorunda olan 
varlıktır. Bunu da yaşadığı yer şehir 
hayatıdır. Ortaya koyduğu yapıları 
koruyorsanız ve hayat tarzınızı ön 
plana çıkarıyorsanız kültürünüzü ko-
ruyorsunuz demektir. Beyoğlu Kültür 
Yolu’nda AKM, Galataport, İstanbul 
Sinema Müzesi ile tam olarak yapıl-
mak istenen budur. Beyoğlu’nun bu 
kısmında sayın Cumhurbaşkanımız 
ve onun döneminde yapılan çok iş 
var. Buralarda binlerce mekan resto-
re edildi, yapıldı. Gayretler sarf edildi 
ama sonuca gidildi. Bunlar içerisinde 
bir yaşam bir sanat  ortaya çıktı. Ana-
dolu yemekleri  yapan bir ustada bir 
sanat icra ediyor. Kafeteryada çay, 
kahve çeşitleri yapan birisi, bir  mo-
dacının ortaya koyduğu üslup veya 
bir sanatçının ortaya koyduğu yazılı, 
görsel yenilikçi yaklaşımlar bütün 
bunlar aslında geleceğe ufuk verecek 
eylemler. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
olarak kültür tarafında geçmişi koru-
yarak yaşatmak ve gençlerimize yeni 
hayatları içerisinde bizi biz yapan 
geleneklerimizi, kültürümüzü sanat 
yoluyla aktaracak zemini oluşturmak 
gibi bir hedefimiz var. Neden Beyoğlu 
derseniz çünkü Beyoğlu İstanbul’un 

özeti bir yer. Hedefimiz bütün illerde 
bu yollar kültür ve sanatı anlatmak, 
ortaya çıkarmak. Herkese de kültür ve 
sanat bağlamında neler yapılacağına 
dair bir yol haritası ortaya koymak.

Yenilikçi yaklaşımlar 
ortaya koymak gerek
Kültür Yolu Festivalleri Beyoğlu’n-
da başlayarak Başkent, Sur, İzmir 
şeklinde devam edecek. Kültür Yolu 
Festivalleri’nin misyonunu nasıl ta-
nımlarsınız?

Hayatımız “İki kapılı bir handa / Gidi-
yoruz gündüz gece” dediğimiz bir yol-
culuk. Dolayısıyla insan idealleriyle 
var. Onları gerçekleştirmek için uğra-
şır. İdeallerinin ilham kaynağı da çev-
resi ve içerisinde ait olduğu kültürün 
kıymetleri ve değerleridir. Oradan ha-
reketle yeni yeni ilhamlar oluşturur. 
Yenilikçi yaklaşımlarla, içinde yaşa-
dığı dönemin malzemesiyle bir bakış 
açısı kazandırır. Bunun altını özellikle 
çiziyor olmamız lazım. Her şey genç-
ler ve kökünden kopmadan yenilikçi 
yaklaşımlarla çözümler üreten bir 
perspektifi topluma kazandırmak 
için. Kültür Bakanlığı’nın bu anlam-
da önemli misyonları var. Çok güzel 
tarihi restorasyonlarımız ve müzeleri-
miz var. Orayı ziyaret eden bir gencin 
hayata bakışı, ilhamları hayal dünya-

sı, öğrenmesi ve tasarlaması  elbette 
değişecektir. Bütün bu akıl yürütme-
nin sonunda ortaya koyacağı üründe 
sıradışı olacaktır. Tam da Türkiye’nin 
istediği hatta dünyanında aradığı şey 
bu. Akıl yürütürken insan önce ilham 
alır, sonra onu öğrenir, tasarlar ve ya-
par. Ama ilham alırken duygu dünyası 
ve çevresi etkilidir. O halde biz onlara 
ilham alacakları çevreyi ve kaynakla-
rı siyasetçiler ve politikacılar olarak 
ortaya koymalıyız. Onlar oraya baka-
rak daha yenilikçi yaklaşımları göre-
bilmeliler. Dolayısıyla gayretimiz ve 
hedefimiz  budur. Kültür Yolları’ndan 
kasıt şehirlerdeki kültürümüzdür. 
Biliyormusunuz UNESCO’da “Bir top-
lum ve bir şehir kendine ait kültürel 
değerler üzerinde yapacağı üretimler-
le ancak var olabilir” der. Bu hakikatin 
altını çizmemiz gerekiyor ki toplum-
sal olarak mutlu olalım. 

Festivalin içeriğine girdiğimizde ye-
mek, müzik, gelenekli sanatlar, dijital 
sanatlar, opera olma üzere bizleri çe-
şitli etkinlikler bekliyor. Sinan Ope-
rası, Refik Anadol’un Rumi enstalas-
yonu örneklerine baktığımzda somut 
miras ve somut olmayan miras ile 
geçmiş ve günümüz arasında bir iliş-
ki kurulduğunu görüyoruz. Belki de o 
mirası koruyoruz…

Evet çok fazla disiplin var. Bu şehirde 
her şey yaşıyor. Festival münasebetiy-

Sinemanın bağlayıcı unsurlarından biri 
bütçedir. Yedinci sanat denen alanın ka-
labalık bir ekiple yapılması maliyeti de art-
tırıyor. Hal böyle olunca yapımcının etkisi 
kendisini hissettiriyor. 1930’larla birlikte 
sinemanın merkezi haline gelen Hollywo-
od’daki temel aksiyon ise stüdyo denen 
yapım firmalarının tekelinde üretim yapıl-
masıdır. Ya paranız olacak ve kendi imkân-
larınızla film yapacaksınız (ki o tarihlerde 
bu hayal ötesiydi) ya da stüdyo sahibini 
ikna edip filminizi çekeceksiniz. 

Sinema endüstrisi Hollywood’da şekille-
nirken yine 1930’lar ve 40’larda Avrupa’da 
yeni sinema kuramları ve akımları doğar. 
Temel motto herkesin film yapabilecek 
olmasıdır ve kameranı al, sokağa çık  den-
miştir. Zira stüdyo sisteminde yapımcı te-
kelinde olan filmler devasa hangarlardaki 
platolarda, yani stüdyolarda yapılmaktadır. 

20. yüzyılın ortalarında kendini iyiden iyi-
ye hissettiren sinemada bağımsızlaşma 
hareketi kavramsal ve işlevsel olarak da 
1970’lerde Amerika’da sağlamlaşır. Sun-
dance Film Festivali bağımsız sinemanın 
kalesi olarak kabul edilir. Teoriye göre 
sinema üreticisi yapımcı sultasından kur-
tulmalı, mali kaygılarla gişe matematiği ile 
film yapmak zorunda kalmamalıdır. Öyle 
olur mu? Evet. Ciddi bir süre konvansiyo-
nel sinema dışında bereketli bir alanda 
filmler üretilir. Bu filmlerin yaşam alanı da 
festivaller olur. Hala devam eden bu kul-
varda yapılan filmler yönetmen sineması 
denen olguyu yaşatır. Bu filmler gişeyi 
değil sinema sanatını önceler. Önemli olan 
sanattır ve sanatın insan ruhuna, duygu-
suna dokunabilme heyecanıdır. 

Gel zaman git zaman festivaller kendi do-
kusunu oluşturur. Fakat bir yerden sonra 
doku meselesi dayatmaya dönüşür. Fes-
tivale göre film yapmak ya da festivallere 
beğendirmek için film yapmak gibi bir 
yaklaşım oluşur. Bugün sinemanın en te-
mel sorunlarından biri festivale göre film 
yapmak zorunda olduğunu hisseden yö-
netmenler ve festival fonlarının, jürilerin 
şekillendirdiği filmsel çerçeve...

Kısa filmlerin yegane yaşam alanı olan 
festivallerin durumu biraz farklı. Sayıları 
çok fazla ve çeşitli olduğu için farklı yön-
temlerin, arayışların alanı olabiliyor. Uzun 
metraja geçmeden önce basamak olarak 
görülen (ki yanlış bir yaklaşım) kısa filmin 
taltif alanı olarak festivaller üretimin diri 
kalmasını da sağlıyor. Fekat uzun metraj 
söz konusu ise festivallerin sayısı azalıyor. 
Heleki A sınıfı denen ve dünya sinema 
anlayışını çerçeveleyen festivallerin sa-
yısı 20’den fazla değildir. Jüri ve danışma 
kurullarının da yıllar içerisinde devirdaim 
ettiğini düşünürsek film yapmak için im-
kan arayan, çektiği filme iltifat kovalayan 
sinemacının çok fazla tercihi olmadığını 
da görebiliriz. 

Çekilmiş filmlerin yarışması noktasında 
böyle bir durum söz konusuyken bir de fes-
tivallerin market ve forumlarında destek 
arayan filmlerin kaderleri kendini göste-
riyor. Hem bütçesine katkı sağlamak hem 
de daha sonra çektiğinde gösterim mec-
rasını garantilemek ve sinema otoriteleri 
arasında isminin anılmasını sağlamak için 
forum ve marketlerde boy gösteren yönet-
men ve yapımcı, ekseri küresel sistemin 
zihin yapısını taşıyan bakış açılarına teslim 
olmaktan başka çare bulamıyor. Projesini 
birilerine beğendirmek zorunda olmak, si-
nemacı için ciddi sorun. Özellikle ‘evrensel 
olmak’ adı altında ilginç bir dayatma söz 
konusu. Sanat eseri olan filmin evrensel 
algıya hizmet etmesi ya da herkes tara-
fından anlaşılması gerekirmiş. Sanat oto-
riteleri için her zaman böyle miydi? Genel 
olarak evet. Ancak düşünsenize kendi za-
manında yaptığı resimler önemsenmeyen 
Van Gogh bugün sadece resimde değil 
sanatta çığır açmış biri olarak görülüyor. 
Kendi zamanının evrensel değerlerine uy-
gun üretim yapmıyordu. Otoriteler önem-
semiyordu. Sonra ne oldu? 

Bağımsız sinemanın 
bağları

Devamı litrossanat.com'da

Abdulhamit Güler
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: “Çok güzel tarihi restorasyonlarımız ve 
müzelerimiz var. Orayı ziyaret eden bir gencin hayata bakışı, ilhamları, hayal dünyası, öğrenmesi ve 
tasarlaması  elbette değişecektir. Bütün bu akıl yürütmenin sonunda ortaya koyacağı üründe sıradışı 
olacaktır. Tam da Türkiye’nin istediği hatta dünyanında aradığı şey bu. Akıl yürütürken insan önce ilham 
alır, sonra onu öğrenir, tasarlar ve yapar. Ama ilham alırken duygu dünyası ve çevresi etkilidir. O halde biz 
onlara ilham alacakları çevreyi ve kaynakları siyasetçiler ve politikacılar olarak ortaya koymalıyız.” diyor.
Kültür sanat hayatının canlılığı her geçen gün daha da artıyor. Yazın gelmesiyle rotalar çeşitleniyor. 28 Mayıs tarihinde başlayan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’de o 
canlılığı sağlayan kapsamlı etkinliklerden biri. Beyoğlu’nun AKM’den başlayarak Galataport, Pera Müzesi, Salt Beyoğlu ve Galata, İstanbul Sinema Müzesi, Galata-
port gibi mekanlarında farklı konularda binlerce etkinlik İstanbulluları bekliyor. Kültür ve sanatın her alanını kapsayan festival bir çatı oluşturuyor. O çatı altında 
sinema, müzik, dijital sanat, gelenekli sanat, fotoğraf kendine özenli ve kapsamlı bir yer buluyor. Bizlerde bu kapsamlı etkinliğin ortaya çıkışını, amacını, hedeflerini 
ve felsefesini sayın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile İstanbul Sinema Müzesi’nde gerçekleştirdiğimiz röportajımızda konuştuk.

İlham 
alınacak
kaynakları
ortaya
koymalıyız

Ahmet Misbah Demircan

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 

le sanatçıların zamansal olarak denk 
düşmeyeceği noktalarda insanları 
şehre davet ediyoruz. Güzel aktivite-
leri de oraya koymalıyız ki biraz hare-
ket sağlansın. 

Baktığımızda festival bir çılgınlık 
barındırıyor. Bir festival içerisinde 
farklı alanlarda çeşitli festival kap-
samında etkinlikler düzenleniyor. 
Örneğin, Korkut Ata Film Festivali 
gibi sinema alanında uluslararası 
bir festivale imza attınız. Bu tarz özel 
alanlarda çeşitli festivaller düzenle-
meyi düşünüyor musunuz?

Bravo, ben de meseleyi böyle dile ge-
tiriyorum. Bizim bir alanı öne çıkar-
ma gibi bir yaklaşımımız olmadı. Her 
disiplinden bir iş yapma gayretimiz 
oldu. Mimari, tasarım, müzecilik, di-
jital sanat, sergiler, enstalasyonlar 
var ama yemek, müzik, kahve, tiyatro 
da var. Tek başına bir tiyatro festivali 
ya da müzik festivalinden oluşmuyor 
her şeyi barındırıyor. Aslında biraz 
burada "Kültür nedir?" sorusunu ve 
kültürü yeniden tanımlıyoruz.

Bütünleşik sunumun 
öğrenilmesi 
gerekiyor
Kültür sanat festivalini bakanlığın 
kendi bünyesinde bağımsız bir şekil-
de gerçekleştiriyor olmasının pozitif 
tarafları neler, nasıl tepkiler alıyor 
bakanlık? Sonraki organizasyonlar-
da yol haritasını değiştirmeyi düşü-
nüyor musunuz?

Biz şehirlere bu tür festivallerin 
ehemmiyetini ve önemini anlatmaya 
çalışıyoruz. Turizm de destinasyon 
tanıtımları vardır. Bir şeyi bir yönüy-
le ön plana çıkarır, dersiniz ki bura-
da bu var. Biz Beyoğlu’nda kültürün 
her şeyi var diyoruz. Bunu bu haliy-
le vurgulayalım ki bütün şehirlerin 
yöneticileri kültür faaliyetlerinde ne 
yapması, nasıl bir yol haritası izleme-
si gerektiğini görsünler. Hep birlikte 
öğrenelim. Bu yol, yöntem ve marka-
lama hem Beyoğlu’na yarasın hem de 
herkese nasıl yapılması gerektiğini 
de anlatsın. Türkiye’de somut miras 
ve somut olmayan mirasa dair birçok 
iş yapıldı. Bugün bunların bütün-
leşik bir şekilde nasıl sunacağını da 
öğrenmesi gerekiyor. Denizli’de bir 
antik kent bulunduğunda oraya bir 
etkinlik koyduğunuzda aslında orayı 
da tanıtmış oluyorsunuz. Bunun bir 
eğitici ve öğretici tarafı var. Biz şe-
hirlerde var olan altyapıların üzerine 
tanıtımların, etkileşimlerin, katılımın 
nasıl olması gerektiğini de ortaya 
koymuş oluyoruz. Bütün şehirler bu 

yöntemle kendini anlatsınlar, tanıt-
sınlar, turizmlerini geliştirsinler, kül-
türlerini hem orada yaşayanlara hem 
orayı merak edenlere aktarsınlardır, 
maksadımız. Bu da bir üst politikadır 
aslında. 

Kültür Yolu Festivalleri’nin sanatın 
değerlerini koruyarak turizm ile na-
sıl bir etkileşim içerisindedir?

Bütün ülkeler kendi kültürlerini önce 
kendi insanlarına aktarmak isterler. 
Sinema, tiyatro, müzik, senfoni bu-
nun araçlarıdır.  Bir değeriniz var, 
onu ilk olarak  gençlerinize insanları-
nıza sonra bütün dünyaya aktarmak 
istiyorsunuz. Bu hareketliliğin adı 
zaten “turizm”. Onu ona katarken bir 
hareketlilik yakalıyorsunuz. Bu hare-
ketliliği hem kendi insanınız için hem 
de yabancılar için yapıyorsunuz. İşte 
burada Beyoğlu’nun burada da böyle 
bir kıymeti var. Çünkü İstiklal Cad-
desi, Taksim Meydanı, Galataport ya-
bancı turistlerin itibar ettiği bir yer. 
Zaten bu yönüyle bakıldığında bu lo-
kasyonun seçilmesi tesadüf değil. 

Kültür sanat dünyasındaki ülkemiz-
de ve dünyada gidişatı nasıl görü-
yorsunuz? Günümüzün kültür sana-
tının üretimsel ve ulaşma açısından 
sorunları nelerdir ve çözümleri ne-
dir sizce?

Sorunuzun net bir cevabı var. Eğer 
yenilikçi yaklaşımlar üretiyorsanız 
o zaman kökünüzden kopmadınız, 
oradan ilham aldınız ve yeni şeyler 
ürettiniz demektir. Türkiye yeni yeni 
iddialar ortaya koyan bir ülke. Bir ta-
sarım arayışı içerisinde ve o arayışın 
arkasında da bir akıl vardır. Onunda 
dayandığı bir ilham kaynağı var. Kül-
tür ve sanat kökenlerine ne kadar ini-
yorsa o kadar ileri gidecektir. Aslında 
çıktılara bakarak bu çıktılardan hare-
ketle kimin kültüre ne kadar ehem-
miyet verdiği oradan ölçülebilir. Eğer 
yeni üretimlerde, inovasyonda, sa-
natta yeni tarzlar ortaya koyuyorsa-
nız o kadar kültüre sanata ehemmiyet 
veriyorsunuz demektir. Tabii burada 
hemen kültürün hayatımızı kuşatan 
her ne varsa hepsinin içinde olduğu-
nu söyleyelim. Yaşamda, yaşam tarzı-
mız da  bir sanattır. İçerisinde yemek 
yapmak, modacılık, araba tasarla-
makta, üretmekte var. Her defasında 
kendinizi aşmanız gerekiyor. Şarkıda 
denildiği gibi;  “Dün dünde kaldı can-
cağızım / Bugün yeni şeyler söylemek 
lazım.” Bugünün içerisinde yeni bir 
şey üreteceksiniz, bunu geçmişten 
ilham alarak yapacaksınız. O halde 
kültür sanat  bir yerde bir konser din-
lemektir ama değildir. Sadece o değil-
dir. İşin içerisinde olmak lazım. 

Herkes bulunduğu 
yeri yukarı çekecek
Yerli kültürün ve milli sanatın olgu-
larını koruyarak uluslararası sanat 
organizasyonlarında nasıl etkili olu-
ruz? 

Dünyanın merkezi neresi diye sorsak, 
yaşadığımız yer deriz. Hangi şehir-
deysek orada sunulmuş her ne imkan 
var ise onu teknolojiyle dünya çapın-
da bir marka yapıyorsanız, markası-
nızdır. Dolayısıyla bunu yapabilmek, 
gerçekleştirebilmek lazım. Dünyanın 
tepesine ulaştık şeklinde bir kolaycı-
lık yok. Herkes kendi  bulunduğu yeri 
yukarı çekecek. Öyle bir iş yapacak ki 
vay be dedirtecek. 

Kültür sanat üretiminde sayısal ve-
riler nasıl kullanılmalı? Başarıda 
tek kıstas olarak sayısal verileri ala-
bilir miyiz?

Eğer Türkiye’de patent başvurula-
rında ve yeni marka oluşumundaki 
adetlerde çoğalma varsa yeni üretim-
ler var demektir. Yoksa yok demektir. 
Bana göre ölçü bu olmalıdır. Böyle 
bir istatistiğim yok. İstatistiği Sana-
yi Bakanlığı ile çalışmak lazım. Bak-
madığım için bir şey söylemiyorum. 
Ama umum olarak kafamda rakam-
lar var. Son 20 yılda patente, özgün 
sıradışı teliflerde 1’e 10 gibi artışlar 
olduğunu biliyoruz. Ama ülkemizde 
20 yıl evvel ihtiyacımız olan malların 
yüzde kaçını üretebiliyor ve beğeni-
yorduk; bugün yüzde kaçını üretiyor 
ve beğeniyoruz? Sürece baktığımız-
da kendi ürettiklerimizi beğenir de 
olmaya başladık. Türkiye çok mesafe 
alıyor ama aldıkça yeni tasarımlara 

da ihtiyaç hissediyor. Sanat dönüp 
kendi köklerinden ilham alacak. Gi-
deceği yerde arkeolojik kazılardan 
başlayacak. İlhamını alarak üretime 
başlayacak. Çünkü binlerce yıllık bi-
rikim bize ilham olur mu olur. İnsan 
var olduğundan beri mükemmel ve 
her dönem inanılmaz sanat eserleri 
ortaya koymuş. Bugünün insanı çok 
daha modern imkanlar içerisinde bu 
fırsatlara ulaştığı için şanslı. Kainatın 
bir parçası olduğunu hissedemediği 
içinse şanssız. O yüzden ilhamı bazen 
daralmış da oluyor. Bol bol gezmek 
ve fotoğraf çekmek lazım. Bütün çağ-
larda insanın organik olarak yaptığı 
işlere fokuslanmak lazım. Karşılaş-
tığım  genç bir mimar grubu benden 
ne yapalım diyerek bir tavsiye iste-
diler. Ben de onlara muhakkak eski 
bir tarihi konak olur, mekan olur onu 
anlayın, inceleyin, bağ kurun dedim. 
Çünkü ustalık gerektiren o binaların 
bir duygusu var. Evet şimdi dönüp o 
binalarda yaşamayız bunu kabulle-
niyoruz. Ama o ruh bugünün beton 
binalarında yok. Maalesef yine bura-
larda yaşamaya devam edeceğiz ama 
o ilhamları unutmayalım. Oradan 
ilham almaya devam edelim. Kökü-
müzden kopmayacağız bunu bütün 
insanlık için söylüyorum. Herkes 
kendi şehrinin değerlerini bulucak. 
Elbette bizim coğrafyamızda, dini-
mizde en önemli değerimiz tevazu ve 
paylaşmaktır. Kültürümüzde de her 
şeyde de bu duyguyu katacağız. Eğer 
bu duyguyu katmazsak kendi rengi-
mizi de vermemiş oluruz. 

Şehirlere kültür sanat yol haritalarını 
öğretmemiz gerekiyor

Festivalin geleceği için düşünceleri-
niz nelerdir?

Toplumsal hafızaya bir iş tutuş 
öğrettiğinizde onu herkes kabul-
leniyor, içselleştiriyor ve öyle dav-
ranmaya başlıyor. Çok kısa sürede 
misyonunu yerine getirir. İş tutuş iti-
bariyle herkese ilhamını verebilirse 
ondan sonra bunu yapmamıza gerek 
kalmayabilir. Çünkü artık herkes ne 
olduğunu öğrenmiş olacak. Biz ba-
kanlık olarak organizasyon aklını, 

ilhamını, eğiticiliğini, tasarımını bir 
yöntemle ortaya koyuyoruz. Yeni bir 
şey ürettiğinizde ilk olarak herkes 
birbirine nasıl yapıldığına dair ba-
kar. Sonrasında ise işi çoklayarak, çe-
şitli üretimlere geçebilir. Ona fırsat 
yaratmamız lazım ve şehirlere kültür 
sanat yol haritalarını öğretmemiz 
gerekiyor. 

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ni ta-
kip edeceklere ne söylemek istersi-
niz?

Kültürden uzak olursanız ve sanat-
tan kopuk olursanız başarılı olma 
şansınız yok. Ama kültür ve sanatın 
tüketicisi olmanız yetmez işin içe-
risine katılmanız gerekiyor. Bunu 
özellikle tavsiye ediyorum. Neler ya-
pılabilir derseniz; gezip ve fotoğraf 
çekebilir, onun yanında bir enstrü-
man çalmaya mesela ney çalmaya 
başlayabilirsiniz.



ÖNERDİKLERİM
Dost Bağının 
Meyveleri 
Abdullah Esen / Türk 
Edebiyatı Vakfı
Başta memleketi Er-
zincan olmak üzere 
Anadolu'ya mâl olan 
halk edebiyatı mah-
sullerini araştırmaya 
ömrünü vakfeden, 
bir yandan araştır-
malarını yayına dö-
ken, diğer yandan 
bu sahada hizmet 
verecek talebeler yetiştirme sevdasıyla 
tutuşan, hepsinden de önemlisi araş-
tırdığı kültürü bizzat yaşayan kıymetli 
bir şahsiyetti Nurettin Albayrak; sahada 
derleyen, kütüphanede araştıran, sınıf-
ta öğreten, sahnede icra eden çok yönlü 
bir hoca, halis bir Anadolu beyefendisi... 
Gerçi ilgisi, muhabbeti, tebessümü, cö-
mertliği, iyi niyeti, öğrencisine sahip çı-
kan babacan ve samimi tavrıyla hafızala-
ra çoktan kazınmıştı ama çalışmalarında 
kitabi olan, dillerdeki sözü kitaba döken, 
her derse kucak dolusu kitapla gelen, 
odasında kitaptan görünmeyen, hasılı 
kitapta fani olan Nurettin Bey Hoca'mızı 
yine kendisine yaraşır bir kitapla hatı-
ralarda yaşatmak en münasibi olacaktı. 
Hayat yolculuğu, çalışmaları, alana yap-
tığı katkılar, yakınlarının şehadetleri ve 
ayrıca gerek dost gerekse talebelerine ait 
ilmî araştırmalar, bu hatırayı farklı yön-
lerden tamamlayan birer rol üstlendi. İki 
kapak arasında buluşan eş, dost, kardeş, 
arkadaş, hoca, talebe hep birden Albay-
rak'ın da en çok sevdiği türkülerden bi-
rini, Gevherî'nin "Dost bağının meyveleri 
erişti” mısraıyla başlayan şiirini akla ge-
tirdi. Bu ismi unvan yaparak biz de rah-
metli hocamızın aziz hatırasına yaraşır 
bir dost bağı kurabilmiş olmayı temenni 
ediyoruz.

Mekânı Cennet olsun...

İslam İlim 
Geleneğinde Nevevi 
Nail Okuyucu / İSAM

Nevevî (ö. 676/1277), İslamî 
ilimlerin muhtelif sahaları-
na yayılan telifleri sayesinde 
şöhret bulmuş ve “İmam” ün-
vanıyla anılmaya değer gö-
rülmüş bir âlimdir. Fıkıh ve 
hadisin yanı sıra rical-tabakat, 
ezkâr ve âdâb gibi alanlarda 
pek çok eser veren Nevevî’nin 
metinleri, Memlükler döne-
minde Şam-Kahire hattında 

şekillenen İslamî ilimler zih-
niyetinin ve telif üsluplarının belirginleş-
mesine katkı sağlamıştır. Şâfiî fürû fıkhının 
istikrar bulmasına ve hadis şerhçiliğinin 
klasik muhtevasının belirginleşmesine etki 
eden Nevevî’nin mezhep fıkhına dair yaz-
dığı eserler kendisinden sonraki literatüre 
yön vermiş, hadis alanındaki telifleri ise şerh 
faaliyetinin yanı sıra derleme çalışmaları-
nın da en seçkin örnekleri arasında kabul 
görmüştür. Rical-tabakat ve özellikle âdâb 
alanlarındaki eserleri de okunup takip edi-
len Nevevî’nin çalışmaları, İslamî ilimlerin 
İkinci Klasik Dönem’de kazanacağı muhte-
va ve üslubun şekillenmesine tesir etmiştir. 
Nevevî’nin hayatına ve ilmî şahsiyetine, için-
de bulunduğu ilmî çevreye, eserlerine, ilim 
ve düşünce dünyasına ve etkilerine nüfuz 
etmeyi amaçlayan bu çalışma, bu konulara 
dair makalelerle literatür tanıtımını hedef-
leyen eklerden oluşmaktadır. Bu çalışmanın 
Nevevî ve dönemine dair bir kaynak eser ol-
ması hedeflenmektedir.

Orta Asya ve Göç Yolu 
Dönemi Mutfağı   
Nevin Halıcı / Kitap Dünyası
Yemek yazarı Dr. Nevin 
Halıcı’nın çalışmaları 
bize Türk Mutfağının 
dünden bugüne uza-
nan seyrini tek bir çizgi 
doğrultusunda değil 
fakat çok katmanlı bir 
tarzda ele almamız ge-
rektiğini göstermekte-
dir. Dr. Nevin Halıcı bir 
akademisyen titizliği ve 
sistematizasyonu ile Türk Mutfağının tari-
hini birinci el yazılı kaynaklara dayanarak 
Orta Asya coğrafyasından başlatmakta, 
Türklerin göç yollarını Karahanlıların, 
Gaznelilerin, İranî kavimlerin üzerine bir 
Türkî şal atan Selçuklulara kadar oradan 
da İstanbul’a kadar zamanla yayılan ve 
yayıldıkça zenginleşen bir nehir metaforu 
ile anlatmaktadır. Dr. Halıcı bu nehrin alt 
katmanında Orta Asya rayihasının Ana-
dolu’nun yerleşik kültürlerinin lezzetlerini 
yansıtan yöresel mutfakların zenginlik-
leriyle nasıl iç içe geçtiğini de göstererek 
günümüz Türk mutfağını besleyen ana da-
marları bütüncül bir bakışla bize sunmak-
tadır. Dr. Nevin Halıcı Türk Mutfağı hak-
kındaki yazılı kaynaklara dayalı yazılarını 
şu dört ana tema altında yayıma hazırla-
mıştır: Orta Asya ve Göç Yolu, Anadolu Sel-
çukluları, Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet 
Dönemi. Elinizdeki Orta Asya ve Göç Yolu 
adlı bu çalışmada Türk mutfağına ait bilgi-
ler Orhun Abideleri, Kutadgu Bilig, Divanü 
Lügat-it Türk gibi ön kaynaklara dayanıla-
rak kronolojik sıra ile verilmektedir. Bu ve 
dizinin izleyen kitapları mutfak kültürü ile 
ilgilenen kişilere örneği bulunmayan birer 
başvuru kaynağı olacak niteliktedir. Prof. 
Dr. Nilgün Çelebi

Sahaflar Kitabı   
Kolektif / Dergâh
Sahaflar kitap üretimi ve satışı, ayrıca 
kitap kültürü ve sanatlarıyla iştigal eden 
kadim bir esnaf grubu. Tarihî İstan-
bul’un ve ilim ve sanat merkezi bütün 
büyük şehirlerin ay-
rılmaz bir parçası. Sa-
haf çarşıları da öyle. 
Yanında yöresinde 
hattatlar-müstensih-
ler, kâğıtçılar, mürek-
kepçiler, mücellitler, 
müzehhipler, kalem, 
divit, hokka, mistar, 
kalem açacağı, rih gibi 
yazı levazımatı yapıp 
satanlar gibi alt esnaf 
grupları var. Her dönemde ve hemen 
her kültür havzasında entelektüel ve es-
tetik bir muhit. İlim-irfan pazarı… Aynı 
zamanda sohbetin ve bitmez tükenmez 
kitap “dedikodu”larının mekânı. Matba-
anın, basılı eserlerin devreye girmesiyle 
hayli tehavvülat geçiren, zaman içinde 
ilgileri ve alıp sattıkları unsurlar, kullan-
dıkları araçlar artarak, eksilerek değişen, 
dönüşen sahaflar bugün de İstanbul’da 
ve büyük şehirlerde varlıklarını sürdü-
rüyorlar. Bu kitap son İstanbullu sahaf-
lardan birkaçıyla, meslekleri ve meş-
replerine, kitaplara, kitap muhiplerine, 
yazmalara, basmalara, ilim-irfan sahibi 
müdavimlere, kapılarına gelen kıymetli 
kütüphanelere, levhalara, nadir yahut 
imzalı risâlelere, gazete ve dergi koleksi-
yonlarına, hurdacılara, kaldırım sahafla-
rına, elbette kendi istisnai hikâyelerine… 
dair yapılmış uzun sohbetlerden oluşu-
yor. Fotoğraflar, kitaba dair binbir çeşit 
görsel malzeme onlara eşlik ediyor…

Elveda Güzel 
Vatanım    

Ahmet Ümit / Yapı Kredi

İki aşkı arasın-
da parçalanan 
bir adam İkin-
ci Meşrutiyet’in 
yaklaştığı günler, 
Osmanlı belki de 
hiç yaşamadığı 
kadar büyük bir 
buhranın, varoluş 
sancısının içinde. Hassas, incelikli ve 
kararlı Şehsuvar’ın sorumluluk bi-
linci ağır basar hem sevgilisi Ester’e 
hem de içindeki yazara sırtını döne-
rek İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne ka-
tılır. Büyük acılara ve pişmanlıklara 
sebep olacak bu kararından dönme 
fırsatını sonsuza dek kaçırmıştır ar-
tık. “Elveda Güzel Vatanım” iki ayrı 
zaman diliminde ilerleyen, anlatıldığı 
dönemde yaşanan çalkantıları dü-
şündüğümüzde edebiyatımızdaki bü-
yük bir eksikliği dolduran bir roman. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki “siyasi 
hesaplaşma” dönemine tanıklık eder-
ken diğer yandan Osmanlı’nın son 
dönemine damgasını vuran İttihat 
ve Terakki Cemiyeti’nin eylemlerine 
içeriden bir göz sayesinde yakından 
bakıyoruz. “Kendini sevdiği kadına 
adayan fedakâr bir âşık olmak yerine, 
kendini vatanına, milletine adayan 
bir fedai olmak çok daha anlamlı de-
ğil mi?”

Hatırla  

Alp Paksoy / Ötüken

İsa Mesih’ten 
sonra hakkında 
en çok yayın ya-
pılan kişi Adolf 
Hitler’le ilgili 
“yeni” ve “bilin-
meyen” ne kal-
mıştır? Yeni ve 
bilinmeyen pek 
çok olay tarihin 
sis perdesi ardın-
da gün ışığına çıkarılmayı bekliyor 
çünkü birçok belge uzun yıllardır ka-
muoyundan gizleniyor. Özellikle 1991 
yılından sonra açıklanmaya başlanan 
belgelerin çoğu, tarihçiler tarafından 
yıllardır kesin “doğru” kabul edilen 
birçok bilgi ve yorumun geçersiz ol-
duğunu ortaya çıkardı.

Aytunç Altındal, Bilinmeyen Hit-
ler’deki “yeni” belgeler, bulgular ve 
bilgilerle iktidara geldiği 1933 yılına 
kadar Hitler’in hayatından kesitler 
sunuyor. “Hitler’in bir iş kazası” olma-
dığını, Nazilere yolunu açan esraren-
giz bir Okült örgütle ilişkilerini, bu 
örgütün kurucu ve yöneticisinin hiç 
değinilmemiş yönlerini gün ışığına 
çıkarıyor. “Thule Gessellschaft” adıy-
la bilinen bu gizli örgütün kurucusu 
Baron Rudolf von Sebottendorff, çift 
taraflı bir casus ve aynı zamanda Bek-

taşi ve Mason’du. Tarihçilerden ken-
disini on yıllarca gizlemeyi başaran 
Hitler’in “yol göstericisi” ve “rakibi” 
olan Sebottendorff Türk vatandaşıydı 
ve Hitler’i iktidara getiren esrarengiz 
örgütü ilk kez İstanbul’da kurmuştu. 
Hitler’in hiç bilinmeyen bu yönünü 
Alman ve İsrailli araştırmacılar da ilk 
kez bu kitaptaki belgelerden öğren-
mişlerdir.

Küçük Otel  

Christina Stead / Türkiye 
İş Bankası

İkinci Dünya Sa-
vaşı’nın ardından 
Cenevre Gölü’n-
deki küçük bir 
otelde, hepsi de 
hayatlarındaki 
finansal, kişisel 
veya politik so-
runlardan kaçan 
bir grup insan bir 
araya gelir. İsviç-
re-Turu Oteli’nin 
sahibi Madam Bonnard, konuklarının 
kendi arkadaşlarına, ailelerine ya da 
avukatlarına söyleyemeyeceği birçok 
sırrına vâkıftır. Her bir konuğun tu-
haflıkları, çaresizlikleri, kıskançlıkla-
rı, önyargıları ve kinleri birbirleriyle 
kurdukları ilişkilere yansır. Stead ka-
rakterleri aracılığıyla savaşın mirasını, 
Soğuk Savaş’ın etkilerini ve uluslarara-
sı kara para aklama ile vergi kaçakçılı-
ğının yükselişini analiz eder. İlk olarak 
1973’te, Christina Stead’in Avustralya’ya 
dönüşünden kısa süre önce yayımla-
nan ve yazarın Avrupa otellerindeki de-
neyimlerinden esinlenen Küçük Otel, 
savaş sonrası Avrupa’da değişen hayat-
ların detaylarla pekiştirilmiş incelikli 
bir hicvidir. Stead komünizm yanlısı 
bir ekonomist olan eşi William J. Blake 
ile Avrupa’da yaşadığı 1950’li yıllarda 
sürekli günlük tutar. Bulundukları yer-
lerin manzarası ve hava durumu, rüya-
ları, sinema ve opera gezileri, otel per-
soneliyle diğer konukların tasvirleri ve 
geçmişleri, yazarın neredeyse yirmi yıl 
boyunca kurguladığı ve çeşitli taslakla-
rını yazdığı Küçük Otel’in de temelini 
oluşturur.

Neden İslam’ın Orta 
Çağı Yoktu?   

Thomas Bauer / Runik

Orta Çağ kavramı, kullananların 
düşündüğünden daha fazla hasara 
neden oluyor. “İslam’ın Orta Çağı” 
kavramı ise büyük ölçüde tartışılma-
mıştır. Peki, “İslam'ın Orta Çağı" ifa-
desi aslında neyi tanımlıyor? Modern 
Çağ öncesi İslam kültürlerini ele al-
mamızda bu ifadenin ne gibi etkileri 
var? Kültürlerarası karşılaştırmalar-
da bu kullanımın sonuçları nelerdir? 
İslam çoğu zaman Orta Çağ’da takılıp 
kalmakla suçlanıyor. Peki, ya İslam’ın 
Orta Çağı yoksa? Thomas Bauer, Ne-
den İslam’ın Orta Çağı Yoktu? -An-

tik Çağ’ın Mirası ve Doğu- kitabında, 
“Orta Çağ” olarak adlandırılan dö-
nemde Avrupa’da kayıp kültürlerin 
yalnızca harabelerine rastlanırken, 
İslam dünyasında bayındır şehirle-
rin bulunduğunu ve bilimlerin bütün 
canlılığıyla gelişmeye devam ettiğini 
gösteriyor. Almanya’nın en çok satan 
kurgu dışı kitaplarından biri olan bu 
kısa başyapıt, reforma ihtiyaç duyan 
“İslami Orta Çağ” görüşümüzü yerle 
bir ediyor. 

Doğu’nun an-
tik kentlerin-
de hamamlar, 
camiler, kili-
seler ve diğer 
büyük taş ya-
pıtlar ayakta 
kalırken, o 
dönemin Av-
r u p a ’ s ı n d a 
bunlar birer 
harabe haline 
gelmişti. Oysa Doğu’da hekimler Ga-
len’in tıbbını devam ettirmişler; doğa 
bilimleri ve edebiyatta birbirinden 
eşsiz eserler kaleme alınmıştır. Do-
ğu’nun günlük hayatında bakır sikke, 
kiremit, cam gibi gündelik hayatın 
önemli unsurları yaygın bir şekilde 
kullanılırken, Avrupalılar bunları an-
cak Yeni Çağ’ın başında (tekrar) keş-
fetmişlerdir. Bauer, antik kültürün 
Endülüs’ten Kuzey Afrika ve Suriye 
üzerinden İran’a kadar yaşamaya na-
sıl devam ettiğini, neden 11. yüzyılın 
Hindukuş’tan Batı Avrupa’ya kadar 
bütün Avrasya’da, daha sonra Yeni 
Çağ’da da takip edilecek bir dönüm 
noktası olduğunu somut bir şekilde 
anlatıyor. Thomas Bauer bu kitabıyla, 
alışagelmiş çağ sınırlarını ikna edici 
bir şekilde yerinden ediyor ve Doğu 
ile Batı’ya dair klişeleşmiş görüşle-
ri bir bir çürütüyor. Çalışmalarıyla 
2013 yılında Gottfried-Wilhelm-Leib-
niz-Ödülü’ne ve 2018 yılında Tracta-
tus Ödülü’ne layık görülen Thomas 
Bauer’in Neden İslam’ın Orta Çağı 
Yoktu? -Antik Çağ’ın Mirası ve Doğu- 
kitabı da 2019 yılında WBG (Bilimsel 
Kitap Topluluğu) Beşeri Bilimler En 
İyi Kitap Ödülü’nü kazandı.

Ali Haydar Haksal’dan 
tavsiyeler Bu hafta “Evdeki Yabancı”, “İki Ateş Arasında”, “Oruç Çağrısı”, “Doğu Büyüsü: Ah Kudüs”, “Renklerin Dan-

sı”, “Rüya Rüya İçinde”, “Mum ile Pervane” ve daha birçok deneme, öykü, roman, inceleme ve biyografi 
eserlerinin sahibi Ali Haydar Haksal’a “Hangi kitapları okuyalım?” diye sordum. Evvela yakın zamanda 
ebedi âleme irtihal eden Üstad Sezai Karakoç’un tüm eserlerinin gençler tarafından okunması gerekti-
ğini söyledi ve 7 Güzel Adam’dan seçkiler sundu. İşte aldığım cevaplar:

Batı Notları 
Nuri Pakdil / Edebiyat 
Dergisi

Batı’ya dair tespitlerin yapıldığı bir 
kitap “Batı Notları”; iyi ki okudum 
diyorum. Yazarın daha kitabın ba-
şında kurduğu şu cümle özet ma-
hiyetindeydi: “Ama öykünmekle, 

inançları davranışları 
farklı uluslara göre dü-
zenlenmiş kurumları 
almakla, onların ay-
nısını kurmakla, ulu-
sal birleşime varmak 
mümkün müydü?” Batı 
bu kadar samimi bir 
şekilde, ancak bu kadar 
güzel yazılabilirdi. Bir 

dostumdan dinliyormuş gibi okudum 
Batı Notları’nı. / Ayşegül Toprak “Batı 
Notları”, Nuri Pakdil’in Paris, Brüksel 
ve Roma’ya yaptığı gezinin notlarını 
içeriyor. Batı Notları’nda Nuri Pak-
dil, tarih bilincine sahip Müslüman 
bir yazarın bakışıyla Batı’yı, Batı top-
lumlarını eleştirel bir gözleme tâbi 
tutuyor. Sunuş yazısında, şöyle deni-
yor: “Yalnızca izlenimlerimi değil, Ba-
tı’nın bende yaptığı çağrışımları da 
yazdım. Şunu da belirteyim: Bilinen 
gerçeklere yeni bir şey eklenmedi. 
Ama bunlarla, uygarlık sorunlarımı-
za az çok değiniliyorsa, bu gerçek-
lerin sürekli yazılması ve üzerinde 
düşünülmesi zorunludur.” Uzun yıl-
lar sonra, kimi küçük eklemeler ve 
değişikliklerle yeniden basılan Batı 
Notları, genç okurlara Nuri Pakdil’i 
yakından tanımaları için bir imkân 
kabul edilmelidir. / Şaban Abak 

Hastalar ve Işıklar   

Rasim Özdenören / İz

“Türk öykücülü-
ğüne ve düşünce 
dünyasına yeni 
fikirler ve boyut-
lar kazandırarak 
unutulmaz eser-
ler veren Rasim 
Özdenören, öykü 
ve düşüncedeki 
istikrarlı ve güçlü 
konumuyla kendinden sonra gelen 
pek çok yazarı etkiledi. Türkçeyi doğ-
ru ve güzel kullanmaktaki mahareti, 
insan ruhunun sırlarına vâkıf olması, 
gözlemciliği, ayrıntıları yakalamada-
ki ustalığı, dilde ve muhtevada yerli 
duruşu her kesimde kabul gördü. 
Öyküleri; özetlenemez oluşuyla, her 
defasında yeniyi ve yenilenmeyi ya-
kalamasıyla dikkat çekti. Benliğimizi, 
bilincimizi tazeleyen, okuyucusunu 
tekraren kendine çağıran metinler 
ortaya koydu. Toplumdaki değişme-
yi, yabancılaşmayı, uyumsuzluğu, 
modern çağın insanının dramını ve 
trajiğini sergilemedeki başarısıyla 
özgün bir yere sahip oldu. Bu özellik-
leriyle edebiyat ve düşün dünyamı-
zın bilgesi olarak anıldı. Türk öykü-
cülüğünün ve deneme yazarlığının 
gelmiş geçmiş en usta kalemlerinden 
biri olarak temayüz etti.” “Hastalar ve 
Işıklar”; bireyin toplumsal değerle-
rinden koparılışını, yalnızlığını, ya-
bancılaşmasını, yaşadığı ikilemleri 
anlatıyor. İnsanın kendini, benliğini, 
bilincini, değerlerini arayışını meta-
fizik boyutlarıyla aktarıyor bizlere. 

Yaşadığı hayat karşısında panikleyen 
modern insanın trajedisi bütün ger-
çekliğiyle ortaya konuluyor. Hayat ve 
ölüm sarkacında mutsuz, umutsuz ve 
huzursuz insanların öyküsü… Öykü-
yü dantela gibi işleyen bir Türkçe, ha-
yal gücünü tutuşturan tasvirler, ger-
çeklik duygusundan koparmayan bir 
örgü, alışılmışın dışında bir kurgu… 
“Hastalar ve Işıklar”, onun şimdiden 
klasikleşmiş olan öyküler demeti.

İnsan ve İslâm  

Alaeddin Özdenören / İz

Alaeddin Özdenören, edebiyatçı ki-
şiliği ile tanınmakla birlikte, aynı 
zamanda ikizi Rasim Özdenören’le 
birlikte büyüdüğü ortak düşünce ik-
liminin izle-
rini mütevazı 
bir şekilde 
p a y l a ş m ı ş 
bir fikir ada-
mı. Hayatın 
k e n d i s i n i 
s a v u r d u ğ u 
zaman ve ze-
minler, onu 
gözlerden ve 
dikkatlerden 
k a ç ı r m ı ş . 
Günışığına çıkarmakla gurur duydu-
ğumuz, onun gözden kaçmış metinle-
rinden biri de elinizdeki bu eserdir. 
İnsanı, İslâmı ve insanın İslâm ile iliş-
kisini, bir medeniyet ekseninde ele 
alan bu küçük hacimli ama kıymetli 
eser, konuya ilişkin beslenme kay-
naklarının çorak olduğu bir dönem-
de, okur için vaha etkisi yapmıştı. 

Eserin üzerinden 30 seneyi aşkın bir 

süre geçtikten sonraki bu yeni baskı-

sı, konu hakkında düşünmek ve fay-

dalanmak için bir fırsat niteliğinde...

Yaşamak  

Cahit Zarifoğlu / Beyan

Yeni Türkçe-

deki hatıra 

türünün en 

yetkin örnek-

lerinden biri 

olan Yaşamak, 

toplumsal ola-

rak bir ışığa 

dönüştürmek 

i s t e d i ğ i m i z 

acıya, bireysel 

bir dünyada aydınlık sağlamaktadır.

Zarifoğlu, çevremizde gelişen olay-

ların gözümüzü yorduğu ve bizim, 

hayatın bütünsel akışıyla olan bağ-

larımızı güçlükle koruduğumuz dö-

nemde, o bağlara canlılık veren bir-

kaç şairimizden biridir. Yaşamak, 

şiirindeki derinliğin yol açtığı açılım 

getiren ve şaire ait iç dünyanın zen-

ginliğini gözler önüne seren bir eser-

dir. Şair, yaşamayı varlık ve oluşun 

özüne dokunan bir derinlik içinde 

algıladığı ve arka planındaki hikmet-

le anlaşarak yaşadığı için, aynı hik-

metin onun anlatımında parıldaması 

pek tabiidir.

İlk olarak 1973’te, 
Christina Stead’in 
Avustralya’ya 
dönüşünden kısa 
süre önce yayımlanan 
ve yazarın Avrupa 
otellerindeki 
deneyimlerinden 
esinlenen Küçük Otel, 
savaş sonrası Avrupa’da 
değişen hayatların 
detaylarla pekiştirilmiş 
incelikli bir hicvidir.

“Hastalar ve 
Işıklar”; bireyin 
toplumsal 
değerlerinden 
koparılışını, 
yalnızlığını, 
yabancılaşmasını, 
yaşadığı ikilemleri 
anlatıyor. İnsanın 
kendini, benliğini, 
bilincini, 
değerlerini 
arayışını metafizik 
boyutlarıyla 
aktarıyor bizlere.
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Yaza merhaba derken okuma 
listelerimizi de ihmal etmeyelim
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Yılın en sıcak ve neşeli günleri geldi 
çattı. Tabiatın nimetlerinden en yo-
ğun şekilde faydalandığımız bu ay-
larda küçük-büyük, öğrenci-çalışan 
hepimiz yaz planlamalarımıza başla-
mış durumdayız. Sevgili kitapsever-
ler de yaz mevsiminde okuyacağı ki-

tapların listesini yapmaya başlamış, 
uzun zamandır almayı düşündüğü 
kitapları sipariş etmiş bulunmakta-
dırlar illaki. Özellikle uzlet ve inziva 
sevenler kitlesel eğlenceli etkinlik-
lerden ziyade yoğun bir kitap okuma 
kampına gireceklerdir. Yaz kitapları 

denince tabii olarak çocukluğumdan 
bugüne yaz mevsimleri okuduğum 
kitaplar geliyor. Mesela “Değirme-
nimden Mektuplar” ve “Robinson 
Crusoe” buna örnek. O kitapları ne 
zaman görsem ve hatırlasam kışta 
bile olsam yaz tadı ve yaz kokusu alı-

rım. O kitaplar artık bana yaz dokusu 

hissettirir. Sizlerde de aynı hislerin 

uyandığını tahmin edebiliyorum. 

Ben kendi listemi hazırladım. Sizle-

re de tavsiye ediyorum. İyi okumalar 

dilerim.

h.aygul@litrossanat.com

Halil İbrahim Aygül
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Litros Sanat’ın yeni sayısı için “Mekânsal Katmanlar, Zaman Dışı Diyaloglar: Heterotopik Mekânlar Olarak 
Sınırlar ve Surlar” başlığıyla bu yıl dördüncü kez gerçekleşen Uluslararası İstanbul Trienali’nin katılımcı 
sanatçılarıyla konuştuk. Sanatçıların yanıtlarında buluştuğu ortak nokta çalışmalarının mekânla diyaloğu 
ve uyumu oldu.  
12 Mayıs'ta Yedikule Zindanları'n-
da kapılarını sanatseverlere açan 4. 
Uluslararası İstanbul Trienali, Tür-
kiye’den ve dünyadan 29 sanatçının 
farklı biçimsel formlarda ve mekâ-
na özel olarak ürettikleri eserlerden 

oluşuyor. Bağımsız Sanat Vakfı tara-
fından organize edilen, T.C. İletişim 
Başkanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı ve Fatih Belediyesi tarafından 
desteklenen trienal bu edisyonunda 
“Mekânsal Katmanlar, Zaman Dışı 

Diyaloglar: Heterotopik Mekânlar 
Olarak Sınırlar ve Surlar” başlığı üze-
rine şekilleniyor.13 Haziran’a kadar 
devam edecek olan trienalde aynı 
zamanda sanatçı atölyeleri, ücretsiz 
rehberli turlar, söyleşi, performans 

ve gösteriler gerçekleştiriliyor. Hülya 
Yazıcı ile Filiz Ağdemir’in küratör-
lüğünde düzenlenen 4. Uluslararası 
İstanbul Trienali’ni, Litros Sanat’ın 
yeni sayısı için katılımcı sanatçılarla 
konuştuk. 

Sanatçılar çalışmalarıyla 
Yedikule Zindanları’nda 
yeniden “karşılaşıyor”

a.demirtas@litrossanat.com 

Ali Demirtaş

Çalışmamı yaklaşık 1500 yıllık bir 
koşuşturmanın hafızası ile buluşturuyorum

Eserimizin içini adiyet ve 
özlem gibi hislerle doldurduk 

Eserim trienalde izleyicilerle buluştuğu her 
gün daha da tamamlanıyor

Çalışmam Avrupa’yı Asya’dan ayıran kırık 
bir boşluk yaratıyor ve bir köprü örüyor

Yedikule Hisarı üzerine düşünürken birden 
fazla unsura tutunmam gerektiğini fark ettim

Yok oldukça unutulanın izlerini mekânın 
belleğine sabitleyerek arşivledim

Böyle bir sahayı keşif ve hikâyelerin
içinde dolanmak heyecanlı bir süreç

Özgün Şahin

Nilhan Sesalan

Sebahattin Alaca

Mareo Rodriguez

Ayşegül Altınok

Sarya Nurcan Kaya

Didem Erbaş

Maze Sürer

Fotoğraflar: Serhat Kılıçbay

Bir sanatçı olarak daha önce birçok 
sergi mekânında çalışmalarımı ser-
gileme fırsatım olmuştu ama davet 
edildiğim andan itibaren beni ger-
çekten heyecanlandıran bir sergide 
yer almak çok özel bir deneyim. Bu 
özel deneyimin öncelikli olarak ne-
deni Yedikule Zindanları gibi hem 
mimari hem de tarihi açıdan oldukça 
önemli ve bir o kadar karakteristiği 
yüksek bir mekânda çalışmamla yer 
almam. Ayrıca sergideki diğer değerli 
sanatçıların çalışmalarıyla aynı çatı 
altında olmak bu eşsiz mekânı bera-
ber deneyimlemek oldukça değerli. 
Bu eşsiz mekâna özgü olarak tasarla-
dığım ve yerleştirdiğim çalışmamda 
gündelik hayatın koşturmasının ol-
duğu küçük video kesitleri yer alıyor. 
Yüzlerce video kesitinin bir araya ge-

tirerek bir ‘noise’ etkisi oluşturmaya 
çalıştığım video çalışmamı yaklaşık 
1500 yıllık bir koşuşturmanın hafıza-
sı ile buluşturuyorum. Projeksiyon ile 
bu taş duvarlara yansıttığım günde-
lik yaşam görüntüsüyle taşların do-
kusunu ve hafızasını iç içe geçirerek 
bir ‘bütünleşme’ etkisi oluşturdum. 
Kent yaşantısının ortak alanlarında-

ki herhangi bir hareketli geçiş anının, 
çoklu olarak gösterildiği video çalış-
mamda, hareketliğinin esas kaynağı 
ve yönü okunaksız bir tekrara dönü-
şüyor ve bu tekrar, görüntüleri ka-
yıp ve amaçsız şekilde sıradanlaşan 
figürler aracılığıyla muğlaklaştırı-
yor. Bugün modern kentlerdeki geçiş 
alanlarının bildik görüntüsü videoya 
eşlik eden sesle de aşina bir etki yara-
tıyor. Bu çalışmanın köklü bir tarihe 
sahip olan Yedikule Zindanları’nın 
odaları birbirinden ayıran ve mekânı 
yani içeriyi dışarıya bağlayan merdi-
ven boşluğuna yerleştirilmesi, video-
nun ve mekânın zamansal gerilimini 
derinleştirirken, belki binlerce yıllık 
koşturmaların, işlerin, günlük hayata 
dair hareketliliğin ortak belleğine de 
atıfta bulunuyor.

Mekân, işimi bambaşka bir 
şekilde görmemi sağlıyor

Trienalin dördüncü-
sünde yer almaktan 
heyecan ve mutluluk 
duyuyorum. Kültür, 
toplum, birey, coğraf-
ya, tarih gibi birçok 
kavramdan temel alan, 
mekân-zaman ve in-
san ilişkisini dönüştü-
rebildiğine inandığım 
bu projede hem izleyi-
ciler hem de sanatçılar 
açısından çok değerli anlar deneyim-
lendi diye düşünüyorum. İstanbul’un 
kozmopolit yapısında, geçmişten 
günümüze aktarılan değerli bir mi-
ras Yedikule Hisarı. Bir zamanlar 
şehri sınırlayan surların, zindanların 
içinde çağdaş, genç sanatçıların bu 
mekânda bir araya gelişi zaten çok 
katmanlı olan dokuya bambaşka bir 
etki katıyor. Tüm o yaşanmışlıkla-
rın üzerinde kolektif ve yeni bir inşa 
halini deneyimliyoruz sanki. Heykel 
yerleştirmem “Diyalog” Kitabeler Ku-

lesi’nde yer alıyor. 
Mekânı ziyaret etti-
ğim sırada gerçek-
ten çok etkilendim. 
Kulenin dokusu 
ve işlerimde açığa 
çıkan kişisel üslu-
bumun uyum sağ-
ladığını hissettim. 
Kulenin içinden 
dolaşan merdiven-

ler belirli pencerelere açılıyor fakat 
tüm açıklıklara ulaşmak bizler için 
imkansızdı. Kulenin, kendi zamanın-
daki kullanım amacını da düşündü-
ğümde sanki bu durum insanın bir 
birey olarak topluluk ile arasındaki 
bağları ve iletişimin mümkünlüğünü 
sorguladığım çalışmamı da bambaş-
ka bir şekilde görmemi sağlıyor ve 
mekânla bütünleşiyor. Yerden yük-
selen direkler bir şekilde kule ile ve 
kendi aralarında belli belirsiz bir ile-
tişim kuruyor.

İstanbul doğduğum şehir. 1970'ler-
den günümüze o bana, ben de ona 
tanığım. Prehistorya, Roma, Bizans, 
Osmanlı, Türkiye ve benim Balkan-
lar'dan gelen aile kökenlerim… Kö-
kenleri Gürcistan ve Artvin olan iki 
Yunan sanatçı ile birlikte yapıt üret-
me deneyimimiz: Yük. Üç ay önce 
Odysseas Tousinidis ve Giorgos Taxi-
dis ile 2022 İstanbul Trienali için 
İstanbul'da pandemi koşulları eşli-
ğinde buluştuk. İstanbul, Yedikule 
Zindanları ve günümüz sosyolojisi 

üzerine sohbet ettik, hissettiklerimizi 
değerlendirdik. Bu süreçte trienalin 
küratörü Filiz Ağdemir ve müzecilik 
üzerine ihtisasını yapmış koordina-
tör Zeynep Toy bize katkı sağladı-
lar. Sanırım hepimiz için önemli bir 
deneyimdi. “Yük” adını verdiğimiz 
yapıtımız İstanbul'daki baskın bir 
izlekten referans aldı. Dünya ve kent 
arasında fiziki bağ kuran yük gemile-
ri, Yedikule Hisarı'nın kulelerinden 
minyatür gibi görünürken, boşlukta 
süzülen sürrealist bir etki ile bizde 
öncelikli hale geldi. Gördüğümüz 
ölçek küçüklüğünde, mavi metal bir 
yüzeyde çamurdan yük gemileri yap-
tık ve Hisar’dan denize doğru yönlen-
direrek yerleştirdik. Minimal etkide 
form aktarımını görsel bir şölene 
tercih ettiğimiz “Yük” adlı yapıtımı-
zın içini, varoluştan günümüze bize 
ulaşan genetik istiften seçerek yükle-
diğimiz aidiyet ve özlem gibi hislerle 
doldurduk.

Böyle bir projede yer aldığım için 
mutluyum. Dönüşebilen malze-
meden yeniden bir üretim yapma 
düşüncesi üzerine planlamalar yap-
tım. Tüm planlamalarımın pozitif 
geri bildirimle gelmesi bu işe inan-

cımı daha da arttırdı. Eser şu an trie-
nalde izleyicilerle buluştuğu her gün 
daha da tamamlanıyor. ‘Briket’ eseri-
min mekanla ve izleyici ile derin bir 
bağ kurduğuna inanıyorum. Görseli-
nin orijinal briket görüntüsü olması-
na karşın malzemenin atık plastikten, 
parçalanmış sandalyelerden manu-
el olarak üretilmesi izleyicide ilgi 
uyandırıyor. Başka bir karakterinden 
bahsedecek olursak briketler temel 
bir inşaat malzemesidir. Sınırlar ve 
Surlar konusunda bize ipuçları veri-
yor. Emeği geçen tüm trienal ekibine, 
sponsorum Tilia ekibine ve tüm izle-
yicilere çok teşekkür ederim. 

Gelişmekte olan ve gelişme potansi-
yeli çok yüksek olan bu trienalin bir 
parçası olmak için davet edildiğim 
için çok mutlu oldum, etkinlik gerçek-
ten ilginç ve çeşitliydi. Serginin yer 
aldığı 13. yüzyılda yapılan Yedikule 
Zindanları belki de trienale katılma 
konusunda beni en çok ilgilendiren 
unsur oldu. Enstalasyonlarıma gelin-
ce, mekânın mimarisiyle çok ilgileni-
yorum. Bu durumda LED şerit ve tel 
gibi bir malzeme kullanarak kulenin 
yüksekliği arttırılıyor ve mekânın 
mimarisini takip eden dairesel ayna, 
yansıtıyor ve yansıtılıyor. Madde ve 
eterin iki kutbunu birbirine bağlıyor. 
Boşluğu, hiçliği, bilinmeyen yola o 
sessiz daveti, çağıran kapıyı, çatlağı, 
çatlak ve yarık gibi tek bir unsur be-
lirler. İki taraf arasında bir gerilim 
yaratır ve ona yaklaşır veya uzaklaşır 
gibi görünür. Aynı zamanda fissürün 
şekli, jeolojik çatlaklar, nehirler, da-

marlar, yaralar, ışınlar, kökler, nöral 
bağlantılar vb. gibi doğanın çeşitli 
biçimlerinde kendini gösteren bir 
kalıptır. Aydınlatmak ve iyileştirmek 
için geldiğimizi ve çatlakları açıp ka-
pama veya yaraları açıp kapama eg-
zersizini düşündüğümüzde çatlak, 
hepimizin içinde taşıdığı doğum ya-
rası olarak da anlaşılır. Ben, mekânın 
mimarisini eserimle harmanlıyorum 
ve bizi, gezdiğim manzaralardan çı-
kardığım özü görebileceğimiz, doğa-
nın yüceliğini ve ihtişamını sunduğu 
bir noktada, bir merkezde durduru-
yorum. Bölgenin, ruhun ve bedenin 
parçalanması, izleyiciyi portallardan 
geçerken bulan zirve ışıkları haline 
geliyor. Çalışmam aslında Avrupa'yı 
Asya'dan ayıran kırık, bir boşluk ya-
ratıyor ve aynı zamanda bir köprü 
örüyor. İki kıta ve Türkiye'nin 2 par-
çası arasında. Işık çatlağını yaratmak 
için referans olarak aldığım bölme 
çizgisinin tam da bu biçimi. Yedikule 
Zindanları kulelerinden birinin iç ça-
tısından sarkıyor. Ve bu bir kaçış ipi 
ve çıkış, bir portal olarak yorumlana-
bilir. Zeminde dairesel bir aynadan 
ışığın çatlağının yansıması var, bu da 
zenit ışığını aynı anda yerleştirmek 
ve yansıtmak odaya derinlik katıyor.

İstanbul Trienali’ne davet edildiğim 
için mutlu olduğumu belirtmek is-
terim. Trienalin gerçekleştirildiği 
Yedikule Hisarı Müzesi; hikayesi, do-
kuları, görsel kimliği ile üzerine dü-
şünmek, bir yapıt üretebilmek için 
çok etkileyici bir alan. Sanatçı için 
alışıldık bir alanı aşan her tür deneyi-
min, incelikli bir önem taşıdığını dü-
şünüyorum. Yapıtlarımı ışık ile temel 
biçimlerin bir araya gelerek donmuş 
bir anı, bir anının izlenimlerini kur-
ması üzerine kurguluyorum. Yediku-
le Hisarı üzerine düşünürken burada 
birden fazla unsura tutunmam gerek-
tiğini fark ettim. Birincisi burada ya-
pının tarihi boyunca sürekli bir akı-
şın olması, durmayan bir döngünün 
bir parçası olması, belirli öğelerin 
zamanla yalnızca sözcüklere dönüş-
mesi (altın kapı, akar su vb.) üzerinde 
durmaya karar verdiğim konulardı. 
Bu verilerden yola çıktığımda bura-
ya altın rengini anımsatan, donup 

kalmış bir yağmurun akışta görünen 
dikey elemanları gibi yerleştirilmiş 
bir yapıt kurguladım. Yapıt, surların 
içinde, mekânın tümünde, yapıların 
arasında bir yerden bir yere sürekli 
akışta kalmış bir suyun iziydi. Yerin 
tarihsel döngüsü gibi sürekli bir devi-
nim içinde olan, mekânın değişik yer-
lerinde görülebilen izlerde, kendisini 
belli eden bir akışın parçası olarak bu 
su, günün tüm döngüsü kullanan bir 
yapıt olarak kurgulandı. Sabahları 
sarı parlayan dikey elemanların bas-

kınlığını akşama doğru ışıkların ege-
menliği yeniyor… Geceleri ise yalnız-
ca bir ışık demeti iz olarak görünüyor, 
böylece yapıt tıpkı mekânın kendisi 
gibi sürekli bir döngüde kalıyor. Pek 
çok sergiye katılmış bir sanatçı ola-
rak bu serginin gerek mekân gerekse 
insan ilişkileri, işlere gösterilen özen, 
katılımcı sanatçıların birbirleri ile 
uyumu açısından beni çok mutlu et-
tiği söylemeliyim. Karma sergilerin 
bazen talihsizlikleri olabiliyor, sa-
natçıların eş değer biçimde konum-
lanmaması ya da yapıtların birbiri ile 
içinde oldukları alan ile ilişkilerinin 
doğru kurgulanamaması gibi… Bu 
serginin, bahsettiğim konularda çok 
özenerek kurgulanmış iyi bir ekip işi 
olduğunu, özellikle yapıtların mekân 
ile ilişkisine yönelik çözümlerin ör-
nek oluşturabilecek nitelikte olduğu-
nu düşünüyorum.

Öncelikle doğup büyüdüğüm ve şim-
dilerde ise uzakta olduğum coğraf-
yada düzenlenen organizasyonun 
bir parçası olmak benim için önemli 
ve güzel bir süreç. Ayrıca kendi izle-
rimi mekâna taşımak ve izleyiciyle 
buluşturmak da bir o kadar anlamlı 
heyecan verici. Çalışmamın aurasına 
uygun bir mekânda sergilenip izleyi-
ciyle buluşması, aynı zamanda ifade 
biçimin ortaya çıkması açısından yön 
belirleyicidir. Bilindiği gibi mekanlar 
geçmişin izlerini belleğine işlediği 
gibi aynı zamanda anıların şekillen-
mesinde ve kalıcılığında da önemli 
bir rol oynar. Unutma ve hatırlama-
nın mekanla ilişkisini irdeleyen ya-
pıtlarında Paul Connerton, mekânlar 

üzerinde ortaya çıkan unutkanlığın 
hangi sebeplerle ortaya çıktığına de-
ğinir. Connerton’a göre ilk özellik, 
insan yerleşiminin çapı, ikincisi hızın 
üretilişi. Üçüncüsü ise kurulu bir çev-
renin belirli aralıklarla kasti olarak 
yıkılmasıdır. Connerton’un da ifade 

ettiği gibi mekanların değişimi, yok 
edilmesi yeni bir belleğin inşa edilme 
sürecidir. Bu bağlamda mekânın kalı-
cılığı anıları ve yaşantıları sabitlediği 
gibi bireyin mekanla kurduğu bağları 
da güçlendirir. Ancak kültürel me-
kanların değişimi ve yıkımı belleği de 
zayıflatır. Sergide yer alan video per-
formans çalışmam mekanların yok 
edilmesine yöneliktir. Serginin ger-
çekleştiği mekânın tarihi kimliği ile 
şimdilerde değişin mekanlar arasın-
da bir bağ kurdum. Bu bağlamda ça-
lışmanın tarihi bir mekânda sergilen-
mesi, zamana içerisinde yok olan, yok 
oldukça unutulanın izlerini mekânın 
belleğine sabitleyerek arşivledim.

Bu sergiye davet edildiğimde ilk ola-
rak çocukluğumdan beri bir şekilde 
hikayesine tanıklık ettiğim, önünden 
geçtiğim surlara dair heyecanımı 
gidermek adına mekân ziyaretinde 
bulunmak istedim. Büyülü bir mekân 
tabii. İçeri girdiğinizde tarihsel doku 
ve koku bütün bedeninize siniyor. 
Filiz Ağdemir ve Zeynep Toy ile sur-
ların tamamını gezdiğimizde Yılanlı 
Kuyu en başından beri, hikayesiyle 
ve tasarısıyla beni oraya çeken alan 
oldu. Böyle bir sahayı keşif ve hika-
yelerin içinde dolanmak benim için 
çok heyecanlı bir süreç oldu. Yılanlı 
Kuyu hikayesiyle beraber en ente-

resan geçmişi içinde barındıran bir 
alan. Kuyunun bir işkence görevi ola-
rak yılanları barındırması ama aynı 
zamanda aynı kuyunun göğe bak-
ması kendi içinde ayrı bir alan açtı 

düşünmem için. Bir taraftan kötü bir 

geçmişe tanıklık etmiş bir alan bir ta-

raftan da gökyüzü ile bağ kurması. Bu 

ikilik her ne kadar buna göre tasar-

lanmış olmasa da kapalı bir alanda 

hapsolmanın hala gökyüzü ile bağ-

lantı kuruyor olması beni kuyu için-

de gökyüzü ile ilişkiye geçebilecek bir 

video işine yöneltti. Kuyunun içinde-

ki görüntüde kurbağa larvaları yere 

ve suya atıfta bulunmayı amaçlarken, 

arada çıkan belli belirsiz gökyüzü yu-

karıdaki gökyüzünün bir yansıması 

olarak kurgulandı.

İsimsiz-ler -Nejat Çınar  (2022) İsimsiz - Esther Stocker (2022)Bekleyiş- Ezgi Yaren Karademir  (2022)
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Bir miktar 
kum, ışıkla 
aydınlatılmış bir 
masa ve ortaya 
çıkan göz alıcı 
resimler.

Hayal gücü, kum 
taneleriyle birleşiyor 

Kum sanatı, ışıkla aydınlatılan bir masada kumla yapılan resim sanatıdır. Yapılan esere uygun bir biçimde seçilen 
fon müziği eşliğinde kum ressamı, yetenekli parmaklarıyla adeta kalem ya da boya kullanıyormuşçasına ustaca ha-
reketler sergiler ve sonucunda çok kısa süre içinde şahane resimler ortaya çıkar. Kum sanatı icra eden sanatçıların 
bu sanatı yaparken görsel ve işitsel sunumdan da oldukça faydalandığını söyleyebilirim. “New Age” tarzında bir mü-
zik ile birlikte hem rahatlatıcı hem de dinlendirici bir etki ile kendisini izlettirdiği gibi aynı zamanda kum üzerinde 
yapılacak olan şekiller ile de fikir sahibi olmaya çalışılması yani merak uyandırması kum sanatının temel özellikleri 
arasında yer alır. Bu sayıda, benim de ilgi duyduğum kum sanatına ve bu alandaki usta isimlere değineceğim.

s.aksu@litrossanat.com 

Sercan Aksu

S O S Y A L  S A Y F A 

Üç sanat, bir adam!
Oyuncu, yazar ve kum sanatçısı Tarkan 
Köylü, birden fazla alanda sergilediği 
yetenekleriyle büyük beğeni topluyor. 
Ben ise onun daha çok kumla yaptığı 
sanata değineceğim. Kısa süre içinde 
ortaya çıkardığı birbirinden güzel eser-
ler, elleriyle kum tanelerini sanat eseri-
ne dönüştürmesi hepimizi mest eden 
bir olay. Ülkemizin birçok noktasında-
ki etkinliklerde boy gösteren usta sa-
natçı, yaptığı çalışmaları sanatseverle-
rin beğenisine sunarken, üniversite ve 
diğer eğitim kurumlarında söyleşiler 
düzenleyerek tecrübelerini ve sanatı-
nı paylaşıyor. Kişisel Instagram hesabı 
üzerinden de sık sık kum sanatına dair 
video ve fotoğraflar paylaşan Tarkan 
Köylü’yü takibe alarak bu eşsiz sanatı 
daha yakından tanıyabilirsiniz.

 tarkankoylu

Kuma ahenk 
kazandırmak
Kum sanatının yetenekli temsilcile-
rinden Metin Çakar, yaptığı gösteriler 
ve özel eserleriyle bu sanatın önemli 

isimlerinden biri. “Yetenek Sizsiniz 
Türkiye” yarışmasıyla adını duyuran 
sanatçı, on yılı aşkın süredir bu sana-
tı ilgilileriyle buluşturuyor. Özellik-
le gündeme ve hayata dair kumdan 
hazırladığı eserleri Instagram hesa-
bından paylaşan sanatçı ilgiyle takip 
ediliyor. Kişiye özel çalışmalar da ha-
zırlayan Metin Çakar’a sosyal medya 
hesabı üzerinden ya da kumsanati.
com adlı web sitesinden ulaşmak ve 
sipariş vermek mümkün. 

 kumsanaticom

Karakalem değil kum 
taneleri
2009 yılında yurt dışında ilk defa 
tanıştığı kum sanatına gönülden 
bağlanan Ramazan Yumrutepe’den 
bahsedeceğim. Güzel Sanatlar Fa-
kültesi’nden mezun olarak resim öğ-
retmeni olan sanatçı geçirdiği birkaç 
yılın ardından kum sanatıyla tanıştı, 
çeşitli araştırmalar yaptı ve bu alan-
da ülkemizdeki ilk sanatçılardan biri 
oldu. Kum tanelerine verdiği şekiller 
sonucu ortaya çıkan portre çalışma-
larına ise hayran olmamak mümkün 
değil! Adeta karakalem çizimlerini 
andıran eserlere ilk baktığımızda 
kalem ya da boya ile hazırlandığını 
düşünebiliriz. Uzun yıllardan beri 
bu sanatla ilgilenen ve çeşitli yerler-
de bu konuda seminerler veren sa-
natçının yeteneği tüm sanat camiası 
tarafından takdir topluyor. Yumru-
tepe’nin sosyal medya hesaplarını 
biraz incelediğinizde ise bu mükem-

mel eserlerin büyüsüne kapılıyorsu-
nuz. Ayrıca YouTube kanalında da bu 
eserlerin videosunu yayınlayan Ra-
mazan Yumrutepe’yi sosyal medyada 
yakın takibe alabilirsiniz.   ☺
YouTube: Ramazan Yumrutepe - 
Kum Sanatı

 sandartr

Yetenekli parmaklar: 
Veysel…
“Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışma-
sında tanıdığımız bir diğer yetenekli 
sanatçı Veysel Çelikdemir, yine bu 
alanın öncü isimlerinden biri. Adeta 
kalem ve boya kullanarak resim çizer 
gibi kum tanelerini şekilden şekle so-
kan sanatçı ortaya çok kıymetli eser-
ler çıkarıyor. Kum sanatının dışında 
illüstrasyon çalışmalarını da bizlerle 
paylaşan Veysel Çelikdemir “beş par-
mağında beş marifet” diyebileceğimiz 
isimlerden biri. Instagram hesabını 
biraz incelediğinizde; resim tablosu-
nu andıran eserlerini ve o eserlerin 
sağ alt kısmında artık onunla öz-
deşleşmiş “Veysel” imzasını görmek 
mümkün. Eğer kum sanatına merakı-
nız varsa ve bu sanat eserlerini sosyal 
medya hesabınızın akışında görmek 
istiyorsanız Veysel Çelikdemir’i takip 
etmeyi es geçmeyin derim.  ☺

 kumsanati_veysel

İki sanat bir arada
Genç sanatçı Oğuz Kızıklı hem ka-
ligrafi sanatı hem de kum sanatıy-
la hemhal olmuş durumda. Her iki 
sanat dalında da birbirinden güzel 
eserler hazırlayıp biz sanatseverlerin 
beğenisine sunuyor. Birçok büyük 
firmanın reklam ve kampanyaların-
da ortak çalışmalar yürüten Kızıklı, 
dijital sanatlarla da bir hayli ilgili. 
Usta sanatçı, gelişen teknolojiyle bir-
likte popüler hale gelen ve her geçen 
gün ilgilisi artan NFT sektöründe de 
çalışmalar hazırlamaya ve bunları 
NFT meraklılarına sunmaya başladı. 
NFT’ye ilginiz var mı bilemem ama 
birbirinden güzel kum sanatı ve ka-
ligrafi çalışmalarını takip etmek için 
Oğuz Kızıklı’nın Instagram hesabını 
inceleyebilirsiniz. Özellikle, bazen 
sokakta bazen de bir metroda ansızın 
çizdiği insan portreleri benim favo-
rim.

 oguzkizikli

Ramazan Yumrutepe 

Metin Çakar

Veysel Çelikdemir 

Tarkan Köylü 

Oğuz Kızıklı

Dijitalde komedi yapmak daha mı kolay? Platformların hangi yapımları 
neden ön plana çıkıyor? “Gibi” ve “Erşan Kuneri” karşılaştırmaları nasıl bir 
zeminde oturuyor? Bu soruları beraber cevaplayalım istiyorum. İşte dijital 
platformlardaki bazı komedi dizilerinin ayrıştıkları ve öne çıkan noktaları…

“10 bin Adım” 
günlük komikliğin 
peşinde
Gain’de ilk izlediğim işlerden “10 Bin 
Adım” adlı dizi. Platformun gideceği 
iyi yer hakkında fikir vermişti. “10 Bin 
Adım”, hikâyesini Engin Günaydın ve 
Devin Özgür Çınar’ın yazdığı bir mini 
dizi. Senaryoyu da yine Devin Özgür 
Çınar yazıyor. Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün tavsiyesi üzerine iki eski sev-
gilinin her gün 10 bin adım yürümesi 
ve karşılarına çıkan durumlar günlük 
sıradanlık standartlığında çok öz şe-
kilde veriliyor. İlişkilerimizi yaşarken 
ve gündelik hayatta kalmaya çalışır-
ken sıradan gelen komik hallerimizi 
izlemek heyecan verici. Bu diziyi tam 
olarak “komedi” diye nitelendirmek 
doğru mu diye düşünürken Gain’de 
dizinin bio kısmında “Gülmelik – 
Arkadaşlarla İzlemelik – Romantik” 
yazdığını gördüm. Kahramanlarımız 
ne kadar argo kullanabilirse o kadar 
kullanıyorlar. Sanki zarif ve estetik 
tavrı dizinin hem sıradan hem sana-
tın içinde olan tarafını vurguluyor.

“Erşan Kuneri” 
sınırsızlığın 
sınırında 

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği 
“G.O.R.A.” filmini bilmeyen yoktur. 
Cem Yılmaz 2000’lerin başında Türk 
Sineması’nda komedi türünde kült 
bir iş ortaya koydu. Sinema sektörü-
nün çıkışında ciddi bir etkisi oldu. 
“G.O.R.A.”daki karakterler öyle beğe-
nildi ki filmdeki karakterlerin dizi ve 
filmleri çekildi. “Arif V 216”dan sonra 
Netflix’te yayınlanan “Erşan Kune-
ri” ise başka konuşuluyor. Öncelikle 
makro bir işten başka makro etkiler 

ürettiği için Cem Yılmaz’ı kutlarım. 
Gelelim Erşan Kuneri’ye…

8 bölümde adeta 7 film çekilmiş. Bu 
filmlerin afişleri tüm Türkiye’yi süs-
lüyor! Filmlerin isimlerinin yaptığı 
çağrışımlar (bizim zihnimizin pis 
tezahürü değil, avam çağrışımlar) 
izlemese de insanlar ne oluyor diye 
sormaya başladı. Dikkat çekmek için 
doğru strateji olabilir ama doğru yol 
olmadığı kesin. Dizi ile ilgili duyduk-
larınızdan sonra marjinal bir seyre 
dalacağınızı düşünüyorsunuz. İlk bö-
lümde bu marjinallik biraz korkuttu 
beni. Birinci bölümün içerisinde bol 
küfür, bol argo ve avam cinsellik un-
suru oluşu birçok izleyiciyi etkiledi 
diye düşünüyorum. İlk bölüm diğer-
lerine göre özellikle mi cüretkar diye 

düşünmeden de edemedim. Cem Yıl-
maz Leman Dergisi zamanlarındaki 
karakterleri canlardırmış ve “nasıl 
olsa dijitaldeyiz” rahatlığıyla oynat-
mış diye düşündüm. Öyle rahat ve sı-
nırsız bir kafa. Peki sınırsızlığın sınırı 
olur mu?

“Doğu”nun yalın 
komikliği
Doğu Demirkol denildiğinde herke-
sin yüzünde bir tebessüm oluşuyor. 
Ne gariptir Doğu Demirkol yıllar önce 
sahneye çıkıp stand up yaptığında iz-
leyiciler onu yuhalayarak uğurlamış-
tı. O gün kötü bir günüydü ama Doğu 
Demirkol’un hep ilginç bir üslubu ve 
samimiyeti vardı. Modern zamanlar-
da insanlar zannediyorum samimi-

yete yavaş alışıyor ama zor bırakıyor. 
Hepimizin de yakından tanıdığı bu 
hikâyeyi Doğu Demirkol BluTV için 
yazıp diziye dönüştürüyor. Bireyin 
kendini, ailesini ve yaşadıklarını an-
latışındaki yalınlık ve komiklik her-
kesin ailesindeki gibi olduğu için bel-
ki de çok lezzetli duruyor. O anneden, 
babadan, kardeşten ve abiden farklı 
dozlarda hepimizin etrafında olması 
ve izlediklerimizin lümpence veril-
memesi işi daha komik yapıyor. İçe-
risindeki bazı argo unsurlara rağmen 
bence dijitalin aile komedisi olmaya 
aday. 

Sınırsız(!) alanda komiklikler ve 

m.yaprakli@litrossanat.com

Muhammet Emre Yapraklı 

Bilirsin ya öyle 
“Gibi”
İşte son zamanların çok konu-
şulan dizisine geldik. “Gibi” is-
minden bahsetmek istiyorum. 
Tam dizinin vermek istediği 
mesajı veren cinsten bir isim. 
Bir durum anlatıldığında “Aha 
işte tam bizim gibi” cümlesini 

kurarız. “Gibi”, çok benzerlikler 
ve çok farklılıklar üzerine ku-
rulu, bol zeka, az küfür ve argo 
üzerine kurulu ciddi komedi! 
Birçoğu “böylesi de olabiliyor-
muş bak” diyecek ama “Gibi” 
ekibi öylesini de tiye almaya 
çok yatkın. Tüm sıradanlıkları-
mızla ve rutinlerimizle olabil-
diğince ciddi bir şekilde dalga 
geçen çok şahane bir iş. Her bö-

lümde aynı isimler ama farklı 
konu ve meselelerin olması da 
hayatımızdaki komiklikleri ya-
şayan bizlerin hiç değişmediği 
gerçeğini güzel sunuyor. 

“Erşan Kuneri” ve “Gibi” kar-
şılaştırması yapılması o kadar 
absürt ki “Gibi” bölümü gibi 
olacak bir konu. Kimsenin yir-
mi fırın ekmeğe de ihtiyacı yok. 

Biraz saygı ve fırsat zannediyo-
rum sektörün istediği unsur-
lar. EXXEN gibi yeni bir plat-
formda fırsat verilen projenin 
birçok yerden ret aldığını da 
biliyoruz. Bu diziyi zekice un-
surlarla ve farklı anlatıyla gül-
meye alışık olmayan kitlelere 
ulaştırdıkları için dizi ekibini 
ve EXXEN’i kutlarım.

tuhaf kıyaslar
Son zamanlardaki sosyal atmosferimizde gerginlik az geliyormuş gibi bir de dijitaldeki komediler üzerinden gerildik! Gibiciler ve Erşan Kuneri sevenler komedi 
zekası anlamında da ayrılıyor adeta. Tecrübeli bir oyuncu olan Zafer Algöz’ün sosyal medya hesabından “Gibi” dizisi için yaptığı “Erşan Kuneri seviyesine 
gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerekir” yorumu tartışma yarattı. Gibi’nin İlkkan’ı, Kıvanç Kılınç da sosyal medya hesabında Algöz'ün 
yorumundan sonra “Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor" cümlesini kurdu. 
Kıvanç Kılınç’ın “Gibi” üslubundaki yorumu sonrası platformların takipçilerinde lezzet anlamında bir ayrışma gözlemledim. Bu hem lezzet anlamında bir ayrışım 
olduğu gibi “zeka” ve “argo-küfür” kullanımlarındaki tavırlar da bakış açılarındaki farklılıkları ön plana çıkaran başka unsurlar olarak dikkat çekiyor. Yazımda 
dijital platformlardaki bazı komedi dizilerinin ayrıştıkları ve öne çıkan noktaları değerlendirmek istedim. 

10 bin A
dım

 (2021)

D
oğu (2021)

Gibi (2021)
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Tarihin sorumluluğu

Birçok kişi, yaşadığı sıkıntılara karşı veya hayattan nasıl keyif aldığına bağlı olarak hayat mottosunu ortaya koyar. Bazıları onun arkasına saklanırken bazıları bunu en 
güzel şekilde yaşar. İşte “Sıfır Telaş” mottosu da bunlardan bir tanesidir. Sanat ajandamızda ilk durağımız monolog bir tiyatro oyunu olan “Sıfır Telaş”. Kahkahadan 
uzaklaşanlara tavsiyemiz olsun. Ardından dur durak bilmeden tarihin toz tutmuş hayatların izlerini görmeye gidiyoruz. Orhan Kemal Müzesi, bizlere Türk Edebiyatı-
nın milli manevi değerlerini tekrar tekrar hatırlatıyor. Ardından tarih yolculuğuna son vermeden Türkiye'nin önde gelen hat ve cilt sanatçılarından Prof. Emin Barın'ın 
uzun yıllar atölye ve ciltevi olarak kullandığı Barın Han’a misafir oluyoruz. Bu özel binada yer alan “Yemin Etmedim ki” sergisi bizleri çocukluğumuza götürüyor.

Sorumlulukların 
telaşı “Sıfır Telaş” 
olmalı mı?
Birçok kişi olay örgülerinden sıyrı-
lırken veya onlardan ders çıkarırken; 
durumu iki üç kelimeyle özetlemek 
ister. “Sıfır Telaş” mottosu onlardan 
biri. Onur Özaydın tarafından yazılıp 
yönetilen oyun, gözlerinizi sahneden 
ayırmıyor. Bu monolog oyun, sizi gül-
dürürken bir anda birkaç gözyaşınıza 
neden olabiliyor. Diyaloglar, karakte-
rimiz Yamaç Ulaş’ın ağzından dökü-
lürken kahkahalar arasında uzun uzun 
düşünmeye başladığınız da oluyor. 

Aslında sahnedeki karakteri izlerken 
çöldeki bahtsız bedevi gelebilir aklı-
nıza. Diyarlardan Gelibolu’da küçük 
bir radyo stüdyosunda başlayan 
oyun, bir anda sizi sıradan bir kafe-
de konsere; oradan sahilde bir banka 
sürüklüyor. Ara ara sizlere huzurevi 
korkusu yaşattığı da oluyor. Aslında 
biz bu mekânsal değişimleri izlerken 
hayatta kalmanın da sorumlulukları 
olduğunu daha iyi anlıyoruz. Baş ve 
tek kahramanımız Yamaç, o sorum-
luluklardan kaçarken var oluşuna 
da anlam aramaktan vazgeçmiyor. 
Eşi ve kızıyla problem yaşayan Ya-
maç bey, dedesinin rahatsızlığından 

dolayı Gelibolu’da ikamet ediyor. 
Karakterimiz, ara sıra İstanbul’da-
ki eşi ve kızıyla telefon bağlantısı 
kurarken seyircilere “Sıfır Telaş”ın 
zararlarından örnek veriyor. Onur 
Özaydın ise sahnede tek başına; sah-
nenin her köşesini dolduruyor diye-
biliriz. 

Yaşanılan onca şeyin ardından tek 
cümleyle işi özetlersek “Sıfır Telaş” 
mottonuz olabilir ama hayatta kal-
manın sorumluluklarına karşı da 
telaşsız kalmayın derim. Oyunu ti-
yatrolar.com sitesinden takip edebi-
lirsiniz.

Tiyatro
Her Şey Yolundaymış Gibi 
9 Haziran  Perşembe 
Garibaldi Sahnesi

Dans
Anadolu Ateşi
4 Haziran Cumartesi
AKM

Konser
Gül Baba Senfonik Şiiri 
11 Haziran Cumartesi
AKM

Sergi
Kamera Arkası Sergisi
Orhan Kemal Müzesi

Yolunuz 
düşerse

“Yemin Etmedim ki” 
sergisi 
Bir yılı aşkın süredir yürüttükleri 
yakın diyalogları ve kendi çalışma 
süreçlerini düşünsel ve sezgisel ak-
rabalıkları bağlamında tartışma-
ları sonrasında Başak Kaptan, Elif 
Öner, Evren Erlevent, Evrim Kavcar, 
Kıymet Daştan ve Sevgi Aka üretim-
lerini “Yemin Etmedim ki” sergisi 
kapsamında bizlere sunuluyorlar. 
“Yemin Etmedim ki” sergisinde beş 
sanatçının kendi öznellikleriyle be-
raber mekânın tarihine de iniş yapa-
rak ortaya koydukları eserleri tahkik 
ediyorsunuz. Barın Han’da yer alan 
“Yemin Etmedim ki” sergisini gezer-
ken Türkiye'nin önde gelen hat ve 

cilt sanatçılarından Prof. Emin Ba-
rın'ı da inceliyorsunuz. Bu anlamda 
Barın Han’ın kültür sanat alanına 
alternatif bir proje mekânı olarak 
kazandırıldığını gördük. 

1977’de TRT belgeseline konu olan 
hat sanatı ile ilgili Emin Barın, “... 
zamanında, ne yazık ki kendileri 
yeminli oldukları için, hattatlar bu 
yazıyı diğer kompozisyonlarda kul-
lanamamışlar. Ben yeminli olmadı-
ğım için bu işe rahat rahat başladım” 
diye anlatıyor. Prof. Emin Barın bu-
rada esprili bir üslupla gelenekle 
içerden kurduğu esnek bağı ifade 
ediyor. “Yemin etmedim ki” geleneği 
gören, ancak onu geçmişe ve belir-
li bir kalıba hapsetmeyen, deneye, 

oyuna ve canlılığa yer açan bir yak-
laşımın gülümseten bir ifadesi olu-
yor. Kalıplar, geriye kalanlar, kalıba 
sığmamak, kalıptan taşmak, kalıbın 
aşınması, kalıpları kırmak, kalıp ha-
tası gibi odaklar serginin hatlarının 
düşünsel olarak en belirgin anlamla-
rını taşıyor.

Sergide gezerken geçmişteki bir ku-
ruşlar, çizgili Sümerbank çarşafları 
birer esere dönüşüyor. Sergide kar-
şılaştığımız eserlerden bir o yana bir 
bu yana savrulduktan sonra binanın 
en üst katından bakmaya doyama-
yacağınız bir manzarada dinginliğe 
kavuşuyorsunuz. Sevgi Aka’nın eseri 
“İçerisi Neyse, Dışarı da O” eseri; bit-
miş kalp ilacı kaplarından oluşuyor. 

Bu çalışma her bir kaba lateks dökü-
lerek bir araya getirilmiştir. Parmak-
la basılıp kabından çıkarılan ilaçlar 
bedenlere girer, bedenin bir parçası 
olurlar. İçerisi Neyse, Dışarı da O, 
çevrelendiğimiz yapıları, bedenin 
içi ve dışını ve bunların arasındaki 
sınırı oluşturan kalıplarla ilişkilenir. 
Bu eser bizlere için ve dışın nerede 
başlayıp bittiğini tekrar düşünmeye 
davet ediyor.

“Hattın Ucu” eseri ise kalıbı alınmış 
ankesörlü telefon ve yığın halindeki 
uzun kablosundan meydana geliyor. 
İletişim kanallarına, ulaşmaya çalış-
tıklarımıza, boğazımızda düğümle-
nenlere ve hattın öteki ucuna giden 
uzun bir yolu çağrıştırıyor.

Orhan Kemal’i 
anlamak!
Gerçekçi Türk Edebiyatı’nın ustası 
Orhan Kemal, müzesinde yaşamaya 
devam ediyor. Yaşadığı toplumun 
aynası olurken geleceğe ışık tutan 
Orhan Kemal, Türk Edebiyatı’na “İn-
sanlığın, insanlık tarafından, insanlık 
için yönetilme çabası adına sanat” an-
layışını resmetmiştir. Müzenin kapı-
sından giriş yaptıktan sonra karşılaş-
tığımız bu Orhan Kemal sözü, bana 
okuduğum romanlarını hatırlatıyor. 
Devamında ise ailesi ve arkadaşlarıy-
la olan fotoğrafları, kullandığı göz-
lükler ve bizlere kalan  eserlerinin 
kağıda döküldüğü daktilosu, çalışma 
odası, eserlerinin ilk baskısı… 

Orhan Kemal, yaşama sevinciyle; in-
sanlara baktığı umutla, iyimserlikle 
kaleme aldı romanlarını. Türk Ede-
biyatı’nda Orhan Kemal’in bakışı bir 
başkadır. Müzede; yaşamının bir kıs-
mını hapiste geçiren Orhan Kemal’i 
Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal’le bir 
arada görme fırsatı buluyorsunuz. 
Orhan Kemal’in hayatına yön veren 
hapis yıllarına sizlerde şahitlik edi-
yorsunuz. Yazarın kitaplığına bakar-
ken aralarında okuduğunuz kitapları 
görüyorsunuz. Türk Edebiyatı’nda at-
lamamız gereken bir isim Orhan Ke-
mal. Bakışınıza yeni bir ufuk katacak 
bir isim. Orhan Kemal müzesi hafta 
içi ve cumartesi günleri saat 18.00’e 
kadar açık olmaya devam ediyor.

Sanat ajandamızın yeni rotasında; tiyatrolardan Onur Özaydın’ın monolog 
oyunu “Sıfır Telaş”, ardından Orhan Kemal Müzesi ve Barın Han’da yer alan 
“Yemin Etmedim ki” sergisi yer alıyor.
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bir baska!.
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