
Literatüre büyük 
bir katkı
İnsan Yayınları’ndan çıkan “Sıradanın Kırılganlığı: Beden 
Sosyolojisi Hikayeleri” kitabını editörü Mehmet Balcı; ki-
tabın içeriğini, hikâyelerin oluşumunu ve beden sosyolo-
jisine dair merak edilenleri Litros Sanat okuyucuları için 
anlattı. ” Beyza Karakaya’nın röportajı sayfa 6’da.
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Ali Emre’den öneriler
Bu sayımızda şair İbrahim 
Tenekeci’nin “Hem sanat 
hem mesuliyet duygusu olan 
şairlerimizdendir” dediği şair ve 
yazar Ali Emre’ye “15 Temmuz Darbe 
Girişimi”nin  yıl dönümünde “Hangi 
kitapları okuyalım?” diye sorduk.
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı 
sayfa 10’da.

Temelleri doktora tezine 
dayanan bir albüm

Dijital mecralar ve
15 Temmuz

Dijital platformlar dünyasının ele 
alındığı Dijital Ekran köşesinde yeni 
sayıda; sinemamızda yer alan darbe 
filmleri ve 15 Temmuz’u  konu alan 
yapımların azlığı ele alınıyor.
Abdulhamit Güler’in yazısı sayfa 14’de.

İşimi kalp krizi kadar 
ciddiye alırım 
Dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran: “Hayat 
benim için anlamlardan ve tutkulardan ibaret. Ben 
kanunuma ve işime tutkuyla bağlıyım ve hayatım 
biriktirdiğim kalplerle anlam kazanıyor. İşimi kalp krizi 
kadar ciddiye alırım. Dikkat süresinin gittikçe kısaldığı 
dünyamızda, repertuvar hazırlarken dinleyicilerimin 
bir dakikasını bile alacak değerde olmasına dikkat ede-
rim.” diyor. Hakan Akar’ın röportajı sayfa 4’de.

Sosyal medyanın nabzının tutulduğu Sosyal Sayfa’da; darbeye 
direnişte sosyal medyanın etkisi ve 15 Temmuz’da nasıl 
kullanıldığı masaya yatırılıyor.
Sercan Aksu’nun yazısı sayfa 15’te.

Sosyal medya etkisi 
mercek altında

Sumru Yavrucuk’un tek kişilik oyunu “Shirley” ve 
Sakıp Sabancı Müzesi’nde devam eden “Baharın Gelişi, 
Normandiya, 2020” sergisi sanat ajandasının rotasından 
kaçmıyor. Aynı zamanda "Yolunuz Düşerse"nin farklı 
önerileri sizleri bekliyor. Selva Yeşil’in yazısı sayfa 16’da.

Sanat ajandasının 
rotası zengin

Yazar Sibel Eraslan, ressam Murat Sevinç, yönetmen Avni Özgürel, müzisyen Yücel Arzen 
ve oyuncu Ali Nuri Türkoğlu darbelerin ve 15 Temmuz Darbe Girişiminin 

sanat dünyasına yansımalarını Litros Sanat’a anlattı. 
Pınar Koçak’ın haberi sayfa 8’de.

Alışılmışın dışında 
bir yeni dönem
Şehrin yeni sanat mekanı Decollage Art Space’i, kurucu-
su Viktoria Şahin ve sanat yöneticisi ile danışmanı Mine 
Çağlar Litros Sanat’a anlattı. Mine Çağlar mekanın yeni 
dönemini şöyle anlatıyor: “Farklı, bilinen sergilerden bi-
raz farklılıklar sunan, resim sanatının dışında tasarım, mi-
marlık, fotoğraf, heykel gibi farklı alanlardan prestij sergi-
leri ile sanata ve sanatçıya saygı ile onları sanatseverler ile 
buluşturmayı hedefleyen bir program oluşturduk.”
Ali Demirtaş’ın röportajı sayfa 2’de.

• Sibel Eraslan • • Murat Sevinç • • Avni Özgürel • • Yücel Arzen • • Ali Nuri Türkoğlu •

“Sadeddin Sırrı İlahileri” albümünün 
sanat yönetmenliğini yapan Safiye 
Şeyda Erdaş: “Albümün temelleri 
doktora çalışmama dayanıyor. 
Yaptığım araştırmalarda Üsküp Rifâî 
Âsitânesi postnişînlerinden Sadeddin 
Sırrı Efendi ilgimi çekmişti.” diyor.
Kübra K. Yaşar’ın röportajı sayfa 12’de.
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Litros Sanat’ın yeni sayında yakın bir zamanda açılan kültür sanat mekanı Decollage Art 
Space’yi mercek altına aldık. Mekanın kurucusu Viktoria Şahin ve sanat yöneticisi ile danışmanı 
Mine Çağlar'dan mekanı dinledik, yeni sezonda neler olacağını konuştuk. 

“Pink Martini” 
İstanbul’a geliyor
Türkiye'de büyük 
bir hayran kitlesine 
sahip olan Pink 
Martini, Avrupa 
turnesi kapsamında 26 
Temmuz'da Harbiye 
Açıkhava'da hayranları 
ile buluşacak. 

Altın Portakal 
başvuruları başladı

Bu yıl 59'uncusu düzenlenecek 
Antalya Altın Portakal Film 
Festivali’nin Ulusal Yarışma 
başvuruları geçtiğimiz 
günlerde başladı. Festival 
01-08 Ekim 2022 tarihleri 
arasında düzenlenecek.

“Nizar Kabbani Nişanı” 
Peren Birsaygılı’ya verildi
Küresel Adalet Örgütü tarafından verilen 
“Kültür ve Edebiyat Küresel Adalet Ödülü 
Nizar Kabbani Nişanı” bu yıl Peren Birsaygılı 
Mut’a verildi. Ödülün veriliş sebebi, yazarın 
Suriye kültürü ve edebiyatının tanıtılmasına 
olan katkısı ve Suriye halkının davasına adil 
bakış açısı olarak açıklandı.

Üçüncü sezon 
heyecanı başladı
KüçükÇiftlik Park’ın Bahçe 
Tiyatrosu’nun üçüncü 
sezonu 7 Temmuz’da 
“Sevgili Arsız Ölüm-
Dirmit” oyunu ile başladı. 
Bahçe Tiyatrosu’nun 
programı 31 Ağustos’a 
kadar devam ediyor.

“Yolculuğa Davet” 
sergisi sizleri 
bekliyor
Fransız Kültür Mektebi’nde 
ünlü fotoğrafçı Forgetmat’a 
aitin Türkiye gezisinden 
fotoğrafların yer aldığı 
“Yolculuğa Davet” sergisi 28 
Temmuz’a kadar devam ediyor.

Mahalle Mektebi yeni 
sayısıyla yayında!
Hayat edebiyat dergisi 
Mahalle Mektebi 
Temmuz-Ağustos sayısı 
yayında. Derginin 66’ncı 
sayısında öykü, şiir ve 
düşünce kategorilerinde 
yazılar yer alıyor.

1) Gerçek hikâyenin peşinde

“Kant’ın yaşamının tarihini anlatmak güçtür, 
çünkü ortada ne bir hayat ne de bir tarih var-
dır. Almanya’nın kuzeydoğu sınırında kurulu 
eski bir şehir olan Königsberg’in çok ayak altı 
olmayan bir bölgesinde, çok sessiz, mekanik 
bir biçimde düzenlenmiş, neredeyse soyut 
bir bekar hayatı yaşadı. Kalkmak, kahve iç-
mek, yazmak, ders vermek, yemek yemek, 
yürüyüşe çıkmak… Her şeyin belirli bir saati 
vardı; Kant gri paltosunu giymiş, eline İspan-
yol bastonunu almış halde kapısının önüne 
çıktığında, komşuları saatin tam olarak üç 
buçuk olduğunu biliyordu.”

Mason Currey, Günlük Ritüeller kitabında 
Kant’ı böyle anlatır. Büyük yazarların yaşam-
ları ve eserlerinin oluşum süreci her zaman 
merak konusu olmuştur. Bununla ilgili yayım-
lanan kitaplar, yapılan söyleşi ve röportajlar 
hep bu olağanüstü halin, yani sanatın, dı-
şavurumunun nasıl gerçekleştiğiyle ilgilidir. 
Kült romanların tohumunun ilk nasıl atıldığı, 
yazarların eserlerini ortaya koyarken içinde 
bulundukları duygu durumu, ne zaman uyu-
yup ne zaman uyandıkları, vazgeçemedikleri 
rutinleri, çalıştıkları masa, bu masalara dam-
layan mürekkep lekeleri bile merak edilir. Bel-
ki de bu merakın neticesidir bizi Frankfurt’a, 
Goethe’nin evine götüren, Kant’ın dışarı çık-
tığı saati, Beethoven’ın bestelerini yaparken 
ki o tuhaf alışkanlıklarını öğrenmemizi sağ-
layan bu türden bir itkidir. Nasıl? İyi bir eserle 
karşılaştığımızda, “Ben de bunun gibi bir şey 
yapmalıyım. Peki bu yapılanın sırrı ne?” dü-
şüncesine benzer bir itkidir bu.

Eserin katmanlı yapısıyla sanatçının kendi 
hikâyesinin birleştiği noktada, bazı sorulara 
uygun yanıtlar verebilirken bazı sorular hâlâ 
diriliğini korur. Gündelik yaşamın önemsiz 
ayrıntıları, sanatçı dikkatiyle nasıl olup da 
esere dönüşebilir? Bakmakla görmek arasın-
daki o hassas çizgiyi fark etmek, hikâyenin 
önündeki taşları kaldırmak hangi yollarla 
mümkün olur? 

Soruların çoğaldığı, yazılı, genelgeçer kural-
ların olmadığı, üstelik herkeste farklılaşan 
hikâyenin tecelli edişinde belki de değişme-
yen şey, sürecin içerdiği karmaşıklıktır. Peki, 
hikâyenin üzerindeki katmanlı yapı, edebi-
yatın bütün merhalelerinde aynı şekilde mi 
tecelli eder? Belki de daha doğrudan sorma-
lıyım: Çocuk edebiyatı, bir hikâyenin ortaya 
çıkışındaki katmanlı yapıyı içerir mi?

Çocuk yazını, edebiyat binasının dışarıya 
açılan penceresi yahut bir giriş kapısı değil. 
Onun bizatihi kendisi. Bütününe dahil bir 
parça. Böyle bakıldığında -elbette ufak tefek 
farklılıklar dışında- doğum sürecindeki kar-
maşıklığın tümünü içerdiği fark edilecektir. 
Üstelik daha basit, günlük rutinlere yönelik 
hikâyelerin varlığı bunu yadsımaz. Çocuğun 
yemek ve uyku düzeni, yeni bir kardeşin dün-
yaya gelişi, okula başlangıç, paylaşmanın ve 
sabrın önemi gibi çocuk gerçekliğine uygun 
hikâyeler anlatılabilirken daha karmaşık, sa-
natsal yönü ağır basan temalar da işlenebilir. 
Edvard Munch’ın “Çığlık” isimli tablosundan 
da bahsedebilirsiniz bir çocuğa, ekonomi-
den de, işsizlikten de… Yeter ki anlatılan, 
çocuğa görelik perspektifine uygun olsun, 
yeter ki çocuk yazınının, o büyük hikâyenin 
bir parçası olduğu hatırdan çıkarılmasın.

10 adımda çocuğa göre 
edebiyat -I-

İstanbul kısa bir süre önce yeni bir kültür sanat mekanı daha kazandı, Decollage Art Space. Kadıköy Suadiye’de bulunan ve bir bina içerisinde 7 
katıyla dikkat çeken Decollage Art Space, mimar Viktoria Şahin tarafından kuruldu. Sanat galerisinin yanı sıra 7 kat içinde bünyesinde pek çok 
sanat ve etkinlik alanı barındıran mekan, kendini sadece bir sanat galerisi olarak konumlandırmıyor. Resim sanatıyla birlikte, mimar, müzik, gast-
ronomi, heykel, konser, dans ve tiyatro gibi sanatın pek çok alanında etkinlikler ve performanslar düzenleyen Decollage Art Space, bu yönüyle de 
sadece galeri mantığıyla hareket etmediğini kanıtlıyor. Biz de Decollage Art Space’yi kurucusu, mimar Viktoria Şahin ve sanat yöneticisi, danışma-
nı Mine Çağlar ile konuştuk. Aynı zamanda yeni sezonda bizi nasıl etkinliklerin beklediğini de kendilerinden dinledik. 

Feyza Kartopu

f.kartopu@litrossanat.com

Viktoria Hanım sizi daha yakın-
dan tanıyabilir miyiz?

Eğitimimi Ukrayna Kiev’de 
KNUBA Üniversitesi’nde Mi-
marlık Bölümü’nde tamamla-
dım. 26 yıldır profesyonel ola-
rak mesleğimi sürdürüyorum. 
Eşim de mimar, Seyfi Şahin ve 
onun hayalime olan inancı ve 
değerli desteği ile Decollage’da 
sizi karşılamaktan mutluluk 
duyuyorum. Son 12 yıldır de-
vamlı Türkiye’de yaşıyorum. Üç 
yetişkin kızımız var, onlardan 

ikisi de mimar ve mesleklerini 
icra ediyorlar. Küçük kızımız da 
bu yıl okuyacağı branşa karar 
verecek. 

Asıl hedefimiz 
gençleri 
keşfetmek ve 
onları motive 
etmek
Bu mekanı kurma fikri nasıl 
doğdu ve ön hazırlığı ne kadar 
sürdü? Bu süreçteki motivas-
yonunuz neydi?

İnşaat sektöründe faaliyet gös-
teren aile şirketimiz devam 
ederken, uzun zamandır hayal 
ettiğim bu projeyi hayata ge-
çirmeye karar verdim. Kendimi 
bildim bileli sanat, resim, hey-
kel, müzik ve genel anlamda 
sanatın tüm dallarına ilgi du-
yuyorum. Yetenekli ve sıra dışı 
vizyonları olan yaratıcı gençler 
için buluşma alanı olarak ad-
landırdığımız bir sanat merkezi 
oluşturmanın heyecanını yaşı-
yorum. Eminiz ki, sanat merke-
zimizi ziyaret eden herkes mut-

laka farklı keşiflerde bulunacak, 

yeni deneyimler yaşayacak ve 

kendi içinde yeni perspektif-

ler açacaktır. Her ziyaretçi-

miz sanatın çeşitli dallarında 

kendi yeteneklerini keşfetme, 

deneyimleme ve geliştirme im-

kânına sahip olacaktır. Bizim 

asıl hedefimiz, multidisipliner 

deneyimleri genç nesillere ak-

tarıp, içlerindeki yaratıcı ve sa-

natsal yeteneklerini keşfetmeye 

ve geliştirmeye motive etmek, 

ilgilerini çekmek.

Viktoria Şahin  
(Mimar, Decollage
Art Space kurucusu)

Mine Çağlar   
(Sanat Tarihçisi, 
Decollage Art Space 
Sanat Yöneticisi ve 
Danışmanı)

a.demirtas@litrossanat.com

Ali Demirtaş

Decollage Art Space
Çok disiplinli sanat alanı: 

Tüm 
sanatseverlere 
hitap ediyoruz
Bu mekan sadece bir sergi me-
kanı değil. Farklı sanat dalla-
rının ortak buluşma alanı, çok 
disiplinli bir mekan. Bu planlı 
bir şey miydi yoksa süreç içeri-
sinde mi netleşti? 

Merkezimizde önceliğimiz 
gençler olmak üzere tüm sa-
natseverlere hitap ediyoruz. 
Decollage’da ilk günden beri 
planladığımız gibi farklı sanat 
dallarında faaliyet gösteriyoruz. 
Müzik, tiyatro, resim, heykel, mi-
marlık ve sanat tarihinin yanı 
sıra, uzmanların ve usta sanatçı-
ların yer aldığı etkinlik ve atölye 
çalışmaları düzenliyoruz. Ziya-
retçilerimiz için rahat ve hoş bir 
ortam tasarlamaya çalıştık. İç 
mekânımızı kitap, heykel ve çe-
şitli sanat eserleriyle zenginleş-
tirdik. Bu ambiyansa nefis taze 
kahve kokularının da çok ya-

kışacağını düşündük. Art Shop 
ile birlikte düşündüğümüz kafe 
konsepti içinde ziyaretçiler be-
ğendikleri ürünleri de Decollage 
Art Shop’tan satın alabiliyorlar. 
Decollage içinde, sanat etkinlik-
leri dışında vakit geçirmek iste-
yenler için Art Shop ve VKoffee 
alanları herkesin kullanımına 
açık. Bu iki alanın ziyaretçiler 
için, sergiler, performanslar ve 
atölyeler dışında da yeni bir bu-
luşma noktası olacağını düşü-
nüyorum. Hatta sezon boyunca 
hafta sonları canlı müzik eşli-
ğinde gelen misafirlerimiz bu 
bölümde de hoş saatler geçirdi-
ler. 

Mimarlık 
deneyimim 
bu mekanı 
şekillendirdi
Siz aynı zamanda bir mimarsı-
nız. Bu bakış bu mekanı nasıl 
şekillendirdi, hem içerik olarak 
hem de teknik olarak?

Biz mimarlar her detayı titizlik-
le düşünüp, en fonksiyonel bir 
biçimde tasarlamak ve planla-
mak isteriz. Biz de mevcut yapı 
üzerinde mümkün olabilen tüm 
değişiklikleri yaparak her katın 
amacına uygun fonksiyonlan-
dırdık. Tamamı çelik ve cam olan 
mevcut yapının içinde binanın 
elverdiği kadar maksimum de-
ğişiklikler yaparak donanımını 
sağladık. Sadece mekanın plan-
laması değil, çelik konstrüksiyo-

na uyacak şekilde katların dü-
zenlenmesi ve beraberinde tüm 
mekanların mobilya tasarımla-
rını da üstlenerek bu konseptte 
düşünerek uyguladım. Yaklaşık 
1250 m2’lik bir alanda hizmet 
veren Decollage Art Space’in di-
siplinlerarası sanat alanı olarak 
kurgulanmasında sanata olan 
ilgim ve esas aldığım klasik Rus 
eğitimi ve mimarlık alanındaki 
20 yılı aşkın deneyimim şekil-
lendirdi. 

Her katında 
farklı bir sanatla 
karşılaşıyoruz
Konserler de oluyor bu mekan da 
çağdaş sanat sergileri de. Usta sanat-
çılar da genç sanatçılar da yer veya 
alan bulabiliyor. Yanılıyor muyum? 
Bu konuda bir motivasyonunuz/
misyonunuz var mı? “Gençlere alan 
açalım, usta sanatçılarla buluştura-
lım” minvalinde… 

Evet Ali Bey, tam olarak ifade ettiği-
niz gibi “Gençlere alan açalım, usta 
sanatçılarla buluşturalım” misyon-
larımız arasında. Hem genç ve yeni 
nesle sanatı sevdirmek, sürdürüle-
bilir ve ulaşılabilir bir sanat ortamı 
yaratmak hem de her yaştan yetişki-
nin özellikle pandemi sürecinde öz-
ledikleri sanat ve kültür ortamında 
buluşmalarını sağlamak için multi-
disipliner üretim alanını destekle-
mek amacıyla yola çıkan Decollage 

Art Space’i her katında farklı disip-
linlerle karşılaşabileceğiniz, etkile-
şime geçip atölyelere katılabileceği-
niz, performansları izleyip yaratıcı 
insanlarla buluşabileceğiniz bir de-
neyim alanı olarak tasarladık. İçi-
mize kapanıp izole geçirdiğimiz son 
3 yıl boyunca iletişimin, sanatsal ve 
kültürel etkinliklerin hayatımızda 
ne kadar önemli bir yer aldığı ortaya 
çıktı. Kendimizden de yola çıkarak, 
genç nesilde gözlemlediğimiz kada-
rıyla bu tür mekanların eskisinden 
çok daha büyük bir gereksinim oldu-
ğu çok açık… Her yaştan sanatsever 
için tasarladığımız ve özellikle yete-
nekli, sıra dışı vizyonları olan yaratı-
cı gençler için sanat alanı olarak ad-
landırdığımız  sanat merkezimiz için 
tüm etkinliklerimizi de bu bakış ile 
planladık ve gerçekleştirdik. 

Ayda bir konserler 
düzenleyeceğiz
Farklı temalarda konserler düzenle-
dik. Dilek Türkan’ın YouTube kana-
lında yaptığı Akustik Ev Konseri’nin 
ilk canlı konserine ev sahipliği yap-
tık birkaç kez. Hatta dinleyiciler ara-
sında konuşulan “mahallede sanat 
var” yorumu çok hoşuma gitti. Bağ-
dat Caddesi’ne iki bina mesafedeyiz 
ve Anadolu Yakası’nın hem konut 
hem işyeri bölgesinde oluşumuz bir 
müdavim grup oluşmasını sağladı 
kolaylıkla. Dilek Türkan’ın Akustik 
Ev Konserleri için ev sahipliği yap-
maya devam edeceğiz yeni sezon-
da da. Türkan’ın her konserde bir 
konuk ağırladığı konseptte bugü-
ne kadar Sabri Tuluğ Tırpan, Çağrı 
Sertel ve Derya Türkan sanatsever-
lere müthiş bir müzik ziyafeti ya-
şattı. Murat Evgin ile Oldies Konser 
Show yaptık 2 kez, sold out oldu kısa 
zamanda ki yeni sezonda da ayda 1 
kez programımızda yer vereceğiz. İlk 
caz konserimizde Sibel Köse’ye eşlik 
eden Uraz Kıvaner ve Kağan Yıldız’ın 
müthiş performansları da çok ilgi 
görümüştü. Yeni sezonda caz kon-
serleri ve NTV Radyo Cazın Büyüsü 
Programı yapımcı ve sunucusu Dr. 
Hakan Rauf Tüfekçi ile başladığımız 
müzik dinletili Caz Seminerleri’ne 
de devam edeceğiz.

Ev konforunda 
etkinlikler yapıyoruz
Etkinlikleri, sergi planlamalarını, 
sanatçıları neye göre ve nasıl belir-
liyorsunuz?

Decollage Art Space sanat galerisi-
nin yanı sıra 7 kat içinde bünyesin-
de pek çok sanat ve etkinlik alanını 
kapsamakta. Meslek yaşamında 33 
yılı aşmış ve bu alanda pek çok ku-

rum ve kuruluşta çalışmalar yapmış, 
kreatif projeler üretmiş biri olarak 
Decollage Art Space’de de gerçekleş-
tirmeyi hedeflediğim pek çok proje 
ve etkinlik bulunuyor. Decollage 
Art Space’de göreve geldiğim nisan 
ayı itibarıyla “Decollage Sahne” ola-
rak isimlendirdiğimiz farklı müzik 
dallarında akustik ev konserleri, 
caz konserleri, müzikli söyleşiler, 
resitaller organize etmeye başladık. 
Misafirlerimizden aldığımız geri bil-
dirimlerle ev konforunda bu etkin-
liklere katılımlarından duydukları 
mutluluk bizi de memnun etmekte. 
Özlenen sanatsal faaliyetler, dost-
luklar ve sohbetlerle sanat aracılı-
ğıyla günlük yaşamın izlerini pozitif 
bir duyguya çevirmekte aracı oldu-
ğumuz için bizler de keyif alıyoruz 
onlarla birlikte.

Gastronomiden 
vokal atölyelerine
Programlarımız arasında resim, 
heykel, mimarlık ve sanat tarihinin 
yanı sıra, uzmanların ve usta sanat-
çıların yer alacağı, gastronomiden 
seramiğe, porselenden cama, vokal 
atölyelerinden konserlere kadar bir-
birini tamamlayan pek çok  etkinlik 
ve atölye çalışmaları planlamakta, 
programımız çerçevesinde uygula-
maya başlamaktayız. Sanat merke-
zimizi ziyaret eden herkesin, sanat 
aracılığıyla farklı keşiflerde bulun-
duğu, yeni deneyimler yaşayarak 
kendi içinde yeni perspektiflerin 
açıldığına şahit olduğu, sanatın çe-
şitli dallarında kendi yeteneklerini 
keşfetme ve en önemlisi geliştirme 
imkanına sahip olduğunu ifade et-
mesi bizleri motive eden, yeni prog-
ramlar hazırlarken heyecanımızı 
arttıran en önemli ivme olmakta. 
Viktoria Şahin’in de ifade ettiği gibi 
gençlerin yanı sıra her yaştan sa-
natseverin, kültürel konulara ilgi 
duyan herkesin keyif aldığı yeni 
deneyimler paylaştığı rahat ve kre-
atif  bir ortam oluşturmaya çalıştık. 
Mayıs ve haziran aylarında da farklı 
disiplinlerden pek çok etkinliğe ev 

sahipliği yaptık. Bir yandan da sera-
mikten müziğe, gastronomiden can-
lı performanslara dek uzanan birçok 
workshop, konser, konuşma, müzik 
etkinliği, performans ve atölye ile 
sanatseverlerle buluşma imkanı ya-
rattık.

Sadece resim değil, 
mimarlık, fotoğraf 
ve heykel…
Mekanın gelecek dönem içindeki 
proje, etkinlik, çalışma, sergi plan-
lamasından bahseder misiniz?

Eylül itibarıyla sanat fuarları ile ço-
ğunlukla resim ve heykel alanında 
sanat eserleri gündemdeyken farklı 
bir başlangıç yapmayı planladım. 
Genel olarak 2022-2023 Decollage 
Art Space sergi programını hazırlar-
ken gözettiğim pek çok kriter oldu. 
Farklı, bilinen sergilerden biraz 
farklılıklar sunan, resim sanatının 
dışında tasarım, mimarlık, fotoğraf, 
heykel gibi farklı alanlardan prestij 
sergileri ile sanata ve sanatçıya saygı 
ile onları sanatseverler ile buluştur-
mayı hedefleyen bir program oluş-
turdum. Yeni sezona bir tasarımcı 
sergisi ile başlıyoruz. 2022 Dünya 
Cam Yılı ve Tasarımcı Oya Akman’ın 
da 50. yılı olması sebebiyle çok fark-
lı bir sergi ile başlamış olacağız. 
Ardından ilk solo resim sergimiz 
için Mahir Güven ile sezonun ha-
reketlendiği bir dönemde bir arada 
olacağız. Hazırladığım program-
dan sırasıyla sayabileceğim Tankut 
Öktem Heykel Atölyesi Sergisi, Bal-
kan Naci İslimyeli Sergisi, Mehmet 
Günyeli Fotoğraf Sergisi, Eti Behar 
Heykel Sergisi, Tülin Onat ve Nevhiz 
Tanyeli Solo Resim sergileri var. Bu 
sergilerin yanı sıra yeni program-
ların da olacağını söyleyebilirim. 
“Le Voyage” sergimizde planladığım 
gibi, her sergimizi temayı destek-
leyen sanatçı söyleşileri, sanatçılar 
ile sergi turları, sanat tarihi semi-
nerleri, zaman zaman sanatçılar ile 
master class atölye çalışmaları ve 
konserler planladım. 

Gençlerin 
planladığını biz 
uygulayacağız
Peki tüm bunların dışında 
diğer mekanlardan da ayrı 
kılmak amacıyla daha radi-
kal ve belki riskli diyeceği-
miz girişimleriniz olabilir 
mi bu mekan çatısı altında. 
Yarışmalar, atölyeler, bile-
miyorum, belki siz söyler-
siniz…

Bünyesinde resim, heykel, 
seramik, cam atölye çalış-
maları yapılabilen; müzik, 
dans, tiyatro gibi sanatsal 
performanslar için donanı-
ma sahip Decollage Sahne 

olarak adlandırılan perfor-
mans alanı katı ve seminer 
söyleşilerinin ve tadım et-
kinliklerinin yapıldığı için-
de sanat kütüphanesi ba-
rındıran seminer salonları 
katımızın bir arada sunduğu 
imkanların da elvermesi ile 
çok uzun yıllar pek çok ku-
rum için düzenlediğim ve 
biriktirdiğim ve her gün ye-
nisini ekleyebildiğim yara-
tıcı faaliyetler ile fark yara-
tacağız diye düşünüyorum. 
İki aylık süreçte küçük bir 
fragman sunduk diyebiliriz. 
Gençlere yönelik özel çalış-
malar da hazırlamaktayım. 
Bu yıl 19 Mayıs’ta bir günlük 

bir program yapmıştık an-
cak 2023’te 1 hafta boyunca 
devam edecek bir program 
üzerinde çalışmaktayım. 
Ancak bu sefer fikri gençler 
geliştirecek, onların planla-
dığını ben uygulayacağım 
küçük dokunuşlar dışında 
her şeyi onlar yapsın istiyo-
rum. Uzun yıllardır üniver-
sitede gençlerle bir arada 
olduğum için ben her şeye 
rağmen onlardan çok ümit-
liyim. Yarışmalar da gün-
demimizde var, ama o da 
yaratıcılığı teşvik için ve so-
nunda çalışmalarını da ser-
gilemek için.

K Ü L T Ü R  S A N A T K Ü L T Ü R  S A N A T
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Esenler, hikâyelerinizi 
bekliyor
Esenler Belediyesi tarafından 
düzenlenen şehir konulu “Şehri 
Adımlayan Hikâyeler” Öykü 
Yarışması başvuruları başladı. 
Yarışmanın jürisinde Abdullah 
Harmancı, Cihan Aktaş, Erhan Genç, 
Gülhan Tuba Çelik, Münire Danış ve 
Necip Tosun yer alıyor.

Fatih Erkoç & Kerem 
Görsev Kuruçeşme’de

“Doğa, Bahçeler, 
Düşler” sergisi 
Maslak’taTürkiye’nin en güçlü seslerinden 

Fatih Erkoç ve ülkemizin önde 
gelen caz piyanisti Kerem 
Görsev 18 Temmuz tarihinde 
Paraf Kuruçeşme Açıkhava 
sahnesinde müzikseverlerle 
buluşacak.

Türk ve yabancı sanatçıların, resim, 
cam ve dokuma eserlerinden oluşan 
“Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi 
Maslak’ta bulunan Elgiz Müzesi’nde 
31 Temmuz’a kadar ziyaretçilerini 
bekliyor.

3. Esenler Kısa’nın 
başvuruları başladı
Esenler Belediyesi tarafından bu 
yıl 3’ncüsü düzenlenecek olan 
Kısa Film Yarışması’na başvurular 
başladı. 11-15 Kasım tarihlerinde 
Esenler Film Günleri kapsamında 
düzenlenecek yarışmada dereceye 
giren filmlere toplam 81 bin TL 
ödül verilecek.

Notos 92’nci kez 
yayında
Edebiyat dergisi 
Notos 92’nci sayısıyla 
okurlarıyla buluştu. 
“Edebiyat ve Yürüyen 
Kadınlar” başlığıyla 
yayınlanan dergide 
Brenda Lozano ile 
söyleşisi yer alıyor.

Posterist sergisi devam 
ediyor
Beyoğlu Belediyesi ve Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) 
iş birliğinde “Ayrımsız” temasıyla 
“Posterist Uluslararası Poster Sergisi” 
sanatseverlerle buluşan sergi İstiklal 
Sanat Galerisi’nde 15 Ağustos’a kadar 
devam ediyor.
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Benim sivil sanatçılarım Celal Sılay’a, Fikret 
Ürgüp’e ithafla

Sıcak bir ağustos günü Eskişehir’e giden 
hızlı trene bindim. Alnımdaki ter kaşımın 
arasından gözümün içine akınca gözüm 
yandı. İple bağladığım saçlarım, boğazı 
kesik bir tişört, kışın giydiğim eşofmanımı 
diz kapaklarından keserek yaptığım şort, 
yanımdan eksik etmediğim heybeye ben-
zer, renkli çantam, parmak arası terliğim ve 
elimde santurumla trendeki yerime oturur-
ken etraftakiler bana “Acaba bu ne biçim 
bir insan türüdür?” dercesine garip göz-
lerle bakıyorlardı. Bazıları kendi aralarında 
“Saçındaki iplere, tişörtüne bak hele!” diye 
konuşuyorlardı. Alışmıştım artık bu duruma. 
Zaten böyle görünerek insanların değişik bir 
şeyler görmesini istiyordum. Tabii başlarda 
sinirleniyordum tepkilere ama sonrasında 
keyif almaya bile başladım. Aynı şekilde, 
köye gittiğimde de herkes bana gülüyordu. 
Hatta köyden çıktıktan sonra köylüler bir ay 
boyunca hakkımda konuşuyorlardı. Bunda 
anamın da payı var tabii. Bir saç kınam ek-
sikmiş gibi saçıma kına da yakınca köyde 
tam dedikodu malzemesi olmuştum.

Sahi, ben neden Eskişehir’e gidiyordum? 
Tabii ki yine beden eğitimi öğretmeni olan 
ev sahibim kafamı şişirmişti. Evin kapısına 
geldiğinde kendisinden önce pahalı eşof-
manı konuşan ev sahibim. Öğretmen elini 
ve bedenini hareket ettirince toslayan ve 
tıslayan zengin eşofmanın sesine taham-
mül edemiyordum. Kira günü okuluna git-
meden önce kapıma gelirdi. Dün akşam 
yine geldi, “İki gün geçti, hâlen kirayı öde-
medin. Zihnimizi boş yere kirayı düşünerek 
yormak istemiyorum. Yoga yapmak zorun-
da kalıyorum.” diyerek gitti. Kapıyı kapattık-
tan sonra sesli bir şekilde “Tüküreyim senin 
zihnine de yogana da!” dedim ve kendi ken-
dime güldüm.

Bir an evvel para bulmalıydım. Ankara’da 
uzun süredir santur çaldığım insanlar çal-
gımın sesine aşina olmuşlardı ama Eski-
şehir’de öyle değildi durumlar. Şehir mer-
kezindeki Doktorlar Caddesi’nde santur 
çaldığımda bilet parası dışında en az iki yüz 
elli TL para kalıyordu bana. Santur kılıfı bo-
zukluk doluyordu. Akşama kadar çalarsam 
daha fazlasını toplardım hatta. Bendeki 
paraya ekleyince kirayı da ödemiş olurdum. 
Bunu düşününce mutlu oldum. Hemen Tol-
ga Çandar’dan Eskişehir Türküsü’nü dinle-
dim. 

Sabah ilk trene bilet almıştım. Akşam da son 
trenle dönecektim. Dönüş biletimi de almış-
tım. Sokaktaki bozukluklar için Tebriz’den 
aldığım heybeye benzer renkli çantamdan 
Ece Ayhan’ın Sivil Denemeler kitabını çı-
kardım. Ece Ayhan’ı çok seviyordum. Biraz 
da yaşadığı sefil ve yoksul hayata karşı, to-
kat atar gibi şiirler yazdığı için seviyordum. 
Behçet Necatigil’den yaptığı alıntı tam da 
beni anlatıyordu: “Bence bir şiir ilk kıtasında 
bitmiştir.” Şiir yazmaya çalışıyordum, ama 
bunu herkesten saklıyordum. Ama ilk mısraı 
bir türlü yazamıyordum. Şiiri yazıp bitirsem 
bile ilk mısraı beğenmiyordum, olmuyordu. 
Bu sefer cd çalarıma Barış Güney’in albü-
münü takıp “Düşlere Yolculuk” adlı bestesi-
ni dinlerken kirden beyaz kapağı simsiyah 
olan defterimi çıkarıp bir şeyler yazmaya 
başladım.

Dinlediğim müzik eşliğinde yazdıklarımı 
okuyup düzeltmeye çalıştım. Bir anda tüke-
nen her nefesimizle ölüme daha yakınlaş-
tığımızı anımsadım ve gözlerimi kapatarak 
daldım düşüncelere. Birinin omzuma vur-
duğunu hissettim. 

Görmek istenilen 
son kişi -ev sahibi-

Sedat Anar

s.anar@litrossanat.com 

Devamı litrossanat.com'da

Dünyaca ünlü Türk kanun virtüözü Ahmet Baran, müziğe ve çok sevdiği kanun enstrümanına olan 
tutkusunu, aynı zamanda geleceğe yönelik hayal ve planlarını Litros Sanat okuyucuları için paylaştı: 
“Zihnimdekilerin belki %10’unu gerçekleştirebilmiş olabilirim. Önümde yürümeyi planladığım çok 
yol, kazanmak istediğim çok kalp var ama en belirgin hedeflerim arasında ülkeme Grammy ödülünü 
getirmek ve Mars'ta konser vermek var.”

18 yaşındayken “Senfoni Orkestralarının En Genç Solist Kanunisi” oldu. Altı kıtada bini aşkın konsere imza attı. İngiltere Kraliçesi’nden Rusya Devlet Başka-
nı’na, Papa’dan Norveç Kralı’na kadar 55 devlet adamı onuruna Türk musikisini tanıtıcı dinletiler sundu. Kültür Sanat Yüksek Ödülü, Yılın Sanat Girişimi ve 
uluslararası yarışmalarda birincilikler biriktirip, Danimarka Kraliçesi II. Margrethe ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Devlet 
Nişanı ile onurlandırıldı. Kimden mi bahsediyorum? Dünya çapında büyük ses getiren Türk kanun virtüözü Ahmet Baran’dan tabi. Gelin isterseniz kendi-
siyle gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajımıza geçelim.

“Kanunun etkile-
yici bir yapısı var 
ve her bir ülkede 
kültürler farklı olsa 
da kanunu çok 
içlerine sindirerek 
dinlediler. Ben de 
onların seveceği re-
pertuvarlar hazırla-
yıp, doğaçlamalarla 
enerjiyi yakaladığı-
mı hissettim. Bu da 
bir diğer konserin 
peşine gelmesini 
sağladı. Gittiğim 
ülkelerde eserleri 
onların alıştığı 
yapıyla sunmaya 
çalışıyorum. Bizim 
tek sesliliğin içinde 
çok renklilik sunan 
bir müziğimiz var. 
Ama Avrupa’da bir 
müzik eleştirmeni 
tarafından ciddiye 
alınmak istiyorsa-
nız çok sesli yapı 
içerisinde kanunu 
oturtmanız gereki-
yor.”

Ülkeme 
Grammy 
ödülü
getirmek 
istiyorum!

Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle?

Çocuk yaşta tanıştığım kanunun tel-
lerine gönlümü bağlayıp, bu zama-
na kadar dünyanın dört bir yanında 
gerçekleştirdiğim bini aşkın konserle 
ülkemizin ve sanatımızın tanıtımına 
büyük bir şevkle hizmet etmeye çalı-
şan, işime, müziğe ve üretmeye aşık 
bir kanun adamıyım.

Ailemin ısrarı 
olmasaydı 
kanun sazıyla 
tanışamazdım
Müzikle tanışmanız nasıl oldu?

Ankara’da doğdum büyüdüm. Ka-
vaklarla, söğütlerin gölgelediği, sığır-
cıkların şen şakrak korosunu dinle-
diğim masalsı mahallelerin yıllarca 
tadını çıkararak. Müziğe yönelmem-
de aile büyüklerimin rolü büyük 
oldu. Park yatakta bütün gün gitar 
çalıp, şarkı söyleyince TRT Ankara 
Radyosu Çocuk Korosu’na zor yetiş-
tirmişler. Ancak kanun sazıyla tanış-
mam benim için dönüm noktası oldu; 
tercihimi adeta aşka dönüştürdü. 
Her çocuk bir dahi diyoruz ya, önem-
li olan yeteneğini parlatacağı branşı 
doğru tespit edip, ısrarcı adımlar at-
mak. Bu konuya canlı örnek sayılabi-
lirim. Eğer ailemin ısrarı olmasaydı 
bugün tutkuyla bağlı olduğum mes-

leğimden haberdar bile olmayabilir-
dim. Bir büyük şansım da doğru öğ-
retmenler ile yolumun kesişmesiydi. 
Müziğin derinliklerine dalmayı, mü-
zikle insan arasındaki bağın gönülle 
kurulabileceğini anlatan hocalarım 
oldu.

Önümüzdeki dönem 
yeni albümümü 
yayınlamak 
istiyorum
Geçtiğimiz aylarda birbirinden 
farklı ülke ve şehirlerde bir düzine 
konser verdiniz.

Mersin, Adana, Roma, Isparta, Anka-
ra, Hırvatistan, Rijeka son olarak da 
Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluş-
tum. Enteresan bir harita, yorucu bir 
serüven ama bir o kadar da keyifli 
buluşmalarımız, kucaklaşmalarımız 
oldu. Önümüzdeki dönemde kayıt-
larını bitirdiğim yeni albümümü 
yayınlamak hemen ardından da Har-
biye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyat-
rosu’nu kendi projemle doldurmak 
istiyorum. Dilerim sonbaharda da 
Avrupa ve Türkiye turnelerimizi ya-
yınlarız.

Kanun bize özgü bir müzik aleti de 
diyebiliriz aslında. Peki bu müzik 
aletini ilk defa dinleyenlerin geri 
dönüşleri nasıl oluyor?

Latin Amerika’da Panamalı World 
Music menajeri dostumun da yar-
dımıyla birlikte Dominik Cumhuri-
yeti, Kosta Rika, Bolivya, Paraguay, 
Şili, Kolombiya, Brezilya, Arjantin ve 
haritada pek çoğunun nerede oldu-
ğunu bulamayacağım yerler gezdik. 
Kanunun etkileyici bir yapısı var ve 
her bir ülkede kültürler farklı olsa da 
kanunu çok içlerine sindirerek dinle-
diler. Ben de onların seveceği reper-
tuvarlar hazırlayıp, doğaçlamalarla 
enerjiyi yakaladığımı hissettim. Bu 
da bir diğer konserin peşine gelme-
sini sağladı. Gittiğim ülkelerde eser-
leri onların alıştığı yapıyla sunmaya 
çalışıyorum. Bizim tek sesliliğin için-
de çok renklilik sunan bir müziğimiz 
var. Ama Avrupa’da bir müzik eleş-
tirmeni tarafından ciddiye alınmak 
istiyorsanız çok sesli yapı içerisinde 
kanunu oturtmanız gerekiyor.

Müzikle yaraları 
sarmaya çalıştığımız 
gönüllü bir koromuz 
var
Albüm çalışmalarınızdan kalan vak-
tinizi sosyal sorumluluk projelerin-
de değerlendirmek için 2012 yılında 
“Terennüm İyilik Korosu”nu kurdu-
nuz. Koroda anneniz ve babanız da 
yer alıyor hatta.

Kendimi en çok işe yarar hissetti-
ğim Türk müziğinde fark yaratmak. 
Müzikle yaraları sarmak adına beş 
kişiyle yola çıktığımız, pandemiden 
önce 200 kişi olduğumuz bir Teren-
nüm İyilik Koromuz var. Gerçekleş-
tirdiğimiz projelerle ulusal çapta ses 
getirdiğimiz, toplumsal sorumluluk-
larımıza parmak bastığımız, birlikte 
ağaç diktiğimiz, çöp topladığımız, 
köy köy okulları dolaştığımız, ayda 
iki kez büyüklerimizi ziyaret edip, 
engelli yavrularımızla müziği pay-
laştığımız gönüllü bir yapı. Tabi ko-
roya bazı katılım şartlarımız var; çok 
iyi bir müzisyen, terzi, noter, doktor 
olmak yerine iyi bir kalbe sahip ol-
mak. Başkalarını etkilemek için de-
ğil, kendimizi ifade etmek için yaşa-
mak ve alkış için değil bir amaç için 
çalışmak. Hani derler ya ‘İyilik anah-
tarı olmayan bir kelepçedir. Yapan ve 
yapılanı ömür boyu birbirine bağlar’ 
diye. Beni evlatları, kardeşleri, arka-

daşları gibi sevdiler. Bu sevgiye bir 
de sosyal medyadaki komşularım 
eklenince büyük bir iyilik ordumuz 
oldu.

Şefliğini yürüttüğünüz müzik top-
luluklarında çocuk istismarı, kadı-
na şiddet gibi toplumsal sorunları 
işleyerek farkındalık yaratıyor, ara-
larında otizmli çocukların da bulun-
duğu 100’ü aşkın koriste şarkıları 
işaret dili ile öğreterek işitme engel-
liler için verdiğiniz konserlerle ses 
getiriyorsunuz.

Müziğim sayesinde yılda yüzün üs-
tünde konser veriyorum ve haliyle 
çok seyahat ediyorum. 

Tanıdığım yeni kültürler, ülkelerin 
tarihlerine dair öğrendiğim yeni 
bilgiler doğal olarak müziğime de 
yansıyor. İnsanları konserlerimde 
gezip gördüğüm yerlere götürmeye 
bayılıyorum. Öncelikle enstrüman-

tal müziğin sözlü müziğe göre daha 
özgür bir tarz olduğuna inanıyorum 
ve ısrarla sözlü eserler üretmekten 
kaçıyorum. Çünkü sözün dinleyici-
yi kısıtladığını düşünüyorum. Oysa 
ki aynı melodiler hepimizde farklı 
duyguları canlandırıyorken neden 
güftekarın duygusuna sıkışıp, gö-
nül yükünü sahiplenelim? Sahne-
de çocuklar gibi özgürken sözlerin 
dinleyenleri şartlamasını adil bul-
muyorum. O yüzden herkes farklı 
duygularla ayrılıyor salondan. Dü-
zenlemeleri geleneksel bir yaklaşım-
la yapmıyorum. Orkestramda klasik 
enstrümanların yanı sıra yenilikçi 
soundlara ve elektronik unsurlara 
da yer veriyorum. Hatta seyahatle-
rim sırasında aldığım etnik enstrü-
manları da kaydedip basit olarak 
kullanıyorum. Çalışımda duygusal 
bir şeffaflık olduğunu düşünüyo-
rum. Belki de bu yüzden çaldıkları-
mı samimi ve dokunaklı buluyorlar. 
Hayat benim için anlamlardan ve 
tutkulardan ibaret. Ben kanunuma 
ve işime tutkuyla bağlıyım ve haya-
tım biriktirdiğim kalplerle anlam 
kazanıyor. İşimi kalp krizi kadar 
ciddiye alırım. Dikkat süresinin git-
tikçe kısaldığı dünyamızda, reper-
tuvar hazırlarken dinleyicilerimin 
bir dakikasını bile alacak değerde 
olmasına dikkat ederim. Bu çabanın 
hepsi, evlerinize dönerken “İyi ki 

geldik” dediğinizi duyabilmek için. 
Bu yıl ülkemizin en prestijli salonla-
rında sold out duygusunu yaşamak, 
kanunla ne yapılabilir ki algısını 
yıkıp, pop şarkıcılarına gişe rakam-
larıyla kafa tutmak büyük bir farklı-
lıktı sektör için. Artık enstrümanist 
salon dolduramaz ön yargısı genç 
müzisyenlerin yolunu kapatamaya-
cak. Bu bile tüm çabalarıma değer 
bir kazanım.

Hayalleriniz için 
başkalarının iznine 
ihtiyacınız yok
Genç müzisyenlere ve özellikle ka-
nuna gönül vermiş sanatçılara tav-
siyeleriniz var mı?

Her sohbetimizde cesur olmalarını, 
kendileri olmaktan hiç vazgeçme-
melerini akıllarına kazıyorum. Ve 
sıkça soruyorum ruhunuzun iste-
diği yerde misiniz? Herkesin her 
konuda onayını beklemek büyük 
bir yanlış, hayallerimizi takip etmek 
için başkalarının iznine ihtiyacımız 
yok. Bu izin ve onay paradoksu bizi 
arzularımızdan ve yaratıcı tarafla-
rımızdan uzaklaştıracak en büyük 
tehlike. Tek bir hayatımız var ve bu 
hikâyenin yazarı biziz. Olmak iste-
diğimiz kişi için olduğumuz kişiye 
haksızlık etmemeliyiz. ‘İnsanlar ne 

der?’ diye uzun yıllardır bastırmaya 
çalıştıkları protest yanlarını parla-
tarak, kendi gerçekliklerini, yaşadı-
ğı travmalarını kabullenerek, onları 
özümseyerek, her tökezlediklerinde 
ayağa kalkışlarını hatırlayarak, fi-
kirlerini özgürce ifade etme yolunu 
seçtiklerinde asıl yolculuk başlaya-
cak. Hayatta birçok zor evreden geçi-
yoruz, fakat asıl önemli olan yaşam-
dan tat almak, anda kalmak, özünü 
bulmaktır. Yani engellere odakla-
nırsanız, yaşamınızdaki anlam kı-
vılcımlarını söndürmüş olursunuz. 
Koroda öğrencilerime “Ruhunuzda 
bir sıkıntı bir tükenmişlik hissedi-
yorsanız şarkı söyleyin” derim. Hem 
de kalbiniz hangi şarkıyı söylemek 
istiyorsa onu. Çünkü bazen o da ko-
nuşabilmek istiyor. O yüzden tıpkı 
bir bal arısı gibi, her türlü müzikten 
tadın ve müziğe yaklaşın.

Birçok başarıya ve ödüle uzandınız. 
Kendi alanınızda çok büyük işlere 
imza attınız ama 'sanat hayatımda 
bunu da yapmak istiyorum' dediği-
niz bir hayaliniz var mı?

Zihnimdekilerin belki %10’unu ger-
çekleştirebilmiş olabilirim. Önüm-
de yürümeyi planladığım çok yol, 
kazanmak istediğim çok kalp var 
ama en belirgin hedeflerim arasın-
da ülkeme Grammy ödülünü getir-
mek ve Mars'ta konser vermek var.

h.akar@litrossanat.com

Hakan Akar 

Üstadlarımızın eserleri 
günümüzün kılavuzudur

Pekin’de 60.00 kişiye 
çaldığım konser hala 
gözümün önünde

Yaş aldıkları sıraya göre belirtecek olursam Ahmet 
Yatman, Erol Deran, Ruhi Ayangil, Ahmet Meter, Ha-
lil Karaduman, Tahir Aydoğdu, Göksel Baktagir, De-
niz Göktaş ülkemizdeki çok önemli kanun icracıları. 
Hepsinin öğrencisi olamasam bile icralarıyla yoluma 
hep ışık tuttular. Tıpkı Âşık Veysel, İsmail Dede Efen-

di, Neşet Ertaş, Sabahattin Ali ve ismini sayamayaca-
ğım pek çok değerimiz gibi. Sıklıkla bu üstatların hu-
zurunda bulunmayı, sohbetlerine ortak olmayı, hatta 
birlikte müzik yapmayı hayal etmişimdir. O şanslı 
dönemler çoktan geçse de bıraktıkları eserler bugün 
kılavuzumuz.

Pekin’de stadyumda 60.000 kişi-
ye çaldığım konser hala gözümün 
önünde, kendimi Maradona gibi 
hissetmiştim. Sydney Opera House 
konseri, Paris’teki UNESCO Genel 
Merkezi’nde verdiğim konser ve son 
olarak Roma Capitol Müzesi’nde 
yoğun ilgi sebebiyle aynı gün üst 
üste üç kez çaldığımı ilerde Alzhe-
imer hastası olsam bile unutmak 
istemem. Türkiye’de ise coşkusunu 
unutamadığım şehirler sırasıyla 
İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, 
Mersin, Adana, Antalya başı çekiyor 
diyebilirim.

MÜZIK

Ahmet Baran
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2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen 
Bursa, şehrin hikâyesini genç yazarlara yaz-
dırmak maksadıyla bir ilke imza atan proje 
hayata geçirdi. Bu projeye katılan on altı genç 
yazardan biri bendim. Bursa’yı adım adım ge-
zip her türlü kültürel mirasıyla, yaşayan tabii 
güzellikleriyle, şehrin yüzleri, sesleri, kokuları, 
tatlarıyla tanışırken bir yandan şehir-mekân- 
hikâye üzerine tefekkür etmeye çalıştım.

Bursa’nın bana merhaba diyen ilk sesi onun 
yeşil’inden geldi. Yeşil bir yoldan geçerek 
yeşil bir şehre vardım. Bursa’ya eskiden Yeşil 
Bursa dendiğini öğrendim. Betonlaşmadan 
her geçen gün bütün ruhlar ve bu ruhların 
eserleri payını alırken ve Bursa’nın kalbinde 
zehirli bıçak gibi yapılaşmalar göğe doğru 
yükselirken o yine de Yeşil Bursa’nın imgesini 
korumaya devam ediyordu.

Bursa’yı gezerken avlu içindekilerden ziyade 
cami içindeki şadırvanlar beni mest etti. En 
çok etkilendiklerimden biri Yeşil Cami’nin 
içindeki şadırvan oldu. Bir an salonumun 
ortasında bir şadırvan hayal ettim. Fakat bu-
nun beni cami içinde şadırvanı seyre dalmak 
kadar etkileyeceğini sanmıyorum. Cami bir 
sonsuzluktan bir sonsuzluğa uzanan ilahî bir 
mekân. Kubbesi sonsuz göğe değiyor sanki. 
Yeşil Cami’nin yeşil çinileri birbiri ardınca sı-
ralanıp elinizden tutuyor, sonsuza götürüyor 
sizi. Caminin ortasındaki şadırvan ise suyun 
davetiyle ruhlarımızı tekraren sonsuzluğa çe-
kiyor. Cami sonsuzluklar davetiyesi... Bir son-
suzluktan bir sonsuzluğa, bir nefes alıştan bir 
nefes alışa uzanan bir mekân. İki artı bir hatta 
bir artı bir gibi ruhlarımızı dar bir mekâna 
hapseden evlerde insanın sonsuzluğa yazı-
lan bir varlık olduğunu deneyimleyemiyoruz. 
Düşüncelerimizin, duygularımızın, hayalleri-
mizin önünde birden duvarlar bitiyor. Mekân 
daraldıkça, tavanlar alçaldıkça insan da kü-
çülüyor, sıkışıyor, alçalıyor. İnsan yeryüzünün 
ayetlerini bir bir betona kurban ettikçe ilahî 
dokunuşun, tefekkürün, hakikati soluyan 
yaşamın uzağına düşüyor. Görkemli, şatafatlı 
yahut çarpık, düzensiz yapılarla buyurgan bir 
tavırla üzerimize üzerimize gelen kent bize 
kendimizi işe yaramaz, yoksul, sahipsiz his-
settiriyor. Bizi hep daha uzaklara ötelerken, 
en güzel yerleri kentin patronlarına sunar-
ken, şehrin camileri ise herkese kucak açıyor, 
her gün saldırıya uğrayan ruhlarımıza değerli 
olduğumuzu, sahipsiz olmadığımızı, sonsuz-
luğa yazgılı olduğumuzu hatırlatıyor.

Mekân insanı kuran, yeşerten, yaşatan, ona 
varlığını gerçekleştirme imkanı sunan bir 
güce sahipken mekânın insanı yıkan, soldu-
ran, öldüren bir güce sahip olduğuna daha 
çok kafa yormalıyız. Çünkü mekânın bu 
menfî yönünü çok yoğun bir şekilde dene-
yimleyip ruhlarımızı eksiltiyoruz. Daracık ev-
lerimizin daracık salonunda şadırvan olsaydı 
onunla cami içinde şadırvanla kurduğumuz 
bağı kuramayacaktık mesela.

Bursa’nın cami içi şadırvanlarını oturup sa-
atlerce seyre dalmak isterdim. Bab Aziz fil-
minde prensin günlerce hiç kımıldamadan 
suya eğilip onu seyre dalması gibi. Bir damla 
nutfeden yaratılan insan bir damla suda dahi 
kendi hakikatini bulabilir.

Osmanlı’nın kuruluşunu simgeleyen altı 
yüz elli yıllık  İnka çınar ağacına dokunmak, 
gölgesinde serinlemek, yapraklarının hışırtı-
sını duymak bize pazarlanmaya çalışılan bu 
simülasyon çağına en etkili reddiye benim 
için. Tabiat simülasyonun geçersiz olduğu 
mekândır. Şehirler hafızanın nesilden nesile 
taşınmasını sağlar. Bu yüzden bir şehri imar 
etmenin bir medeniyeti imar etmek olduğu-
nu hiç gözden çıkarmamalıyız.

Bursa’nın hikâyesini yazmak için çıktığımız 
bu yolculukta biz genç yazarları buluşturup 
okuduğumuz kitapları, izlediğimiz filmleri, 
fikirlerimizi, mekân üzerine tefekkürlerimizi, 
dertlerimizi birbirimizle paylaşma imkânı ya-
ratan herkese teşekkür ediyorum.

Bir şehrin hikâyesiyle 
dolmak

İstanbul’da 
Lois Tomlinson 
coşkusu
Türkiye'de büyük bir hayran 
kitlesine sahip İngiliz-
İrlandalı müzik grubu One 
Direction'ın eski üyesi Louis 
Tomlinson, solo projesi ile ilk 
kez İstanbul'da konser verdi.

“Saraydan Kız 
Kaçırma” AKM’de

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 
İstanbul Opera Festivali 16 
Temmuz’da “7 Tenor” konseriyle 
başlayacak. Festivalin  kapanışı 
30 Temmuz’da “Saraydan Kız 
Kaçırma” operasıyla Atatürk Türk 
Merkezi’nde gerçekleşecek.

"Muhtelif İstanbul" 
sizleri bekliyor

Usta fotoğraf sanatçısı Ara 
Güler imzalı fotoğrafların 
yer aldığı "Muhtelif İstanbul" 
sergisi 31 Ağustos'a kadar 
Ara Güler Müzesi'nde 
sanatseverleri bekliyor.

Danny Brillant 
Harbiye'de

Daniel Cohen-Biran ya da 
sahne adıyla Dany Brillant, 
Harbiye Cemil Topuzlu Açık 
Hava Sahnesi'nde 13 Ağustos'ta  
sevenleriyle buluşacak.

“Dreams” Trump 
Art Gallery’de

Sanatçı Çiğdem Sarıçiçek’in 
“Dreams” isimli örtülü 
heykellerden oluşan sergisi 
Trump Art Gallery’de 
ziyaretçilerini bekliyor. 
Sergi 31 Temmuz’a kadar 
devam ediyor.

IL Divo 21 Temmuz'da 
Türkiye'de
İsviçreli tenor Urs Buhler, Fransız 
tenor Sebastien Izambard, 
Amerikalı tenor David Miller ve 
İspanyol bariton Carlos Marin 
tarafından kurulan Il Divo, 
“Greatest Hits Tour” dünya turnesi 
kapsamında 21 Temmuz akşamı 
İstanbullularla buluşacak.

Travmalarımız 
ancak diğerlerinin 
aynasında görülür
Howard S. Becker Sosyal Bilimcilerin 
Yazma Çilesi adlı kitabında öğrenci-
leriyle yaptığı bir yazı atölyesinden 
bahseder ne var ki öğrencilerin ça-
lışmalarını göremeyiz. Sizin kitabınız 
bu anlamda benim için oldukça he-
yecan vericiydi. Zira kitap, İstanbul 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde 
verdiğiniz Bedenin Toplumsal İnşası 
dersinde öğrencilerden final sınavı 
olarak istemiş olduğunuz “dünya-
ya temas ettiklerini hissettikleri en 
çarpıcı, en akılda kalıcı herhangi bir 
deneyimlerine” dair metinlerden ve 
bu metinlerini oto-analize tuttukları 
başka metinlerden oluşuyor. Yap-
mış olduğunuz bu sıra-dışı çalışma 
hem teknik hem içerik açısından be-
den-sosyolojisi alanında literatüre 
nasıl bir katkıda bulunuyor?

Literatürdeki çoğu çalışma, ilkece 
değil belki ama pratikte bedenin bir 
kavşak noktası olduğunu unutuyor. 

Beden çalışmaları modern kültürün 
bastırdığı, unuttuğu ya da oyun dışı 
bıraktığı şeylerin geri dönüşünden 
(duygular, cinsellik, öznellik) yola 
çıktı. 1968’in radikalizminin aktörle-
rin kendilerini temsil edebileceğine 
dair verdiği umut, bedenle ilişkili pek 
çok şeyin de hatırlanmasına yol açtı. 
Diğer yandan geçen elli yıllık süreçte 
yaşananlar aslında farklı bir tür unut-
maya neden oldu. Marjinalleştirilmiş 
kimliklerde keşfedilen egzotizm de-
neyimlerimizin aynı zamanda diğer-
lerine benzediğini, bizi biricik kılan 
tüm travmalarımızın ancak diğerleri-
nin aynasında görülebileceğini hızlı 
geçiyor. Sosyal bilimler bir süredir 
düşünümsellik yani gözlemcinin bil-
gisini dayandırdığı örtük kabulleri 
sorgulamak gerektiğini sürekli ifade 
ediyordu ancak deneyimin kendisi 
ile bilgisi arasındaki uçurum yine de 
varlığını koruyor. Bu çalışma biraz 
bu uçurumu kapatma girişimi.  Bir 
yandan deneysel bir çalışma... Diğer 
yandansa literatürün zaten elli yıldır 
savunduğu teorik ilkeleri hayata ge-
çirme denemesi. 

Kitaptaki metinler aşk, ölüm, beğe-
nilme arzusu, solaklık, yaşlılık ve yal-
nızlık, ortancalık, aile ve toplumun 
birey üzerindeki etkisi, tüp bebek te-
davisi gibi birbirinden farklı, her biri 
biricik ve olabildiğince sıradan kırıl-
ma anlarını anlatıyor. Üslup ve kurgu 
bakımından kitapta yer alan pek çok 
metin bir öykü kitabında yer alacak 
düzeyde yetkin bir okuma lezzeti su-
nuyor. Onları bir olgu haline getiren 
ve sosyolojiye -beden sosyolojisine- 
yaklaştıransa yazarların kendi de-
neyimlerinden hareketle yazdıkları 
metinleri kimi zaman oldukça sert 
bir üslupta eleştirdikleri oto-analiz 
metinleri. Yazarların kendi metinle-
rine bu denli mesafeli yaklaşabilme-
si oldukça çarpıcı. Anlatıcı-yazar ile 
eleştirmen-sosyoloğu bir arada tutan 
yahut ayıran şey nedir sizce?

Sosyolojiyi en çok uğraştıran şeyin 
açıklayıcılık/nesnellik ile anlayıcı/
öznellik gerilimi olması bir tesadüf 
değil. Kendimizle diğerleri arasında 
bir sınır olduğunu biliyoruz. Bu sını-
ra göre kendimizi kontrol ediyor, ita-
at ediyor ya da isyan ediyoruz. Burası 

Aynur Dilber

a.dilber@litrossanat.com 

Bedeninizin sınırları 
dünyanızın da sınırlarıdır

K Ü L T Ü R

Sıradanın Kırılganlığı kitabının editörü Mehmet Emin Balcı “mutlu olmak” 
veya “iyi hissetmek” adına birçok şeyin üzerimizde tuhaf güç gösterileri 
düzenlediğini; cerrahi ve kozmetik mucizelerin, inanırsak başarabileceğimizi 
söyleyen motivasyon konuşmalarının ve sürekli görülen ama girilmeyen cennet 
suretlerinin bedeni günümüzde görünmez kılarak değil, aşırılaştırarak ortadan 
kaldırdığını söylüyor.

Mehmet Emin Balcı’nın editörlüğünü yaptığı Sıradanın Kırılganlığı: Beden Sosyolojisi Hikayeleri İnsan Yayınları etike-
tiyle raflarda yerini aldı. Kitap, Balcı’nın İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde verdiği Bedenin Toplumsal İnşası 
dersinde öğrencilerinden final sınavı yerine istediği “dünyaya temas ettiklerini hissettikleri en çarpıcı, en akılda kalıcı 
herhangi bir deneyimlerine” dair metinlerden ve yazarların kendi metinlerini oto-analize tuttukları başka metinler-
den oluşuyor. Ünlü sosyolog Bryan S. Turner’ın “insanı kırılgan varlıklar” olarak tanımladığı bir sunuş yazısı ile katkıda 
bulunduğu kitap hem teknik hem içerik olarak oldukça çarpıcı veriler sunuyor ve beden sosyolojisi alanında literatüre 
önemli katkıda bulunuyor. Kitapta yer alan aşk, ölüm, ortancalık, solaklık, tüp bebek, yaşlılık, yalnızlık gibi sıradan hika-
yelerden müteşekkil gibi görünse de biricik. Onları biricik yapan şey ise yaşamlarımızın biricik olması. Balcı ile Sırada-
nın Kırılganlığı ve beden sosyolojisi üzerine hasbihal ettik. 

Kitabınıza sunuş yazısı yazan ünlü 
sosyolog Bryan S. Turner’ın ve si-
zin yazdığınız yazıda ön plana çıkan 
kavramlardan biri de “bedeni kont-
rol etmek” “bedenini kullanmayı 
öğrenmek” idi. Bedenini kontrol 
etmek yahut kullanmayı öğrenmek 
temel eğitim aşamalarından biri. 
Tam bu satırları yazdığım gün ço-
cuk yaşta diyabet hastası olan bir 
akrabamızın annesi ile bu anlamda 
bir konuşma geçti aramızda. Diya-
bet hastalarının hayatını kolaylaş-
tıran, insülin seviyesini ayarlayan 
vücuda bağlanmak suretiyle çalışan 
bir pompa sistemi olduğunu ve fa-
kat 11 yaşındaki kızının henüz bunu 
kullanacak yetkinlikte olmadığını, 
pompanın tıkanıp tıkanmadığını 
anlamayacağını söyledi. Küçük kız 
henüz bedenini tanımayacak, aksi 
bir durumda bunu fark edemeyecek 
bir yaşta idi. Bedenini kontrol etme-
yi/kullanmayı öğrenme süreci ne 
zaman son buluyor? Yoksa ergenlik, 
cinsellik, doğum, yaşlılık gibi süreç-
lerden ve kırılma anlarından geçen 
insan hayatı boyunca bu sürecin 
içinde mi bulunuyor?

Kitap’taki “İğne Oyası” isimli hikâ-
yede genç bir anne adayı, yaşadığı 
benzer bir süreci anlatıyordu. Bede-
ni kullanmayı öğrenmek hiç bitme-
yecek bir süreç. Tüm acı, zevk, ideal 
ya da hezimetler bize bedenin dola-
yımında kendi gösterir. Wittgenste-
in’ın ünlü sözünü biraz değiştirirsek, 
bedeninizin sınırları dünyanızın da 
sınırlarıdır. Ucu açık bir dünyanın 
içinde var olduğumuza göre bu dün-
yadaki her türlü kırılma ve değişim 
bizi de değiştirir ve haliyle bedeni 
kontrol etme sürecimiz yenilenir. Bir 
vidayı sıkmak için kurbacığı doğru 
tutmayı, ince şakalarla süslediğimiz 
sunumumuzla patronları etkileme-
yi, herkesin ağladığı bir cenazede 
gülmemeyi, arkadaş grubumuzun 
çok eğlendiği bir ortamın tadını ka-
çırmamayı öğrenmemiz gerekir. Bü-
yüdükçe, farklı rolleri icra ettikçe, 
farklı hedeflerin peşine düştükçe 
bedenimizi de onu çevreleyen dün-
yaya yeniden uydurmak zorundayız. 
Bahsettiğiniz yaşam döngüsü içinde 
her bir dönem kendini tek ve vazge-
çilmez gibi gösterirken, tamamlan-
dıklarında bir sonraki evreye geçiş 
yapmak zorunludur. Aksi takdirde 
koca bebekler ya da minyatür yetiş-
kinlerle karşılaşırız.  Hilkat garibele-
ri değil ama kültür garibeleri…

Geleneksel toplumlarda ve bu top-
lumların kurguladığı anlatılarda 
bedenden bahsetmek bir tabu gi-
bidir ve hatta bedeni kontrol etme 
tecrübesi, bedenin istekleri bu ka-
dar hayatı yönlendirirken bedenin 
varlığı yok sayılıyormuş gibi yapılır. 
Oysa bugün beden hâkim anlatı ve 
kimliği sunmanın ve dahi teşhir et-
menin en etkili yolu haline geldi. 
Bu durum beden sosyolojisi alanına 
nasıl sirayet etti?

Açıkçası geleneksel toplumlarla 
neyin kastedildiğini tam bilmiyo-
rum. Öte yandan modern öncesi 

toplumlarda bedenin yok sayıldı-
ğını söylemek güç. Norbert Elias’ın 
Uygarlık Sürecinde gösterdiği gibi 
her toplum var olmak için birtakım 
beden kontrol teknikleri uygular. 
Cinselliği, yeme içmeyi ve gündelik 
yaşamı düzenleyen rejimler vardır. 
Bu sınırlamaların doğrudan bedeni 
yok saydığı söylenemez. Tam aksine 
bedensel sınırlamalarla taşkınlıkla-
rın içi içe düzenlediği toplumlardan 
bahsediyoruz. Bayramların, festival-
lerin işlevi bu. İlkel topluluklardaki 
ergime törenleri, kilise talebelerinin 
kutladığı eşek bayramı ya da Ana-
dolu ve pek çok tarım toplumunda 
hasat zamanı yapılan şenlikler ge-
reksiz eğlenceler değil. Belirli bir 
toplumsal bütünleşmenin yanında 
taşkınlığa, bir tür istiğrak haline de 
yer açma girişimi. Modern dünyanın 
temellerini atan bilimsel, ekonomik 
ve siyasal devrimlerin benzer or-
tak noktası mutlak bir yasaya göre 
evreni/bedeni düzenlemekti. Varlı-
ğını daha büyük bir varlığa (uygar-
lık, ulus, sınıf vb.) armağan etmiş 
homojen bir topluluk kurma haya-
lidir modern kültüre hayat veren 
şey. Daha büyük hedefler uğruna 
sürekli bir öz-denetim, istiğrak ve 
oyunun en büyük günah görüldüğü 
bir yaşam tarzı ile sonuçlandı. Be-
den sosyolojisi, modern kültürün bu 
uğurda baskıladığı şeylerin dışa vu-
rumu olarak, bireysel ve kolektif dü-
zeyde doğan tahribatın ve yeni ilişki 
formlarının ürünü olarak doğdu.  
Öte yandan günümüzde bu önemli 
açılım bir beden fetişizmine dönü-
şüyor. İşaret edilen şeylerin gerçek 
anlamı çözümlenmeden beden, bir 
tür onama mecrası haline geliyor. 
Bedenlerin kapatılmasının yerini 
serbestleşme, bastırmanın yerini 
ayartma alıyor fakat bu süreçlerde 
bedenleşme biçimlerimizi dışsal bir 
zorlamayla değil, kendi irademizle 
devrediyoruz. Sanki “mutlu olmak” 
veya “iyi hissetmek” adına birçok şey 
üzerimizde tuhaf güç gösterileri dü-
zenliyor. Cerrahi ve kozmetik muci-
zeler, inanırsak başarabileceğimizi 
söyleyen motivasyon konuşmaları 
ve sürekli görülen ama girilmeyen 
cennet suretleri bedeni günümüzde 
görünmez kılarak değil, aşırılaştıra-
rak ortadan kaldırıyor.

Beden bir 
tür onama 

mecrası 
haline geldi

b.karakaya@litrossanat.com 

Beyza Karakaya

doğru ama söz konusu sınırların 
nerde başlayıp nerde bittiğini tam 
olarak bilmiyoruz. İçimiz çok kala-
balık olabiliyor bazen. Bazense ka-
labalıklar içinde kendimizi çok yal-
nız hissedebiliyoruz. Kendimizi bir 
hikayenin kahramanı kılıyoruz an-

cak yaşam önümüze başka hikaye-
ler getiriyor. Şimdiden o biricik ana 
baktığımızda bir zamanlar canımı-
zı yakan şeyler komik görünebili-
yor ya da gülüp geçtiğimiz şeylerin 
altındaki elemi fark edebiliyoruz. 
Tasarılarımızın, eylemlerimizin ve 

olmak istediğimiz kişinin, her şeye 
rağmen, çok değişkenli bir süreçte 
şekillenmesi kendimize daha me-
safeli bir yerlerden bakmayı zorun-
lu kılıyor. Farklı koşullar, farklı et-
kenler, farklı karşılaşmalar içinde 
benzer şeyleri hatırlıyor, benzer şe-

kilde tanımlıyor ve benzer şekilde 
davranıyorsak bu benzerliğin altı-
nın biraz deşilmesi gerekiyor. Söz 
konusu sürekliliği sağlayan psişik, 
metinsel ya da kolektif mekanizma-
ları keşfetmek yaşayan, anlatan ve 
analiz edenin yollarını buluşturan 

“Kendimizle diğerleri arasında bir sınır 
olduğunu biliyoruz. Bu sınıra göre kendi-
mizi kontrol ediyor, itaat ediyor ya da isyan 
ediyoruz. Burası doğru ama söz konusu 
sınırların nerde başlayıp nerde bittiğini 
tam olarak bilmiyoruz. İçimiz çok kalabalık 
olabiliyor bazen. Bazense kalabalıklar için-
de kendimizi çok yalnız hissedebiliyoruz. 
Kendimizi bir hikayenin kahramanı kılıyo-
ruz ancak yaşam önümüze başka hikayeler 
getiriyor.”

Mehmet Emin Balcı Fotoğraf: Sedat Özkömeç
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Pınar Koçak

15 Temmuz Darbe Girişiminin üzerinden 6 yıl 
geçti. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini he-
def alan darbe girişimi  milletin oluşturduğu 
tek yumruk ile bertaraf edildi. Türk halkının 
darbeci hainlere karşı göstermiş olduğu direniş 
destanı zihinlere kazındı. Tüm dünyaya Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bölünmez bir bütün olduğunu 
gösteren darbe direnişi 2017 yılından bu yana 
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”  
olarak anılmaktadır. Yaşadığı dönemin tanığı 
olan sanatçının toplumsal olaylara bakışında, 

toplumsal olayları yorumlayışında her zaman 
yaşanılan günün tarihi vardır. Bir toplumun ta-
rihini yazanlar sadece tarihçiler değildir. Kimi 
zaman bir resim, bir şiir ya da bir şarkı ciltler 
dolusu kitaplardan daha çok öğretici olabilir. Al-
bert Camus: Acı çeken kitleler sustukça birleri-
nin onların yerine konuşması gerektiğini söyler, 
bizim yerimize de sanatçılarımız konuşuyor. 15 
Temmuz darbe girişiminde, sanatçıların o gece-
nin anısına yaptıkları eserler ile üzerinden altı 
yıl geçmesine rağmen bugün hala şehitlerimizin 

acısını ve direnişin ruhunu hissediyoruz. Top-
lumsal olaylar dünya düzeninde değişen den-
geler, kültür ve sanat alanında da yansımalarını 
bulmuştur. Kolombiyalı sanatçı Fernando Bote-
ro, Ebu Garip Hapishanesinde Amerikalı asker-
lerin Iraklı tutuklulara yaptıkları işkenceyi konu 
alan bir dizi resim yapmıştır. Botero, 2004 yılın-
da tamamlanan bu resimlerin herhangi bir mü-
zeden davet almadıkça ABD'de sergilemeyeceği-
ni söylemiştir. “Bu resimleri hiçbir ticari amaç 
gütmeden yaptım. İnsanların çektiği acıların, 

karşı karşıya kaldıkları aşağılanmalarının üze-
rinden para kazanmayı düşünemem. Bu resim-
leri bazı kişilerin özel koleksiyonunda ayıbının 
unutulmasına olanak vermemeliler” der Botero. 
Şarkılar, şiirler, filmler, resimler her biri sanat 
eseri olmalarının yanında birer hatırlatıcılar as-
lında. Sanatçı sanatı ile topluma meşale tutmak-
ta, o gecenin karanlığına sanatlarıyla ışık tutan 
sanatçılarımızla 15 Temmuz Darbe Girişimi gibi 
bizleri derinden etkileyen toplumsal olayların 
sanata yansıması üzerine konuştuk. 

Tarihimizde hem bir kara gece hem de bir direniş ruhunun uyandığı, 15 Temmuz   Darbe 
Girişiminin üzerinden altı sene geçti. Altı sene içerisinde sanatın her dalında darbenin 
izlerini sanatçılar sanata taşıdılar. Sanatlarıyla topluma meşale tutan; yazar Sibel 
Eraslan, ressam Murat Sevinç, yönetmen Avni Özgürel, müzisyen Yücel Arzen ve oyuncu 
Ali Nuri Türkoğlu’na 15 Temmuz’un sanata yansımasını sorduk.

“15 Temmuz’u 
sanatımıza yeterince 

yansıtamadık.”

“Toplumsal olaylar sanatçılar için hep ilham kaynağı olagelmiştir.”

Her şeyden önce darbe gibi toplumsal 

olayları işlerken gerçeklikten kopma-

mak lazım. Düşünsel olarak karşı oldu-

ğumuz bir hadiseye bakarken dahi olsa 

duygusal mesafeyi korumak gerekiyor. 

Tek boyutlu olarak yansıtıldığında se-

yircinin algısı arzu ettiğimi çizgiye gel-

miyor. Seyirciyi hem düşündürecek 

hem de tebessüm ettirecek ayrıntılar 

barındırmak gerekiyor. Olabildiğince 

gerçeğe yakın olmak gerekir illa da ger-

çeği yansıtacağım diye işkence gibi ra-

hatsız edici sahneleri ayrıntılı bir şekil-

de vermek yanlıştır. 15 Temmuz ile ilgili 

İstanbul eski Emniyet Müdürü Mustafa 

Çalışkan’ın notlarının ışığında bir bel-

gesel yapıldı. Gerçeklik çizgisine oturan 

bir belgesel oldu ve ileride yapılacak ça-

lışmalar için de bir kaynak olmayı teşkil 

ediyor. Belgeseller her ne kadar gerçeğe 

yakın da olsa her zaman objektif olma-

yabiliyor. 15 Temmuz’un sinema da ek-

sik kalan taraflarından biri de dramadır. 

Darbe asla küçümsenecek bir olay değil-

dir. Ne yazık ki biz 15 Temmuz’u sanatı-

mıza yeterince yansıtamadık.

Bizim için kara bir gün. Bu tür toplum-
sal olaylar sanatçılar için hep ilham 
kaynağı olmuştur. Sanatçının, doğası 
gereği sosyolojik değişimler içerisinde-
ki çelişkileri ürünleriyle yansıttığı gibi, 

bu çelişkileri kendine özgü bir yolla bi-
çimlendirerek farklı sanatsal ifadelere 
ulaşır. Darbe gecesiyle ilgili 40’a yakın 
çizim yaptım. 15 Temmuz gecesiyle il-
gili olan çizimlerimi şimdi yapamam, 
çünkü eser ortaya koyarken en önemli 
şey duygudur o gece hissettiğim duy-
gular ışığında eserlerimi yaptım. Bazı 
duygular vardır sözle anlatamazsınız 
ressam olmamın en büyük avantajı söz-
le anlatamadıklarımızı resimle kağıda 
dökebilmek. Tarih boyunca da sanatçı 
hep bir öncü rolü üstlenmiştir. 1808 
yılında Fransız ordularının İspanya’ya 
girmesinden sonra, kraliyet ailesini 
tahtından indiren Napolyon, kardeşi 

Joseph Bonaparte’ı tahta geçirmişti. Bu 
ortam halkın Fransız istilacılara karşı 
ayaklanmasına neden oldu. Fransızlar 
İspanyol  protestocuları kurşunladı ve 
toplu katliam yapıldı. “2 Mayıs” ve “İs-
yancıların Kurşuna Dizilişi-3 Mayıs” 
adlı eserleriyle Goya şiddet, kötülük 
ve dehşeti görünür kılarak insanların 
acılarını ve uğradıkları haksızlıkları be-
timledi. Goya belki de o eserlerini yap-
masaydı dehşetin boyutu çekilen acılar 
tarihin sayfalarında yok olup gidecekti. 
Biz ressamlar bir yazarın yazdığı sayfa-
larca yazıyı bir tuval  üzerinde fırçamız-
la anlatırız. 

Murat Sevinç (Ressam)

“Sanat” tarih bilincine
aziz bir hatıra

Avni Özgürel 
(Yönetmen)

“15 Temmuz modern zamanlarda 
kurucu bir destan yazdı”

Kadim bir tartışma olan biçim 
ve içerik ilişkisinin sanat üreti-
mindeki başatlığı eski zaman-
lardan beri tartışılmıştır. Sanatı 
biçim midir ortaya koyan, yoksa 
içerik ve anlam mıdır mayala-
yan? Ama daha aykırı bir şey 
söyleyeceğim, 15 Temmuz Dar-
besine yönelik direnişin başlı 
başına bir sanat ortaya koy-
duğunu düşünüyorum. Bizim 
milli sanatımız olan direniş ve 
diriliş hem içeriği hem biçimiy-
le 15 Temmuz gecesi bir destan 
yazdı… Destan kelimesini takdis 
etme gayesiyle söylemedim. Ta-
rihin meçhul bir kısmını, des-
tanlar aracılığıyla çözümleriz. 
Milletlerin varoluş menkıbesi 
gibidir destanlar. Kalevala Fin, 

Dede Korkut Türk destanları 
böyledir. Biz bu çağda böylesi 
bir kurucu milli hikayenin daha 
ortaya çıkabileceğini düşüne-
mezdik. 15 Temmuz bunu yaptı. 
Modern zamanlarda kurucu bir 
destan yazdı. Bu kadar güçlü 
bir içerik, şehitlerin adanmışlı-
ğı ile şahlanan, kanla boyanmış 
dolayısıyla dünya ile ahireti bu 
kadar bitiştirmiş, iç içe geçirmiş 
bir şanlı direnişin sanatını yap-
mak takdir edersiniz ki çok zor-
dur. Güneşin gölgesini aramak 
gibi bir şey. 15 Temmuz için dü-
zenlenen roman ve şiir yarışma-
larında jüri üyesiydim… Bunun 
ne kadar zor olduğunu okudu-
ğum sayfalarda hissetmiştim. 
Ayrıca  oratoryo, müzikal ve ti-
yatro çalışmalarının içinde bu-
lundum. Hepsinde de benzeri 
zorlukları yaşadık. Henüz tazi-
yesi bitmiş bir acı değil 15 Tem-
muz… Ve görkemi çok kudretli. 
Üçüncü olarak mukaddesatını 
incitmemek de icap ediyor. Ama 
öte yandan çağımız unutma-
lar ve unutulmalar çağı. Tarihi 
bilince ancak sanatla armağan 
edilebilecek aziz bir hatıra.

Sibel Eraslan (Yazar)

O geceyi hiç unutmayacağım. 
Unutmamak, unutturmamak için 
şarkısını söyleyeceğim. Şarkılar 
niçin var? İnsanın yazgısı unut-
mak; şarkılar işte bu yüzden var. 
Bu yüzden çizildi mağara duvarı-
na resimler. Ve 10.000 yıl sonra o 
mağaradan “… geçen binlerce yıla 
rağmen değişen hiçbir şey yok!” 
diye gülümseyen Pablo Picasso 
aynı gerekçe ile yaptı ünlü Guer-

nica’sını. Ya da Goya’nın 3 Mayıs 
1808’ini hatırlayın.

Geçen yıl 15 Temmuz’u anma, anla-
ma ve kutlama eylem ve merasim-
leri İstiklâl Marşımızın kabulünün 
100. yılına denk geldi. Ben de o yüz-
den şiir geleneğimizde sıkça yapıl-
dığı gibi İstiklâl şairimiz Mehmet 
Akif’e bugünden bir cevap vermek 
istedim. Bunu üstelik tarih boyun-
ca yaşlıların en hafif tabirle gayr-i 
ihtiyari olarak kabul ettikleri ve 
aslında burun kıvırdıkları zamane 
gençlerle yaptım.

Gençlerle beraber 100 yıl sonrasın-
dan cevap verdik: Korkmuyoruz!

HÜRRİYET ÇAĞRISI

Korkmuyoruz gecenin karanlı-

ğından; hiç korkmadık.

Korkmuyoruz! Nazlı hilâl bize ce-
saret veriyor!

Kaybolsak?

Buluruz; Yönümüz Hakk’ın yolu…

O yıldız gökte bizim için parlıyor

Bu yıl ise “Müdafaa” ismini ver-
diğim bir şarkı ile o geceyi ana-
cağım ve unutma yazgısına dire-
neceğim. Müdafaa’nın derdi ise 
tam olarak şu; “15 Temmuz’un di-
ğer vatan savunmalarından hiç-
bir farkı yoktur! Çanakkale’den, 
Plevne'den, Medine’den Kut’ül 
Amare’den, Sakarya’dan, İstiklâl 
Harbi’nden… Onlar ne ise 15 Tem-
muz da o’dur!” O kadardır. Ne bir 
eksik ne bir fazla.

Dünyada gerçek dediğimiz şey hakikat-
ten türeyen bir simülanstır. İmtihan ve 
inkişaf mekânıdır. Şimdilerde teknolojinin 
yardımıyla kul yapımı bir simülasyon âle-
minin yapımı sürüyor. 

Kabala parfümlü Metaverse dünya aha-
lisini mutlak köle yapmak için kuruluyor. 
Aralık 2021’de vizyona giren dördüncü 
“Matrix” filminde serinin önceki filmler-
deki mesaj kristalleşmiş şekilde yinelenir.  
Buna göre insanlar yakın gelecekte ma-
kine ve seçilmiş elit füzyonu tarafından 
idare edilmekte ve metaversel âlemlerin-
de muhkem bir hayatı var zannederek ya-
şamaktadır.  Ve esas niyet filmin son sah-
nesinde makine-elit insan sistemi adına 
konuşan yazılımcı tarafından fütursuzca 
haykırılır. Yazılımcı, Neo ve Trinity’e şunları 
söyler: “Neyi değiştirirsen değiştir çomar-
lar bir yere gitmeyecek. Onlara kurduğum 
dünyayı seviyorlar. Duygu karmaşası, 
özgürlük ve sorumluluk istemiyorlar. Bu-
rada kendi pisliği içinde oturan domuzlar 
kadar mutlular. Kontrol edilmek istiyorlar. 
Kesinliğin rahatlığını arzuluyorlar.”

Sanıldığı kadar kolay olmayacak. Yaratıcı 
bozuntuları neden oldukları e-bucurgatlı, 
qubit girdaplı, 8G dönme dolaplı, avatarlı, 
uçan halılı âlemler içinde çıkan kargaşa 
ve karşı koyuş nedeniyle hercümerce 
uğrayacak. Kontrolu elden kaçıracak ve 
bir daha asla istediği ölçüde toparlana-
mayacak. Ela (Erdem Yayınları, 2016)  adlı 
romanımda bahsettiğim gibi harddisk-
lere indirilen bilinç zihin aktarımı Yüce 
Yaratıcının bizlere bahşettiği barkodtan 
mahrum, yani ruhsuz yapılar olacak ve 
zamanla o evrende istenmeyen, yabancı, 
hoş karşılanmayan üniteler haline ge-
lecek. Ardından Karanlık Mini Evrenler, 
Dijicehennemler, Darkverseler’in sayısı 
pıtrak gibi artacak. Kapağı oralara atıp 
var kalmaya çalışacaklar. Belki Birinci ve 
İkinci Metaverse Dünyası Harpleri yaşa-
nacak. Habisler kuytulara sinecek, sinsi 
planlara devam edecek. Hastalıklı ruhları 
uzattıkları yaşamlarını azaba boyayacak.  

Dünyada tarihi boyunca ne olmuşsa Me-
taversel âlemlerde de aynısı yaşanacak. 
Türkler dünya tarihinde oynadığı başat 
rolü kalifiye yazılımcıları ve dijitalizasyon 
uzmanlarıyla Metaverse ve Paraver-
se’te de sürdürecek. Paraverse’ü Şubat 
2022’deki katıldığım bir Instagram yayı-
nında metaverse yerine alternatif bir terim 
olarak takdim ettim ve daha önce de dile 
getirdiğim bir şiiri okudum. Meta üst anla-
mına geliyor malum. Para eki ise paralel, 
paranormal, parafizikte olduğu gibi yakın, 
yakınında, anlamına geliyor. Paraverse ya 
da Metaverse fark etmez yakın gelecekte 
aralarında sayısız giriş ve geçitlerlerle bir-
birlerine bağlanan girift sistemleri dene-
yimleyeceğiz. Belki ilk etapta ABD ve Çin 
paraversleri kurulacak. Bunların yanı sıra 
daha küçük sanal evrenler de arzı endam 
edecek. Dünyada yaşanan karagaşa, 
özel soyun topyekün tahakküm planları, 
savaşlar, kıtlık vb. hepsi bu âlemlerde de 
karşılık bulacak. Hak ve Batıl arasındaki 
mücadele hiç bitmeyecek.  Sözümü Yah-
ya Kemal Beyatlı’nın azıcık uyarladığım 
ünlü dizeleriyle bitiriyorum: 

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün Paraverse’te dev gibi bir or-
duyu yendik. 

Paraverse’ün atlıları

Sadık Yemni

s.yemni@litrossanat.com 

“Gençlerle beraber 100 yıl 
sonrasından cevap verdik: 
Korkmuyoruz!”

Yücel Arzen (Müzisyen)

Ali Nuri Türkoğlu (Oyuncu)

Bu son yaşadığımız menfur darbe 
girişimi 251 insanımızın şehit ve on-
larca insanın gazi olmasına sebep 
olan bu kanlı saldırı, sanatçının daha 
derin düşünmesine, durmasına ve 
etrafına yeniden bakmasına sebep 
olmuştur diye düşünüyorum. Bu 

tarz kırılma noktaların sanatı olum-
lu yönde etkilemiştir. Bir anlamda 
sanat hayatın gerçekleriyle beslenir, 
sanatçının büyük kırılma noktaları 
yoğun vitamini proteini aldığı yer-
lerdir. Bugüne kadar onlarca yerli 
yabancı filme konu olmuştur darbe. 
Bizim toplumumuzda çok derin ya-
ralar travmalar açtı onlarca yıl izle-
rinin kapanması çok güç. Sanatçı me-
seleye daha derinden bakıp bunun 
içtimai sosyal sebeplerini toplayıp 
sanata dönüştürmekle mükellef in-
sanlar olduğu için bir çalışma alanı 
laboratuvara dönüşür sanatçı için 
bir mercek tutar yakınlaşır, sinema 
filmine dönüştürür keza diğer sanat 

dalları için de bir ilham kaynağına 
dönüşür. Böylesine acı olaylar henüz 
tazeyken üzerine filmler yapılmasını 
doğru bulmuyorum. Belgesel olarak 
yapılabilir. Çünkü belgeseller dökü-
manter niteliğindedir ama sanata dö-
nüşmesi zaman alır daha meşakkatli 
bir süreçtir. Paul Valery’nin sözüyle 
açıklayacak olursak “Sanat meyvenin 
içindeki vitamin gibi erimiş olmalı-
dır, gözle görülür olmamalıdır.” “Ba-
bam ve Oğlum” filminde 1980 Darbesi 
işlenmişti, darbenin insan üzerindeki 
yansımalarını travmalar düşüşler ve 
acılar olarak gösterilmişti bunun gibi 
çok iyi işler ilerleyen zaman içerisin-
de oluşacaktır.

“Sanat, hayatın 
gerçekleriyle beslenir”

Bir toplumun 
tarihini yazanlar 
sadece tarihçiler 
değildir. Kimi 
zaman bir 
resim, bir şiir 
ya da bir şarkı 
ciltler dolusu 
kitaplardan 
daha çok 
öğretici olabilir.

 “İsyancıların Kurşuna Dizilişi-3 Mayıs” - Goya

"Guernica" - Pablo Picasso



ÖNERDİKLERİM
Doğu Seyahatnamesi    
Melih Uslu / Mona 
Anadolu’nun doğusundan yüzler, ses-
ler, tatlar, tanıklık-
lar… Ankara’dan öte-
si çok ama çok güzel; 
gidin mutlaka. Öyle 
üstünkörü değil; ta-
nışarak, yüzleşerek, 
sindirerek gezin. 
Esnafa selam verin, 
çocukların oyunla-
rına katılın, yer sof-
ralarına oturun, boz 
tepelerin ardındaki 
hayatlara kulak verin. Ben öyle yaptım 
ve Doğu’ya doyamadım. Kaç yüz kere 
çaya davet edildiğimi, bana kaç kez 
“Başım gözüm üstüne, yemeğe de bu-
yur,” dendiğini hatırlamıyorum. Hem 
gözlüğüm hem de insanlara eğitimli ol-
duğumu düşündürten yüzüm nedeniy-
le bana kaç kez “Hocam” dendiğini de 
sayamadım. Adres sorduğumda işini 
gücünü bırakıp beni aradığım yere ka-
dar götüren insanlar tanıdım. Gérard 
de Nerval’den ilham aldım; Nuh’un, 
Ahmedi Hani’nin, Veysel Karani’nin, 
Ali Emiri’nin, Ahmed Arif’in, Yaşar Ke-
mal’in izini sürdüm. Kazancı Bedih’in 
ezgilerinde Mem’in Zin’e, Siyabend’in 
Heco’ya, İbrahim’in Allah’a aşkını düş-
ledim ve ben bu toprak sarısı coğraf-
yayı çok sevdim. Unutmayın! Anado-
lu’nun doğusunu görmeden Türkiye’yi 
tanımış olamazsınız.

İyi Köpekler, Kötü 
Köpekler ve Kuzey 
Toprakları  
Jack London / Türkiye İş 
Bankası

Jack London’ın köpeklere ilgi-
si, dünya klasikleri içinde yer 
etmiş Vahşetin Çağrısı, Beyaz 
Diş gibi romanlarından ibaret 
kalmadı. Çocukluğu çiftlik-
lerde geçen Jack London ne-
redeyse köpeklerle büyümüş, 
çiftlikten ayrıldıktan sonra 
bağı zayıflasa da onlara olan 
ilgisini asla yitirmemişti. Ya-
zarlık yaşamı boyunca çeşitli 

vesilelerle onlara ilişkin gözlemlerini 
zenginleştirdi ve öykülerine yansıttı. 
Elinizdeki kitapta yazarın farklı yıllar-
da yazdığı üç köpek öyküsü bir araya 
getiriliyor. “Kahverengi Kurt” (1906), 
“Ah O Benekli” (1907) ve “Batard” (1902) 
öyküleri insana yalnızca sadakatiyle 
değil, cesareti, dirayeti, zorbalığı, kibri, 
hıncıyla eşlik eden üç ayrı köpeği işleye-
rek insanın hayvanlarla kader ve duygu 
ortaklığını çarpıcı biçimde sergiliyor. 
Kahverengi Kurt… Ah O Benekli Batard…

Osmanlı'da Dinî 
Matbuat & Sultan 
Abdülhamit ve II. 
Meşrutiyet Devrinde 
Kurumlar Aktörler 
Denetim 
Filiz Dığıroğlu / Dergâh
Osmanlı Devleti’nde 1803 yılında Bir-
givi Risalesi’nin matbaada basımıyla 
matbu dinî kitap ve risalelerin serüve-
ni başlamıştır. Devlet, matbaanın hem 
bilgiyi hızlı ve ucuz biçimde tedavü-
le sokması hem de propaganda aracı 
özelliğini göz önünde bulundurarak 
yeni matbuat politikaları geliştirmiş-

tir. II. Abdülhamit 
döneminde kitap-
lara basım öncesi 
ruhsat alma zo-
runluluğu ge-
tirilmiş ve dev-
letin yayıncılık 
üzerindeki etkisi 
ve varlığı kuv-
vetlenmiştir. Bu 
çalışma Sultan 
Abdülhamit ve II. 
Meşrutiyet döne-
minde matbu dinî bilginin dolaşıma 
girme-sinde bir devlet politikası olup 
olmadığı, varsa ne suretle tezahür etti-
ği ve tedavüldeki dinî bilgiyi kimlerin 
hangi şartlarda ne tür sâiklerle ürettiği 
sorularının peşinden gitmektedir.

Son Nefese Kadar Alt 
Başlık: Büyük Aşkın 
Mektupları & Ahmed 
Midhat Efendi ile 
Şaire Fitnat Hanım 
Mektuplaşmaları  
Ömer Hakan Özalp / 
Ötüken 
Türk edebiyatının 
velut kalemlerin-
den hâce-i evvel 
Ahmed Midhat 
Efendi ile henüz 
18 yaşında iken 
yazdığı şiirlerle 
kendisini göste-
ren ve güzelliğiy-
le şöhret bulan 
şair Fitnat Hanım 
arasında 1870'li 
yılların sonların-
da tutkulu bir aşk 
yaşanır. Taraflar 
aşklarını, karşılıklı şiir ve nazirelerini 
de içeren mektuplarla dile getirirler.  
Ahmed Midhat Efendi'nin oğlu Galib 
Midhat, yazılışlarından otuz yıl sonra 
(1908) babasının arşivinde bulduğu 
mektupları 1928'de Akşam gazetesinde 
tefrika eder. Yazışma ve buluşma dö-
nemlerine ayrılan ve Ahmed Midhat 
Efendi'nin Kemalpaşazade Said Bey'i 
Cağaloğlu'ndaki Ankara caddesinde 
dövmesiyle son bulduğu düşünülen 
bu aşktan geriye -korunabilen- yirmi 
altı mektup kalır.  Ahmed Midhat Efen-
di'nin "Sosyal yaşantımız Avrupa'da-
kinin aynı olsaydı neşredilmesinde bir 
mahzur görmezdim. Bununla birlikte, 
Osmanlı edebiyat tarihine malolmasını 
da isterim" dediği mektuplar, o dönem-
deki kadın-erkek ilişkilerine ve aşkların 
nasıl yaşandığına ışık tutan ender ör-
neklerdendir.  Eser, bilinmeyen ve son-
raki hiçbir kaynakta da geçmeyen, 1928 
yılındaki Osmanlıca tefrikasından yayı-
na hazırlanmıştır.

Tabancalı Kız  
Murat Menteş & Hakan 
Karataş /Alfa
Ezeli bir yemin gibi 
yakan aşk… Feleğin 
ateşten çemberinde 
mahsur kalmış iki 
sevgili… İntikam ye-
mini etmiş çılgın gibi 
bir gangster… Dolu 
silahlar, dolu gözler 
ve doludizgin bir ma-
cera… Tabancalı Kız… 
Direkt kalbe ateş ediyor! “Tabancalı 
Kız’ı çok sevdim. Kader Kardinal’in ma-
cerası yüreğime işledi.” Türkan Şoray.

27 Mayıs Darbesi ve 
Bizler
Nilüfer Bayar Gürsoy / 
Timaş
Türk demokrasi ta-
rihinin en önemli 
kırılma noktaların-
dan biri muhakkak 
ki 27 Mayıs 1960 
Darbesi'dir. Bu 
elim hadise neti-
cesinde Demokrat 
Parti kapatılmış ve 
dönemin Cumhur-
başkanı Celal Bayar, 
başbakanı Adnan Menderes ve diğer 
devlet erkânı tutuklanarak yargı-
lanmak üzere Yassıada'ya götürül-
düler. Artık ne onların hayatı eskisi 
gibi devam edecekti ne de aileleri-
nin…Darbeden önce ne gibi olaylar 
yaşandı ve ülkenin genel havası na-
sıldı?Darbeden sonra bu hava nasıl 
değişti ve gazeteler olayları nasıl 
yansıttı?27 Mayıs günü ve sonrasın-
da Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 
ve diğer Demokrat Partililerin evle-
rinde neler yaşandı?Evler askerler 
tarafından nasıl arandı ve bu ara-
malar sonunda neler oldu?Aileler 
evlerinden koparılıp nerelerde göz 
hapsinde yaşamaya zorlandı?27 
Mayıs Darbesi ve Bizler kitabı, bu 
ve benzeri birçok sorunun cevabını 
vermekle birlikte; 27 Mayıs 1960 ta-
rihinden itibaren Yassıada duruş-
malarının başladığı 14 Ekim 1960'a 
kadarki süreci, Celal Bayar'ın kızı 
Nilüfer (Bayar) Gürsoy'un samimi-
yetle paylaştığı anılarla aktarıyor. 
Yassıada süreci ve sonrası, şimdiye 
kadar hep Demokrat Partililerin ha-
tıraları, mahkeme zabıtları ve o gün-
lerin siyasi sürecinden bahseden 
eserlerle sınırlıydı. Fakat Gürsoy'un 
tüm tutuklu ailelerinin ya-
şadıklarıyla beraber kendi 
ailesine tatbik edilen özel 
muameleyi de anlattığı bu 
eser, önemli bir tarihî boş-
luğu doldurarak, Türk de-
mokrasi tarihinin gözden 
kaçmış, karanlık bir döne-
mini aydınlatıyor.

Asırlık Gece     

Hüseyin Aydın / 
Turkuvaz 

Asırlık Gece, hazır-
lık safhasından bas-
tırıldığı ana kadar 
darbe girişimi kap-
samında gerçekleşen 
birçok olayı, deliller 
ve belgeler ışığında 
bütüncül bir yakla-
şımla ele almakta ve 
aydınlatmaktadır.

Darbeler Tarihi
Cemil Koçak / Timaş

15 Temmuz darbesi, Türkiye’de 
darbeler tarihini hatırlamamıza 
bir kez daha vesile oldu. Ülkemizde 
ordu-politika ilişkisinin ayrıntı-
lı bir şekilde bilinmesi gerektiğini 
de ortaya çıkardı.Sanılanın aksine; 
ordunun politikaya müdahalesi, 27 

Mayıs 1960 darbesiyle başlamadı. 
Aksine, Türkiye’de ilk cunta 1946 
yılında kuruldu. Bu şu anlama geli-
yor: 15 Tem-
muz darbe-
sinin yetmiş 
yıllık bir ge-
leneği var bu 
ülkede... Ve 
bu gelenek 
yeterince bi-
linmezse; 15 
Temmuz’un 
a n a l i z i n i 
yapmak da 
o denli güçleşir.Bu kitapta; 1946 
yılında kurulan ilk cuntalardan 
başlayarak; Demokrat Parti’nin ik-
tidara geldiği 1950 yılında ordu-
nun müdahale ihtimâline; oradan 
27 Mayıs 1960 darbesine; ardından 
Talât Aydemir’in başarısız iki dar-
be teşebbüsüne; 22 Şubat 1962 ve 21 
Mayıs 1963’e; nihâyet 9 Mart ve 12 
Mart 1971 darbesine yol alıyorum.
Bu darbelerin birbirleriyle olan 
bağlantısını kurmaya gayret ediyo-
rum. Darbecilerin zihniyet dünya-
sını açığa çıkarmayı amaçlıyorum. 
Darbelerin kendisinden çok onların 
zihinsel hazırlığı ve ideolojisi önem-
lidir çünkü... Bu zihniyet dünyası ve 
ideoloji, yeni yeni darbelerin filiz-
lenmesine neden oluyor. Okuyu-
cular; kitabımda sâdece darbelerin 
tarihinideğil, aynı zamanda darbeci 
anlayışın kaynaklarını da bulabi-
lecektir. Bugünü anlamanın yolu, 
dünden geçmektedir çünkü...

İki Darbe Arasında

İskender Pala / 
Kapı
28 Şubat süreci... Her 
gün bir yığın hüsran...
Günler ilerledikçe 
dalgalar şiddetini art-
tırarak dövmeye baş-
lamıştır. Kalbinizin du-
varlarını ve çaresizliğin 
sesi çığlık çığlığadır 

içinizde. Ateş düştüğü yeri yakar ve 
bir serçe olsun, gagasıyla bir damla 

su getirmez yangını söndürmeye...
İskender Pala bu defa pek bilin-
meyen bir özelliğiyle, "asker kim-
liğiyle" karşımızda. Usta yazar 12 
Eylül'ün hemen ardından başlayıp 
28 Şubat sürecinde Yaş kararıyla 
son bulan Deniz Kuvvetleri'ndeki 
15 yılın hikayesini içeriden okuma 
fırsatı veriyor.(...) Acı günleri ha-
tırlamak, insana tekrar acı verir el-
bette. Buna rağmen vaktiyle unut-

mayı çok zor başardığım o günleri 
şimdi yeniden hatırlamanın acısını 
yaşamaya cesaret etmem, sırf tarihe 
belge bırakma ve belki o savrulmuş 
insanların hala aramızda yaşadıkla-
rına dikkat çekebilmeamacına yö-
neliktir ve bu yüzden yazdıklarımın 
tamamı katıksız hakikattir.

Karanlığa Direnen 
Yıldız
Sevinç Çokum / Kapı

Sevinç Çokum, Karanlığa Direnen 

Yıldız'da Türkiye'de siyasi hayatın 
önemli durağı 27 Mayıs 1960 Dar-
besi'nin etrafında dolaşarak fark-
lı farklı kişilikleri sergiliyor. Aynı 
apartmanı paylaşan dostların, ya-
kınların ayrılan sofraları; dahası 
ihanetler, ikiyüzlülükler, esir vic-
danlar... Roman sosyal çalkantıların 
temelinde ferdî zaafları görüyor ve 
bunları ustaca yansıtıyor. Roma-
nın kahramanı 
Feridun, özgür 
bireyi ararken 
dönem med-
yasının insan 
topluluklarını 
kurnazca mani-
püle edişlerine 
şahit olur. Fe-
ridun'un benli-
ğindeki karga-
şada yer tutan 
bir başka sevdaysa İncenaz… Sevinç 
Çokum Karanlığa Direnen Yıldız'da 
sosyal bir dönem(ec)in içinde cap-
canlı insan hikâyeleri anlatıyor.
Babamın odasındaki ağırbaşlılık 
oda kapısından çıkarken son bulur, 
ondan sonra genç kız dağınıklıkları-
na, aşağıki evden taşıdığımız sandık 
ve konsollar içindeki ayrı dünyaya 
geçilirdi. Binbir Romanlar, Yelpaze, 
Ses, Hayat mecmuaları, La Famili-
alar, romanlar, şiir defterleri, artist 
resimleri, çikolata yaldızları, kre-
pon kâğıdından Cumhuriyet Bayra-
mı süsleri, müsamerelerde giydiğim 
çoğu yeri yırtılmış kâğıt elbiselerim, 
kumaş artıkları, kurutulmuş çiçek-
ler, dergilerden kesilmiş gül desen-
leri, tavus kuşu tüyleri... İşte o kadar. 
Başka ne getirebildik o dönemden 
yukarıya?

Ali Emre’den 
tavsiyeler Bu sayımızda şair İbrahim Tenekeci’nin “Günümüz Türk şiirinin değerli isimlerinden biridir.

Hem sanat hem mesuliyet duygusu olan şairlerimizdendir. O,bizim için, Müslüman bir çığlıktır.” diye 
tanımladığıve “Kıyamet Mevsimleri”, “Milyon Sesli Mızıka”, “Onarılmış Yas Bitiği”, “Yeryüzüne Dağılan”, 
“Meryem’in Yokluğunda”, “Güzel Bir Gün Gördümse” ve “Acar Süvari Tutuk Arbalet” gibi birçok eserin 
sahibi şair ve yazar Ali Emre’ye “15 Temmuz Darbe Girişimi”nin yıl dönümünde hangi “Hangi kitapları 
okuyalım?” diye sordum.İşte aldığım cevaplar:

Dar Zamanlar

Üçlemesi    

Adalet Ağaoğlu / Everest

Türk edebiyatının başyapıtlarından 
Dar Zamanlar üçlemesi, ilk kez tek 
ciltte okurlarıyla buluşuyor. “Ağa-
oğlu, “Ölmeye Yatmak” romanının 
başkişisi olan Aysel tipinde, eğitim 

düzeyinde ortaya konan 
Batıcı Cumhuriyet ideo-
lojisi ile aile düzeyinde 
ortaya konan geleneksel 
ideolojiyi karşı karşıya 
getiriyor.”(Hilmi Yavuz) 
“Oğuz Atay’ın Tutuna-
mayanlar’ı ile aydınların 
iç dünyasına açılan pen-
cere, Adalet Ağaoğlu’nun 
o nefis yapıtı Bir Düğün 
Gecesi ile Tanpınar’ın 
Huzur’unun bir uzantı-

sı niteliğine bürünmektedir.” (Vedat 
Günyol) “Adalet Ağaoğlu, yalnızca 
Hayır…’ın son halkasını oluşturdu-
ğu üçlemesiyle, bütün romanlarıyla 
kimi sorunsalların peşinde bir yazar 
kimliğindedir. Romanlarında en öne 
çıkan yan, düşünsel içeriktir. Hayır… 
onun bu özelliğinin belki de en yo-
ğun biçimde alımlanabileceğibir ro-
man…” (Füsun Akatlı)

Darbe ve Din & 15 
Temmuz 2016 

Metin Önal Mengüşoğlu 
/ Okur Kitaplığı

Anlayışlarının bütününü paylaş-
masak bile Türkiye’yi yöneten irade 
sahipleri elbette Müslüman insan-

lardır. Cumhurbaşkanının samimi-
yetinden şüphe etmek ise insaf ile 
bağdaşmaz. Varsa sözümüz, eleştiri-
miz onu yapmalıyız ve ben bu kitap-
ta kanaatlerimi paylaşmaya çalıştım. 
Darbe bir yana, memleket, özellikle 
bir Müslüman tarafından yönetil-
meye başladıktan sonra, neredeyse 
yeniden yedi düvel tarafından siyasi, 
iktisadi bakımdan köşeye kıstırılma-
ya çalışılmaktadır. Dış mihraklar ve 
onların uzantısı Türkiyeli kimileri-
nin sergilediği Recep Tayyip Erdoğan 

düşmanlığı-
nın, kişisel 
olmadığını, 
hedefin doğ-
rudan İslam 
o l d u ğ u n u 
görmeyecek 
kadar kör 
değiliz. Bu 
d u r u m d a 
söz konusu 
d ü ş m a n l ı -

ğın aynı za-
manda biz Müslümanlara da yapıl-
dığını idrak etmeliyiz.Türkiye artık 
İslamcılarla Kemalistler arasındaki 
paylaşım kavgasının odağında ve 
ortasındadır. ‘İslamcılar’ söylemini 
benimsemesem bile ne demek iste-
diğimi en iyi o anlatacağı için seçtim. 
Şimdi ne olacak? Biz, özelde ben, ne-
rede durmalıyım? Partici değilim. Ak 
Parti’nin bütün icraatlarını onayla-
mıyorum. Bana düşen küsüp köşeye 
çekilmek midir, yoksa eleştirilerimi 
sağduyulu ve insaflı bir dille ortaya 
koyarak, onların tarafında bulunmak 
mıdır? Taraf seçimini taraftarlık an-
lamında değil, kişiler üzerine yürü-
tülüyor gibi görünen hücumların, 

aslında İslam’a karşı olduğunu fark 
ederek, İslam tarafında saf tutmak 
anlamında dillendiriyorum.

Kesintisiz Darbe Dü-
zeni ve İslami Direniş 

Rıdvan Kaya / Ekin

Yaşadığımız ülkeye hakim olan siste-
min, kendisini en temelde İslam kar-
şıtı bir kimlikle tanımlaması ve buna 
uygun bir yapılanma içinde oluşu, 
a s ı r l ı k 
bir ger-
çek ola-
rak orta-
dadır.

Y i n e 
egemen-
l e r i n , 
ç ı k a r l a-
rını teh-
l i k e d e 
hissedip 
s a l d ı r -
ganlaşmaları ve muhaliflerine karşı 
imhacı bir söylem ve tutum geliştir-
meleri de yeni bir olgu değildir. Öyle 
ki, 70 küsur yıllık Cumhuriyet döne-
mi; üç darbe, birkaç muhtıra ve hiç 
eksik olmayan darbe söylentileri ve 
hazırlıklarıyla geçmiş bir süreç ola-
rak karşımızda duruyor. Türkiye'de 
28 Şubat süreci ile yoğunlaşan bas-
kı ve şiddetin de düzenin sözkonusu 
asli kimliğinden ve tavrından bağım-
sız olmadığı bilinmektedir. 28 Şubat 
sürecini safha safha değerlendiren 
yazılardan oluşan bu kitap; değişen 
günlerin değişmez gündemi yapıl-
mak istenen darbe tehditlerine karşı, 
İslami kimliğe sahip çıkmak gereği-

ni ve direniş sorumluluğunu bir kez 
daha hatırlatmaktadır.

Mehmet’i Sakatlayan 
Serçe Parmağı    

Güray Süngü / Ketebe

Tüm yolları 
düğümleme-
ye niyet eden-
lerden Meh-
met; hayat da 
a l d ı r m ı y o r , 
gözlerini ka-
m a ş t ı r ı y o r 
d u r m a d a n . 
B a b a s ı n d a n 
kalan birkaç 
satırla ne ka-
dar dayana-
bilirse o kadar yürüyor yolları; Kum-
kapı’yı, Samatya’yı, Paşa’yı. Geçmişin, 
altı harfli bir sözcük olmadığını, şu 
anına rengini veren kelime olduğu-
nu fark ederek, elini tutmak isteyen 
elleri naifçe iterek, dahası kendini 
başka eller tarafından cezalandıra-
rak Lena’nın, yaşlı teyzesinin yanına 
varıyor her akşam. Şehrin, ıssızlığın 
ve kalabalığın, merhametin ve azabın 
kapılarına doğru ilerlerken buluyor 
kendini Çiğdem; hatırladıkça güç 
bulduğu insanların gölgelerinden, 
seslerinden, sözlerinden geçerek. Gü-
ray Süngü, Mehmet’i Sakatlayan Ser-
çe Parmağı’nda; günlerin birbirine, 
geçmişin şimdiye, hikayenin gerçe-
ğe dolaştığı düğümü; Mehmet’in göz 
göze geldiği kar tanesiyle, Çiğdem’in 
attığı adımlarla, Faruk’un şiirleriyle 
bir bir aydınlatıyor. Aydınlandıkça 
fark ediyoruz biz de: yağmurun açtığı 
yaraların kapanmadığını, çocuklarda. 

Yüz: 1981
Mehmet Eroğlu /
İletişim

Tekrarlıyorum: Suçsuzum; tıpkı siz-
ler gibi. Suçluysam bile, unutmayın, 
en çok sizinki kadardır bu... Hiçbir 
hayatın başrolünü oynamaya kalkış-
madım; kendiminkinin bile...Bu du-
rum beni neutandırıyor ne de görevi-
ni savsaklayanlara özgü o üstü örtülü 
suçluluk duygusuyla yüklüyüm.Yüz: 
1981’in kahramanı yüzsüz, isimsiz, 
bencil ve hazcı, ne yaptığını bilen du-
yarsız biri... Cinsel ilişkiyi aşka yeğ-
leyen, gamsız, herkes kadar suçlu ve 
suçsuz biri... Dört kadının arasında 
dolaşıyor. İçki ve karabasan, hastalık 
ve ilaç. Bulaşıcı...12 Eylül’ün ruhunu, 
solun sahici yenilgisini, yerine ikame 
edilen yeni değerleri ve vicdansızlığı 
anlatıyor Mehmet Eroğlu. Kendinden 
başka kimseyi düşünmeyen hırslı 
insanları, eriyip gidenleri, eğreti du-
ranları, çözülmeleri, erdemsizliği, 
çaresizliği... Salgın gibi yayılan sıra-
danlığı...1981 kime ne öğretti? Hayat, 
sevgisiz yaşanabilir mi? Nefret ve kü-
çümsemeyi çok uzatırsak, sonunda 
şeytan mı 
oluruz?-
M e h m e t 
E r o ğ l u 
d ü n y a -
sının ilk 
solcu ol-
m a y a n 
kahrama-
nı. Ters 
köşe.

Sevinç Çokum 

Karanlığa Direnen 

Yıldız'da sosyal bir 

dönem(ec)in içinde 

capcanlı insan 

hikâyeleri anlatıyor.

Güray Süngü, Mehmet’i Sakatlayan Serçe Parmağı’nda; günlerin birbirine, geçmişin 

şimdiye, hikâyenin gerçeğe dolaştığı düğümü; Mehmet’in göz göze geldiği kar 

tanesiyle, Çiğdem’in attığı adımlarla, Faruk’un şiirleriyle bir bir aydınlatıyor.
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Şairler, romancılar, edebiyatçılar, sanatkârlar, mü-
nevverler, entelektüeller, aydınlar… Toplumun ay-
nalarıdır. Milletin çığlıklarıdır. Dostoyevski, Tolstoy, 
Turgenyev ya da Gogol’un eserlerini okumadan 19. 
yüzyıl Rus toplumunu anlamak mümkün değil. Ya-
hut Rus tarihine ilgili kaç kişi “Dekabristler” hakkın-
da bilgi sahibi bugün? Ben de üniversite yıllarımda 
Tolstoy’un “Dekabristler” adlı kısa bir romanı oldu-
ğunu, bu romanın Türkçeye ilk defa kazandırıldığını 
fark ettim ve bu roman sayesinde Rus Çarlığına karşı 
ilk büyük askeri isyanın 20. yüzyılda gerçekleşme-
diğini öğrenmiş oldum: Dekabristler (Aralıkçılar) 
1825’in aralık ayında Rus Çarlığına meydan okuma-
ya cüret etmiş ilk Rus ihtilalcileriymiş. Bu olay, tüm 
dünyada ilgiyle takip edilen 19. yüzyıl Rus edebiya-
tını da derinden etkilemiş. Hani hep bu yüzyılın Rus 

edebiyatının olağanüstü gerçekçiliğinden bahse-
diyoruz ya! Demek ki o dönemin kalem oynatanları 
edebiyatlarını hayatın damarlarından beslemişler. 
Halkın meselelerine yüz çevirmemişler, siyasi ve 
toplumsal gelişmeleri yakından takip ederek eser-
lerine aktarmışlar. Belki o eserlerin bugün yüzlerce 
dile çevrilmesinin sebebi de budur: Halkın günde-
mini edebiyata ustalıkla aktarım. Aynı durum diğer 
ulusların edebiyatlarında ve Türk edebiyatında da 
geçerli. Tanzimat döneminde Şinasi, Namık Kemal, 
Ziya Paşa ve Ahmet Midhat Efendi; Cumhuriyet dö-
neminde Nazım Hikmet, Peyami Safa, Şevket Sürey-
ya Aydemir, Tarık Buğra, Kemal Tahir, Orhan Kemal, 
Yaşar Kemal ve Fakir Baykurt gibi isimlerini saymak-
la bitiremeyeceğim edebiyatçılarımız, aydınlarımız 
toplumsal ve siyasal gelişmelere sırt çevirmemişler, 

edebiyatımızın en başarılı eserlerini ortaya koymuş-
lardır. Türk tarihinde darbeler ve darbe girişimleri 
bizim edebiyatımıza sık sık konu olan meselelerden 
biridir. Bu tema etrafında birçok başarılı roman kale-
me alınmış. Bunun dışında ilmi çalışma ve gazetecilik 
faaliyeti olarak da birçok eser ortaya konmuş, Türk 
tarihindeki darbeler farklı görüşler tarafından tetkik 
edilmiştir. Bu eserlerin sayı binlercedir. Halen tüm 
çıplaklığı ve dehşeti ile zihnimizde taze olan 15 Tem-
muz Darbe Girişimi’nin yıl dönümü sebebi ile tüm 
darbeler tekrar tetkik edilmeli, üzerine tekrar dü-
şünülmeli ve dersler çıkarılmalı diye düşünerek bu 
tema etrafında kaleme alınmış olan bazı edebi ve ilmi 
çalışmaları sizin için derledim. İyi okumalar dilerim.

h.aygul@litrossanat.com

Halil İbrahim Aygül
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Yahya Kemal’in ilk şiir hocası Sadeddin Sırrı Efendi’nin bestelenmiş şiirleri, “Sadeddin 
Sırrı İlahileri” albümüyle bir araya getirildi. Albümün sanat yönetmeni Safiye Şeyda Erdaş; 
akademik makale olarak başladığı çalışmasının sadece yazıda kalmasına gönlünün razı 
olmadığını ve arşiv niteliğindeki bu albümü hazırladığını söylüyor. 

Yahya Kemal’in ilk şiir hocası Sadeddin Sırrı Efendi’nin bestelenmiş şiirleri, Maqam Records etiketiyle tüm dijital platformlarda geçtiğimiz ay dinleyicisiyle buluştu. 
Albümdeki bazı ilahiler 100 yıldır ilk defa seslendiriliyor. Hem bu eserlere vokaliyle ses veren hem de albümün sanat yönetmenliğini yapan Safiye Şeyda Erdaş ile 
tasavvuf musikisi için arşiv niteliği taşıyan albümünü ve Sadeddin Sırrı Efendi’yi konuştuk.

Üsküp Rifâî Âsitanesi postnişin-
lerinden Sadeddin Sırrı 
Efendi’nin bestelen-
miş şiirlerini derle-
yerek geçtiğimiz 
aylarda Maqam 
Records etiketiyle 
tüm dijital plat-
formlarda dinleyi-
cisiyle buluşturdu-
nuz. Hayırlı olsun. 
Tasavvuf musikisi 
meraklılarını çok 
sevindiren bu al-
bümü hazırla-

maya nasıl karar verdiniz? 

Teşekkür ederim. Albümün 
temelleri yaptığım dok-

tora tez çalışmasına 
dayanıyor aslında. 

Balkanlar, Üsküp 
ve Rifâîler üzeri-
ne yaptığım çalış-
ma esnasında Üs-

küp Rifâî Âsitânesi 
postnişînlerinden 

Sadeddin Sırrı Efen-
di oldukça ilgimi çek-

mişti. Doktora sonrası bir 
makalemde de Sa-

deddin Sırrı Efendi ve musikiye olan 
ilgisi üzerine çalıştım. Donanımlı ve 
meraklı bir zât. Aslında müziğe dair 
birçok şeyi kendi çabası ile öğren-
miş, oldukça gayretli biri. Bu makale 
vesilesi ile daha önceden tanışıklı-
ğımız olan Rıfat Çalışkan vasıtası ile 
günümüze kadar ulaşmış Sadeddin 
Sırrı ilahilerini derlemiş olduk. Bu 
çalışmanın sadece yazıda kalmasına 
gönlümüz razı olmadı. Meraklılarına 
ulaşması, günümüzde Sadeddin Sır-
rı ve ilahilerinin tanınması amacı ile 
arşiv niteliğinde bir çalışma olsun is-
tedik ve bu albüm ortaya çıkmış oldu.

Neredeyse 100 yıla yakın sırlanan 
bazı eserler bu çalışmanızla ortaya 
çıktı. Sanat yönetmenliğini yaptığı-
nız albümde eserlerin bazıları da ilk 
defa sizin vokalinizle ses buldu. Bu 
çok heyecan verici olmalı. Eser se-
çimlerinde ve seslendirirken neler 
hissettiniz? Albümle olan gönül ba-
ğınızı lütfeder misiniz? 

Gönül bağı meselesi genel olarak 
yaptığım tüm çalışmalarda benim 
için çok öne çıkan bir unsur. Bu eser-
lerin dilden dile, gönülden gönüle o 
coşku ve sevgi ile aktarımını düşün-
mek zaten insanı heyecanlandırmak 
için yetiyor da artıyor. Eser okumayı 
da kanun çalmak kadar seviyorum 
aslında… Fakat şimdiye kadar her-
hangi bir yerde icrada bulunmamış-
tım. Bu tamamen ilahilerin gönlüm-
deki yeri ile alakalı olarak ortaya 
çıkmış bir durum. Tarafımızca nota-
ya alınmış 4 eser ilk kez bir albüm ça-
lışmasında icrâ edilmiş oluyor. Eser-
lerin bestekarları bilinmemektedir. 

Bu ilahilerin günümüze ulaşmasını 
sağlayan silsiledeki kişileri ele al-
dığımızda ilahiler neredeyse yüzyıl 
öncesine kadar uzanmakta ve o dö-
nemin Rumeli’sinin tekke mûsikîsine 
biraz olsun ışık tutmaktadır. Benim 
kanun ve vokal olarak yer aldığım 
albümde, Ersin Ersavaş (ud), Rıfat 
Çalışkan (vokal), Mesut Ekici (ney) 
ve Fatih Erdaş (vokal) icrâlarıyla yer 
aldılar.  Her Nefeste Bul Hayat-ı Ca-
vidan ilahisi kendi içerisinde hafif 
bir salınımı olan devranı hissettiren 
ve birliği vurgulayan bir ilahi, bu se-
beple onu çok seviyorum. Mah-ı Ma-
tem Geldi ilahisi,  Kerbelâ Vakası ile 
ilgili bir hüznü akıtmak için bir kanal 
oldu bana ve Kanunî Cüneyt Kosal’ın 
bir bestesi olması eseri ayrıca benim 

için özel kılıyor. Yetiş İmdâdıma ila-
hisi, Sadeddin Sırrı Efendi vasıtası ile 
bizlere ulaşmış ve o dönemin tekke 
kültürünü bizlere aktaran bir örnek… 
Eserlerin sırlanmış olması meselesi-
ne gelince tabii ki ehline malumdu, 
biz sedece herkesin istifadesine sun-
muş olduk. Albümdeki diğer eserler-
den üçünü Rıfat Çalışkan seslendirdi. 
Kendisi bu eserlerin günümüze ulaş-
masında aktif rol oynayan biri olarak 
icrasını da çok güzel gerçekleştirdi. 
Devran Bu Devran adlı tekke kültü-
rümüzde oldukça meşhur Sadeddin 
Sırrı Efendi ilahisini ise Fatih Erdaş 
seslendirdi. Albümün kayıt, mix aşa-
masındaki gayreti ve udu ile eşliği 
için Ersin Ersavaş’a ve ney eşliği için 
de Mesut Ekici’ye müteşekkirim.

Yahya Kemal’in şiirlerinde 
Sadeddin Sırrı etkisi

Meraklı hadiselere 
duyarlı bir zât

Müzik insanla var olan 
organik bir yapı

Rumeli tekke musikisine dair ar-
şiv niteliği taşıyan bu eserlerin 
şairinin, Yahya Kemal’in ilk şiir 
hocası olduğunu da biliyoruz. Bu 
kıymetli bağı nereden geldiğini 
sizden dinleyebilir miyiz?

Sadeddin Sırrı Efendi, Yahya 
Kemal Beyatlı’nın hayatında ve 
sanatında önemli bir yere sahip. 
Yahya Kemal on üç, on dört yaş-
larında Üsküp Rifâî Âsitânesi’ne 
devam etmiş, âyinlerde zâkir ola-
rak ilâhiler okumuştur. Ayrıca 
Sadeddin Sırrı Efendi’den Farsça 
dersleri almıştır. Yahya Kemal’in 
şiir ve edebiyata dair duyguları-
nın açığa çıkmasında âlim ve şair 
bir zât olan Sadeddin Sırrı Efen-
di’nin büyük etkisi vardır. Öyle ki 
“Ömrün şu biten neşvesi tam ol-
sun erenler” mısrası ile başlayan 
bestelenmiş şiirini bu manevi 
hava ile yazdığı rivayet edilir.

k.yasar@litrossanat.com

Kübra Kuruali Yaşar

Üsküp’ten Istanbul’a bir asırlık yolculuk: 
.

Sadeddin 
Sırrı ilahileri 

Sadeddin Sırrı Efendi’nin hayatına da kısa-
cık değinirsek albümün hikâyesini tamamla-
mış olacağız, anlatır mısınız?

Sadeddin Sırrı Efendi, hicri 1286 yılında Bal-
kanların en güzel şehirlerinden biri olan Üs-
küp’te doğar. Annesi Sara Hanım, babası ise 
Üsküp Rifâî Âsitânesi’nin 3. postnişini Mu-
hammed Bâkır Efendi’dir. Çocukluk ve genç-
lik yılları babasının terbiyesi altında geçen 
Sadeddin Sırrı Efendi ilk dinî, tasavvufî ve 
edebî eğitimini de babasından tahsil eder. 
Birçok mutasavvıf gibi şiir yazmayı ve okuma-
yı seven Muhammed Bâkır Efendi’nin, oğlu-
nun edebî yönünün gelişmesinde de önemli 
bir rolü vardır. Sırrı Efendi, on iki yaş civarın-
da yazdığı bazı manzum metinleri babasının 
görebileceği yerlere bırakarak bu metinleri 
görmesini ve onlar üzerinde düzeltmeler yap-
masını sağlar. Bu şekilde edebiyatta, bilhassa 
şiir türünde vukufunu artırır. On beş yaşına 

geldiğinde vezin ve kafiye usulünü öğrenir. 
Arapça ve Farsça kelimelerin metin içerisin-
deki kullanımlarına hâkim olur.

Dervişlik yolunda babasından el alarak iler-
leyen Sadeddin Sırrı Efendi, onun vefatın-
dan sonra amcası el-Hacc eş-Şeyh Bedreddîn 
Efendi’den hilafet alır ve Üsküp Rifâî Âsitâne-
si’nin 4. postnişini olur. Sadeddin Sırrı Efen-
di edebiyat ve mûsikîye meraklı, zamanında 
cereyan eden hadiselere duyarlı bir zâttır. 
Eğitim konusunda gayretlidir. Bir devrin biti-
şine ve başka bir devrin başlangıcına şahitlik 
eden bir ömür sürmüştür. Daha özele inecek 
olursak herhangi bir dergâh şeyhi değil, bir 
âsitâne şeyhi olarak mûsikî konusunda gös-
terdiği gayretler, tekke mûsikîsinde İstanbul 
ve Üsküp arasında bir köprü olmuştur. Kadim 
tekke kültürünü sonraki nesillere aktarmaya 
çalışmış, icrâ edilen eserleri tashih ettirmiş ve 
bu hususta İstanbul tekke ve dergâhlarındaki 

icrâ ile birlik içinde olmaya çabalamış, yeni 
besteler yaptırarak bu birikime katkıda bu-
lunmuştur. 1913 yılında Balkan Harbi sonrası 
Üsküp’ün Türk hâkimiyetinden çıkması üze-
rine Sadeddin Sırrı Efendi ailesi ile İstanbul’a 
göç eder. Bu göçün en mühim sebeplerinden 
birisi ise çocuklarının millî ve dinî bir eğitim 
almasını arzu ediyor olmasıdır. Altı ay kadar 
İstanbul Erenköy’de ikâmet eden fakat aradı-
ğını bulamayan Sadeddin Sırrı Efendi bura-
dan Manisa’ya göç etmiştir. 1913-1919 yılları 
arasında Manisa’da ikamet etmiş, burada kızı-
nın eğitimi ile alakadar olmuş ve mûsikî mu-
allimliği yapmıştır. 1936 yılında vefat etmiştir. 
Kabri Üsküp Rifâî Âsitânesi bahçesindedir.

Birçok değişime şahit 
olmuş
Sadeddîn Sırrî Efendi, XIX. yüzyıl sonu ve XX. 
yüzyıl başında, siyasi çalkantıların ve kültürel 

değişimlerin yaşandığı bir dönemde yaşamış 
ve birçok değişime şahitlik etmiş, bir yandan 
geleneği korumaya, bir yandan da değişime 
ayak uydurmaya çalışmıştır. Edebî zevke sa-
hip olan Sırrî Efendi, zamanında yaşanan ha-
diselerle de ilgilidir. Bunu kaleme aldığı yazı 
ve şiirlerinde görmekteyiz. Keman, kanun ve 
ud sazı ile meşguliyeti, mûsikî ıstılahlarına 
olan hâkimiyeti, musiki konusundaki genel 
görüşleri, özellikle öğrencilerine nota yazı-
mını öğretmesi ve onlara sazı ile eşlik ederek 
koro şefliği yapması, şüphesiz Sadeddîn Sırrî 
Efendi’nin bu alanda sürekli ilerleyen bir gay-
reti olduğunu göstermektedir. Kendisinin ifa-
desi ile bir hoca bulamamış, yeni talebelerin 
arasına karışamamış olsa da mûsikîyi döne-
min nazariyat kitaplarından ve irtibatta oldu-
ğu musikişinaslardan şahsî gayreti sayesinde 
öğrenmiştir.

Birçok farklı türden albüme çık-
tıkları ilk günden itibaren online 
platformlardan erişir olduk. Sizin 
albümünüzde bunlardan biri. Mü-
zik piyasasındaki dijitalleşmeyi 
nasıl yorumluyorsunuz?  

Günümüzde tüm veriler artık dijital 
platformlarda paylaşıma açılıyor ve 
yayınlanıyor. Tabii ki basılı olanın, 
elle tutulur olanın yerini hiçbir za-
man tamamen alamaz. Ama müzik 
özelinde bakacak olursak erişimi 
çok daha kolay ve sınırsız kılıyor. 
Bir zamanlar haftanın belirli gün-
leri bir araya gelerek müzikten na-
siplenebilen insanlar tabii ki sayı 
olarak azdı ve erişimleri sınırlıydı. 
Bunun için musikişinaslara ulaş-
maları, onlarla vakit geçirmeleri 
gerekirdi. Fakat bugün bir şekilde 
kendi tabî ortamında olmasa dahi 
bu eserlere ulaşabilir, bunları din-
leyebilirler. Müzik insanla var olan 
organik bir yapıdır. O sebeple mü-
zikte ayrımlardan ziyade etkileşim-

lerin esas olduğuna inanan birisi-
yim. Bu albüm özelinde konuşacak 
olursak bu eserler, bu dijital plat-
formlar olmasa belki de kimse ta-
rafından bilinmeyecekti. İşte dijital 
platformlar da arşiv niteliği taşıyan 
bu albümün ve bunun gibi birçoğu-
nun etkileşime açık ve kolay ulaşılır 
olmasını sağlıyor.  

Türk Din Musikisi üzerine akade-
mik ve saha çalışmalarınız devam 
ediyor. Sohbetimizi nihayete er-
dirirken kültürel arşivimize katkı 
sağlayacak yeni bir albüm hazırlığı 
müjdeniz var mı? 

Evet, bu alana dair çalışmalarım 
devam ediyor. Yakın zamanda bir 
single düşünüyorum. Onun dışında 
daha büyük bir proje olarak Halep 
örneklerinden oluşan Nevbe ve Şu-
ğul’ler üzerine bir çalışma var, hâ-
len akademik olarak devam ediyor. 
İnşallah onlarında seslendirilmesi 
üzerine çalışacağız.

Fotoğraf: Sedat Özkömeç

“Keman, kanun ve ud sazı ile meşguliyeti, 
mûsikî ıstılahlarına olan hâkimiyeti, musiki 
konusundaki genel görüşleri, özellikle 
öğrencilerine nota yazımını öğretmesi ve 
onlara sazı ile eşlik ederek koro şefliği 
yapması, şüphesiz Sadeddîn Sırrı Efendi’nin 
bu alanda sürekli ilerleyen bir gayreti 
olduğunu göstermektedir. Kendisinin ifadesi 
ile bir hoca bulamamış, yeni talebelerin 
arasına karışamamış olsa da mûsikîyi 
dönemin nazariyat kitaplarından ve irtibatta 
olduğu musikişinaslardan şahsî gayreti 
sayesinde öğrenmiştir.”
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Sokakların, caddelerin, şehirlerin 
adeta savaş meydanına döndüğü
gecede kimi tankların önüne kendini 
attı kimi namlunun ucuna vücudunu 
siper etti kimi de son nefesine kadar 
“darbeye hayır!” dedi.

15 Temmuz 2016… FETÖ’nün hain darbe girişimi ve Türk milletinin kahramanca tavrının tüm çıplaklığıyla dünya 
tarafından kabul görüldüğü gece. Ülkemizin birliğine göz dikenlerin karşısına “bu vatan bizim” diyerek canını 
ortaya koyan milletimiz, tüm engellemelere ve olumsuzluklara rağmen birbirine kenetlendi, imkansızın içinde 
imkanı buldu ve o gece sokaklara döküldü. Sokakların, caddelerin, şehirlerin adeta savaş meydanına döndüğü 
gecede kimi tankların önüne kendini attı kimi namlunun ucuna vücudunu siper etti kimi de son nefesine kadar 
“darbeye hayır!” dedi.

s.aksu@litrossanat.com 

Sercan Aksu

S O S Y A L  S A Y F A 

Modern toplumların en çok etkilendiği olaylardan biri darbedir. Sinemanın bereketli 
hikaye havuzlarındandır burası. 15 Temmuz gibi dünya tarihine geçen bir olayın 
sinemamızda nasıl bir karşılık bulacağı sorusu, aradan 6 yıl geçmiş olmasına rağmen 
verimli bir cevap bulabilmiş değil. Özellikle dijital mecralar bu konuya kör ve sağır. Yakın 
sinema tarihimize baktığımızdaysa çok sayıda darbe konulu filmden söz edebiliyoruz.

Sinemamız 15 
Temmuz’a kör-sağır
Yıl dönümünde olduğumuz 15 Tem-
muz darbe girişiminin sinema ve dizi 
sektörüne nasıl yansıdığı önemli bir 
soru. Henüz üzerinden çok zaman 
geçmemiş olsa da böylesi mühim 
bir meselenin sinemamızda çok az 
ele alınması başlı başına sorun. 15 
Temmuz ile alakalı sadece 1 film çe-
kildi (15.07 Şafak Vakti). Sinemalarda 
gösterime giren tek film olma özelli-
ğini taşıyan yapım, geçen yıl 15 Tem-
muz’da vizyona girmişti.

Sadece birkaç dizi
Dizi söz konusu olduğunda elimiz-
deki veriler daha olumlu. TRT’nin 
çeşitli kanallarının yaptığı televizyon 
belgesellerinin ötesinde “Mahrem” 
isimli dizi belgesel 15 Temmuz için 
yapılmış en kapsamlı yapım olarak 
dikkat çekiyor. Bu yıl da aynı kap-
samda yeni bir çalışma yayınlanıyor. 
BluTv’de izleyici ile buluşan Börü 
2039 isimli yapım, distopik bir evren-
de yaşananları anlatsa da 15 Temmuz 
kodlarını taşıyan hikayesi sebebiy-
le bu kapsamda değerlendirilebilir. 
Ve hepsi bu kadar. 15 Temmuz’u ele 
alan başka yapım yok. Başlandığı ifa-
de edilen fakat ortaya çıkmayan ya-
pımlar söz konusu. Neden bitmediği 
ya da ne zaman ortaya çıkacağı net 
değil.

Sinemamızda 
darbeler
Yakın tarihimize dönüp baktığımız-
da politik ve sosyo-kültürel olarak 
darbelerin ne kadar sık ve etkili ya-
şandığı malum. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 
Eylül darbeleri ve 28 Şubat Postmo-
dern darbe sinemada kendine yer 
buldu. Özellikle 12 Eylül 1980’de ya-
şanan darbe onlarca filme konu oldu. 
Çünkü dönemin cunta lideri Kenan 
Evren’in de dediği gibi “1 sağdan 1 sol-
dan asıldı”. Yani toplumun her kesimi 
kayıplar verdi, acılar çekti, hatıra bi-
riktirdi. Hal böyle olunca sinema per-
desine çıkan eser sayısı çok oldu.

Komediden drama çok sayıda örneği-
ni gördüğümüz darbe filmlerine göz 

atacak olursak özellikle 2000 sonrası 
yapımlar kendini gösteriyor. Çağan 
Irmak’ın “Babam ve Oğlum” filmi, 12 
Eylül darbesinde hapis yatıp işkence 
görmüş bir babanın, mahpus damın-
da hastalanması sonrası ömrünün 
sona erecek olduğunu öğrenmesi ve 
oğlunu babasına emanet etme ça-
basını ele alır. Beyaz perdeye çıktığı 
dönemde beklenmedik şekilde ilgi 
gören film, Çağan Irmak sinemasının 
da yapı taşı olarak listemizde yerini 
aldı. Sırrı Süreyya Önder’in yönetti-
ği “Beynelmilel” filmi ise komedi un-
surlarıyla dikkat çeken bir yapım. 12 
Eylül Darbesinin hemen sonrasında 
bir grup müzisyenin merkezinde yer 
aldığı hikaye 2007’de yayınlandığı 
dönemde ilgi görmüştü.

Mahmut Fazıl Coşkun’un 2017 yapımı 
“Anons” filmi de darbe filmografisin-
de müstesna bir yere sahip. 1963’te 
ordudan tasfiye edilmiş bir grup as-
kerin darbe girişimini anlatan yapım, 
nüktedan anlatımı ve stilist yapısı ile 
takdir topladı.

Televizyonun bir Anadolu köyüne 
gelişi ve 1980 darbesi öncesi ve son-
rasındaki ortamı ele alan “Vizontele 
Tuuba” da komedi unsurlarıyla dik-
kat çekmişti. Yılmaz Erdoğan’ın yazıp 
yönettiği film 2003’te vizyona girdi-
ğinde ilgiyle karşılanmıştı.

İsmail Güneş’in yazıp yönettiği “Gü-
lün Bittiği Yer” de 12 Eylül darbesini 
ve etkilerini anlatan önemli yapım-
lardan biri. Özellikle işkenceleri ve 

sonuçlarını ele alan film, geçtiğimiz 
günlerde kaybettiğimiz Cüneyt Ar-
kın’ın Yeşilçam sonrası beyaz perde-
de kendini gösterdiği eserlerden biri 
olmuştu.

Neticede ülkemizde yaşanan 4 dar-
beye dair çok sayıda film yapıldı. 15 
Temmuz darbe girişimi hakkında ise 
beklentileri karşılayan bir manza-
ra yok ortada. Dijital mecraların çok 
sayıda yapım ortaya koyduğu şu dö-
nemde 15 Temmuz içeriği görmeme-
miz soru işareti. Oysa aynı mecralar 
daha önce yapılmış darbe konulu 
filmleri boy boy pazarlayıp yayınlı-
yor. Kim bilir ne zaman 15 Temmuz 
konulu yapımları çoğul olarak göre-
bileceğiz!

Sinemamızda
darbe ve 15 Temmuz

Sinemanın en önemli vazifelerinden biri topluma ışık tutmaktır. Büyük bir iddia gibi görünse de sinemanın kitlesel ve küresel etkileri 
düşünüldüğünde aksini iddia etmek abesle iştigal oluyor. Topluma ışık tutma meselesi ağızlarda sakız olmuş. Tam olarak ne anlatılmaya 
çalışıldığı muğlak fekat genel manada toplumu bilgilendiren, algısını doğru şekilde yönlendiren ve aynı şekilde toplumun yansımalarını 
barındıran, demek yanlış olmaz sanırım.

A
nons

a.guler@litrossanat.com 

Abdulhamit Güler

“Sosyal medya” darbeye 
direnişte ne kadar etkili oldu? 
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Dijital mecralar ne 
durumda?
Özellikle dijital mecraları da bu ko-
nuda değerlendirmek gerekiyor. Zira 
salgın süreci ve sonrasında izleyici-
nin film ve dizi izleme mekanı artık 
buralar. Hemen her hususta yapım-
lar hızla izleyici ile buluşuyor. Ancak 
15 Temmuz ile alakalı hayata geçmiş 
bir proje yok. Yapımcıların çekincesi 
nedir? Platformların bu alana gir-
memesinin altında yatan sebepler 
nelerdir? İzleyicinin de buna dair ta-
lebi yok gibi. Televizyonlarda yıl dö-
nümlerinde ekrana gelen birbirinin 
aynı belgeseller yeterli mi geliyor? 
Arz-talep ya da talep-arz dengesi 
hangi çerçevede ve neden işlemiyor? 
15 Temmuz’un neden mühim olduğu 
malum. Ülkemizde ilk kez ve dünya-
da benzeri görülmemiş şekilde halk 
tamamen sivil unsurlarla darbeyi 
durdurdu. Belki insanlık tarihinde 
bir daha yaşanmayacak bir durum. 
Böylesi önemli bir durumun hala 
üretim noktasında sıkıntı yaşaması 
ileride irdelenecek hususlar arasın-
da olacaktır.

Sosyal medyanın 
gücüne şahit olduk
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçek-
leşen darbe girişimi sürecinde top-
lumumuzun tepkisi ve kahramanca 
mücadelesi o hain girişimin olumsuz 
sonuçlanmasında büyük rol oynadı. 
“Bu vatan bizim” diyerek canını or-
taya koyan milletimiz, televizyon ba-
şında öğrendiği bu darbe girişimine 
sosyal medya mecraları aracılığıyla 
anında tepki gösterdi. O gece, sosyal 
medya erişiminin engellenmeye ça-

lışıldığı esnada CNN Türk'e FaceTime 
üzerinden canlı bağlantı sağlayan 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Türk milletini sokaklara, 
darbeye karşı direnişe davet etti. Biz-
ler de bir kez daha sosyal medyanın 
iletişim gücüne şahit olduk. Cum-
hurbaşkanımızın çağrısı üzerine halk 
hem Whatsapp üzerinden hem de 
Facebook, Twitter gibi platformlar 
üzerinden birlik çağrısı yaparak “bu 
milletin yıkılmadığını” vurguladı. İn-
sanlar acil yardım ihtiyaçları, toplan-
ma alanları, son dakika gelişmeleri 

gibi bilgileri sosyal medya mecraları 
aracılığıyla birbirine ulaştırmaya ça-
lıştı. Nitekim başarılı da olundu. 

Sosyal medya 
kenetlenmeyi 
sağlıyor
İçinde bulunduğumuz dijital çağda, 
sosyal medya kanalları kitlelerin bir-
birleriyle hızlı ve kolay bir biçimde 
iletişime geçmesini ve 15 Temmuz ör-
neğinde olduğu gibi acil durumlarda 
kenetlenmesini sağlıyor. Sizlere bu 

sayıda o gecede kahramanca müca-
dele eden ve darbe girişimine fırsat 
tanımayan halkımızın o gün ve son-
rasında sosyal medyada "#Darbeye-
Hayır" ve "#MilletçeMeydanlardayız" 
hashtagi altında paylaştığı kahra-
manlık fotoğraflarını hatırlatmak is-
tiyorum. Yaşadığı şehrin caddelerin-
de ve meydanlarında ellerinde Türk 
bayrağı ile sesleri kısılana kadar kah-
ramanlık sloganları atan ve saatlerce, 
hatta sabahın ilk ışıklarına kadar nö-
bet tutan halkımız, bu muhteşem an-
ları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi 

ve sosyal medya hesapları aracılığıyla 
takipçileriyle paylaştı. Bu fotoğrafla-
rın üzerine pek de bir şeyler söylemek 
mümkün değil sanırım. Söylenecek 
tek şey; “Korkma! Sönmez bu şafak-
larda yüzen al sancak.” Bir kez daha 
o gece canlarını ortaya koyan aziz şe-
hitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, 
gazi olarak hayatına devam eden va-
tandaşlarımıza şükranlarımı sunuyo-
rum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü kutlu olsun!

Babam ve Oğlum (2005)

Vizontele Tuuba (2004)Gülün Bittiği Yer (1999)15/07 Şafak Vakti (2021)
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Shirley, kalk artık 
bahar geldi!
Günlük rutinlerinden sıkılan ve hayal kurmasına fırsat verilmeyen kadınların hikâyesini  anlatan “Shirley 
Valentine” isimli tiyatro oyunundan bahsedeceğim sanat ajandamızın bu  yazısında. İngiliz yazar Willy Rus-
sel’dan uyarlanan müzikli-komedi “Shirley Valentine”  Sumru Yavrucuk’un oyunculuğu ve yönetmenliği ile 
kadınlarının yaşadığı sorunları gözler  önüne seriyor. Yazımızda sadece tiyatrodan değil dikkat çekici bir 
sergiden de bahsedeceğiz.  İngiliz pop-art sanatçısı David Hockney’in eserleri nihayet Türkiye’ye geldi. Sa-
natçının  seçkisi “Baharın Gelişi, Normandiya 2020” isimli sergi sanata da bahar getirmiş adeta.  

Shirley neden 
burada değilsin?
Hiç hayattan keyif almadığınız, kimse 
ile konuşmak istemediğiniz, duvar-
larla dertleştiğiniz  bir zaman oldu 
mu? Olmuştur elbet. Hele bir de ka-
dınsanız mutlaka olmuştur. Çocuk-
ların  bakımı, çamaşır, bulaşık, ütü 
derken hayat birden rutine binince 
tadınız tuzunuz kaçmıştır.  Kimse 
derdinizi anlamayınca da duvarlarla 
kısa süreli konuşmalar profesyonel 
terapiye  dönüşmüştür. Sanat ajan-
damızın bu sayısında sizlere tam da 
yukarıda bahsettiğimiz ince  sızıntı-
larımıza ve kalp ağrılarımıza dikkat 
çeken bir oyundan bahsedeceğiz. 
“Shirley  Valentine” bu sezona damga 
vuran oyunlardan biri. Sumru Yav-
rucuk’un yönetmenliğini ve  oyun-
culuğunu üstlendiği oyun tek kişilik 
dev bir kadro. Willy Russell’ın Shirley 
Valentine  adlı oyunundan “Shirley” 
ismiyle Türkçeye uyarlanan oyun, 
müzikli bir komedi. Komedi  dediği-
mize bakmayın sakın işlediği konu 
güldürürken düşündürüyor.  

Evlendikten sonra hayallerini unu-
tan, eve hapsolan Shirley’in hikâye-
si hepimize tanıdık. Bir fedakarlık 
hikâyesi aslında Shirley’in hikâye-
si. Türkçeye uyarlanması ve Sumru 
Yavrucuk’un elinin değmesi ile Türk 
kadınlarının perspektifi de bu oyu-
na  yansımış. Sahnede gördüğümüz 
bir mutfak, bir masa Shirley Valenti-
ne’nin rutin hayatının bir  özeti adeta. 
Shirley’i ise hayallerini ertelemesine 
rağmen ışık saçıyor. Hayal kurmak-
tan  vazgeçmiyor. Benliğini yeniden 
bulmak adına keşif hikayesine çıkan 
Shirley her ne kadar  güldürse de her 
kahkahanın ardından uzunca düşün-
dürüyor. Ve kendi keşif hikayesine 
katkı sağlamak üzere arkadaşı Jane 
beliriyor Shirley’in hayatında. Lond-
ra’dan Bodrum’a uzanacak  olan keşif 
hikayesinin biletini hızır gibi yetişti-

riyor karakterimize. Ve artık Shirley 
sahnede! Bodrum macerasında ken-
disini bulan Shirley, hayallerinin pe-
şinden koşmanın verdiği rahatlıkla 
adeta mest oluyor. Bütün kadınlara 
de mesajını açık ve net veriyor: Hiçbir 

şey sizden değerli değil, kendinize ve 
hayallerinize vakit ayırın!  

Sezonun en çok konuşulanları ara-
sından olan “Shirley Valentine” oyu-
nunu kaçırdım diye  sakın dertlen-

meyin. 6 Ağustos tarihinde Kadıköy 
Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi  
Tiyatrosu’nda gösterilecek olan oyu-
na şimdiden biletinizi alın ve Sumru 
Yavrucuk’un  muhteşem oyunculu-
ğunun keyfini çıkarın. 

Hockney baharı 
getirdi

Sanat ajandamızın sanat kapasitesini 

biraz daha artıralım diyoruz ve sizle-

re İngiliz ressam  David Hockney’den 

bahsetmeden yazımı sonlandırmı-

yoruz. Zamanımızın en önemli ve  
yaratıcı sanatçılarından biri olarak 
kabul edilen David Hockney’nin eser-
leri, “Baharın Gelişi”,  “Normandiya”, 
“2020” sergisi ile ilk defa Türkiye’ye 
geldi. Eserleri genellikle British Royal  
Academy ya da Brüksel’deki Bozar’da 
sanatseverlerle buluşan Hockney’nin 

eserleri bu sefer  de Türkiye’deki 
sanatseverlerin kalbini fethediyor. 
Pop-art akımının öncü eserlerinden  
seçkilerin yer aldığı serginin üçüncü 
durağı Sakıp Sabancı Müzesi oldu. 
Kariyeri boyunca yeni teknolojileri 
ve sanat yapmanın farklı yöntemle-
rini araştıran Hockney, 2000’lerden 

itibaren iPhone ve iPad ile çizim yapı-
yor. Söz konusu teknolojik arayışının 
doruk  noktası olan bu sergi, sanatçı-
nın baharın gelişini müjdeleyen iPad 
resimlerinin 116 tanesini  içeriyor. 
Bunların tamamı 2020'de, Covid-19 
salgınının ilk dönemi sırasında, Nor-
mandiya'daki  evinde üretildi. Sergi 

baharın başından sonuna bir hikaye-
si, adeta bir kutlaması niteliğinde ve 
doğal dünyanın  mucizelerini, sürekli 
yenilenişini, yaşam döngüsünü bize 
hatırlatıyor. “Baharın Gelişi”, “Nor-
mandiya”, “2020” 29 Temmuz’a kadar 
Sakıp Sabancı Müzesi’nde  sanatse-
verlerle buluşacak.

Konser
Yeditepe İstanbul Şarkıları 
19 Temmuz Salı 
AKM

Sergi 
“Şaşaa” 
Kalyon Kültür
Nişantaşı Taş Konak

Tiyatro
Cimri
25 Temmuz Pazartesi 
ENKA Eşref Denizhan Açık Hava 
Tiyatrosu

Konser
Mevlevi Mukabelesi
20 Temmuz Çarşamba
Galata Mevlevihanesi 

Yolunuz 
düşerse

Sanat ajandasında kültür sanatın 
nabzını sizler için tuttuk. Bu sayımızda 
Sumru Yavrucuk’un yönetmenliğini ve 
oyunculuğunu üstlendiği İngiliz yazar 
Willy Russell’ın eserinden uyarlanan 
“Shirley Valentine” isimli tiyatro 
oyununu anlattık. İngiliz sanatçı 
David Hockney’in eserlerinin ilk defa 
Sakıp Sabancı Müzesi’nde “Baharın 
Gelişi, Normandiya, 2020” isimli sergi 
ile sanatseverle buluşması da sanat 
ajandamızın gözünden kaçmadı!

s.yesil@litrossanat.com

Selva Yeşil


