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Ümit Meriç’ten öneriler
“Babam Cemil Meriç”, “Ahmet Hamdi 
Tanpınar: Ebediyetin Huzurunda”, 
“21. Yüzyılın Eşiğinde Sosyoloji 
Konuşmaları”, “İçimdeki Cennete 
Yolculuk”, eserlerinin yazarı sosyolog 
Ümit Meriç’e “Hangi kitapları 
okuyalım?” diye sorduk.
 Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 
10’da.

Özgün olmanın anahtarı 
verilmiyor
Ressam Yücel Dönmez: “Amerika’da 
sanatçının özgün çalışmaları 
takdirle karşılanırken, ülkemizde 
sanatçı adayına kendine özgü 
çalışmalar yapabilmesinin anahtarı 
verilmiyor. Çünkü genelde eğitim 
veren kesim de özgün değil ki.”
Hakan Akar’ın röportajı sayfa 
12’de.

Dijitalde herkese göre 
bir yapım var
Dijital ekranın yeni sayısında; 
nostaljik içerikleriyle Disney Plus, 
Mubi'de yayınlanan "Drive My Car" 
ve Netflix yapımı "Mezarlık" yer 
alıyor.

Mercan Hayal'in yazısı sayfa 14'de.

Türk sinemasının kanayan yarası haline gelen öz-
gün senaryo ve fon bulma sorunlarını ele aldığımız 
dosya haberde; TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, 
yönetmen ve yapımcı Bekir Bülbül, sinema yazarı 
Suat Köçer ve akademisyen Prof. Dr. Şükrü Sim de-
ğerli görüşlerini paylaştılar.
Aylin İzmir’in haberi sayfa 2’de.

Fon bulmak bir 
hayal mi?

Klasik kaideleri 
bilmek gerek
Çini sanatçısı Arzu Görücü: “Çini sanatına çağdaş bakış 
açısı kazandırabilmemiz için öncelikle geleneksel sanat 
kaidelerini çok iyi bilip uygulayabiliyor olmamız gere-
kir. Bir sanatın özünü bilmeden onun üzerine bir şeyler 
koyamayız, klasik kaideleri bildiğimiz ölçüde geleceği 
yorumlayabiliriz.” 
Merve Yılmaz Oruç’un röportajı sayfa 4’te.

Sosyal Sayfa’ya estetik yönden en zengin sanat dallarından 
biri olan fotoğrafçılık konuk oluyor. Fotoğraf sanatıyla uğraşan 
birbirinden değerli isimler bu sayfada yer alıyor.
Sercan Aksu’nun yazısı sayfa 15’te.

Benzersiz 
karelerin sahipleri

Sanat ajandasının yeni rotasında; Şener Şen’in başrolde 
yer aldığı “Zengin Mutfağı” oyunu, Arter’de yer alan uyku 
temalı “Koyun Koyuna” sergisi yer alıyor. “Yolunuz düşerse” 
önerileri de sizleri bekliyor. Sena Omaç’ın yazısı sayfa 16’da.

Şehrin hengamesine 
sanat molası

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın 28 Haziran günü vefat etti. Vefat haberi, beraber 
çalıştığı, filmleriyle hayatına dokunduğu herkesin yüreğinde derin bir acı bıraktı. Bizler de 

unutulmaz ismi birbirinden değerli isimlere sorduk. Onlar da Arkın’ı anlattı.
Ali Demirtaş’ın haberi sayfa 8’de.

İstanbul evimin 
bir uzantısı
Klarnet ustası Kinan Azmeh: “İstanbul'u her zaman sev-
mişimdir. Buranın dünyanın en güzel şehirlerinden biri 
olduğunu düşünüyorum. Kültürünü, şehrin dinamik 
olmasını seviyorum. Ama elbette benim için şehri yapan 
insanlardır, insanları yapan şehir değil. İstanbul'u seviyo-
rum dediğimde demek istediğim İstanbul'da yaşayan in-
sanları seviyorum. Ve İstanbul'a geldiğinizde tarihe adım 
atıyorsunuz, Şam’da yürüyüşe çıktığınızda olduğu gibi. O 
yüzden İstanbul'u evimin bir uzantısı gibi hissediyorum.” 
Rabia Bulut’un röportajı sayfa 6’da.
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TRT tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu “12 
Punto”, bu yıl da yurt içi ve yurt dışı pek film projesine kapılarını açtı. Proje kapsamında bir 
araya geldiğimiz sinemacılar, kendi kültürümüzü beyaz perdeye aktaramadığımızı kaydederek 
kimi senaristlerin ithal senaryolara başvurduğunu ve coğrafyamızın geçmişini, kültürünü, 
öykülerini yeteri kadar filmlerimizde işleyemediğimizi söyledi. 

Usta oyuncu 
İstanbul’da
Robert De Niro özel bir etkinlik 
için 20 yıl sonra İstanbul’a geldi. 
Usta oyuncu ortağı olduğu ve 
adını dünyaca ünlü şef Nobu 
Matsuhisa'dan alan Nobu'nun 
Geleneksel Sake Seramonisi'ne 
katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Unutulmaz prömiyer 
AKM’de yapıldı

Oscar ve Grammy ödüllü şef ve 
besteci Tan Dun, 50. İstanbul 
Müzik Festivali kapsamında 
Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası ile Atatürk Kültür 
Merkezi’nde unutulmaz bir 
konsere imza attı.

Ödüllü film Ağustos'ta 
sinemalarda
Yönetmen Ahmet Toklu imzalı 
“Pota” 19 Ağustos’ta vizyona girecek. 
Uluslararası festivallerden ödüllerle 
dönen film,   yaşadıkları semte basket 
potası kuran yoksul çocukların 
mücadelesini anlatıyor.

“Şehir ve Çocuk”
yayında 
Esenler Belediyesi 
bünyesinde kurulan “Şehir 
ve Çocuk” YouTube kanalı 
geçtiğimiz günlerde yayın 
hayatına başladı. Kanalın 
lansmanı Karne Şenliği 
etkinliği çerçevesinde 
gerçekleştirildi. 

Opera festivali 
Temmuz’da başlıyor
13. Opera Festivali 16-30 Temmuz 
tarihleri arasında Haliç Kongre 
Merkezi’nin bahçesinde açık havada 
beş temsil gerçekleşecek. Kapanış 
temsili  ise  “Saraydan Kız Kaçırma 
Operası” ile  30 Temmuz’da  Atatürk 
Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda 
yapılacak.

“Dünyanın Gecesi” sergisi 
Fişekhane’de
Fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan’ın “Dünyanın 
Gecesi” başlıklı sergisi Fişekhane Cocoon’da 29 
Haziran’da sanatseverle buluştu. 29 Temmuz’a 
kadar devam edecek sergi, Ceylan’ın Alman 
filozof Hegel’in Tinin Fenomenolojisi adlı 
eserinde geçen bir metinden ilham alarak 
oluşturduğu fotoğraf seçkisinden oluşuyor.

Daniel Defoe’nin sömürgeciliğin ivme ka-

zandığı 18. yüzyıl başlarında kaleme aldığı 

meşhur macera romanı Robinson Crusoe’un 

ilk basımındaki orijinal adı oldukça yorucu 

bir uzunluğa sahiptir; York'lu Bir Denizcinin, 

Kendi Kaleminden, Deniz Kazası ile Düştü-

ğü Amerika Sahillerindeki Oroonoque Nehri 

Ağzındaki Issız Bir Adada 28 Yılını Geçirirken 

Yaşadığı Serüvenler ve Korsanlar Tarafından 

Kurtarılması. Tabi yorucu olan durumun, 

yalnızca kitabın orijinal isminden ibaret ol-

madığı aşikâr. Aynı zamanda bir çocuk kitabı 

sayılan Robinson Crusoe’un, maceraperest 

bir İngiliz denizcinin düştüğü ıssız adadaki 

-hayatta kalma ve doğayla mücadele etme- 

serüvenlerini anlatan masumane bir “eğlen-

ce” romanı olmadığı konusunda birçok şey 

söylendi.  Nihayetinde Robinson Crusoe, alt-

yapısız, dertsiz, meselesiz, alelade bir anlatı 

olmadığı gibi 18. yüzyılın zihinsel işleyişine 

hiç de mütevazı olmayan katkılar sunmak 

üzere kurgulanarak, bu bilinçle yazılmıştı. 

Sömürgeleştirme yöntemleri, algı kırılması 

ve bilinç aşısı gibi kavramlar üzerinden (En-

gels’le başlayan) uzun bir eleştiri taarruzuna 

tutulan Robinson Crusoe romanının, temsil 

ettiği değerler ve simgesel/sembolik anlatım 

tarzıyla katıksız bir sömürgeleştirme rehberi 

olduğunu söylemek bir sır değil artık, Cuma 

üzerinden somutlaştırılarak kullanılan yerli 

imgesinin bütünüyle 18. yüzyılın o acımasız 

sömürgeci ruhuna ait olduğunu söylemek de 

elbette.

Defoe’yi derinden etkilediği muhtemel olan 

İbn Tufeyl’in, Hay bin Yakzan’da, insan-ta-

biat-Tanrı merkezli bir hakikat yolculuğunu 

resmetmesinin bize bu ikili terazi hakkında 

bir şeyler söylediği açık. Tufeyl’in zihni bozul-

mamış fıtri akla uzanır. Robinson Crusoe’un 

meselesi ise 3. Dünya’nın nasıl Cumalaştırı-

lacağıdır. Crouse, üç seri boyunca yerlilerin 

nasıl işe yarar hale getirileceğini anlatan bir 

kılavuz roman olarak, Cumalaştırmanın kita-

bıdır. Cumalaştırma temayülüdür. Ve yalnızca 

köleliğin arzu edilen bir özgürlük ya da yegâ-

ne kurtuluş yolu olduğunu vaaz etmesiyle 

değil, sözgelimi Cuma’yı tanımlama (benim 

vahşi) biçimiyle bile uzun bir tarihsel tecrü-

benin içinden sesleniyor.

Cumalaştırılmanın ne’liği hakkında yapılan 

konuşmalar, zihnimde hep aynı yerleri kışkır-

tıyor. Cuma’nın yalvardığı tüfeği düşünüyo-

rum, o şaşkınlığın yüzyıllar süren anlamını. Ve 

bu masum macera romanındaki o ürpertici 

pasajda dolaşıp duruyorum; “Tüfeğe bir şey 

koyduğumu görmediğinden, elimdeki bu 

nesneyi insanı, hayvanı, kuşu, her şeyi uzak-

tan yakından yok edebilecek olağanüstü bir 

ölüm kaynağı olarak düşündüğünden dolayı 

şaşkınlığı bir kat daha arttı; bu şaşkınlıktan 

uzun bir süre kurtulamazdı artık; bırakacak 

olsam, hem bana hem tüfeğime tapacaktı. 

Tüfeğe günlerce elini sürmek istemedi; yalnız 

başına kaldığı zamanlar tüfekle, sanki tüfek 

kendisine karşılık veriyormuş gibi, bir şeyler 

konuşuyordu; sonradan öğrendiğime göre 

tüfeğe kendisini öldürmemesi için yalvarı-

yormuş.” 

Cuma’nın tüfeği

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platfor-
mu “12 Punto” çok sayıda yönetmen, senarist ve sinemaseveri bir araya getirdi. Dünya sinemasının önde gelen isimlerini finalistlerle buluşturan 
programda panel, masterclass, söyleşi ve sunumlar, Beşiktaş’ta bulunan Feriye Sineması'nda meraklılarıyla buluştu. Biz de 12 Punto TRT Senaryo 
Günleri’nin jüri koltuğunda oturan Prof. Dr. Şükrü Sim, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne “Güve Çiçeği” isimli 
projesinin yapımcısı olarak katılan yönetmen Bekir Bülbül ve programı yakından takip eden sinema yazarı Suat Köçer ile bir araya gelerek bu tür 
organizasyonların sinemaya olan katkısını, bağımsız sinema üreticilerinin fon bulma konusundaki sorunlarını, Türk sinemasının kanayan yarası 
haline gelen özgün senaryo sorununu ele aldık. Bir araya geldiğimiz isimler, coğrafyamızın geçmişini, kültürünü, öykülerini beyaz perdeye yansı-
tamadığımızı kaydederek gençlerin bu alanda kendilerini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Sinemanın önde gelen isimleri, gençlerin bol bol kitap 
okumalarını tavsiye ederek orijinal, yaratıcı ve güçlü senaryolara imza atmalarının mümkün olacağını belirtti. 

Kültürümüzü 
beyaz perdeye 
aktaramadık

Güven Adıgüzel

g.adiguzel@litrossanat.com

a.izmir@itrossanat.com

Ayliṅ İzmir

Dünyaca ünlü 
isimler katıldı

Bu tür organizasyonlar 
sinemanın can suyu gibi

TRT Sinema Müdürü Faruk 
Güven, 12 Punto TRT Senaryo 
Günleri’nin her yıl yeniliklerle 
devam ettiğini kaydederek “Bu 
sene uluslararası alanda önemli 
isimlerin katıldığı, söyleşilerin 
yapıldığı, projelerin desteklen-
diği, fon sağlandığı, danışman-
lıkların yapıldığı meeting top-
lantıları düzenledik. Bunlarla 
ilgili olarak dünyada bu alanla 
ilgili isimleri çağırdık. Bunun 
yanında uluslararası jüri üye-
lerimiz oldu. Elia Suleiman, 
Philippe Bober, Susan New-
man Baudais, Jovan Marjanovic 

ve Paolo Bertolin gibi isimler 
İstanbul’a geldiler. Bunun dı-
şında Avrupa Film Akademisi 
Başkanı Mike Downey de davet-
lilerimiz arasındaydı. Onlarla 
da panel ve masterclasslar yap-
tık. Jüri üyelerimizden biri de 
Cannes büyük ödülü Altın Pal-
miye'yi kazanan Hüzün Üçge-
ni filminin yapımcısı Philippe 
Bober idi. Dolayısıyla dolu dolu 
bir hafta geçirdik” ifadelerini 
kullandı. Güven, 12 Punto’yu 
pandemi dolayısıyla geçtiği-
miz yıllarda hibrit bir modelle 
yaptıklarını belirterek “Bu sene 

masterclass ve panellerimiz için 
sosyal medyada duyuru yaptık. 
Çok kısa sürede kapasiteyi aşan 
boyutlara ulaştık. Paneller ve 
masterclasslarımızı öğrencile-
rin, sektör temsilcilerinin ve si-
nemaseverlerin katıldığı bir et-
kinliğe dönüştürdük. Gerçekten 
de salonlarımız doldu. Gelen 
misafirlerimiz de kalabalıktan 
memnun olduklarını dile ge-
tirdiler” diyerek sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Türk yapımcılarının 
bu tarz uluslararası projelerle 
eşleşiyor olması, bu projelere 
dahil olması ve bu sayının gi-

derek artması çok önemli. Türk 

sineması adına büyüyen bir 

uluslararası network ağı elde 

etmiş olduk. O anlamda çok 

daha sayıda proje almış olduk. 

Bu proje sahipleri gerçekten de 

iyi isimler getirebildiler Türki-

ye’ye. Ödül alan projelerden bir 

tanesinin yapımcısı Carlos Rey-

gadas. Bir diğeri Avrupa Film 

Akademisi Başkanı Mike Dow-

ney. Bu kadar önemli isimlerle 

film yapımcılarının bir projede 

buluşuyor olması çok önemli.”

12 Punto TRT Senaryo Günleri’n-
de “Güve Çiçeği” isimli projeyle 
katılan yönetmen Bekir Bülbül, 
“12 Punto programında yarışan 
filmler ciddi bir ön elemeden ge-
çiyor. Bu yarışan filmlerin ara-
sında bizim de projemiz vardı. 
Diğer film projelere baktığımız 
zaman son derece  güçlü rakiple-
rimiz olduğunu düşünüyorum. 
Bu tür organizasyonlar sine-
manın can suyu gibidir. Çünkü 
12 Punto sadece bir yarışma ve 
ödül çerçevesinde gerçekleşmi-
yor. Birçok network bağlantıları, 
yurt dışından ortak yapımlar, 
senaryo doktorları, festival di-
rektörleriyle görüşmeler gibi bir 

senaristin ve yönetmenin kendi 
imkânlarıyla ulaşmasının müş-
kül olduğu birçok olanağı sizlere 
sunuyor. Bundan dolayı çok et-
kili bir platform” dedi. 

Senaryo bir filmin 
ruhudur
Senaryo bir filmin ruhudur.  
İnsandan ruhu çıkardığımız 
zaman nasıl ki adi bir et parça-
sına dönüşür, sinemada da bu 
böyledir. Teknik anlamda ne 
kadar kusursuz olursa olsun, iyi 
bir senaryo yoksa iyi bir film de 
yoktur. Tabi burada çok önemli 
bir husus daha var, senaryo de-
diğimiz metnin de kendi içinde 

bir ruhu vardır. Hikâyenin neler 
anlattığı, nerelerden beslendiği, 
nasıl etkilendiği vs gibi...  On-
dan dolayı Türk sinemasının en 
büyük sorununun senaryo değil 
senaryonun içindeki ruh oldu-
ğunu düşünüyorum. Çünkü göz-
lemlediğim kadarıyla çok fazla 
ithal besleniyoruz. Genç sine-
macılara naçizane tavsiyem bol 
bol okumaları. Çünkü hem hayal 
dünyalarının gelişimine hem de 
olayları farklı perspektiflerden 
değerlendirmelerine olanak sağ-
layacak yegane şey kitaplardır. 
Okumak, sinema çizgisinde yü-
rüyen gençlere daha fazla güç 
sağlayacaktır.

TRT, 4 yıl önce senaryo geliştirme 
ve bunu filme dönüştürme eyle-
mine destek olmak için 12 Punto 
projesini başlattı. Önümüze 109 
proje geldi. Bunların 12 tanesini 
seçtik. Hemen hemen bütün pro-
jeler oy birliğiyle seçildi. Senaryo 
projelerinin bazıları çok tecrübeli 

ve daha önce birçok filme imza at-
mış yönetmenlerimize aitti. Yeni 
sinemaya atılan gençlerimizin de 
projeleri vardı. Bu projelerinin bir-
çoğu ne yazık ki taşrada geçiyordu. 
Oysa bugün Türkiye’nin yüzde 90’ı 
şehirde yaşıyor. Bu son 7-8 yıldır 
bulunduğumuz film kurullarında 
benzer sorunlarımız vardı. Senar-
yolarımızın büyük bir çoğunluğu 
taşra hikâyesi üzerinden ilerliyor. 
Sanırım toplumumuzun büyük bir 
kısmı taşradan şehirlere geldiği 
için ve geçmişe dair hikâyeleri ol-
duğu için bunu tercih ediyor. Diğer 
taraftan da taşrada film yapmak 
ekonomik açıdan daha kolay ol-
duğu gibi birkaç farklı nedenlerle 
taşrada kurulu senaryoların destek 
için başvurduğunu gördük. Doğru-
sunu söylemek gerekirse biz biraz 
daha şehirdeki insanların mese-
lelerini konu edinen onları beyaz 
perdeye taşıyan projeleri görmek 
istiyoruz” dedi. 

Bazı senaristler 
ticari kaygı taşıyor
30 yıldır sinema alanında araştır-
ma yaptığını belirten Sim, “Hem 
bir süre sahada hem de bu alanda 
dersler veren bir hoca olarak Türk 
sinemasının en büyük sorununun 
özgün, orijinal, güçlü bir tema-
sı olan senaryoların azlığı olarak 
görüyorum. Yaratıcı, çarpıcı, iyi 
senaryoların çok olduğunu söyle-
yemeyiz. Bu yüzden de eski hikâye-
ler yeniden çekilmeye çalışılıyor.  
Başka ülkelerin filmlerinden, dizi-
lerinden taklitlere başvuruluyor. 
Son dönemlerde Kore filmlerinin 
popüler olması, uluslararası ya-
rışmalarda ödüller alması bizim 
uyanık sinemacılarımızı kısa yol 
seçme gibi bir şeye sevk ediyor. Bu 
tarz filmleri gönderirsek hem ulus-
lararası başarı kazanırız hem de 
para kazanırız diye düşünüyorlar. 
Ama bu çok da makul ve gerçekçi 
değil. Bizim toplumumuz henüz bu 

coğrafyanın geçmişini, kültürünü, 

öykülerini çok fazla beyaz perdeye 

yansıtamadı. Biz çok hareketli, di-

namik, gerilimi, çatışması çok olan 

bir toplumuz. Bu anlamda toplu-

mumuzda yaşanan o kadar farklı 

hikâyeler var ki. Senaristlerimiz 

bunları çalışabilse birçok özgün 

hikâye ortaya çıkacak. Biraz kolay-

cılığa kaçtıklarını düşünüyorum. 

Çoğu ticari bakıyor. Örneğin Metin 

Erksan yaşanmış bir olaydan yola 

çıkarak “Kuyu” isimli filmi çekti. 

Diğer filmi “Suçlular Aramızda” 

yine bir gerçek yaşanmışlıktan 

sinemaya uyarlanmıştı ve gayet 

özgün senaryolara sahipler. İyi 

senaristlerin yetişmesi çok önem-

li. Doğrusunu söylemek gerekirse 

bunun eğitimini veren kurumla-

rımız da yok. Böyle bir sistemimiz 

de yok. Umarım bu alanın ne kadar 

kıymetli olduğunu gençlerimiz de 

kavrayabilir” şeklinde konuştu. 

Sinema yazarı Suat Köçer ise 12 

Punto Senaryo Günleri ile TRT’nin 

çok önemli bir misyon üstlendiğini 

kaydederek “12 Punto’nun filmin 

üretim aşamasını içeren organizas-

yon olması ayrı bir önem taşıyor. 

Çünkü filmler; festivaller, TV’ler, 

dijital platformlar üzerinden gös-

terilme şansı buluyor. Bu noktada 

gösterim alanları alternatif açıdan 

çeşitlilik arz ediyor ama üretim 

anlamında aynı çeşitlilikten söz 

edemiyoruz ne yazık ki. Filmlerin 

yapılabilmesi için gerekli finansın 

sağlandığı ortamlar son derece az. 

Bu bağlamda 12 Punto’nun Türk 
sinemasına önemli katkıları oldu-
ğunu düşünüyorum” dedi.

Güzel paydaşlıklar 
kurabiliriz
Bağımsız film üreticilerinin fon 
noktasında ciddi sorunlarla kar-
şı karşıya olduğunun altını çizen 
Köçer, “Bu yalnızca bizim ülkemi-
ze has bir sorun değil, dünyada da 
böyle bir sorun var ancak dünyanın 
pek çok önemli ülkesinde endüstri-
leşme süreci daha profesyonel bir 
şekilde gerçekleşti. Bundan ötürü 
bizden daha iyi durumdalar. Bizim 
sinemamız henüz sektörleşmeden 
endüstriye geçemediği için biz de 
bu tarz kalıcı problemler daha fazla 
oluyor. Bir de şöyle bir durum var: 
Ana akım filmler, bağımsız film-
lerden biraz daha şanslı durumda. 
Çünkü onlar gelirlerin önemli bir 
kısmını gişeden sağlayabiliyor fa-
kat bağımsız filmler gişede daha 
az seyirciye ulaştıklarından ötürü 
kayda değer bir kazanç elde ede-
miyorlar. Dolayısıyla birtakım des-
teklere ihtiyaç duyuyorlar. Burada 
Kültür Bakanlığı’nın önemli bir rol 
oynadığını söyleyebiliriz. Öte yan-
dan TRT’nin 12 Punto projesi de 
çok kıymetli. Bunun yanında Tür-

kiye’deki önemli markaların ve iş 
dünyasının farklı alanlarından in-
sanların, kurumların sinemaya ve 
film üretimine destek noktasında 
bir paydaşlık oluşturmaları gerek-
tiğini düşünüyorum. Türkiye’den 
pek çok sinemacı yurt dışında fon 
bulma noktasında önemli tecrübe-
ler kazandılar. Bu anlamda ortak 
yapımlar üzerinden Türk sinema-
sının uluslararası arenada ülke si-
nemalarıyla güzel paydaşlıklar ku-
racağını düşünüyorum” ifadelerini 
kullandı.

Kendi hikâyemizden 
beslenmeliyiz
Bir filmde başat faktörün senar-
yo olduğunu aktaran Köçer, “Türk 
sinemasının en önemli sorunu, 
senaryo sorunu oldu. Uzun yıllar-
dır dile getirilen bir olgudur bu. 
Teknik anlamda ve diğer pek çok 
aşamada sinemamızın önemli me-
safeler kaydettiğini söyleyebiliriz 
ancak sinemamızın senaryo konu-
sunda ciddi bir kısır döngü içinde 
olduğu da bilinen bir gerçek. Bu-
nun pek çok sebebi var. Sinemacı-
larımızın bu topraklara ait pek çok 
kazanımı, kültürel birikimi okuma 
konusunda eksik kaldığını düşü-
nüyorum. Tarihsel süreç içerisinde 

burada birikmiş çeşitli tecrübeler, 
çok önemli toplumsal kırılmalar, 
pek çok önemli isim, olay, kavram, 
efsaneler, masallar gibi kültürel 
bağlarımızı oluşturan bütün konu-
larda sinemacılarımızın önemli öl-
çüde bir okuma problemiyle karşı 
karşıya olduklarını düşünüyorum. 
Bunun senaryo yazım sürecinde 
ciddi bir eksiklik oluşturduğunu 
düşünüyorum. Bu anlamda senar-
yo yazımında ciddi bir tecrübeye 
ve profesyonel bir süreç yaklaşımı-
na ihtiyacımız var” diyerek gençle-
re şu tavsiyelerde bulundu:

“Bir insan en çok yaşadığını anla-
tabilir. En iyi kendi duygularını, 
kendi şahitliğini aktarabilir. Bu 
yüzden senaryo yazarken mutlak 
surette kendi kişisel hikâyemizden 
beslenmemiz gerekiyor. Kendimizi 
ve kendi duygularımızı anlatma-
nın senaryo konusunda en başat 
yol olduğunu düşünüyorum. Pek 
çok gencin yaşamadıkları şeyleri 
yazdığını görüyorum ve bu da se-
naryonun hakikiliği, samimiyeti ve 
tabi ki profesyonelliği konusunda 
ciddi bir eksiklik oluşturuluyor. Bu 
nedenle gençlere önce kendi hikâ-
yelerini, kendi duygularını, kendi 
şahitliklerini anlatarak bu yola 
başlamalarını tavsiye ediyorum.”

Faruk Güven 
(TRT Sinema Müdürü)

Bekir Bülbül
(Yönetmen)

Projelerin çoğu
taşrada geçiyor
Prof. Dr. Şükrü Sim 
(İÜ Sinema Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi)

Film üretiminde 
çeşitlilik yok
Suat Köçer 
(Sinema yazarı)
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Burçin Büke AKM’de
Ödüllü piyanist Burçin Büke, özel bir 
resitalle 29 Haziran akşamı Atatürk 
Kültür Merkezinde seyirci karşısına 
çıktı. Uluslararası klasik müzik 
dünyasının prestijli sahnelerinde 
sayısız konsere imza atan sanatçı, 
piyano repertuvarının sevilen ve 
klasikleşmiş eserlerini AKM Çok 
Amaçlı Salon’da yorumladı.

“Zalname” sergisi 
görücüye çıktı

Tom Odell 
İstanbul’da

Çini sanatçısı Faruk Kırlı’nın 
“Zalname” isimli kişisel sergisinin 
açılışı  25 Haziran’da Caferpaşa 
Medresesi’nde gerçekleşti. 
Eyüpsultan Belediyesi ev 
sahipliğinde düzenlenen serginin 
küratörlüğünü Leyla Kara üstleniyor. 

Dünyaca ünlü indie pop sanatçısı 
Tom Odell, 1 Temmuz Cuma akşamı 
KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlere 
unutulmaz bir akşam yaşattı.  Tom 
Odell, Avrupa turnesi kapsamında 
'Enter The Music' festivali için Epifoni 
organizasyonu ile sahnedeydi.

Mamut Art Porject 
10. yılını kutluyor

Ekim ayında sanatseverlerle 
buluşacak  Mamut Art 
Project’in 2022 edisyonu için 
başvurular başladı. Mamut 
Art Project’in 10. edisyonuna 
6 Temmuz’a kadar başvuru 
yapılabilecek.

İstanbul’da caz rüzgarı 
esiyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) tarafından, düzenlenen 29. 
İstanbul Caz Festivali festivali 25 
Haziran Cumartesi günü ücretsiz 
gerçekleşen Beşiktaş Sanatçılar Parkı 
ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde 
gerçekleştireceği Parklarda Caz 
konserleriyle başladı.

2. On5 Sıfır7 Film 
haftası başladı
Darbe, direniş, özgürlük temalarıyla 
düzenlenen 2. On5 Sıfır7 Film Haftası 
1 Temmuz’da başladı. Uluslararası 17 
filmin çeşitli mekanlarda gösterileceği 
etkinlik 7 Temmuz’a kadar devam 
edecek. Gösterimler ücretsiz ve tüm 
sinemaseverlere açıktır. 
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Atık parçalardan eserler 
üretiyoruz

Kültürümüzün devamı için bu 
sanatlarımıza sahip çıkmalıyız

Sanatın olumlu etkisini 
göz ardı etmemeliyiz

Klasik üslupla mı yapıyorsunuz? 
Nasıl bir teknik ile yapıyorsunuz?

Eserlerimi klasik üslup anlayı-
şından çıkmayarak kendi bakış 
açımla tasarlamaya çalışıyorum. 
Genellikle hayvansal motifleri kul-
lanmayı seviyorum. Aslında geri 
dönüşüm çalışmaları yapmayı da 
çok seviyorum, atık kırılmış bis-
küvi parçalarından yeni bir şeyler 
oluşturmak çok keyifli. Bu farkın-
dalığa hocam Latife Aktan Özel 
sayesinde sahip oldum. Dersleri-
mizde mutlaka bir dönem geri dö-
nüşüm konusunda çalışmalar ya-
pardık. Çiniyi çok çeşitli formlarda 
çalışabiliyoruz. Örneğin; sekizgen 
bir formda çalışacağımızı ve bunu 
40-40 cm dört tane karo kullana-

rak yapacağımızı düşünürsek, bu 
dört karo içerisinden sekizgen alan 
çıkarıldığında kenarlardan kesilip 
işimize yaramayacak atık parçalar 
kalacaktır. İşte bu tip elimizde bi-
riken çok çeşitli formlardan kalan 
işe yaramayacak bir sürü atık par-
çaları yeni eserler olarak ortaya 
çıkararak değerlendirmek müm-
kün. Her sanat dalı için bu tutu-
mun yaygınlaşmasını çok isterim. 
Ben de önümüzdeki dönem için 
oluşturduğum bir geri dönüşüm 
projesi üzerinde öğrencilerimle 
çalışacağım.

Sizin bu şekilde ürettiğiniz bir 
eseriniz var mı?

Boğa başı çini pano, bir geri dö-

nüşüm projesi eseri. Bir sergide 
kullandığımız atık parçalarla oluş-
turdum. Atık parçaları inceleyip 
ne yapabilirim nasıl bir form çıkar 
acaba bunlardan diye düşünürken 
bir baktık boğa silueti bize göz kır-
pıyor. Gördüğümde hiç düşünme-
den ben buna tasarım yapacağım 
dedim hatta arkadaşlarım şaşırdı. 
“Nasıl yani” dediler. Çünkü çini 
çalışıyoruz çok fazla özgür değiliz, 
geleneksel sanatlar söz konusuy-
ken. Ve üzerine kırmızı karanfil 
motifleriyle İspanyol esprisi kata-
rak bir desen tasarladım. Çok seve-
rek çalıştım şanslıyım ki sergilen-
diğinde de ilgiyle karşılandı. Güzel 
bir farkındalık oldu diye düşünü-
yorum. Sürdürülebilirlik dünya 
için çok önemli bir konu.

Dijital sanatlar bu ara çok gün-
demde özellikle NFT ile daha da 
ilgi görmeye başladı. Sizce bu ge-
nel olarak gelenekli sanatın gele-
ceğini nasıl etkiler?

NFT son günlerin aslında en çok 
merak uyandıran konu başlıkla-
rından biri. Artık her şeyin dijital-
leştiği bir çağda yaşıyoruz sanatın 
bunun dışında kalması şaşırtıcı 

olurdu. Bence bir etkileşim yara-
tıyorsa sadece gelenekli sanatların 
geleceği açısından değil tüm sa-
nat dalları açısından yaratıyor ve 
korkulacak bir durum olduğunu 
düşünmüyorum. Burada yine işin 
kalitesi kendini öne çıkaracak bir 
etken ama şöyle de bir durum var 
çok kötü işlerin çok büyük miktar-
lara satıldığını da görebiliyoruz. 

Bir yandan da sanata ilgi bile duy-
mayan insanların NFT sayesinde 
merakı artmış gibi görünüyor. 

Peki sizce bugün çiniye bakış açısı 
nasıl? 

Geleneksel sanatlara ilginin azal-
madığını aksine gün geçtikçe me-
raklılarının arttığını düşünüyo-
rum. Bu kıymetli toprakların bize 

emaneti olan kültürel hazinele-
rimize her zaman gereken önemi 
göstermeliyiz. Gelenekli sanatları-
mız kendi kültürümüzü korumak 
adına çok önemli. Avrupa’nın çoğu 
yerinde nadide çini eserlerimiz 
sergilenmekte. Yani hala kültürü-
müzün başka coğrafyalar üzerinde 
etkisi büyük ve bizim için bu çok 
mutluluk verici bir durum.

Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanat-
ları Lisesi’nde atölyeler düzenle-
diğinizden bahsettiniz. Gençlerin 
ilgisi nasıl?

Gelenekli Türk Sanatları alanında 
daha donanımlı öğrenciler yetiş-
tirmek için Milli Eğitim Bakanlığı 
Türkiye’nin alanında tek proje oku-
lu olarak hayata geçirilmiş bir okul 
olan Cağaloğlu Geleneksel Türk 
Sanatları MTAL’de atölye dersle-
rine giriyorum. Osmanlı sultanı 
2. Abdülhamit tarafından 130 yıl 
önce inşa ettirilen tarihi bir okul 
binasında eğitim vermekteyiz. Öğ-
rencilerimiz, çini, minyatür, ebru, 
hat, cilt gibi geleneksel sanatları-
mızla alakalı atölye eğitimleri ve 

kültür dersleri alıyor. Okul ilk me-
zunlarını önümüzdeki yıl verecek 
olduğunu düşünürsek onlarla kısa 
zamanda büyük işler başardığımızı 
düşünüyorum. İçlerinde Gelenekli 
sanatları bilerek gelen ve hiç tanı-
madan kaydolan öğrenci grupları 
olmalarına karşın ilgi ve istekleri 
çok fazla. 10. ve 11. sınıf öğrencileri-
miz Türk İslam Eserleri Müzesi’nde 
sergi yapma şansına erişti. Sergi, 
müze gezileri gibi bolca etkinlik-
ler planlayarak öğrencilerimize 
elimizden geldiğince geleneksel 
sanatlarımızı tanıtmaya çalıştığı-
mız hareketli bir eğitim dönemi ge-
çirdik. Sanatın gençler üzerindeki 
olumlu etkilerini göz ardı etmeme-
liyiz.

Betonlar arasında yaşadığımız doğru. Ma-
hallenin geçmişini bilen yaşlılar rahmeti 
rahmana kavuşunca hafızamızı da kaybet-
tik. Bir zamanlar bu güzel İstanbul sem-
tinde çam ormanları olduğunu, tilkilerin, 
sincapların dolaştığını duymuştum. Taşın-
dığımızda ise apartmanlardan göz gözü 
görmüyordu. Neyse ki kedilere, köpeklere, 
kirpilere, camları tıklayan martılara, kum-
rulara düşmanlık besleyen çok az insan var 
buralarda. Geçen akşam metrodan çıkıp 
evin yokuşunu tırmanırken son bitkiler ve 
ağaçlar bir başka göründü gözüme. Hayıf-
lanmalar olanı da setrediyor ne yazık ki.  

Dut. Geçtiğim sokakta birden yerlere eğil-
miş olarak gördüm onu. Bir evin bahçesinin 
dışında, kamu alanında olduğu için ağacın 
alçak dallarından kurtlar kuşlar misali bir-
kaç tane yedim. Pazarlardan alınıp yenecek 
değil illa dalından toplanacak bir nimet. 
Otuz yıldır tanıyorum onu, ahbabımdır 
aslında, gölgesine parkeden arabaların 
üstünü yine donatmış beyaz mor lezzet 
küpleriyle. Sokaklar basılıp ezilmiş dut ens-
talasyonu. Kınayanlardan korkmadan biri 
bez serip silkelese, gelip geçenlere de vere-
rek çocuklarına götürse keşke.

Yasemin. Parktaki akasyalar eşsiz kokularıy-
la var olduklarını kalbimize iyice öğrettikten 
sonra hızla geçip gidince, yaseminler sökün 
etti. Azıcık su ve güneşle bahçe duvarlarını, 
demirden girişleri, kapıları delirmiş gibi sa-
rıp sarmaladıklarında kadınların sevinçle 
karışık küçümsemeleri nüksetti. “Ay bunlar 
ne kadar arsız.” Sevdiğimiz çiçekler nazlı 
olacak, yıllarca açmayacak, ne yapmalı diye 
bizi hergün endişelere salacak. Cömert 
çiçeklere “arsız” derler önerirken. Ceylan 
gözü, sardunya, akşam safası da bu cümle-
den. Yasemin insanları baştan ayağa yıkıyor, 
aklıyor, onarıyor, gözyaşlarımızı silip bizi gül-
dürüyor. Ama nafile.   

Yenidünya. Sadece bizim apartmanın bir 
damla toprağından fışkırıyor bu ağaç sanı-
yordum. Meğer ne çok varmış, bütün sokak-
larda selama durmuşlar. Çiçekler dökülmüş, 
meyveler çıkmış bile ortaya. Nisan boyunca 
o tuhaf güzellik geliyor yine demiştik. Yem-
yeşil sert ve damarlı yaprakların arasından 
lamba gibi parıldayan yenidünyalar olgun-
laşmış bile. Gençlerin, çocukların, apart-
manların duvarlarına tırmanarak biraz da 
hoyratça meyveleri toplayıp yeme zamanı 
yaklaştı. Kaderi benzemesin, Huxley’in 
Cesur Yeni Dünya’sı ile ilişkisi sadece isim 
benzerliği. Yoksa çok eski bir ağaç kendisi.   

Nar. Hemen zakkumun sırasında. Hanıme-
linin üzerine gönüllü hamisi gibi eğilmiş, 
güllerin bitişik nizam yanı başında. Onu 
bebekliğinden beri tanıyorum. Daha ilk 
yıllarda çırpı bacaklarının üstünde güçlük-
le dururken de meyve saçardı. Kendi im-
kanlarını ve yoksunluklarını bilen, yazı da 
kışı da layıkıyla atlatabilen biri. Betonların 
arasındaki küçücük toprak alanda neler 
yapabileceğinin şuurunda, elinden gelenin 
en iyisini yapmaya yazgılı. Nar ve ney. Nar ve 
ateş. Bu günlerde danelerinin olgunlaşması 
için ateşten gömleği giydi.

Nisanda önce hanımeli, sonra mor sal-
kımlar, sonra daha nadir görülen leylaklar 
girmişti hayatımıza. Gizemli bir havayla er-
guvanlar açtı biz de buralardayız diyerek. 
Cemal Süreya’nın mısralarındaki gibi orta-
lık. “Bir çiçek duruyordu, orda, bir yerde/Bir 
yanlışı düzeltircesine açmış.” Martın orta-
larında tomurcuğa duran ağaçların çiçek-
lerin haziranda işi iyice çiçeğe ve meyveye 
vurması. 

Toprağın haziran 
manifestosu

Devamı litrossanat.com'da

“Bir sanatın özünü bilmeden onun üzerine bir şeyler koyamayız, klasik kaideleri bildiğimiz ölçüde 
geleceği yorumlayabiliriz. Geleneksel tasarım anlayışını güncele uyarlamak peşinde büyük bir 
sorumluluk getiriyor. Önce yaptığınız sanatın felsefesine, kurallarına ve formlarına yeterince hâkim 
olmalısınız. İşte tam da bu yüzden aldığım eğitimler boyunca çini kurallarına bağlı kalarak güncel 
sanatı neresinden yakalarımın peşinde oldum.”

Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan ve bugünde ilgiyle takip edilen gelenekli sanatlardan çini, güncel ve farklı yorumlarla karşımıza çıkıyor. Atık malzeme-
lerle ürettiği boğa başı çini panosu ile sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratan çini sanatçısı Arzu Görücü, bu sayıda konuğumuz oldu. Topkapı 
Sarayı ziyaretleri sırasında hayran kaldığı çini eserlerinin sanat yolculuğuna yön verdiğini dile getiren Görücü, lisans eğitimini Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde yaptıktan sonra Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Geleneksel Türk 
Sanatları Bölümü’nde yüksek lisansına devam ediyor. Çini sanatının kaidelerine bağlı kalarak kendi yorumunu katan Görücü bu sanatı gençlere de öğreti-
yor. Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ve Baben Sanat’ta atölyeler düzenleyen Görücü ile çini sanatı üzerine 
hasbihal ettik. 

“Gelenekselin sınırları 
olan bir sanat dalı 
olduğunu düşünürsek 
ona tamamen hâkim 
olmadan geliştireme-
yeceğimizi de biliriz. 
İşte tam da bu yüzden 
aldığım eğitimler bo-
yunca çini kurallarına 
bağlı kalarak güncel 
sanatı neresinden 
yakalayabilirimin pe-
şinde olmaya çalışıyo-
rum. Global bir dünya-
da yaşıyoruz artık her 
şey için interdisipliner 
yaklaşım söz konusu. 
Amacım biraz da 
ilerleyen zamanlarda 
disiplinler arası çalış-
malar yapabilmek.”

Çini sanatının özünü 
bilmeden bugüne 
yorumlayamazsın

Çini ile yolunuz nerede ne zaman 
kesişti?

Aslında sanata dair ilk adımları-
mı sanatçı dostum Berrin Çakin 
Güç’ten kısa bir süre minyatür eğiti-
mi alarak attım. Sonra daha akade-
mik bir eğitim almak için üniversi-
teye başvurduğumda çini sanatıyla 
tanıştım.

Neden çini? Bu sanatı icra ederken 
ne hissediyorsunuz?

Kültürel miraslarımızı ziyaret-
lerimde özellikle Topkapı Sarayı 
Harem dairesindeki çinilerin çeşit-
liliğini her gördüğümde çini yap-
malıyım diye düşündüm. Topkapı 
Sarayı’nın mimari bezemeleri be-
nim sanat yolculuğuma yön verdi. 
Ve sanırım o kadar içselleştirdim ki 
tezimi de orayla alakalı yapıyorum. 
Şunu da eklemeliyim minyatür ça-
lışmaya da devam ediyorum, sanı-
yorum gelenekli sanatlar eğitiminin 
bize kattığı en güzel şeylerden biri 
de bu çoklu çalışabilme kabiliyeti 
oldu. Sadece çini adına değil Gele-
nekli Türk Sanatları adına konuş-
mak isterim gerçekten insan ruhu-
nu dinlendiren, uygulama sırasında 
tüm karmaşadan uzaklaşabildiğiniz 
sanatlar hepsi. Aslında tedavi edici 
de diyebiliriz. Bende çalışmalarım 
esnasında böyle hissediyorum.

Çini sanatının belli kaideleri var 
mıdır?

Çini sanatı eğitimimi üniversite-
deki hocam Dr. Öğr. Üyesi Latife 

Aktan Özel’den aldım. Bize ait bir 
sanattır çini ve kendine has kaide-
leri mevcuttur. Aslında çininin en 
belirgin özelliği altyapı reçetesinin 
yüksek oranda kuvars içermesidir. 
Kullanılan hamurun (çamur), asta-
rın ve sırrın birbiriyle uyuşması çok 
önemli. Çini sanatı çeşitli dönemle-
rin bezemelerinde sıkça karşımıza 
çıkar bu yüzden teknik ve üsluplar 
açısından zengindir. Renk ve motif 
kullanımları dönemlere göre deği-
şiklik gösterir. Kısaca bir eser oluşu-
munun sıralamasından şu şekilde 
bahsedilebilir; belirli bir reçeteyle 
oluşturduğumuz hamura elle şekil-
lendirilir ve üzeri çamura uygun bir 
astarla kaplanarak 800-900 derece-
de bisküvi pişirimi dediğimiz işlem 
uygulanır. Bu pişirimle elde ettiği-
miz ürünün üzeri ince zımparayla 
nazikçe zımparalanır. Klasik tasa-
rım kaidelerine uygun bir şekilde 
tasarlayıp eskiz kâğıdı üzerine 
çizdiğimiz deseni iğne yardı-
mıyla delip, söğüt kömürünü 
bir bez içine yerleştirip veya 
beze sürerek form üzerine 
yerleştirilmiş desene sürüp 
tozun deliklerden geçmesi 
sağlanır. Daha sonra tahrir-
leme dediğimiz desenin dış 
hatlarını siyah kontur boya-
sı ve fırçayla geçip boyarız. 
Üzeri tekrar parlaklık etkisi 
yaratacak sırla sırlanır. 900-
930 derece fırında 8 saat kadar 
pişirilir ve soğumaya bırakılır. 
Uygulama yaptığımız renkler pi-
şirimden önce farklı bir tondayken 

pişirimden sonra bambaşka hale 

gelir. Aslında fırın sonrası eserle 

karşılaşmamız bizim için hep bir 

sürprizdir zaten bu yüzden çiniye 

ateşin oyunu denmiştir. Bu tabiri 

çok seviyorum. İsteyen ve istikrarla 

çalışan her- kes çini yapabilir. 

Klasik dönem 
renklerine ulaşmak 
zor
Çini sanatının tarihi çok eskilere 
dayanıyor. Sizce nasıl bir değişim 
dönüşüm yaşamış?

Köklü bir geçmişe sahip pek çok us-
tanın asırlardır yaptığı çalışmalar 
sayesinde günümüze ulaşan çini 
sanatının kökeninin 8. yüzyıla ka-
dar dayandığını yapılan arkeolojik 
kazılardan biliyoruz. Esas anavatanı 
Orta Asya olarak bilinen çini Ana-
dolu beylikleri ve Selçuklularla bir-
likte Anadolu mimarisinde de ken-
dini göstermiş. 17. ve 18. yüzyıllarda 
Osmanlı döneminde uygulamalar 
en ihtişamlı seviyeye ulaşmış. Hem 
mimari yapı süslemelerinde hem de 

pek çok farklı evani grubunun süs-
lemelerinde kullanılan bu bezeme 
sanatı günümüz anlayışıyla aynı ka-
litede olmasa da üretilmeye devam 
ediyor. Klasik döneme göre alt yapı 
ve boya kalitelerinde değişimler 
söz konusudur. Genel anlamda gü-
nümüz çalışmalarına baktığımızda 
klasik dönem renklerine ulaşmamız 
oldukça zorlaşmıştır. Osmanlı döne-
minde saray için ve pek çok mimari 
yapı için üretim yapan nakkaşha-
nelerdeki ustalar tasarımlarda kul-
landıkları tüm motifleri doğadaki 
çiçekleri stilize ederek oluşturmuş. 
Günümüze baktığımızda bu özgün 
çalışma şeklini her yerde göremiyo-
ruz. Pek sağlıklı olmayan bir dönü-
şüm mevcut. 

“Gelenekli sanata çağdaş yorum” 
konusu hakkında sizin görünüş ne-

dir?

“Çağdaş” adı altında çeşitli çalış-
malar görüyoruz. Bir esere çini 
diyebilmemiz için çini alt yapısına 
sahip olup çini renklerinin ve tek-
niklerinin kullanılması gerekiyor. 
İşte tam burada biraz kafa karışık-
lığı mevcut. Çini tasarımlar adı al-
tında seramik çalışmalar görebili-
yoruz ya da daha farklı teknikler ve 
boyalar kullanılan yorumlamalar. 
Çini sanatına çağdaş bakış açısı 
kazandırabilmemiz için öncelikle 
geleneksel sanat kaideleri çok iyi 
bilip uygulayabiliyor olmamız ge-
rekir. Bir sanatın özünü bilmeden 
onun üzerine bir şeyler koyama-
yız, klasik kaideleri bildiğimiz öl-
çüde geleceği yorumlayabiliriz.

Çini sanatına nasıl bir farklılık ka-
tıyorsunuz? 

Amacım aldığım geleneksel eği-
timin üzerine bir şeyler koyabil-

mek. Geleneksel tasarım anlayışını 
güncele uyarlamak peşinde büyük 
bir sorumluluk da getiriyor. Önce 
yaptığınız sanatın felsefesine, ku-
rallarına, kullanılan malzeme ve 
formlarına yeterince hâkim olma-
lısınız. Gelenekselin sınırları olan 
bir sanat dalı olduğunu düşünür-
sek ona tamamen hâkim olmadan 
geliştiremeyeceğimizi de biliriz. 
İşte tam da bu yüzden aldığım eği-
timler boyunca çini kurallarına 
bağlı kalarak güncel sanatı nere-
sinden yakalayabilirimin peşinde 
olmaya çalışıyorum. Global bir 
dünyada yaşıyoruz artık her şey 
için interdisipliner yaklaşım söz 
konusu. Amacım biraz da ilerle-
yen zamanlarda disiplinler arası 
çalışmalar yapabilmek. Gelenekli 
sanatları diğer disiplin anlayış-
larından da faydalanarak ileriki 
dönemlere taşımamız gerektiğini 
düşünüyorum. Bu yüzden farklı 
ekollerin okumalarını yapmaya 

başladım, bu okumaların zaman 
içerisinde sanatıma yansıyacağını 
düşünüyorum. 

Son dönem çalışmalarınızda mavi 
ve beyaz renk ağırlıkta. Neden?

Yüksek lisansta bir dersim için Çin 
hanedanlarıyla alakalı bir konu 
seçmiştim. O dönemde yapılan 
mavi-beyaz porselenlere hayran 
olmamak elde değil… Çalıştığım 
son birkaç işim bu araştırmam so-
nucunda ortaya çıktı. Hanedanlık-
lar dönemine ait motifleri, tasarım 
anlayışını ve renkleri göz önünde 
bulundurarak çalıştım ve çalışma-
larıma devam ediyorum. Topkapı 
Sarayı müzesinde örnekleri sergi-
leniyor.

y.ramazanoglu@litrossanat.com 

Yıldız Ramazanoğlu

m.yilmaz@litrossanat.com

Merve Yılmaz Oruç
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Aşkı en güzel terennüm eden son devir Türk 
musikisi bestekârları arasında eserlerinin 
zarafeti ve inceliğiyle müstesna bir yere 
sahip olan Halit Lemi Atlı (1869-1945) kal-
bî seslerini yalnız güftelerin kelimelerinde 
değil, musikisinin melodilerinde de duyur-
muştu; “Severim her güzeli senden eserdir 
diyerek.” Hicaz makamındaki bu şarkıyı bil-
memenize imkân yoktur. Musikiyle hiç ilgi-
niz olmasa bile. Belki Isfahan’dan şu güfte-
nin bestesini de hatırlarsınız: “Nâr-ı aşkınla 
kül oldum” ya da Uşşak makamından “Neler 
çektim neler cânân elinden.” Daha buna 
benzer yüzlerce tanınmış şarkı ki radyoda 
saz heyetlerinden veya vaktiyle gramofon 
plaklarından dinlemişsinizdir. 1930’lu yıl-
larda ve 1940’ların başlarında İstanbul’da 
bir mahalle arasından geçildiği sırada bir 
gencin utla bu eserleri çaldığına tesadüf 
edenlerin sayısı az olmasa gerektir.  

Semih Mümtaz’ın aktardığına göre Lemi Atlı 
hayranlık duyduğu “Tanburî Cemil Bey’in 
önünde diz çöker”, üstat Cemil Bey de Lemi 
Bey’in söylediği şarkılar karşısında tanburu 
kucağından çekip kaldırarak “Bu hançereye 
yetişecek saz yoktur” der.  İnce ruha, kıvrak 
bir sese ve hançereye sahip Lemi Atlı, köşk-
lerde, yalılarda ve mehtap âlemlerinde ter-
tiplenen musiki meclislerinin vazgeçilmez 
hanendesidir. Bu yüzden gençliğinde “Bo-
ğaziçi bülbülü” olarak şöhret bulur. İki dün-
ya arasında bir çelebidir üstat. Bir yanda 
bestekârlık diğer tarafta dramatik bir ses.

Kadıköylü Hafız Yusuf Efendi’den ilk musiki 
bilgilerini alan Lemi Bey, Tanzimat devrinin 
en meşhur bestekârı Hacı Arif Bey’in henüz 
genç bir yaşta iken beğenisini ve hayranlığı-
nı kazanır, Santurî Ethem Efendi’nin eşliğin-
de eserler geçer.  İlk şarkısını Udî Bedriye 
Hoşgör’ün anlattıklarına bakılırsa Acıba-
dem’de, Eski Trabzon Valisi Haydar Bey’in 
köşkünde oturdukları sırada ve Lemi Bey 
daha on sekiz yaşındayken komşularından 
çok beğendiği bir kıza uzaktan âşık olarak 
besteler. Aslında süreç şöyle gelişir. Lemi 
Bey bir yaz günü güzel komşusunun sokak-
tan geçtiğini görür, peşinden gider ancak 
bir türlü açılamaz. İmdadına Reşid Mümtaz 
Paşa’nın kendisine verdiği “Hüsnüne etvâr-ı 
nâzın şan senin, Bende tâkat kalmadı fer-
man senin” güftesi yetişir ve Karcığar ma-
kamında beste böylelikle ortaya çıkar. 

Lemi Atlı şüphesiz sadece aşk şarkıları bes-
telemekle yetinmez.  Hayatının büyük bölü-
münü bir âşık olarak geçirir. Âşık olmadaki 
bu sürekliliği kendisine ilham verir ve doğal 
olarak birbirinden güzel eserler repertuvara 
eklenir. 76 yaşında, ölüm döşeğindeyken 
bile âşık olan Lemi Bey son eserlerinden biri-
ni zamanının ünlü ses sanatçısı için besteler. 
Belki de onun son vasiyetidir bu. Baki Süha 
Ediboğlu’nun belirttiği gibi ihtiyarlık demle-
rinin bitiminde, zor anlarında, aşkına, dost-
luğuna hürmet eden bu vefakâr sanatkâra 
“Hastayım, yalnızım, seni yanımda sanıp da 
bahtiyar ölmek isterim” mısralarıyla başlayan 
şarkısını yaparak ona karşı duyduğu aşk ve 
minnet hislerini böylece ifade eder.  Sela-
hattin Pınar’ın notaya aldığı bu eseri ilk defa 
olarak o çok sevdiği dillere destan öğrencisi 
Mualla Gökçay sahnelerle buluşturur.

Son zamanlarını melankolik bir biçimde, 
onu mütemadiyen üzen bir hayalin hasre-
tini çeke çeke geçirir Lemi Atlı. Ömrü bo-
yunca mutlaka sezen, maceraları yaşayan 
ve zengin hayal gücüyle nağmeler üzerin-
de bütün hissettiklerini aksettiren sanat-
çının yetmiş beş yılı işte böyle sona erer. 
Bedri Ziyâ Aktuna’nın deyişiyle: “Severim 
her güzeli senden eserdir diyerek.”

“Severim her güzeli 
senden eserdir diyerek”

Üç dev isim 
Harbiye’de
Çağdaş cazın üç dev ismi  
Zakir Hussain, Chris 
Potter ve besteci Dave 
Holland’ın bir araya 
geldiği Crosscurrents Trio,  
9 Temmuz’da Harbiye 
Açık Hava Sahnesi’nde 
konser verecek.

“Bir Adam Yaratmak” 
film oluyor

Necip Fazıl Kısakürek’in 
unutulmaz eseri “Bir Adam 
Yaratmak”  sinema filmi oluyor. 
Filmin yönetmen koltuğunda ilk 
filmi “Bir Düş Gördüm” ile  ulusal 
ve uluslararası festivalerden 
ödülle dönen Murat Çeri oturacak. 

“Aşk-ı Âlem” müzikseverlerle
Geleneksel Türk müziği motiflerini Klasik 
Batı Müziği formlarıyla birleştiren 3 Hisar 
grubunun ikinci albümü “Aşk-ı Âlem” 
müzikseverlerle buluştu.  Adıyla İstanbul’u 
anımsatan “3 Hisar” grubunda gitarda 
Erdinç Şenyaylar, vokalde ve tanburda 
Hakan Dedeler, perküsyonda Engin 
Gürkey yer alıyor.

Fuat Paşa Yalısı’nda 
tiyatro maratonu
Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa 
Yalısı, Temmuz ayında 3 tiyatro 
oyununa ev sahipliği yapacak. 
Tiyatromig bünyesinde yer alan 
“Beyaz Geceler”, “Ayı” ve “Bir 
Delinin Hatıra Defteri” oyunları 
25-26-28 Temmuz tarihleri 
arasında sahnelenecek.

O sergi 
sona erdi
Türkiye’nin ilk dijital sanat ve 
yeni medya müzesi X Media 
Art Museum by DasDas’ya 
yer alan “Leonardo Da Vinci: 
Yapay Zekâ Işığın Bilgeliği / 
Cern’den Nasa’ya İnsanlık ve 
Metaverse” başlıklı sergi 30 
Haziran’da sona erdi.

“Tabancalı Kız” 6 
Temmuz’da raflarda
Yazar Murat Menteş ve 
Hakan Karataş imzalı 
“Tabancalı Kız” Alfa 
Yayınları’ndan çıkacak. 6 
Temmuz’da kitapseverlerle 
buluşacak eser, bir aşk 
hikâyesi anlatıyor.

İstanbul’a hoşgeldiniz. İstanbul’da 
olmak nasıl bir his?

İstanbul'u her zaman sevmişimdir. 
Buranın dünyanın en güzel şehirle-
rinden biri olduğunu düşünüyorum. 
Kültürünü, şehrin dinamik olmasını 
seviyorum. Ama elbette benim için 
şehri yapan insanlardır, insanları 
yapan şehir değil. İstanbul'u sevi-
yorum dediğimde demek istediğim 
İstanbul'da yaşayan insanları sevi-
yorum. İstanbul'a geldiğinizde tarihe 
adım atıyorsunuz, Şam’da yürüyüşe 
çıktığınızda olduğu gibi. O yüzden 
İstanbul'u evimin bir uzantısı gibi 
hissediyorum. Bir klarnetçi olarak 
Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da 
çalmak benim için harika bir şey. 
Çünkü klarnetin Türk müziğinde ve 
Türk kültüründe ne kadar var oldu-
ğunu biliyorum. Bu yüzden müziğimi 
evin bir uzantısında paylaşmak hari-
ka bir duygu.

Müzik yolculuğunuz nasıl başladı?

Müziği ve sanatı seven bir ailede bü-
yüdüm. Müzikle ilgili ilk anılarım 
kız kardeşim ve ben küçükken baba-
mın bizim için büyük klasik eserleri 
çalarken ve bir yandan orkestra şefi 
taklidi yaparken koltukta oturuyor 
olmamızdır. Bence bu, müziği sevme-
nin tohumunu bizlerde atmış olabi-
lir. Babam klasik müziği, annem daha 
çok Arap müziğini severdi, bu yüzden 
ikisine de maruz kaldım. Keman çal-
maya belki 5 yaşında başladım ama 
pek iyi gitmedi, solak olduğum için 
yayı sağ elimle tutmak benim için 
zor oluyordu. Bu yüzden bana iki eli 

de aynı kapasitede kullanabileceğim 
bir enstrümana geçmem söylendi. 
Bu yüzden klarnet seçildi. Ve sanı-
rım klarnete olan sevgimi zamanla 
geliştirdim. İlk başta ek bir ev ödevi 
olarak, ama sonra insanlar için çal-
maya başladığımda, çaldığım şeyden 
etkilenmeye başladım. Yolculuk, çal-
dığım şeyden etkilenmeye başladı-
ğımda başladı. 

Klarnetin 
esnekliğiyle coğrafi 
sınırları aşıyorum
Klarneti sizin için ayrı kılan, özel kı-
lan şey nedir?

Enstrümana onu diğer enstrümanlar-
dan ayıran şeyin ne olduğunu bile-
meyecek kadar yakınım. Anlamlı sa-
nat veya anlamlı müzik yapmak için 
üç şeye sahip olmanız gerektiğini dü-
şünüyorum; dünyayla paylaşmak is-
teyeceğin bir fikre sahip olmalısın ve 
ikincisi, bunu yapmak için bir araca 
sahip olmalısın ve benim durumum-
da bu bir klarnet ve üçüncüsü, aracı 
kullanma becerilerine sahip olma-
lısın bir fikri ifade etmek için. Yani, 
bence en önemli olan fikir. Klarnet ta-
bii ki benim için eşsiz çünkü onu kul-
lanmayı biliyorum, bu yüzden bana 
avantaj sağlıyor. Ama aynı zamanda, 
klarnetin insan sesine ne kadar ben-
zer olduğunu seviyorum, hem ton 
olarak hem de volüm olarak; çok yu-
muşak çalabilir, yüksek sesli olabilir, 
ancak çok derin ve çok keskin olabilir. 
Yani klarnet ile ilgili sevdiğim bir şey 
de çok esnek bir enstrüman olması, 

birçok farklı müzik türünde kullanı-
lan bir enstrüman olması; klasik mü-
zik, caz, doğudan gelen müzik, adını 
siz koyun. Bu esnekliği seviyorum ve 
bu esneklik bana müziğimi coğrafi sı-
nırlarla da bağlı olmayan bir şekilde 
yapma özgürlüğü veriyor.

Müziğinizin tarzını bizlere nasıl  an-
latırsınız?

Müziğimi kelimelerle anlatabilsey-
dim, müziği çalmazdım, sadece mü-
ziğin ne olduğunu anlatırdım. Müzi-
ğin bize gerçek hayatta deneyimleme 
lüksüne sahip olmadığımız duygu-

ların kapılarını ve pencerelerini aç-
masını seviyorum. Bu yüzden müziği 
ve sanatı seçtiğimizi düşünüyorum. 
Ama mecbursam, müziğimi, hiçbi-
riyle sınırlı kalmadan, çok sayıda tür 
ve gelenekten ilham alan bir müzik 
olarak tanımlamayı tercih ederim. 
Çoğunlukla istediğimi çaldığımı ve 
duymak istediklerimi bestelediğimi 
söylerim. Bunu böyle tarif ediyorum. 
Ama kesinlikle Arap müziğinin, cazın, 
Balkan müziklerinin unsurları var ve 
tabii ki klasik müzik var, çünkü ben 
klasik eğitim de aldım.

İçinde bulunduğumuz 
zamanı belgeliyoruz

Dünyayı oyun alanım 
olarak görüyorum

Canlı müzik hayatımı 
değiştirdi

“Yolculuğun 
tadını çıkarın”

M Ü Z I K

Bilen Işıktaş

b.isiktas@litrossanat.com

Suriyeli klarnet ustası Kinan Azmeh grubu CityBand ile Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde 
gerçekleşecek konser öncesi sorularımızı Litros Sanat için cevapladı. Kinan Azmeh sanatıyla ilgili: 
“Sanatın sınırlarını biliyorum. Müziğin bir mermiyi, bombanın düşmesini, dünyadaki adaletsizlikleri 
durdurmadığına eminim, müzik pek çok şey yapmıyor. Ama bence yaptığı şey, insanlara umut için bir 
pencere açması. Yine, insanların bazen hayattan ve hayatın sunabileceğinden daha derin duygular 
yaşamasını sağlar.” diyor.
Festivaller ufkumuzu açıyor, bizi zenginleştiriyor. Ummadığımız, bilmediğimiz diyarlara götürüyor, sarıp sarmalıyor. Bizi değerli isimlerle tanıştırıyor. Kül-
tür sanat alanının kapsam genişliği festivallerede yansıyor. Yansıyanlar arasından bizim için bu sayıda  50. İstanbul Müzik Festivali bir adım öne çıkıyor. 
Geride bıraktığı yarım asrı kutlayan festivalin öznesi, mekanı  İstanbul olmasına karşın, gerçekleşen konserlere baktığımızda bunu görmemiz pek mümkün 
olmadı. İstanbul’a ve müziğine dair “İstanbul: Şehrin Müziği” ve “İstanbul Semt Şarkıları” konserleri dışında İstanbul’a has konser seçenekleri pek bulun-
muyordu. İstanbul’un tarihi mekanlarında gerçekleşen konserlerle belki bu açık kapanmak istenmiş olabilir. Ama İstanbul’un müziğine dair bir festivalde 
İstanbul’un öne çıkması gerekirdi diye düşünüyorum. İçeriğe dair dikkatimi çeken festival, 6 Haziran’da “Tekfen Filarmoni Orkestrası & Kirill Gerstein” kon-
seriyle açılışını yaptı. 24 Haziran’da Musica Sequenza: “Rameau à la Turque” konseriyle sona erdi. Bizde festival kapsamında  ülkemize gelen Suriyeli klarnet 
ustası Kinan Azmeh ile müziğe, müziğin gücüne, “Songs for Days to Come” operasını ve daha birçok şeyi konuştuk.

insanlara 
umut için 
bir pencere

r.bulut@litrossanat.com

Rabia Bulut

“Müzik” 
Düşünsel anlamda sizi besleyen 
kaynaklar nelerdir? İlhamınızı ne-
reden, nelerden alırsınız?

Bu aslında zor çünkü, bilirsiniz, bazen 
bir müzisyen olarak çevrenizdeki dün-
yaya tepki veriyorsunuz, içinde bulun-
duğunuz zamanı belgelemeye çalışıyor-
sunuz. Bazen de dünyayı kendinize göre 
en ideal şekilde yeniden yaratmaya çalı-
şıyorsunuz. Ama yine de beni besleyen 
şeyin müziğin daha önce yaşamadığım 
duyguları yaşamamı sağlayan pence-
reler olduğunu düşünüyorum. Klarnet 
çalmak veya genel olarak müzik çalmak 
ya da müzik dinlemek, daha önce bulun-

madığım mekanlarda olmamı sağlıyor. 
Beni etkileyen şeyin ötesinden etkile-
nirim.  Beni besleyen de bu. Ama beni 
entelektüel olarak besleyen şey sadece 
müzik değil, etrafımdaki dünya ve dün-
yayı insanlar için nasıl daha iyi bir yer 
haline getirebileceğim düşüncesi. Yani 
bazen öfke, bazen mutluluk, bazen bü-
yük duygu karışımları beni besliyor, ama 
kalbimde, her zaman dünyanın bana 
söylediklerini dinlemeye çalışıyorum. 
Kalbim, beynim ve enstrümanım arasın-
daki bağlantıyı mümkün olduğunca kısa 
tutmaya çalışırım ki böylece sahnede ve 
sahne dışında sunduklarım da olabildi-
ğince dürüst olsun.

Yaşadığımız çağın kendi içinde bir-
çok sorunu, problemi, çıkmazı  var. 
Müziğin bunlar karşısında rolü  siz-
ce nedir?

Sanatın sınırlarını biliyorum. Mü-
ziğin bir mermiyi, bombanın düş-
mesini, dünyadaki adaletsizlikleri 
durdurmadığına eminim, müzik pek 
çok şey yapmıyor. Ama bence yaptığı 
şey, insanlara umut için bir pencere 
açması. Yine, insanların bazen ha-
yattan ve hayatın sunabileceğinden 
daha derin duygular yaşamasını 
sağlar. Ancak sanatçıların adaletin 
savunucuları olabileceğini düşünü-

yorum. Müziği bir özgürlük eylemi 
olarak düşünüyorum ve bu özgürlü-
ğü sahnede ve sahne dışında uygula-
yarak insanlara aynı şeyi yapmaları 
için ilham verdiğimizi. Neticede, ne 
zaman çalsam, kendimi ifade etmek 
için harika bir araca sahip olduğumu 
fark ediyorum. Ve dünyadaki birçok 
insanın bu lükse, kendini ifade etme 
lüksüne bile sahip olmadığını hatır-
lıyor olmak iyi bir şey. Bu yüzden, ne 
zaman sahneye çıksam hep bunu dü-
şünürüm ve kendimi ifade edebile-
ceğim bir platforma sahip olduğum 
için şükrediyorum.

Göçmen bir müzisyen olmanın yaşa-
mınızdaki etkileri nelerdir?

Bence hepimizin birden fazla kültü-
re ait olması giderek daha fazla norm 
haline geliyor. Birinin tamamen tek 
bir şey olabileceğine inanmıyorum; 
hepimiz farklı yemeklerden, müzik-
lerden, yaşam tarzlarından hoşlanırız. 
Dolayısıyla kendimi sadece göçmen bir 
müzisyen olarak görmüyorum; ben bir 
müzisyenim ve dünyayı oyun alanım 
olarak görüyorum, kültürel farklılıkları 
seviyorum ve elimden geldiğince her 
birinin derinliklerine inmeye çalışıyo-
rum. Eminim ki bu ilgi, yaptığım mü-
ziğe yolunu buluyor. Yani, bir göçmen 
olarak, Şam'da, New York'ta, Berlin'de, 
Stockholm'de, İstanbul'da, Montreal’de 
olmam, gerçekten fark etmiyor. Önem-
li olan çevrenizdeki topluma nasıl 
davrandığınız. Benim için İstanbul'da 
çalmak, farklı evlerinizdeki insanlarla, 
toplulukla etkileşim kurarak, onlar için 
çalarak ve onları dinleyerek bağlantı 
kurabileceğiniz yollardan sadece biri. 
Yani ben bir göçmen değilim, bu kla-
sik göçmen nostalji bağlantısına sahip 
değilim. Bulunduğum her yerle, evdey-
ken sahip olduğum aynı tutkuyla bağ-
lantı kurmayı seviyorum. Bu da benim 
için her yeni yeri evimin bir uzantısı 
yapıyor.

9 yaşında Suriyeli bir mülteci kız 
çocuğunu simgeleyen 3.5 metre bo-
yundaki Amal adlı kukla annesine 

ulaşmaya çalıştığı bir yolculuk ger-
çekleştiriyor. Siz de projenin destek-
çileri arasında yer alıyorsunuz. Proje-
ye nasıl dahil oldunuz?

Projenin sanat yönetmeni olan Amir 
Nizar Zuabi benimle iletişime geçti-
ği için dahil oldum. Dahil olmaktan, 
derinden saygı duyduğum ve hayran 
olduğum birçok insanla birlikte elçi-
lerden biri olmaktan çok mutlu oldum. 
Fransa'nın Marsilya kentinde gerçekle-
şen projelerden birine müzikal olarak 
katkıda bulunabildim. Projenin yakın-
da ABD'ye de geleceğini biliyorum ve 
buna dahil olduğum için mutluyum. 
İlgi alanım, çünkü bu konuyu insan-
ların dikkatine sunmayı seviyorum. 
Haberlerde artık bir şeyden bahsedil-
miyorsa, bu sorunun bittiği anlamına 
gelmez. Bu dünyadaki her adaletsizlik 
için geçerlidir. Onlar hakkında bir şey 
duymamamız, sorunların çözüldüğü 
anlamına gelmez. Amal, sadece Suri-
yeli çocukların değil, dünyanın dört 
bir yanından çocukların bu zorlu yol-
culukta çok hızlı bir şekilde yetişkin 
olmak zorunda kaldıklarının bir hatır-
latıcısı. Amal'ın sesini yükselten birçok 
sesten biri olduğum için mutluyum.

İlk opera besteniz “Songs for Days to 
Come” geçtiğimiz günlerde müzikse-
verlerle buluştu. Opera eseri bestele-
mek nasıl bir serüvendi? Devamı için 
nasıl düşünceleriniz var?

Opera yazmak benim için inanılmaz 

zorlayıcı bir şeydi. “Songs for Days to 
Come” yaklaşık 5 yıl önce başladığım 
bir proje. Suriyeli şairlerin iç savaşıy-
la ilgili yazdıkları, Suriyelilerin neler 
hakkında daha açık bir şekilde konuş-
maya başladıklarını gösteriyor, ses-
lendiriyor, güçlendiriyor; otorite, din, 
özgürlükler olsun, adını siz koyun. İşte 
şiire olan  ilgim beni “Songs for Days to 
Come” adlı bir şarkı döngüsü yazmaya 
yöneltti ve bu bir opera ortaya çıktı. 
Bu benim ilk operam ve bugüne ka-
dar yaptığım en büyük proje. Çünkü 
birden fazla şarkıcısı, büyük bir koro-
su, bir senfoni orkestrası, sahnesi, set 
tasarımı, kostümü var. Bir sanat eseri 
için kaç kişinin bir araya gelebileceği-
ni görmek harika. Küçük bir topluluk-
la çalışmaktan çok farklı. Ama özünde, 
aynı şekilde devam ediyor, bilhassa 
daha önce sanat hakkında söylediğim 
şey; bir fikir, araçlar ve beceriler var. 
Bu opera fikri ile, şairlerinin sözlerini 
kullanarak Suriye'yi bir ülke olarak 

yeniden çizebiliriz. Her zaman inan-
dığım şudur; Suriye’nin hikâyesini 
bilmek istiyorsanız, hikâyelerini an-
latan 24 milyon Suriyeliyi dinlemeniz 
gerektiğidir. Ancak o zaman ne oldu-
ğunu anlamaya yaklaşabilirsiniz. Ta-
bii ki 24 milyon hikâyeden oluşan bir 
opera yazamadım, o yüzden 15 farklı 
şairden hikâyeler seçtim. Bu opera 
yoluyla, operadaki ana karakter, bize 
son 12 yılda gerçek Suriyelilerin ba-
şına gelen gerçek şeyler hakkında 
hikâyeler anlatmak için yolculuğu sı-
rasında küçük bir pencere açıyor. De-
vamı içinse operanın kendi başına bir 
hayat süreceğini umuyorum. Alman-
ya, Osnabruck'ta 7 performans ger-
çekleştirdik. Ama gerçekten dünyanın 
her yerine gidebileceğini umuyorum. 
Umarım bir gün Türkiye'ye getiririm, 
elbette bir gün Suriye'ye getirmenin 
hayalini kuruyorum. Ama gerçekten 
kendi kendine kanatlanıp dünyayı 
dolaşmasını umuyorum.

Dünyanın çeşitli yerlerinde konser-
ler verdiniz. Başka nerelerde kon-
serler vermek istersiniz?

Evet, dünyanın birçok yerinde perfor-
mans sergiledim. Başka neresi derseniz 
her yerde çalmak isterim. Sahneye çık-
tığınızda olan bağı çok seviyorum. Özel-
likle de kimseyi tanımadığınız yeni bir 
şehirde sahneye çıktığınızda, bir grup 
yabancı için çalıyorsunuz ve inanılmaz 
olan, bir buçuk saatlik bir konserin so-
nunda artık birbirinize yabancı değilsi-
niz. Çünkü çok anlamlı bir deneyim pay-
laştınız. Benim için nerede olduğu değil, 
coğrafi şehirlerle ilgili değil, insanlarla il-
gili. Canlı müziğe erişimi olmayan yerler-
de daha çok çalmak isterim. Canlı müzik 
hayatımı değiştirdi ve müziğimi günlük 
yaşamlarında buna erişimi olmayan her-
kese ulaştırmak istiyorum

Beraber aynı sahnede olmayı hayal etti-
ğiniz sanatçılar kimlerdir?

Liste hakkında konuşmak için çok uzun. 
Birlikte sahnede olmayı dilediğim in-
sanlardan bazıları şimdi belki ölmüştür 

ve belki de birlikte çalmaktan çok mutlu 
olacağım bazı müzisyenler daha doğma-
mışlardır bile. Birlikte çalmayı sevdiğim 
insanlar tutkulu, keşfetmeye istekli, risk 
almaya ve hata yapmaya hazır ama en 
önemlisi, yaptıkları işte dürüst insanlar. 
Aynı sahnede olmak istediğim insanlar 
bunlar. İsimleri listeleyemem, bir kişiyi 
bir kişiyi ayırıp öner çıkarmayı sevmem. 
Ama beni etkileyen bazı insanlar  ve mü-
zisyen grupları var. Umarım bir gün ben 
de bunların hepsini içeren daha büyük 
bir kolektifin parçası olabilirim.

Yeni albüm hazırlıkları var mıdır?

Son albümüm “Flow” birkaç ay önce çık-
tı. Kasım ayında Hamburg'da NDR Bi-
gband ile yaptığım bestelerden oluşan 
bir albüm. Önceki albümüm “Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin” ile  büyük 
bir tezat oluşturuyor. Şimdi CityBand ile  
bir süredir ikinci albümümüzün hazır-
lıklarını yapıyoruz. Çünkü neredeyse 10 
yıl önce sadece bir albüm çıkardık. Ope-
ranın da yakında bir albüm olarak çıka-
cağını düşünüyorum.

Sizinle ve müziğinizle ilk kez tanı-
şacak müzikseverlere neler söyle-
mek istersiniz?

Öncelikle benimle ve müziğimle ilk 
kez tanışacak olan tüm müziksever-
lere söylemek isterim ki, geldiğiniz 
için, merakınız için  ve sevginiz için 
şimdiden teşekkür ederim. Çünkü bi-
lirsiniz, bir konsere gittiğinizde, bileti 
önceden aldığınızda biraz sevgi var-
dır. Sadece gelin ve yolculuğun tadını 

çıkarın. Çalmayı seviyorum ve tanı-
madığım insanlar için çalmayı seviyo-
rum çünkü dediğim gibi performan-
sın sonunda artık yabancı olmuyoruz. 
Dürüst bir konser olacağını düşünü-
yorum ve şehirden, mekandan çok 
ilham alacağını biliyorum ama en 
önemlisi, asıl katılan tüm insanlardan 
ilham alacağım. Bu yüzden, duyaca-
ğınız müziğe katkıda bulunduğunuz 
için çok teşekkür ederim.

Kinan Azmeh

Kinan Azmeh CityBand
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Nasıl anmalı, nasıl tanımlamalı, hangi yönünü 
öne çıkarmalı, neresinden tutmalı, nasıl ifade 
etmeli, hangi yeteneğine dikkat çekmeli, bi-
lemiyorum. Ne süslü cümleler kurmayı ne de 
peş peşe ‘güzel’ sıfatlar yazmayı haddim olarak 
görüyorum. En özet haliyle tek diyebileceğim 
sadece sinemamızın değil, Türkiye’nin önemli 
bir ismini kaybettiğimiz… Bir grubun, bir kitle-
nin ya da bir sektörün değil, hepimizin Cüneyt 
Arkın’ının artık aramızda olmadığı… Elbette 
Türk sinemasının duayeni ve elbette bu sektö-
rün en değerli oyuncularından biriydi kendisi. 
Ama asla bundan ibaret değildi. Ülkesini, işini, 
insanları, yaşamayı ve elbette ‘oynamayı’ çok 
seviyordu. Öyle böyle bir oynamak değil fakat, 
hakkıyla, sağlığı uğruna bir oynamaktı bu. 85 
yıllık yaşamına bi’ dünya şey sığdırdı. Klişe belki 
ama ‘dolu dolu yaşadı’ tanımının tam karşılığı 
oldu. Bu serüven geçtiğimiz salı günü 28 Haziran 

2022 tarihinde sona erdi. Büyük usta kaldırıldığı 
hastanede vefat etti. Arkasında ise milyonlarca 
sevenini, öksüz karakterlerini, biricik ailesini, 
eşini, çocuklarını, torunlarını ve dahasını bıra-
karak… Ben de Litros Sanat’ın bu sayısı için hem 
camiasından hem de dışından birkaç değerli 
isme ulaştım ve onu sordum, “İlk olarak ne ge-
liyor aklınıza onunla ilgili, ne hissediyorsunuz 
şu an?”… Yönetmen Can Ulkay, sanat yönetmeni 
Mustafa Ziya Ülkenciler, oyuncular Selen Öztürk 
ve Mehmet Usta, sinema tarihçisi ve yazar Bur-
çak Evren, akademisyen, Prof. Dr. Nilay Ulusoy, 
yapımcı Bulut Reyhanoğlu, sinema yazarı Nizam 
Eren, müzisyen Ercüment Vural, Yeşilçam oyun-
cusu Meral Orhonsay, Yeşilçam yönetmeni En-
gin Ayça, belgeselci Kerime Senyücel ve sanatçı 
Server Demirtaş cevapladı sorularımı. Her biri 
onu farklı bir yönüyle ansa da buluştukları ortak 
nokta acı ve üzüntü oldu…

Büyük usta, değerli oyuncu, yeri doldurulamaz Cüneyt Arkın, geçtiğimiz 
salı günü hayatını kaybetti. 85 yaşında aramızdan ayrılan Arkın, ardında 
ise milyonlarca sevenini, oyunculuğuyla imza attığı yüzlerce filmi bıraktı. 
Alanında ünlü isimler Litros Sanat’a onu anlattı. Kimi oyunculuğuna kimi de 
insanlığına dikkat çekti…

Gençliğimin en esaslı 
figürlerinden biriydi

Sadece kahraman değil 
aynı zamanda bir ikon 

Şanslıyız ki aynı zaman 
diliminde yaşadık

Sette onu kibar ve daima 
çalışkan bir insan olarak 
hatırlıyorum

Mesleğine, topluma ve 
kendine karşı tutarlı ve 

dürüst oldu

Onu yıldız yapan 
hayalleri olmuştur

Hep bizim kahramanımız olmuş, ölene dek de öyle kalmıştır

Bir Cüneyt Arkın vardı, hep var olacak

Çocukluğumun, gençliğimin en esaslı 
figürlerinden birini daha kaybetmenin 
burukluğu içindeyim. İçim bir yandan 
geçmişimizin temsilcilerine, bizi biz 
yapan değerlere teker teker veda ettiği-
miz için hüzün doluyor bir yandan da 
“Ne şanslıymışız” diyorum, aynı dünya 
zamanına şahitlik edebildiğimiz için. 
Toplumların belleklerinin giderek zayıf-
ladığı bir dönüşüm çağından geçtiğimiz 
bu süreçte, sanat ve kültür insanlarının 
yapmaları gereken en önemli şey değer-
lerimizi yaşatmaya, hatırlatmaya kültü-
rel sosyal gelişimimiz ve hafızamız için 
korumaya devam etmek. Yeşilçam’ın 
biricikleri hiçbir zaman unutulmayacak.

Çocukluğumuzun kahramanıydı Cü-
neyt Arkın, sonra biz büyürken onun 
kahramandan daha fazlası olduğunu, 
insan olduğunu, çocukları seven, yar-
dımsever, vatansever biri olduğunu gör-
dükçe saygımız çok fazla büyüdü. O artık 
kahraman değil, yeri kolay doldurulma-
yacak değerli bir ikona dönmüştü. İşin 
en güzel tarafı Cüneyt Arkın yaşarken 
sevenleri tarafından takdir görmüştü. 
Bu değerli sanatçı karşısında önünde 
saygıyla eğiliyorum.

Malkoçoğlu… Yeşilçam’ın üç kuruş paray-
la yaptığı dönem filmlerini kendi kariz-
masıyla, sportif yapısıyla, dövüş sporları-
na yatkınlığıyla, muhteşem biniciliğiyle, 
izlenilir hale getiren Cüneyt Arkın… As-
lında yakışıklılık ve karizmasıyla dünya 
çapında olan, maalesef bizim sınırları-
mızla sınırlı kalan… İdolümüz ve bence 
ülkemizde yetişen iki jönden biriydi. Di-
ğeri Ayhan Işık... Aynı zaman diliminde 
yaşadığımız için çok şanslı olduğumuzu 
düşünüyorum. Mekânı cennet olsun.

Cüneyt Arkın’ın bende çocukluğum ilk 
gençliğimi kapsayan derin bir nostalji 
duygusu uyandırır. Babamla ve karde-
şimle 1960’lı yıllarda gittiğimiz açık hava 
sinemaları demektir. 1950 – 1975 yılları 
arasında Türk sineması altın çağını ya-
şamış, bu dönemde çekilen filmler hal-
kın istekleri ve beklentilerine göre şekil-
lendiği için sinemamızda en çok izlenen 
filmler olmuştur. Kimi yıllarda çekilen 
film sayısı 300’ü bulmuş, sinema set işçi-
sinin, ışıkçısının kameramanının ekmek 
yediği bir sektör olmuştur. Buna karşılık 
bu hız içinde, sinemamız içerik bakımın-
dan çoğu zaman ciddi bir sıkıntı içine 
girmiştir. Yabancı film ya da romandan 
uyarlanan bir filmin yüksek gişesinden 
sonra dördüncü, beşinci uyarlaması 
yapılmış, genel olarak bu tekrarlanan 
uyarlamalar bile iyi bir seyirci sayısına 
ulaşmıştır. İşte Cüneyt Arkın bu döne-
min Ayhan Işık, Tarık Akan gibi oyuncu-
larla beraber vazgeçilmez jön oyuncusu 
ününe ün katmıştır. Mesleğine, topluma 
ve kendine karşı tutarlı ve dürüst oldu. 
Türk sinemasının efsane ismi unutul-
mayacak. Uğurlar olsun. 

Beyaz boğazlı kazak giymiş, mavi gözlü 
bir erkeğin sarışın bir kadını bir adaya 
hapsettiği Rüzgâr filmi Cüneyt Arkın’ı 
ilk izlediğim filmdi, öyle kalmış hatıra-
larımda. Günümüzün eleştirel bakışı ile 
filmdeki erkek tahakkümünü yerden 
yere vurabiliriz ancak film çekildiği 1980 
yılında krizde olan Türk sinemasını kur-
tarabilecek bir A sınıfı yıldız filmi olarak 
tasarlanmıştı sanırım. Emel Sayın’ı ada-
lara kapatacak kadar ‘delice’ bir tutkuyla 
seven bu vahşi adamın daha sonra İstan-
bul surlarından atladığı pek çok filmini 
izledim yazlık sinemalarda. Bizim oğlan-
lar her ne kadar kolda unutulan saatlerle, 
arka planda görünen elektrik direkleri ile 
dalga geçseler de Battal Gazi’nin ya da Fa-
tih’in fedaisi Kara Murat’ın yaptığı hare-
ketleri taklit etmekten geri durmazlardı 
ertesi gün sokakta. Yeşilçam’ın hepimiz 
için anlamı da tam olarak budur. Biliriz 
asla gerçek olmadığını ve olamayacağını 
ancak yine de onu yaşamak isteriz, hayal-
lerimizde bir yerlerde yaşatırız. Doktor 
Fahrettin Cüreklibatur ya da hepimizin 
bildiği ismi ile Cüneyt Arkın’ı Türk sine-
masının en büyük aksiyon yıldızı yapan 
da bu hayaller olmuştur.

Yeşilçam’ın tarihine not düşenler, 
birer birer tarih oluyor… Ve bizle-
rin geçmişine ilişkin anılarından 
da bir şeyleri alıp götürüyorlar… 
Cüneyt Arkın sinemamızın yalnız-
ca bir dönemine değil, birkaç dö-
nemine damga vuran, yaşarken ef-
saneleşen, oyunculuğu, fiziği denli, 
çeşitli alanlardaki görüşleri ve ya-
şam tarzıyla da her daim öne çıkan 
unutulmayacak oyuncularından 
biriydi. Hemen hemen herkesin, 
her yaştaki izleyenin geçmişine 

ilişkin kurgusunda onun bir yeri 
vardır… Bu, onun sinemacılık se-
rüvenine tanıklık ettiğimiz yaşlara 
bağlıdır. Kimimiz çocukluk çağla-
rında takılmışızdır peşine, bir kıs-
mımız yeni yetme çağında… Olgun-
luk döneminde izlediklerimiz ise 
çabası… Hep bizim kahramanımız 
olmuş, ölene dek de hep öyle kal-
mıştır… Dileriz ki filmlerindeki gibi 
beyaz bir ata binmiş, her birimizin 
varacağı bir noktaya o ünlü narası-
nı atarak dört nala gidiyordur…

Türk sinemasında, Yeşilçam’ın 
bir dönemin canlı tanıkları, 
yaşayan efsaneleri bir bir ara-
mızdan ayrılıyor. Anıları daima 
bizimle kalacak. Bundan sonra 
onlar, filmleriyle ve canlandır-

dığı tiplerle yaşamaya devam 
edecekler, sonsuza kadar. Ölüm-
süz olacaklar. Cüneyt Arkın’a si-
nemamıza katkılarından dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Bir Cü-
neyt arkın vardı, hep var olacak. 

Burçak Evren (Sinema tarihçisi, yazar)

Engin Ayça (Yönetmen)

Hoşçakal 
Cüneyt Arkın, kın, 
hoşçakal 
çocukluğumuz…umuz…

Selen Öztürk (Oyuncu)

Server Demirtaş (Sanatçı)

Ercüment Vural (Müzisyen)

Meral Orhonsay (Oyuncu)

Kerime Senyücel 

Prof. Dr. Nilay Ulusoy 

En zor filmleri en kısıtlı 
imkanlarla hayata geçirdi

Çocukluğumun kahramanı büyük us-
tayı yitirmenin derin üzüntüsünü ya-
şıyorum. Kendisiyle tanışma şansım 
hiç olmadı. Keşke bir sohbetinde bulu-
nabilseydim yada bir filminde yer ala-
bilmiş olsaydım diye hayıflanıyorum. 
Değerli insanlar bir bir aramızdan 
ayrılıyor maalesef.Cüneyt Arkın, Türk 
sinemasının duayenlerinden biriydi. 
Döneminin en zor filmlerini en kısıtlı 
imkanlarla hayata geçirdi. Oyunculu-
ğa, milletine ve ülkesine bakışıyla ger-
çek bir sanatçıydı. Yeri doldurulamaz. 
Başta ailesine ve tüm sevenlerine sabır 
diliyorum. Nurlar içinde yatsın.

Mehmet Usta (Oyuncu)

Yeni neslin örnek 
almasını dilerim

Cüneyt Arkın’ın vefatını öğrendiğimde 
içim burkuldu. Aynı sette olup tanışıp 
çalışmak istediğim ender oyunculardan 
biriydi. Ne yazık ki mümkün olmadı. Ye-
şilçam’da sinemaya başladığım yıllarda, 
adından çok bahsedilirdi. Ben rol aldığı 
filmlerden çok, üniversite öğrenimini 
yaptığı yıllarda aynı otel odasını paylaş-
tığı inşaat işçileri ile inşaatlarda çalışıp, 
bir dilim ekmeğe muhtaç kaldığı günle-
ri duyduğum zaman çok etkilenmiştim. 
Bir de 12 Mart döneminde, 4. Altın Koza 
Film Festivali’nde “Baba” filmiyle En İyi 
Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Yılmaz 
Güney yerine, baskı sonucu bu ödülün 
kendisine verilmesini reddetmesi beni 
etkilemişti. Oyunculuğu, yönetmenli-
ğinin yanı sıra dürüstlüğü ve duruşuna 
olan saygımı bir kez daha tekrarlıyorum. 
Yeni neslin örnek almasını dilerim. Nur 
içinde yatsın.

Mustafa Ziya Ülkenciler 
(Sanat yönetmeni)

(Belgesel film yapımcısı ve yönetmen)

(Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve 
Televizyon Bölüm Başkanı)

Hayallerimize olan 
ilhamları için hakları 

ödenemez

O Yeşilçam’a aşık gitti

Sinema aslında hayatın kendisidir… O 
bizi hayata hazırlayan, kötülere karşı 
koruyan Cüneyt Arkın’ımızdı. Çocuklu-
ğumun Yeşilçam yıldızları, ailelerimizin 
kayıtlı olmayan bireyleriydi. Çocukken 
onlar için kavga ettiğimi hatırlıyorum. 
Ben hep Cüneyt Arkın ve Filiz Akın’cıy-
dım. Sinema konusunda anneme çok şey 
borçluyum. Onun sinema sevdası saye-
sinde çocuklara sinemanın yasak oldu-
ğu saatlerde, annemin sinema arkadaşı 
olarak, siyah beyazperdede büyülenerek 
seyrederdim onları. Hakları ödenmez 
hayallerimize olan ilhamları için. Teşek-
kür ederim.

Şirketin kapısından içeri girerken titre-
dim. Kahpe Bizans’ı dize getiren Fatih’in 
fedaisi, Dünya’yı uzaylı istilasından 
kurtaran adam giriyordu kapıdan... Ka-
sabamın yazlık sinemalarıydı. Rutubet 
kokan soluk ışıklı kışlık salonlarıydı. O 
bir idoldü. Yeri asla doldurulamayacak, 
kelimenin karşılığı stardı. Kahpe Bizans 
filmini çekerken bizi “Ok öyle atılmaz… 
Yay böyle tutulmaz” diye çok eleştirmiş-
ti. Eleştirisinden gurur duymuş ve gaze-
te ilanlarında yer vermiştik hatta. Ahmet 
Mekin ağabeyimden kendisi ile anılarını 
yıllardır dinlerim. Belalılar, Kin, Cemil, 
Kaplanlar Ağlamaz ve niceleri... Tom 
Cruise dublör kullanmıyor diye dünya 
haber yapıyor ya hani... Cüneyt Abi’nin 
kırılmadık kemiği kalmadı bu neden-
le. O bir sinema aşığı... O Türk sineması 
aşığı idi. O Yeşilçam’a aşık gitti. Sinema 
spotları altında uyusun. 

Bulut Reyhanoğlu (Yapımcı)

Nizam Eren (Sinema yazarı)

O sinemadan, sinema 
da ondan vazgeçmedi

Çocukken, daha aklımız yeni 
yeni ermeye başladığında an-
nemiz, babamız, ağabeylerimiz 
bizi ellerimizden tutup Bakır-
köy’ün Sayanora, Tınaztepe si-
nemalarına götürdüklerinde 
o küçük kalplerimizle zaman 
zaman Kara Murat, zaman za-
man Malkoçoğlu’nu heyecanla 
izliyorduk.O Türk sinemasının 
jönüydü. Yakışıklıydı, heykel 
gibiydi. Sinemamızın geçmişte-
ki Alain Delon’u, Tony Curtis’i, 

Jean-Paul Belmondo’su…Günü-
müzdeki Tom Cruise’ydu.Ama 
bizler, onu çok farklı yaşadık. 
Mahalledeki oyunlarımızda her 
birimiz Kara Murat ya da Mal-
koçoğlu’yduk. Savaşırdık, ko-
şardık, zıplardık ama ölmezdik, 
yenilmezdik. Aynı onun gibi…
Son zamanlarına kadar hep 
sinemanın içindeydi. O sine-
madan, sinema da ondan vaz-
geçmedi.Ne mutlu ki bana Can 
Ulkay olarak sevgili Cüneyt Ar-
kın ağabeyimle çalışma fırsatı 
yakaladım.Onun gibi bir insanı 
tanıma şansını yakaladım.Si-
nemamız çok önemli bir karak-
terini, bir ekolün yaratıcısını, 
bir efsanesini kaybetti. Hakk’a 
yürüyen cesur yürekli Cüneyt 
Arkın'a Allah'tan rahmet yakın-
larına başsağlığı diliyorum. Ai-
lesine sabırlar diliyorum. Hoş-
çakal çocukluğum.

Can Ulkay (Yönetmen, senarist)

Sinemadaki ilk filmim Kara Murat’tı. Ve Cüneyt Arkın’la 
da ilk çalışmamız... Daha sonra Maden, Kemal Öğret-
men, İntikam Yemini, En Büyük Yumruk filmlerinde 
onunla çalıştım... Kendisini sette daima çalışkan, kibar 
bir insan olarak hatırlıyorum. Ailesine ve sevenlerine 
sabır diliyorum, Türk milletinin başı sağ olsun. Değerli 
oyuncu arkadaşımızı kaybettik, çok üzgünüm.



ÖNERDİKLERİM
Çağrışımlar & Biz 
Kimiz?   
Savaş Ş. Barkçin / Mecra 
“Bizim Allah’la ara-
mız bozuk. Allah’la 
aramız bozulmaya 
başlayınca yaptığı-
mız eylemler, günlük 
hayatta mesleğimizi 
icra etme tarzımız 
yani bir toplumun 
hayatiyetini devam 
ettirme yolları da 
bozulmaya başlıyor. 
Hastalıklar baş gösteriyor, virüsler yayı-
lıyor. Dolayısıyla bugüne kadarki seren-
camı kabaca böyle anlatabiliriz.” Savaş Ş. 
Barkçin, Çağrışımlar programından yola 
çıkarak hazırladığı bu kitabında, hayatın 
içinden pek çok konuya temas ediyor. 
Modern uygarlığın gitgide hayatımızı 
tahakküm altına aldığı bir çağda mede-
niyetimizin inceliklerini devlet idaresin-
den geleneksel sanatlarımıza kadar geniş 
bir yelpazede örneklendiriyor, Batılı re-
feranslarla hareket edenlere karşı “ken-
di” olmanın önemini hatırlatıyor.

Gayrinizamî Harp 
Tarihi Direniş, 
Ayaklanma, Çatışma  
Ahmet Özcan & Emrah 
Özdemir / Kronik
Gerilla harbi, küçük savaş, ayaklanma, dü-
şük yoğunluklu çatışma ve özel harp gibi 
farklı adlandırmalarla anıla gelen gayri-
nizamî harp, tarihsel süreçte antik çağla-
ra kadar uzanır. Temelinde uzun soluklu 
yıpratma taktiğini esas alan bu yaklaşım; 
sızma, sıyrılma, baskın ve sabotaj gibi 
düzenli harp dışı harekât türleri yoluyla 
düşmanı hedef alırken halk desteğine de 
büyük önem verir. Devasa orduların ve 
devletlerarası savaşların ana temayı oluş-
turduğu son iki yüzyılın siyasi tarih an-
latısı içerisinde dahi kendine önemli bir 
yer bulabilen gayrinizamî harp, düzenli 
ordular tarafından da politik hedefler 
doğrultusunda kullanılmaktadır. Antik 
Çağ’da göçebe halkların mücadelelerini, 

Roma İmparatorluğu’nun ida-
resi altındaki bölgelerde karşı-
laştığı ayaklanmaları, İslam’ın 
yayılma sürecinde uygulanan 
stratejileri, karşılaşılan yerel 
mukavemetleri ve Haçlı Se-
ferlerine karşı Anadolu’da gö-
rülen Selçuklu direnişini bu 
savaş anlayışı dâhilinde ince-
lemek mümkündür. Modern 
dönemde ise gayrinizamî harp 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında hem 
partizan hareketler gibi direniş grupları 
hem de düzenli ordularca kurulan özel 
birlikler vasıtasıyla kullanılmıştır. 20. 
yüzyılın ikinci yarısından sonra ise Latin 
Amerika, Afrika, Vietnam, Afganistan ve 
Irak gibi farklı coğrafyalardaki tecrübeler 
üzerinden literatürde belirgin bir olgu 
haline gelmiştir. Milli Savunma Üniver-
sitesi Kara Harp Okulu Dekanlığı öğretim 
üyeleri Emrah Özdemir ve Ahmet Özcan 
gayrinizamî harp kavramının teorik ze-
minine ve köklerine inerek bu savaş tar-
zının gelişiminin izlerini sürüyor. Gerek 
kavramın tarihsel süreç içerisinde gelişi-
mini gerekse pratikte ne gibi değişim ve 
dönüşümlerin yaşandığını göstererek ta-
rihöncesi dönemden 21. yüzyılda Irak ve 
Afganistan işgalleri sırasındaki direnişle-
rin ve bunlara karşı koyma mekanizmala-
rının anatomisini çıkarıyorlar. Elinizdeki 
kitap gayrinizamî harbin teorik ve pratik 
tarihini sunması bakımından Türkçe li-

teratürde ilk olma özelliğini de taşıyor. 
Gayrinizamî Harp Tarihi: Direniş, Ayak-
lanma, Çatışma düzenli muharebeden 
farklı taktik ve teknikleri barındıran bu 
yoğun politik mücadelenin kavramsal ve 
teorik gelişimini ele alan, dünya tarihin-
de yaşanmış farklı tecrübeleri aktararak 
zenginleştiren bir başvuru kaynağı.

Kadîm ile Cedîd 
Arasında 
Cem Behar / Yapı Kredi
“İstanbul’un Yenikapı Mevlevîhanesi 
şeyhlerinden Abdülbâki Nâsır Dede 
1794 ile 1796 yılları arasında gelenek-
sel Osmanlı/Türk musıkisiyle ilgili çok 
önemli iki eser kaleme almıştır. Bunla-
rın ilki bu musı-
kinin kullandığı 
perdeleri listele-
yen, bunların na-
sıl duyurulacağını 
gösteren, usûlleri, 
makam ve terkip-
leri sıralayıp açık-
layan ve musıki 
icrası hakkında 
bazı faydalı bilgi-
ler de içeren bir 
tür musıki teorisi kitabı olan Tedkik ve 
Tahkik’le birlikte onun kısa bir ilâve-
sidir. İkincisi ise kendi geliştirdiği bir 
notalama sistemini açıkladıktan sonra 
buna örnek olmak üzere yeni bestelen-
miş birkaç musıki eserini notaya aldığı 
risaledir ve Tahririyetü’l Musıki başlı-
ğını taşır. Bu eser genellikle Tahririye 
olarak bilinir. Yani Abdülbâki Nâsır 
Dede bir yandan müziğin teorisiyle 
uğraşırken, diğer yandan da eser bes-
teleyip musıki icra ve bu icranın kâğıda 
dökülmesini sağlayacak bir notalama 
sistemi geliştirmiştir.” Cem Behar, Ab-
dülbâki Nâsır Dede’nin yapıtları üze-
rinden dönemin musıki anlayışını, icra 
yöntemlerini, arka planda yaşanan top-
lumsal-siyasî gelişmelerin ve geleneksel 
kadîm ilimlere sirayet eden yeniliklerin 
musıkiye etkisini inceliyor. Kadîm ile 
Cedîd Arasında’yla Cem Behar Osman-
lı/Türk musıkisi tarihine ilişkin, düz ta-
rihçiliğin sınırlarını aşan çalışmalarına 
bir yenisini ekliyor.

Kaplanın Sırtında 
Zülfü Livaneli / İnkılâp 
Otuz üç yıl süren 
bir saltanat, ar-
dından bir gece 
yarısı gelen Se-
lanik sürgünü… 
Tahttan indirili-
şinin üzerinden 
bir asırdan uzun 
bir zaman geçmiş 
olan II. Abdülha-
mid’in yaşamının 
en ilginç evresi 
Livaneli’nin çağ-
daş anlatısıyla 
gün yüzüne çıkıyor. Devrik padişahın, 
ihtilalci fikirlerin filizlendiği Selanik 
şehrindeki günleri hem bir vicdan mu-
hasebesi hem de yoğun bir psikolojik 
gelgit dalgası. Türk edebiyatının kuşak 
bağı Zülfü Livaneli, II. Abdülhamid’in 
tahtını kaybettikten sonra yaşadıkları-
na odaklanırken, bireyi, toplumu, dev-
leti ve iktidarı sorguluyor. Selanik sür-
günü boyunca Sultan’ın ve maiyetinin 
hususi doktoru olan Tabip Yüzbaşı Atıf 
Hüseyin Bey’in hatıratından hareketle 
vücut bulan bu tarihi romanda, iktidar 
kavramına çarpıcı bir bakış açısı sunu-
luyor.

Kötülük Estetiği     

Hacer Selçuk / Ketebe

Güzellik algısının 
bütünüyle değişim 
göstermeye başla-
masıyla daha önce 
sanatın güzelliğin-
den mahrum bıra-
kılan kötü, çirkin 
gibi negatif un-
surlar edebiyatta 
kendilerine yer bulmaya, estetik bir 
unsur olarak görülmeye ve işlenmeye 
başlanır. Edebiyat da bireysel bir iç 
durumu, çekici ve derin bir tutumu, 
psikolojik bir tutarsızlığı veya çelişik 
bir bozukluğu, şiddeti, güç unsuru-
nu, çirkinlik ve sahtelik olarak kötü-
yü neredeyse sayısız çehresiyle konu 
edinir. Edebiyatın kötüye değer at-
federek onu yükseltmesi ve sanatsal 
bağlamda estetik olarak var kılması 
gibi kötü de değişen ve derinleşen yü-
züyle edebiyatı yaratıcılık noktasında 
olumlu anlamda etkilemektedir. Ha-
cer Selçuk, Kötülük Estetiği’nde, farklı 
dönem ve edebiyatlardan seçilen üç 
kötücül kahraman üzerinden kötü-
nün ve kötülüğün ele alınışındaki 
değişimi incelemektedir. Ayrıca, ede-
biyatın kötüyü işlemede diğer sanat 
dallarından nasıl ayrıldığını, kötüye 
yaklaşımın değişmesinde, kötünün 
yaratıcı bir unsura dönüşerek güzel 
ve iyi üzerinde etkili olmasında, zekâ 
ve bilginlikle birleşerek hayranlık 
uyandırmasında ve nihayetinde es-
tetik bir unsur olarak işlenmesinde 
nasıl işlevsel olduğunu da sorgula-
maktadır.

Muhteşem Oz Diyarı   

L. Frank Baum / Türkiye 
İş Bankası

Oz Büyücü-
sü’nün yayım-
l a n m a s ı n ı n 
ardından Kor-
kuluk ve Teneke 
Adam’la ilgili 
yeni hikâyeler is-
teyen okurlarını 
geri çevirmeyen 
L. Frank Baum, 
1904’te Muhte-
şem Oz Diyarı’nı kaleme alır. Doroth-
y’nin Kansas’a dönüşünden kısa süre 
sonrasında geçen hikâyede bizi hem 
tanıdık yüzler hem de yeni tanışacağı-
mız karakterler beklemektedir. Baum, 
Edward Bellamy ve William Morris 
gibi ütopyacı yazarlardan etkilen-
miş, sanayi toplumu ile pastoral dü-
zenin kesiştiği bir diyar yaratmıştır. 
Oz’da her şey “canlı” olabilir ve Oz’un 
ütopyasını tanımlayan değer siste-
mi, insanlarla sınırlı olmayıp cansız 
ve mekanik varlıkların yanı sıra flora 
ve faunayı da içine alacak şekilde ge-
nişletilmiştir. Örneğin Tip’in Hayat 
Tozu’yla canlanan grotesk Jack Ka-
bakkafa’ya yönelik sahiplenici tavrı, 

Victor Frankenstein’ın kendi yaratı-
ğını reddedişine benzemez. Baum’un 
önyargısız bir iş birliğini teşvik eden 
görüşleri çocuklar ve yetişkinler için 
ilham vericidir. Ayrıca kadınların oy 
hakkı hareketinden etkilenen Ba-
um’un Komutan Jinjur vesilesiyle ge-
lenekselleşmiş cinsiyet rollerini ters-
yüz etme girişimi de dikkate değerdir.

Serâb-ı Ömrüm  

Rıza Tevfik Bölükbaşı / 
Kapı

Rıza Tevfik 
Bölükbaşı… 
Şair, kültür 
ve siyaset 
adamı. Este-
tikçi. Feyle-
sof lakabıyla 
ü n l e n m i ş 
belki de ilk 
aktivistleri-
mizden. Ki-
şiliği kadar zengin bir hayatı oldu. 
Osmanlı’nın son dönemi ile Cum-
huriyet’in kuruluş yıllarını içeriden 
yaşadı. Şairdi. Lirizmle atbaşı giden 
coşkulu duyuşları, Halk ve Tekke Şi-
iri’nin kaynaklarına kadar uzandı. 
Spora düşkündü ayrıca. Durulmaz 
bir zihin yapısı vardı. Ve Serâb-ı 
Ömrüm… Rıza Tevfik’in sevilen şi-
irlerinin toplamı. Yetmedi, hemen 
hemen yazdığı diğer bütün şiirleri… 
Şiir ve hasret … Bugün ve geçmiş. 
Öfke ve hiciv. Zekânın uzak yokla-
yışlarıyla örülmüş bir şiir evreni. 
Varlık ve yokluk arayışlarının kalp 
çarpıntısıyla dile duruşu. Aşk kadar 
tabiatın da coştuğu çarpıcı bir dil 
akışkanlığı. Şiirimizin dünden bu-
güne geçirdiği merhaleleri izlemek 
için eşsiz bir kaynak.

Ömrünü Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın 
hayat ve eserini anlamaya adamış 
Abdullah Uçman imzasıyla… “Uçun 
kuşlar uçun! Doğduğum yere; / Şim-
di dağlarında mor sünbül vardır. / 
Ormanlar koynunda, bir serin dere, 
/ Dikenler içinde sarı gül vardır…”

Ya Paranı Ya Canını:    

Orta Çağda Ekonomi ve 
Din / Jacques Le Goff / 
Dergâh

Dünyanın önde gelen Orta Çağ uz-
manlarından olan ve Türkçeye de çok 
sayıda kitabı çevrilen Fransız tarihçi 
Jacques Le Goff bu kitabında kapita-
lizmin ayak seslerine dikkat kesiliyor. 
Kapitalizmin doğuşunun büyük ya da 
küçük anlatılarının arasında konsül-
lerden kilise kayıtlarına, kıssalardan 
vaazlara uzanan bir arkeolojik kazı-
ya girişiyor. Balzac’tan Dickens’a ve 
Gide’e kapitalist düzeni anlatan her 
romanda karşımıza çıkan tefeci figü-
rünün öncülü olan; İsa’nın tapınak-
tan kovduğu murabahacının ve mu-
rabahanın izlerini, içinde bulunduğu 

ekonomik ve 
dinî yapılar ve 
pratikler için-
de sürüyor. 
Murabahayı 
tamahkârlığın 
c i s i m l e ş m i ş 
hâli olarak 
r e d d e d e n , 
Tanrı’ya ait za-
manı satan bir 
fiil olarak onu 
cehenneme mahkum eden Kilise’nin 
Orta Çağlar boyunca bu tavrında ya-
şanan dönüşümleri din ve para eko-
nomisiyle birlikte okuyor. Eserlerin-
de, bir zamanların geçirgen olmayan 
sınırlarla dolu Orta Çağ tasavvuruna 
şiddetle karşı çıkan Le Goff, eliniz-
de tuttuğunuz bu küçük kitapta da 
hukuktan dinî yaşama, ekonomiden 
kurtuluş tasavvurlarına canlı bir Orta 
Çağ resmi çiziyor. “Ya paranı ya canı-
nı” diyen Kilise’ye karşı murabahacı-
nın nasıl “hem paramı hem canımı” 
diyebildiğini gösteriyor.

Ümit Meriç'ten
tavsiyeler Bu sayımızda “Babam Cemil Meriç”, “Türkiye Kanatlarımızın Altında”, “Ahmet Hamdi Tanpınar: Ebe-

diyetin Huzurunda”, “21. Yüzyılın Eşiğinde Sosyoloji Konuşmaları”, “Cevdet Paşa'nın Toplum ve Devlet 
Görüşü”, “Seyyahların Aynasında Şehirlerin Sultanı İstanbul”, “5 Vakit İstanbul”, “İçimdeki Cennete Yol-
culuk”, “Dualar ve Aminler” eserlerinin yazarı Sosyolog Ümit Meriç’e “Hangi kitapları okuyalım?” diye 
sordum. İşte aldığım cevaplar:

Bıçağın Ucu 
Attila İlhan / Türkiye İş 
Bankası

Saplantılarıyla boğuşan, genel geçer 
ahlak kurallarının hor gördüğü bir 
durumu içinde hissederek yaşayan, 
Bayraktar Paşazadelerin kızı Suat… 
Kadınlardan korkan, onları doğru 
dürüst tanımayan ve fahişelerin dı-

şında hemen hiçbi-
risine yanaşmamış, 
Manisa eşrafından 
Hacıbeyoğlu'nun oğlu 
Halim... Bu iki insan, 
hapsedilmiş bir oza-
nın kurtarılması için 
düzenlenen bir top-
lantının, kışkırtılmış 
halk kalabalıklarınca 
basılıp, polisçe dağı-

tıldığı kargaşanın içinde birbirlerine 
itilirler... Bıçağın Ucu bir cehennemi 
anlatıyor. Bu cehennem Türkiye'deki 
aydınların yaşamıdır. Roman kahra-
manı Halim'in dediği gibi: Gerilime 
alıştık bir tanem, yıllardır bıçağın 
ucunu kalbimizin üstünde duyarak 
yaşıyoruz, koymuyor. 

Bu Ülke     

Cemil Meriç / İletişim

“Meriç’in “aynı kaynaktan fışkırdılar” 
dediği eserler dizisinin önemli bir 
halkası. Bir çağın, bir ülkenin vicdanı 
olmak isteği Meriç’in bütün çabasına 
her zaman yön vermiştir: “Bu sayfa-
larda hayatımın bütünü, yani bütün 
sevgilerim, bütün kinlerim, bütün 

tecrübelerim var. 
Bana öyle geliyor 
ki, hayat denen 
mülakata bu ki-
tabı yazmak için 
geldim; etimin 
eti, kemiğimin 
kemiği.” Bu Ülke, 
Meriç’in sürek-
li etrafında do-
landığı Doğu-Batı sorunu yanında, 
sol-sağ kutuplaşmasına ve kalıplaş-
masına ilişkin önemli tesbit ve aforiz-
malarını da içeriyor.

Hz. Peygamber'in 
Sünnetinde Terbiye  

İbrahim Canan / Tuğra

Eser, Hz. Pey-
gamber’in sün-
netinde terbiye 
ve eğitimin öne-
mini, terbiyenin 
a ş a m a l a r ı n ı , 
ahlaki, bedeni 
ve sosyal terbi-
yenin nasıl ka-
zanılacağını ve 
bu terbiyenin 
edinilmesi için gereken çevresel (sos-
yal ve fiziksel) şartların nasıl olması 
gerektiğini anlatıyor. Terbiye ile ilgili 
görüşleri karşılaştırmalı bir şekilde 
vererek geniş bir perspektif sunuyor.

Kur’an Mesajı  

Muhammed Esed / 
İşaret

Çağdaş İslam düşüncesi tarihin-
de Kur’an hakkında çok yetkin ve 

d e r i n l i k l i 
ç a l ı ş m a l a r 
yapılmış ol-
masına rağ-
men doğru-
dan Kur’an’ın 
k e n d i s i n i n 
aynı ölçü-
de derin ve 
köklü bir 
y o r u m u 
fazla değil-
dir. Esed’in 
Kur’an Mesajı adlı çalışması işte böy-
le bakir bir alanda, Esed’in sahip ol-
duğu objektif vasıfların ve halisane 
niyet ve çabalarının ürünü olarak 
ortaya çıkan değerli bir eserdir. Esed, 
bu çalışmasıyla çağdaş İslam düşün-
cesine en zengin ve değerli katkılar-
dan birini gerçekleştiren bir düşünür 
olma sıfatını fazlasıyla hak etmiştir. 
Nitekim, bir asrı bulan ömrünün 
otuz-otuz beş yılını Arap ve diğer 
İslam ülkelerinde, uzun bir süre de 
bedevilerle birlikte çöllerde geçiren 
Esed, halisane bir adanmışlığın ürü-
nü olarak Arapçaya üstelik Kur’an 
Arapçasına hâlâ en yakın dil olan be-
devi Arapçasına ana dili ölçüsünde 
bir vukufiyet kesbetmiştir. Esed’in 
sahip olduğu bu dil hakimiyetine eş-
lik eden derin İslamî duyarlılığı, bit-
meyen heyecanı, İslamî düşüncenin, 
İslam tarihi ve coğrafyasının sorunla-
rına gösterdiği derin entelektüel ba-
kış ve tahlil yeteneği, bu çalışmasına 
da en geniş şekilde yansımıştır. İslam 
dünyası için böyle büyük bir önemi 
haiz olan bu meal-tefsir çalışması-
nı İşaret Yayınları, altı yıllık bir ça-
lışmanın mahsulü olarak “Düşünen 
bir topluma” sunmuştur. Şair Cahit 

Koytak ve Bürokrat Ahmet Ertürk’ün 
yoğun ve oldukça titiz çalışmalarıy-
la İngilizce'den Türkçe'ye çevrilen 
Kur’an Mesajı, Kudret Büyükcoşkun 
tarafından yayına hazırlanmış olup, 
Ertuğrul Özalp ve Dr. İsmet Uçma’nın 
editörlüğünden geçmiştir. Baskı kali-
tesi açısından da hiçbir fedakârlıktan 
kaçınılmadan okuyuculara ulaştırıl-
mış olan Kur’an Mesajı, her Müslü-
manın kütüphanesinin başköşesinde 
yer alması gereken nadir eserlerden 
biridir.

Memleketimden 
İnsan Manzaraları    

Nazım Hikmet / Yapı 
Kredi

Türk şiiri-
nin çizgisini 
değiştirmiş, 
çok yönlü, 
evrensel bo-
yutlu bir şair 
ve yazarın bu 
basım için 
yeniden göz-
den geçiril-
miş, kaynak 
metinler esas 
alınarak dü-
zeltilmiş "külliyatı"...

Tasavvuf    

Mahir İz / Kitabevi

Tasavvuf, Kur'an'a ve Sünnet'e ya-
pışmak, heva, heves ve bid'atleri terk 
etmektir. Tasavvuf, Allah'tan gayri-
ye -makam, mevki, mal, mülk, para, 
kadın, hırs ve şehvetlerine- kul ol-

Eserlerinde, bir 

zamanların geçirgen 

olmayan sınırlarla 

dolu Orta Çağ 

tasavvuruna şiddetle 

karşı çıkan Le Goff, 

elinizde tuttuğunuz 

bu küçük kitapta 

da hukuktan dinî 

yaşama, ekonomiden 

kurtuluş 

tasavvurlarına canlı 

bir Orta Çağ resmi 

çiziyor.

Bu Ülke, Meriç’in sürekli 
etrafında dolandığı Doğu-
Batı sorunu yanında, 
sol-sağ kutuplaşmasına 
ve kalıplaşmasına 
ilişkin önemli tesbit ve 
aforizmalarını da içeriyor.
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Bibliyofil ve bibliyomanların 
gözünden kitaplar
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Bazı kitaplar vardır, bilirsiniz: yazarının adını hiç 
duymamışsınızdır ama kitabın adı ve kapak resmi ol-
dukça etkileyicidir. Merak edersiniz ve arka kapak ya-
zısını okur ve “bu kitap tam bana göre” dersiniz. Yıllar 
önce ben de yazar Selçuk Altun’un “Ayrılık Çeşmesi 
Sokağı” romanını gördüğümde içim ısındı ve çabu-
cak kitabı satın alıp kısa sürede okudum ve okuttum. 

Sizlere de tavsiye ederim. Kendisi de bir bibliyofil 
olan Selçuk Altun’a bu tabirin anlamını sordukların-
da şöyle cevap verir: “Bibliyofil Yunanca kitapsever 
demektir. Ali Püsküllüoğlu’nun Türkçe Sözlük’ünde 
bibliyofil için kitap dostu, kitaplara düşkün kimse 
denmiştir. Sözlüklerin sözlüğü Oxford English Di-
ctionary, bu tanımlara kitap koleksiyonerliğini de 

ekler. Bibliyofilin bir üst mertebesi bibliyomanlıktır 
ve hastalık düzeyinde kitap tutkunu anlamına gelir.” 
Belki de her edebiyatçı bibliyoman yahut en azından 
bibliyofildir. Sadece kitap yazmakla kalmazlar, kitap-
lar hakkında da yazar ve söylerler. Önemli edebiyat-
çıların kitaplar hakkında sarf ettikleri ya da onlara 
atfedilen birkaç özlü sözü paylaşmak isterim:

m a m a k t ı r . 
Tasavvuf, Al-
lah'tan gayri 
kimseden bir 
şey umma-
mak, şöhret-
ten kaçmak 
ve hayırlı 
olmayan şey-
lerden uzak 
d u r m a k t ı r . 
T a s a v v u f , 
Allah'ın emirlerini yerine getirir ve 
yasaklarından kaçınırken sabredip, 
devam etmektir. Tasavvuf, ihtirası 
bırakıp Hakk'ın verdiğine şükretmek, 
şikayeti bırakıp sıkıntıya alışmak, 
kibri bırakıp tevazuu huy edinmek, 
tembelliği bırakıp çalışmaya devam 
etmek, hayalleri bırakıp tatbikata 
bakmak, uykuyu ve gafleti bırakıp 
ibadete devam etmektir. Şeriat bir 
fetva, tasavvuf ise bir takva yoludur 
ve hiçbir zaman birbirinden ayrı 
değildir. Şeriatten kıl kadar ayrılan, 
tarikatten dağ kadar ayrılır. Şeriat ve 
tarikatın cahilleri birbirleriyle mü-
cadele ederler, alimleri daima sulh 
içindedirler. Tasavvuf, temiz bir ni-
yet ve tam bir ihlas ile ilahi şeriatin 
iç ve dış bütün hükümlerini yerine 
getirmektir.

h.aygul@litrossanat.com

Halil İbrahim Aygül

İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır. (Francis Bacon)

Okumak insanı bin bir gözlü yapar. (Rainer Maria Rilke)

Dünyayı yöneten kalem, mürekkep ve kâğıttır. (Jonathan Swift)

Seçilmiş birkaç güzel kitaptan güzel, ne olabilir. (Voltaire)

İçinde bir şey bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur. (Honore de Balzac)

Kitabı tekrar keşfetmek dileğiyle. İyi okumalar dilerim.
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Dünyada ve Türkiye’de isim yapmış ressam Yücel Dönmez, sanata olan ilgisini ve çağdaş 
sanatlar üzerine eleştirilerini Litros okuyucuları için paylaştı: “Amerika’da sanatçının 
özgün çalışmaları takdirle karşılanırken, ülkemizde özgün sanatçıya, ‘Acaba nereden taklit 
etmiş?’ gözüyle bakılıyor. Çünkü görsel sanatlarımızın eğitimi verilirken sanatçı adayına 
nasıl özgünlüğe kavuşur ve kendine özgü çalışmalar yapabilirin anahtarı verilmiyor. Çünkü 
genelde eğitim veren kesim de özgün değil ki.”
Sizleri Türkiye’nin belki de en özgün sanatçılarından bir tanesiyle tanıştıracağım. Türkiye’de ve dünyada sanat alanında birçok ilke imza atmış ressam Yücel Dön-
mez. Kendisinin sanatıyla ilgili Avrupalı sanat yazarı Nilo Casares bir kitap bile çıkartmış yakın geçmişte. Uzun yıllar Amerika’da yaşamasına rağmen ülkesine ve 
Türk sanatına olan tutkusu hiç kaybolmamış bir isim Yücel Dönmez. Gelin isterseniz kendisiyle İstanbul Mecidiyeköy’deki resim atölyesinde gerçekleştirdiğimiz 
röportajımıza geçelim.

‘Hepimiz Midhat Efendi’nin çocuklarıyız.’ 

der Cemil Meriç, Kırk Ambar’ın mukaddi-

mesinde. Tanzimat’tan bugüne yaşamış 

olduğumuz tüm değişimleri ve dönüşüm-

leri gerçek manada anlamak ve değerlen-

direbilmek için Ahmet Mithat’ı okumak 

gerektiğinin altı birçok defalar çizilmiştir. 

Ahmet Mithat’ı sadece cemiyetimizin değil, 

edebiyatımızın da önemli figürlerinden biri 

olarak kabul etmek mübalâğa sayılmamalı. 

Zira hayranlık verici yazı tutkusu, enerjisi 

ve emeğiyle olduğu kadar ilginç yönleriy-

le, yeni anlatım imkânlarını denemesiyle, 

tecessüsünün genişliğiyle ve elbette sa-

mimiyetiyle edebiyatımızda müstesna bir 

yerde durmaktadır. Bugün postmodern ya 

da modern diye niteleyerek baş tacı ettiği-

miz türlerin ilk örneklerine Ahmet Mithat’ın 

eserlerinde rastlıyoruz. 

Hem söyleyen hem de kurgulayan olarak 

yazar, gazeteci, fikir adamı, tarihçi ve daha 

birçok kimlikle karşımıza çıkan Ahmet Mit-

hat’ın üslûbunun en önemli özelliklerinin 

başında mizah geliyor. ‘Beliyat-ı Mudhike ve 

Karı Koca Masalı ve Ahmet Mithat Kaynak-

çası’ Ahmet Mithat üslûbunun başta mizah 

olmak üzere birçok unsurunu ihtiva ediyor.

Edebiyat tarihçilerinin pek itibar etmediği 

bir yazar Ahmet Mithat. Hatta halk yazarı 

olarak küçümsendiğini bile söyleyebiliriz 

onun. Kimilerince ‘incir çekirdeğini bile 

doldurmayan mevzuların’ ve ‘avam’ın ya-

zarı olarak görülen Ahmet Mithat, eserle-

rinin muhtevaları, kahramanları, anlatım 

teknikleri bakımından olduğu kadar aydın 

kimliğiyle de Tanzimat’tan bugüne yaşanan 

trajedilerin, problemlerin, çırpınmaların, 

arada kalmaların mücessem hâli gibidir. 

Halkı eğlendirerek eğitmeyi amaçlamış 

olan Ahmet Mithat, bunun için en eski tek-

niklerden birine, mizaha başvuruyor söz 

konusu eserlerde. Bu mizah, bir yönüyle 

Don Kişot’a uzanırken diğer yönüyle de bi-

zim meddah hikâyelerinin deyiş yerindeyse 

yeniden üretilmiş biçimi olarak karşımıza çı-

kıyor. ‘Beliyat-ı Mudhike’ Batı mizahını (belki 

de ironi demeliydim), ‘Karı Koca Masalı’ ise 

daha ziyade Şark mizahını öne çıkarmakla 

birlikte, teknik açıdan durum biraz farklı. 

Yani ‘Beliyat-ı Mudhike’de daha geleneksele 

dayalı bir anlatım, tahkiye şeklinde karşımı-

za çıkarken, ‘Karı Koca Masalı’nda daha çok 

oyun merkezli kurmaca bir metinle karşıla-

şıyor okur. Denilebilir ki ‘anlatı’ tarzının ilk 

örnekleri, deneysel diyebileceğiz tarzlara 

kadar farklı teknikler bakımından birçok ya-

zarın öncülü sayılabilir Ahmet Mithat. Ve bu 

bakış açısının her gün biraz daha dolaşıma 

giriyor olması, onun edebiyat tarihimizdeki 

yerinin yeniden sorgulandığı, itibarının iade 

edildiği ve yeni bir kimlikle karşımıza çıktığı 

manasına gelir ki bu da sevindirici bir geliş-

me olarak kabul edilebilir.

‘Hepimiz Midhat 
Efendi’nin 
çocuklarıyız’ I

Ercan Yılmaz

e.yilmaz@litrossanat.com

Eski bir gazetecisiniz aynı zamanda. 
Gazetecilikten ressamlığa geçiş sü-
reciniz nasıl oldu?

Gazetecilik mesleğine lise sıraların-
da Erzurum’da yerel gazetelerde köşe 
yazarlığı yaparak başladım. Liseden 
sonra Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulu’na birincilikle girerek, sanat 
eğitimim başladı. Aynı zamanda İs-
tanbul’da Günaydın Gazetesi, Hürri-
yet Haber Ajansı ve Cumhuriyet Ga-
zetesi’nde çalıştım. Yaz aylarında da 

dağ rehberliği yaparak, Ağrı Dağı da-
hil, Türkiye’nin dağcılık bakımından 
önemli tüm dağlarına yabancı dağcı 
gruplarını götürdüm. 

Dünyada kar üzerine resimler ya-
pan ilk sanatçısınız. Bu özelliğinizle 
dünya sanat tarihinde yer edinen 
bir ressamsınız. Sizden dinleyebilir 
miyiz?

Türkiye’de ilk defa Land Art (Arazi 
Sanatı) çalışmalarım dağcılık ne-
deniyle başladı. Çünkü yazın 2-3 ay 
dağlarda rehberlik yapıyor, kışın 
da Uludağ’da kayak öğretmenliğimi 
sürdürüyordum. Kaçkar Dağları’nın 
Altıparmak kesimine 11 kaya heykel 
yaparak Kuartat Vadisi’ne armoni 
halinde dizdim ve etkinliğimin adına 
da Doğa Düzenlemesi dedim.

Dağcı ve kayakçı 
olmam sanatımı 
dağlara taşımamı 
sağladı
Dağ rehberliğimle ülkemde ilk Land 
Art etkinliğini başlatarak, çağdaş sa-
natta da ilk kez önemli çapta bir et-
kinliğe imza atmıştım. Okulun son 
sınıfındayken, Uludağ’da kar resmi 
yaptım. 1968 yılında Erzurum Pa-
landöken Hınıs Boğazı’nda, ilk kar 
resmi denememi o zamanın tanınmış 
fotoğraf sanatçılarından Mehmet Av-

cıdırlar belgelemişti. 1975 yılında ise 
Kar Resmi etkinliğimi hayalimi ger-
çekleştirdim ve o etkinliğime TRT’de 
Neslihan Gence’nin Sanat Çevresi 
programında uzun uzadıya yer ve-
rildi. TRT ekibi Uludağ’da resmi ça-
lışırken gün boyunca çekimler yaptı. 
Televizyonda Kar Resmi etkinliğimi 
izleyenler, delinin birisi Uludağ’da 
kömürle kara resim yapmış diye yo-
rumladılar, çünkü o tarihte televiz-
yonumuz siyah beyaz yayın yapıyor-
du ve ülkemizin tek kanalıydı. Bugün 
dünyada kar üzerine ilk defa resim 
yapan sanatçı olarak, dünya sanat 
tarihi araştırmalarında yer alıyorum. 

Sanatı dağlara taşımam ve arazi sa-
natı yapmam, dağlarda sanat atölye-
sini ancak bu şekilde oluşturabildi-
ğim için gerçekleşti.

Görsel sanatlar alanında dijital ça-
lışmalar yapan ilk Türk sanatçısısı-
nız aynı zamanda. Bu dijital çalışma-
lardan bahseder misiniz bizlere?

Dijital çalışmalarıma 1988 yılında 
Chicago’da Corel Draw programı ile 
resimler yaparak başladım ve 2001 
yılında da Ankara’da Zerdüşt Gale-
ri’de ilk dijital-kolaj kişisel sergimi 
açtım. O sergi dünyada ilk kişisel di-

jital resim dergisiydi ve bunu da Chi-
cago Çağdaş Sanatlar Müzesi küra-
törlerinin bana yazdığı bir mektup da 
ortaya koyuyor. Çünkü o tarihte daha 
müzelerde bile dijital sergiler başla-
mamıştı. 2001 yılında Berlin Dünya 
Elektronik Fuarı için Berlin’e gittim 
ve fuar boyunca video çalışmalarım 
büyük flat ekranlarda gösterildi. Ay-
rıca 1974 yılında Kaçkar Dağları’nda 
yaptığım 11 kaya heykel ile gerçek-
leştirdiğim Doğa Düzenlemesi de ül-
kemizde yapılan ilk düzenleme sanat 
etkinliği oldu.

Özg
ün

 sa
nata değer verilmiyor!

Türk görsel 
sanatlarından bir ilk

Görsel sanatları piyasasının yeni bir disipline 
ihtiyacı var

Ustaların tavsiyelerine 
kulak verilmeli

Ünlü İspanyol sanat yazarı ve fel-
sefeci, Nilo Casares, sizin sanatı-
nızla ilgili bir kitap yazdı.

Ünlü İspanyol sanat yazarı, sanat 
felsefecisi ve müzeler küratörü 
Nilo Casares’in sanatımla ilgili 
yazdığı kitabı da Türk görsel sa-
natlarında bir ilktir. Bugüne kadar 
Avrupalı herhangi bir ünlü sanat 
yazarı, bir Türk sanatçıyla ilgili 
böyle bir kitap yazmadı. Kitabın-
da sanatımla ilgili Nilo Casares’in 
ileri sürdükleri, dünya görsel sa-
natlarında özgün bir değer taşıyor. 
Nilo Casares, bana Kuantum Optik 
sanatın benzersiz temsilcisi olarak 
yer verirken, “Yücel Dönmez resim-
leri, dijital eserleri, heykelleri ve 
arazi sanatı çalışmalarıyla, aslında 
kendisinin sanatını ortaya koyu-
yor ve bununda sanat kavramları 
arasında yer bulması gerektiğine 
inanıyorum” şeklinde ifade ediyor. 
Günümüzde birçok sanatçı, belli 
bir görselin, yorumun dışına çık-
madan, alışmış oldukları çizgiden 
sapmıyorlar. Benim çalışmalarım 
ise, aynı temelden çok çeşitlilik 
ortaya koyabiliyor. Gerek malze-
me farklılığı gerek çalışmalarıma 
yüklediğim anlatım ve genelde alı-
şılmış çizgilerin dışında bir şeyler 
yapabilmem ve bunda ısrar edici 
olmam, Nilo Casares tarafından 
yeni bir akım gibi görülüyor.

İstanbul'da yaşayan birçok vatan-
daş gün içinde sizin eserlerinize 
bakarak geçiyor ama çoğu size ait 
olduğunu bilmiyor.

Türkiye görsel sanatlar dünyası, 
beni kamusal alan çalışmalarımla 
da tanır. İstanbul kentinin çağdaş 
sanat koleksiyonu olarak sayılan 
kamusal alan çalışmalarımın ilki, 
Taksim Füniküler İstasyonu’n-
da başladı. Zamanın İBB Metro-
lar Kontrol Mimarı Sayın Feriha 
Mert’in bir gazetede gördüğü be-
nimle ilgili röportaj üzerine, ka-
musal alan çalışmalarım için teklif 
geldi. Taksim Füniküler İstasyo-
nu’ndaki büyük resim 12 metre-
kare, cam altı resim 7 metrekare, 
vagonları hareket ettiren çarkı ki-
netik sanat olarak tasarladım o da 
4 buçuk metrekare çapında ve va-
gonların girdiği tünelin üzerinde 
bulunan 5 metrekarelik İstanbul 
sentezi dijital-kolaj çalışmam, bu 
alandaki ilk eserlerim oldu. Daha 
sonra Şişhane-Kasımpaşa giri-
şindeki dijital-kolaj çalışmalarım, 
Kirazlı İstasyonu’ndaki çağdaş 
sentezlerim, Bağcılar İstasyonu, 
Yenikapı-Aksaray İstasyonu’ndaki 
cam altı çalışmalarım ve 3D sü-
tunlar, Levent Özdilek AVM metro 
çıkışı tavanı 250 metrekare kuşlar 
sentezim. Yakacık İstasyonu’nda 
Vav çalışmam ve son olarak Al-
tunizade İstasyonu’na konulan 8 
çalışmam her biri 25 metrekare. 

Özel bir mühendislik çalışmasıyla 
oval duvarlara yerleştirilen çalış-
malarım 100 metrelik bir salona 
yayılmış durumda ve benim kamu-
sal alanda bulunan büyük müzem 
gibi. Ayrıca Anadolu Adalet Sarayı 
ana salonunda 82 metrekare cam 
altı çalışmalarım ve binada onlarca 
eserim yer alıyor.

Amerika’da 
eserlerim takdirle 
karşılanıyor
Amerika ve Türkiye arasında me-
kik dokuyan bir sanatçısınız. Ayrı-
ca Amerika'da da çok tanınan bir 
ressamsınız. İki ülkenin sanatını 
karşılaştırdığınızda ne gibi farklı-
lıklar görüyorsunuz?

Amerika’da sanatçının özgün ça-
lışmaları takdirle karşılanırken, 
ülkemizde özgün sanatçıya, “Aca-
ba nereden taklit etmiş?” gözüyle 
bakılıyor. Çünkü görsel sanatla-
rımızın eğitimi verilirken sanatçı 
adayına nasıl özgünlüğe kavuşur 
ve kendine özgü çalışmalar yapa-
biliriz anahtarı verilmiyor. Çün-
kü genelde eğitim veren kesim de 
özgün değil ki. Bugün benim ge-
liştirdiğim teknik ve üslubumun 
yüz binlerce kopyası veya benzeri 
çalışmalar yapılıyor ve çoğu da bo-
yaları akıtarak tesadüfi bir şeyler 
yapıyor ve her yapan da sanki ken-
di icat etmiş gibi havasını atıyor. 
1987 Temmuz ayında ben renkli 
çalışmalarımı Amerika’nın 3 bü-
yük müzesinden biri olan The Art 
Institute of Chicago’da tescilledim. 
Eğer bana bir usta arıyorlarsa 1987 
yılından önce herhangi bir sanat-
çının yaptıklarımı yapmış olabile-
ceğini araştırsınlar. Bunu yapanlar 
sonunda gördüler ki yüzbinlerce 
amatör veya profesyonel benim 
verdiğim temelden faydalanıyor. 
Bugün ünlü bazı yabancı galeriler 

tarafından temsil edilen bazı sa-
natçılar da benim kopyacım ve bu 
bilindiği halde işlerine devam edi-
yorlar. Çünkü yalnız ülkemizde de-
ğil, dış dünyada da sanat alanında 
uyanıklar, dürüstçe davranmayan-
lar çoğunlukta. Sanatta özgünlüğü 
kavrayabilmek çok önemli ve aynı 
zamanda da zordur. Çok iyi araştır-
ma yapmak ve görsel sanatları her-
şeyiyle algılamak gerekir. Bugüne 
kadar parayla ders vermedim fakat 
yetenek gösteren bazı öğrencilerim 
oldu ve hepsi de özgünlüğü bir ta-
rafından yakaladı. Fakat bir kişi ka-
lıcı oldu, o da Güzel Bakır. Bugün 
özgün çalışmaları ile genç bir sa-
natçı olarak geleceğe ümit veriyor.

Zenginler Türk 
sanatına gereken 
desteği vermiyor
Dünyada resim sanatı olarak ne-
den daha fazla bilinmiyoruz?

Ülkemizin görsel sanatlarda dış 
dünyaya gerektiği gibi açılamama-
sını, ülkemizde sanata yapılan ya-
tırımların yanlış olmasına bağlıyo-
rum. Yaşadığı topraklardan zengin 
olmuş herkesin, ülke değerlerini 
yükseltebilmek için elini taşın al-
tına gücü yettiğince koyması gere-
kiyor. Bu durum gelişmiş ülkelerde 
böyledir. Oysa bizim ülkemizde 
sanata yatırıma odaklanmış bir-
çok ismin, “Ben Türk resmi almayı 
bıraktım” dediğine tanık olduk ve 
o isimler yabancı sanatçılara ya-
tırım yapmaya başladılar. Bugün 
ülkemizde sanat koleksiyonculuğu 
açısından yeni bir kuşak oluşmaya 
başladı ve bu yeni kuşak daha du-
yarlı. 

Yeni nesil sanatçılardan takip etti-
ğiniz var mı?

Yeni nesil sanatçılarından izledi-

ğim birçok isim var ve ortaya özgün 
bir tavır koyup koruyamayacakla-
rını takip ediyor ve gerektiğinde 
yorumlar da yapmaktayım. Sadece 
asistanım Güzel Bakır çok özgün 
bir teknik ve üslup geliştirdi. Üslu-
bunu da çok başarılı eserler ile or-
taya koyuyor. Bugün diyebilirim ki 
Güzel Bakır ülkemizde akademik 
eğitim almayanlar için bir emsal 
olacaktır. Bugün dünya görsel sa-
natlar tarihinde akademik eğitim 
almamış birçok sanatçı var ve sa-
nat eğitimle değil, yetenekle de 
olan bir hünerdir. Sanat yapanın 
fikirleri, el becerisi, gözü, kulağı 
tüm duyuları çok iyi gelişmiştir ve 
gerçek sanatçı yeteneğini kullana-
rak, duyularından beslenir. Güzel 
Bakır komple bir sanatçı ve Bizim 
Kitaplar Yayınevi’nden çıkan iki 
romanı da bulunmaktadır.

Ülkemiz görsel sanatlar piyasasının yeni bir 
disipline ihtiyacı var. Galeriler desteklenme-
li ve galeri-sanatçı ilişkileri normal koşullara 
kavuşturulmalı. Müzayedeler konusu da göz 
ardı edilmemeli ve müzayedelerde sanatçıla-

rın değerinin düşürülmemesi konusu düşü-
nülmelidir. Sanat piyasasında çalıntı, sahte 
veya dolandırılmış işlerin paraya çevrilmesi 
konusunda da dikkat edilmeli.

Sanatçılara, mutlaka 
araştırmacı olmalarını 
ve usta sanatçıların tav-
siyelerine kulak verme-
lerini tavsiye ederim. 
Çünkü bunu yaparlarsa 
bizilerin düştüğü yan-

lışlara düşmezler. Sanat 
piyasası acımasızdır, 
defalarca dolandırıldım 
çünkü güvenmeyeceğim 
sanat insanlarının ba-
zılarına gereksiz güven 
duydum.

h.akar@litrossanat.com

Hakan Akar 
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Bir fotoğraf 
karesine bir 
dünya yaşam 
sığar.

Doğru zaman, doğru açı ve doğru ışık… Bu sayıda estetik yönden en zengin sanat dallarından biri olan fotoğrafçı-
lıktan bahsedeceğim. Çocukları, yaşlıları, binaları, vapurları, kedileri, çiçekleri kısacası hayatımızda olan her şeyi 
ölümsüzleştirmek ise fotoğraf sanatçılarının adeta görevidir. Yeteneklerini ve tutkularını birleştirdikleri bu sanatla 
akan zamanı durdurup bizlere bir fotoğraf karesi eşliğinde sunuyorlar. Bazen şehrin en dikkat çekici tarihi yapısı, 
bazen bir köyün en güzel tepesi bazen de insanın yüzündeki yıllara meydan okuyan kırışıklıkları fotoğraflayan sa-
natçılar, bizleri benzersiz kareleri buluşturuyorlar. Okuyacağınız bu sayıda, ülkemizde fotoğrafçılığa emek veren 
birbirinden başarılı isimlerden bahsedeceğim. Keyifli okumalar dilerim.

s.aksu@litrossanat.com 

Sercan Aksu

S O S Y A L  S A Y F A 

Anadolu’yu bir de 
onun gözünden 
görün
1979 Kayseri doğumlu olan tecrübe-
li fotoğraf sanatçısı Hüseyin Taşkın 
ile başlamak istiyorum. Foto-Muha-
bir olarak sektöre başlayan sanatçı, 
bir süre sonra reklam fotoğrafçılığına 
adım attı. Uluslararası yarışmalarda 
jürilik yapan, çeşitli fotoğraflar sergi-
lerinde eserleriyle yer alan ve belgesel 
çalışmalarına imza atan Hüseyin Taş-
kın’ın kişisel Instagram hesabını ince-
lediğimizde bizi kilometrelerce öteye 
Anadolu’nun eşsiz güzellikteki bölge-
lerine götürüyor. Özellikle doğa ve do-
ğal yaşam fotoğraflarına yer verdiği 
birbirinden harika fotoğraflar bizleri 
mest ediyor. Belki fiziken orada olama-
sak da ruhen o fotoğraf karesinin içine 
girebiliyor kendimizi bir anda o dün-
yada bulabiliyoruz. Sizler de elinizdeki 
akıllı cihazlar sayesinde kilometrelerce 
öteye bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız 
sevgili Hüseyin Taşkın’ın fotoğraflarını 
inceleyebilirsiniz.

 huseyintaskin

Bir fotoğraf 
dünyayı 
değiştirir
Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun’a ait web 
sitesine giriş yaptığınızda sizi şu cümle 
karşılıyor “Bakmakla görmek arasın-
daki fark…” İşte fotoğrafçılığı açıklayan 
en net cümle bu sanırım. Engin Uzun, 
dünyanın dört bir yanına gidip en gü-
zel ve en özel anları fotoğraflayan usta 
fotoğrafçılardan biri. Hali hazırda çe-
şitli akademilerde hem bu mesleği yeni 
nesile aktarıyor hem de tecrübelerini 
paylaşarak mesleki anlamda bir sanat-
çının ulaşabileceği en üst seviyeyi ya-
şıyor. Engin Uzun’un sosyal medya he-
saplarını incelediğimizde de fotoğraf 
sanatına dair her detayı bulabilmemiz 
mümkün. Gerek katıldığı seminerlerin 
duyuruları gerek eğitimlerinin duyu-
ruları gerekse de çektiği birbirinden 
güzel fotoğrafları bu profilde incele-
mek mümkün. Sizler de fotoğrafçılığa 
meraklıysanız, amatör ya da profesyo-
nelseniz Engin Uzun’dan ilham alma-
dan geçmeyin derim. ☺

 enginuzun

Fotoğraf makinesini 
parçalayarak 
başlayan macera
Fotoğraf sanatının genç temsilcile-
rinden biri olan Hasan İlkay Özdu-
man’dan bahsedeceğim. 1987 yılında 
Zonguldak’ta dünyaya gelen sanatçı, 
üniversite eğitimini Selçuk Üniversite-
si’nde tamamladı. Fotoğrafçılığa olan 
ilgisi de çocukluk yıllarına dayanıyor 
aslında. Bir röportajında babasına ait 
Yashica marka fotoğraf makinesini kı-
rarak fotoğrafçılıkla tanıştığından bah-
sediyor. ☺ İnsan yaşamına dair anları 
ölümsüzleştiren sanatçının bir de 
global başarısı bulunuyor. Dünyanın 
en çok kullanılan sosyal medya plat-
formlarından biri olan Facebook’un 
resmi sayfasındaki kapak fotoğrafı bir 
zamanlar bu genç ve başarılı sanatçıya 
aitti. 2018 yılında Facebook tarafından 
mail alan sanatçıya, karlar içindeki ka-
vak ağaçlarını çektiği fotoğrafı kullan-
mak istemeleri bildirilmiş. Milyonların 
takip ettiği bir sayfada fotoğrafını kul-
lanmak istemeleri tabii ki hem sanatçı-
yı mutlu etmiş hem de gururlandırmış. 
Hasan İlkay Özduman, bu ve bunun 
gibi birçok muhteşem fotoğrafı ise Ins-
tagram hesabından on binlerce kişinin 
beğenisine sunuyor. Siz de hemen şim-
di telefonunuzu elinize alın ve bu başa-
rılı sanatçımızı takibe alın derim.

 hasanilkay

Dünyayı geziyor, 
en özel anları 
ölümsüzleştiriyor
Fotoğraf sanatçısı Halil Bekar hem 
dünyayı geziyor hem en güzel anları 
fotoğraflıyor hem de bunları biz sanat-
severlerle buluşturuyor. 1992 doğumlu 
genç sanatçı, küçük yaşlardan itibaren 
video ve fotoğraf içerikleri üreten bir 
sinematograf olduğundan bahsediyor. 
Ulusal ve uluslararası projelerde bir-
çok işe imza atması onun daha popüler 
bir sanatçı olması ve şimdilerde yüz-
binlerce kişi tarafından takip edilen bir 
isim olmasına yol açtı desek sanırım 
yanlış olmaz. Instagram profilini ince-
lediğimizde ise kimi zaman kendimizi 
İstanbul’un eşsiz güzelliğe sahip tarihi 
noktalarında kimi zaman Karadeniz’in 
yemyeşil yaylalarında kimi zaman 
da İran’ın kum çöllerinde buluyoruz. 
Hem YouTube kanalındaki videoların 
tanıtımlarını yaptığı reels videolarını 
hem de çektiği harika fotoğrafları pay-
laştığı Instagram’da on binlerce kişi ta-
rafından beğeni ve yorum yağmuruna 
tutuluyor.

 halilbekar

İşi gücü “göz”
Şimdi ise size çok yetenekli bir isim-
den bahsedeceğim. İşi gücü “göz” olan 
bir isim. İbrahim Yaşar. Kendisi hem 
bir göz hastanesinde başhekim hem 
de fotoğraf ve video sanatçısı. Yani 
anlayacağınız üzere göze hitap eden 
fotoğraflar çekiyor, gözü hem tıbben 
hem de sanatsal açıdan tedavi ediyor. 
Op. Dr. İbrahim Yaşar, mesleğinin yanı 
sıra fotoğrafçılıkla da ciddi anlamda 
ilgileniyor. Başta İstanbul olmak üzere 
ülkemizin önemli noktalarından fo-
toğraflar ve drone çekimleri yaparak 
Instagram hesabı üzerinden bizlerle 
buluşturuyor. Havadan yakaladığı 
birbirinden güzel açıları reels videolar 
olarak paylaşan İbrahim Yaşar, yüz-
binlerce izlenmeye sahip bir sanatçı. 
Ayrıca YouTube kanalı üzerinden de 
yine drone ile çekilmiş görüntüler-
den oluşan muazzam klipleri izleme 
şansınız var. Ben de doktor ve fotoğraf 
sanatçısı İbrahim Yaşar’ı sosyal med-
ya hesapları üzerinden takip etmenizi 
tavsiye ediyorum.

 dr.iyasar

Dijital platformlar dünyasına Disney Plus’un içerikleri, Mubi’de yayınlanan “Drive My 
Car” filmi ve Netflix yapımı “Mezarlık” dizisiyle giriyoruz.

Yakın plan: “Disney 
Plus”
Platformlar arasında hızlı ve dikkat 
çekici bir şekilde yerini alan Disney 
Plus, ilk yerli projesi “Kaçış” ile çeşitli 
tartışmaların odağı oldu. Diziyi beğe-
nenler olduğu kadar beğenmeyenler 
oldu. Sosyal medya ikiye bölündü. 
Açıklanan birçok proje heyecanlan-
dırmadı değil. O projeler yayınlanana 
kadar Disney’de ne var derseniz, dik-
katimizi çeken yapımlara gelin yakın-
dan bakalım. Disney kendi yapımları 
başta olmak üzere PİXAR, Marvel ve 
Star Wars ve National Geographic ya-
pımlarına kütüphanesinde yer veri-
yor. Sıraladığımız yapım şirketlerinin 
filmleri, dizileri, belgeselleri izleme 
listesinin tamamını doldurmaya ye-
ter de artar bile. 

Wes Anderson’un filmografisinde bir 
adım öne çıkan “Büyük Budapeşte 
Oteli”ni (2013) izleme fırsatınız olma-
dıysa Disney’de izlemek için tam za-
manı. Oluşturduğu dünyası ve iddialı 
oyuncu kadrosuyla her daim dikkat 
çeken Anderson, filmde Avrupa'nın 
hayali Zubrowka şehrinde bulunan 
Büyük Budapeşte Oteli'nin ihtişamlı 
dönemini anlatıyor. Otelin emektarı 
Gustave H., oteli büyük bir titizlikle 
idare eder. Bir gün yeni işe başlayan 
komi görevlisi Zero Mustafa ile usta 
çırak ilişkileri ilerler. Bir yandan da 
savaşın ayak izleri kendini gösterir. 
Gustave H.’in yaşlı sevgilisi Madam 
D.’nin vefatıyla ise işler sarpa sarma-
ya başlar. Cinayeti çözmeye çalışan 
ikili kendilerini bir kovalamacanın 
içinde bulurlar. Bu kovalamacının 
içinde aşk, sadakat ve fedakarlıkta 
vardır. Anderson’un dünyası sizi etki-
lerse son filmi The French “Dispatch” 
(2021), animasyon filmi “Köpek Adası” 
(2018) ve “The Royal Tenenbaums” da 
(2001) sizleri bekliyor.

Biraz nostaljiye ne 
dersiniz?
Yaz tatili geldiğine göre hem büyük-
ler için nostalji hem küçükler için 
önerilere geçersek; ilk olarak tele-
vizyonda hepimizin bir kez olsun 
izlediği 1994 yapımı “Bebek Firarda” 
filmi desem. New York sokaklarında 
bebek Bink kendini kaçıran üç şapşal 
hırsızdan kaçmasını izlemek ne ke-
yifliydi. Sanki tehlikeler gerçek değil, 
çocuk bir oyun oynuyor gibiydi. Belki 
de Bink’in tatlı, sempatik bir bebek 
olmasından kaynaklanıyordu. Ya da 

“Evde Tek Başına” (1990-1998) seri-
si... Kevin kalabalık ailesinin tatile 
çıkma telaşları arasında evde unutu-
lur. Noel’de evleri soymayı planlayan 
ıslak haydutlarla karşı karşıya gelir. 
Kevin’in evini korumak için girdiği 
macera bir film serisi olarak farklı 
rotalarda devam eder. “Bebek Firar-
da” ve “Evde Tek Başına” filmlerini 
yeniden izlendiğinde de eğlenceli 
kılan, hikâye dinamiklerini sağlam 
oluşturmalarından kaynaklanıyor. 
Normalde absürt olabilecek bir olay 
kurulan dünya ile eğlenceli ve komik 
hale geliyor.

Bu sefer oldu!
Az yermedik Netflix’i bu köşede. 
Umudumuz da pek kalmamıştı. Ama 
sürprizlerin yeri olan dijital plat-
formlar yine yaptı yapacağını. Öv-
güyle bahsedeceğimiz yapım Abdul-
lah Oğuz yönetmenliğinde çekilen 
polisiye dizi “Mezarlık”. Televizyon 
dizisi olarak çekilen “Çember”, yayın-
lanan birkaç bölümüyle izleyiciden 
tam not almıştı. Ama uzun soluklu 
olmamıştı. Netflix için çekilen dizinin 
haberi kulislerde biliniyordu. Birce 

Akalay’ın başrolünde yer aldığı dizisi 
ülkemizin kanayan yarası kadın cina-
yetlerini ele alıyor. Ele alırken tem-
posuyla, sinematografisi ve hikâye-
nin temellendirilişiyle tam not alıyor. 
Dört bölümden oluşan dizinin her bir 
bölümü de bir film uzunluğunda de-
nilebilir. Daha iyisi olabilir mi? Evet. 
Ama elimizde olan diğer yapımlara 
bakınca belli bir özen, hassasiyet içe-
ren bir dizi de derdini anlatabiliyor. 
Sezon finalinde ikinci sezona göz 
kırpan yapımın bakalım geleceği ne 
olacak?

Evini arayan iki 
ruhun hikâyesi
Yılın en çok konuşulan 
filmlerinden “Drive My 
Car” (2021), geçtiğimiz gün-
lerde Mubi kütüphanesine 
eklendi. Ünlü yazar Haruki 
Murakami’nin öyküsünden 
uyarlanan filmin yönet-

men koltuğunda Ryūsuke 
Hamaguchi oturuyor. “Dri-
ve My Car”, tiyatro yönet-
meni  Yusuke Kafuku’nun 
eşinin ölümü sonrasında 
Çehov’un “Vanya Dayı” adlı 
eserinin uyarlaması için 
Hiroşima’ya gider. Hiroşi-
ma’da Yusuke’ye 20 yaşın-
da genç bir şoför tahsis edi-
lir. İlk başlarda Yusuke’ye 

bu durum tuhaf gelse de 
alışır. Şoför Misaki sessiz ve 
sakindir. Üç saat süren film 
yas, yaşam ve ölüm üzerine 
bir yolculuk sunuyor. “En 
sevdiğimizi, sevdiklerimizi 
kaybettikten sonra hayat 
nasıl devam eder?”, “Devam 
eden hayat içerisinde biz 
neredeyizdir?” sorularını 
içimize salıyor. Kafamızda 

dolaşan soruların yanına 
“Ev neresidir?” sorusu da 
ekleniyor. Cevabı kolay 
olan bir soru. Çünkü filmde 
iki karakterinde en rahat 
ettiği yer olan araba, onla-
rın kaybettikleri evlerinin 
yerini dolduruyor.

Dijital platformlardan 
kim ne bekliyor?

“Ne izlesem?” sorusu günlük hayatımızın bir parçası oldu. Dijital 
platformlara eklenen her yeni içerikle de bu sorunun cevabını vermek 
zorlaşıyor. Nerede ne olduğunu bilmek ayrı bir dert, bilmemek ise 
ayrı. Platformların içeriklerini yakından takip edenler içerikteki 
yoğunluğun bir aynılaşma oluşturduğunun farkında. Vakti olduğunda, 
kafasını dağıtmak, eğlenmek için bir şeyler arayanlar ise yeni çıkanlar 

sekmesinin önerilerine göre yollarına devam etmekte. Belli bir yerden 
sonra ise onlarda aynılaşma ile karşı karşıya geliyor. Disney Plus’un 
içeriklerinin bazılarını mercek altına alarak başladığımız yazıyı 
Mubi’de yayınlanan “Drive My Car” ile devam ediyor ve Netflix’in 
“Mezarlık” dizisiyle sonlandırıyoruz.

m.hayal@litrossanat.com 

Mercan Hayal

Deklanşörün usta 
isimleri

Fotoğraf: Engin U
zun
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Zor yıllarda yaşamak 
ve molalar
Gücü elinde bulunduranları durmadan eleştiren bizler, aynı güç bizim elimize de geçse eleş-
tirdiğimiz kişilere dönüşür müyüz? Nereden çıktı bu soru diyeceksiniz. Ebeveynlerimiz, öğret-
menlerimiz, ustalarımız veya bizi yönetenlere söylemek istediğimiz pek çok şey olabilir. Ancak 
aynı noktaya gelip sorumluluk aldığımız gün; bir sıfat, bir statü ya da biraz mülk neleri değiş-
tirmeye kadirdir görürüz. “Zengin Mutfağı” eseri de bu cinsten birkaç dönüşüm öyküsü anla-
tıyor aslında… Gücün yaptırabilecekleri ve hayatta güç karşında durmaya değer olan şeyleri 
anlatıyor eğlenceli bir dille. DasDas’ın sahne yapısı antik amfi tiyatrolarına benzeyen güzel 
salonunda deneyimlediğim tiyatro akşamından ve yine kaybedecek bir şeyi olmayan birilerini 
anlatan “Koyun Koyuna” sergisiden bahsedeceğim bu yazıda. 

Akıllı kızlar hangi 
safta yer alır?
Oyun: Zengin Mutfağı. Şener Şen. 27 
Haziran Pazartesi akşamı. Bu bilgile-
ri okuduğum afişi gördüğümde içimi 
bir heyecan kapladı. Hemen  editö-
rümle görüştük ve oyun için biletle-
rimizi aldık. Zengin Mutfağı defalar-
ca kez sahnede yorumlanmış ayrıca 
beyaz perde uyarlaması da olan epik 
bir Vasıf Öngören eseri. Eserde 1970 
yılında işçilerin sendikalar için ayak-
landığı Haziran olaylarının bir aile-
nin mutfağına daha doğrusu evin, ek-
meklerini kazanmak dışında bir derdi 
olmayan çalışanlarına nasıl yansıdığı 
anlatılıyor. “Kavganın ve siyasetin dı-
şında kalma” çabasıyla safını şaşıran-
ların ya da saf belirlemenin gerçekte 
insana ne kazandırıp ne kaybettir-
diği ile ilgili bizde soru işaretleri bı-
rakanların hikayesi Zengin Mutfağı. 
Hatırlayanlarınız varsa oyun beyaz-
perdeye aktarıldığında dahi sırf daha 
sinemasal olması için farklı mekan-
lar ve karakterler eklenmemiş öykü-
ye. Mizansen ve diyalogların oyunla 
aynı olduğu bir stüdyo filmi 1988’de 
yapılan Başar Sabuncu’nun aynı adlı 
filmi. Oyunun kendi yoğunluğu ve 
dinamizmi o kadar yüksek ki bu, film 
için de yeterli gelmiş yapımcılarına… 

İlk perde Şener Şen’in canlandırdığı 
evin aşçısı Lütfü’nün bu evden neden 

ayrıldığını anlatmaya başlamasıyla 
açılıyor. Yalnızca bir evin mutfağın-
da olan biteni göstermekle yetiniyor 
oyun bize. Ne ev sahiplerini görüyo-
ruz ne de adından sıkça söz edilen 
hizmetli genç kızın ağabeyi işçi Mu-
rat’ı… Yine de evin beyi Kerim Bey ve 
işçi Murat karakterleri üzerinden sı-
nıfsal çatışma seyirciye yansıtılabili-
yor. Dışarıda sıkıyönetimin ilan edili-
şi, işçi isyanı sebebiyle patron Kerim 
Bey’in apar topar Avrupa’ya gitmesi 
derken evde bir kargaşa havası hakim 
olur. Ancak olanlardan pek de haberi 
ve umuru olmayan nişan arifesindeki 
karakterimiz genç hizmetli kız karak-
teri bu kargaşaya pek anlam veremez. 
Oyununun bizi davet ettiği alan en 
başta Yeşilçam filmlerinden tanıdık 
geliyor evet ancak bana daha da ta-
nıdık ve yakın gelen şey karakterlerin 
kendi dinamizmiydi. Nişanlısı Selim 
karakterinin aksine çalışarak ha-
yatta kalınabileceğini düşünen, 
canı ancak kendine yetecek za-
yıflıkta ama çalışkan, kendi-
sini isteyen eczacı kalfasıyla 
sırf varlıklı olduğu için ev-
lenmeyi kabul etmeyen, 
kararlı ve akıllı bir genç 
kız... Karşısında maddi 
sıkıntılarının çaresini 
kendi dışında arayan, 
bu sıkıntılar yüzünden 
evlenmeyi erteleyen an-

cak kendisinden beklenti içerisinde 
olan genç kıza sadece ümit vermek-
ten de vazgeçmeyen bir genç adam… 
Yaşından ötürü etrafındakilerin say-
gı gösterdiği, geleneklerinden, rutin-
lerinden vazgeçmeyi hiç istemeyen, 
yine “saygı” ve vefa adına etrafına zu-
lüm saçma potansiyeli olan, gücünün 
yettiği kişilerin hayatında tasarruf etmekten çekinmeyen bir patronun 

dizinin ve emrinin dibinde olmaktan 
vazgeçmeyen vefalı babacan bir yaşlı 
adam… 

Hayatın kendisi bu 
kadar keskin mi?
İzlediğim oyun hakkında söyleyebi-
leceğim en önemli şey bu oyunun ne 
kadar da gerekli olduğudur. Çünkü 
bu karakterler çok büyük idealleri ile 
kendi gündelik hayatlarının gereksiz 

gördükleri çarkı arasında kalmayı 
hatırlatıyor bize. Ve bu ikilemin 

insanı nereye sürükleyebile-
ceğini… Görünen çatışmalar 

içinde bulduğum bir başka 
ikilem ise düşünmek ve 

eylemek konusun-
daki sağlanması 
gereken denge. Ha-
yatta siyasi olması 

fark etmeksizin sa-
fını tuttuğumuz, dü-
şündüğümüz, sahip 

çıkmaya çalıştığımız 

değer yargılarını eylemlerimize akse-
derken sağduyulu muyuz, yoksa sağ-
duyulu olmayı mı oynuyoruz? Ayrıca 
oyunda sık sık vurgulanan “Ölçü bel-
lidir, bir insan ya bizdendir ya değil” 
cümlesinin referansı gerçek hayattan 
mı? Hayatın kendisi bu kadar keskin 
mi? Yeri geldiğinde etrafına yargı da-
ğıtan Selim karakterinin kendi dışın-
daki her şeye kapalı olması ve onlara 
zulüm etmesi aslında korkak olma-
mak iddiasından vurulması değil mi-
dir bir nevi?

Her şeye rağmen “dünyadan bîha-
ber” görünen ama dünyanın kendi-
sini öğüten çarkları, zorlukları içinde 
yaşamazsa yaşamış sayılmayacak bu 
yüzden kararlılıkla ve çalışkanlıkla 
hareket eden ama yanlışı fark etti-
ğinde elde ettiklerini aynı kararlılıkla 
tepen genç kızlara, bir şekilde ger-
çekleri çok geç fark etmiş ama bunu 
kalabalığın gözlerine bakıp itiraf et-
mekten çekinmeyen hakkaniyetli in-
sanlara ve tiyatro emekçilerine bolca 
selam olsun. 

Kendiyle koyun 
koyuna
Küratörlüğünü Eda Berkmen yaptı-
ğı bir sergiyi gezme fırsatı buldum. 
Arter Sanat Müzesi içerisinde ser-
gilenen “Koyun Koyuna” sergisinin 
teması uyku. Belki ilk etapta ilginizi 
çekmeyecek cinsten bir tema gibi gö-
rünebilir ancak bu temaya dair bir 
sergi fikri beni meraklandırdı. Haya-
tımızı aralayan bu gizemli aralığa çe-
şitli anlamlar yükleriz. Mitolojilerde 
ve dinlerde de çeşitli anlamlar yük-
lenmiştir uyku haline… Hayatın bü-
yük parçasını kaplayan uyku bazen 
çok sevdiğimiz, uğruna bazen güzel 
kahvaltılardan, geceleri uzun dedi-
kodulardan, randevulardan, feragat 
etmeyi, sabah derste azarlanmayı 
göze aldığımız bir şey. Bazense asla 
yetmeyen günlerimizin yetişmeyen 
işlerimizin kötü çocuğu… 

“Önce annelerinin karnında uyudu 
bebekler, sonra doğum odalarında, 
çadırlarda, siperlerde, kervansaray-
larda, otobüslerde uyudu gençler, 

yaşlılar ta ki son uykuya kadar.” Ser-
ginin kataloğunda yer alan bu alıntı 
hakikaten uyku temasının ne kadar 
fazla kişiye hitap edebilecek bir tema 
olduğu fikrini canlandırıyor. Sergi-
nin kendisi ise neden bu ifade biçi-
mine ihtiyaç duyulduğunu gösteri-
yor bize… Çeşitli yağlıboya ve başka 
tekniklerle yapılmış resimlerden, 
televizyon ekranlarından ve başka 
malzemelerle, kullandığımız saat-
lerle birçok parçanın yerleştirildiği 
eserlerden oluşan bu sergiyi gezmek 
kişiye iyi bir katarsis yaşatabilir. 

Aklımız bir tek kendisine muhtaç 
olmayan uykuyu alt edemediği için 
ona karşı, ondan beri gibi görünüyor. 
Çünkü uykudayken kaygılarımız yok 

gibidir. Bu yüzden uyku kaygısızlık, 
tembellik, uyuşuklukla özdeşleşmiş-
tir. Bu sergi durmadan uyuşturucu 
gibi sınır dışı edilen uykunun tali-
hini döndürmeye çalışan bir girişim 
mi bilemiyorum ama uyku halini in-
sanlığın ortak bilinçdışıyla kurulacak 
bağ olarak yorumlaması ufuk açıcı… 
Serginin girişine yerleştirilen pan-
kartlarla bu sınır dışı edilmeye bir 
karşı duruş görüyoruz. Yalnızca sergi 
kapalıyken deneyimlenebilecek eser-
ler içeride farklı malzemelerle yapı-
lan yerleştirmelerle yoğun bir emek-
ten geçmiş. Arter’in nezih mekanında 
sergiyi gezerken aynı zamanda du-
vardan bize fısıldayan “Gizli Zevkler” 
isimli ses kaydı yerleştirmelerini din-
liyoruz. Mahremiyet, paylaşım, birey 

ve topluluk, direniş, teslimiyet gibi 
ikilemler ve konular etrafında topla-
nıyor sergideki eserler. 

Her olay ya da yolculuk gibi en tatlı 
uyku da öyle ya da böyle son bulur. 
Uyanış ise ancak uyku varsa müm-
kündür. Hayat ikisinin arasındaki 
salınımda vuku bulur. Bu sayıdaki 
sanat ajandasının yeri ben de biraz 
ayrı çünkü izlediğim oyundan çıkar-

dığım ve paylaşma ihtiyacı duydu-
ğum “bana yaşamak düşer çarkların 
gövdesinde” dizesiyle hayatın yoğun 
mücadelesini, baskısını hissettiği-
miz anlarda “mola biraz dünyaya” 
diyebilme hakkımızın da olduğunu 
bilmek ve başkalarının da mola iste-
diğini görmek güzel. Bu yüzden önü-
müzdeki senenin ocak ayına kadar 
açık olacak bu sergiyi gezmenizi naci-
zane öneririm.

Konser
Parklarda Caz Küçükçekmece  
6 Temmuz 2022
Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi

Sergi 
“Oyun Bu”
Arter 

Konser
Yom “Celebration” 
7 Temmuz 2022 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Sergi
“Günler Ne İçindir - Günler 
Yaşadığımız Yerdir” 
Galeri Nev

Yolunuz 
düşerse

İstanbul’un kültür sanat hayatının 
yakından takip edildiği sanat 
ajandası; sahnede her anıyla 
devleşen Şener Şen’i izlediğimiz 
“Zengin Mutfağı” oyunu, Arter’de 
yer alan “Koyun Koyuna” sergisi 
ve klasikleşmiş “Yolunuz düşerse” 
önerileriyle sizlerle.

s.omac@litrossanat.com

Sena Omaç


