
Kültür sanatta 
Ağustos heyecanı
Müziğin, tiyatronun, sinemanın nabzının tutulduğu “Sa-
nat Ajandası”nda; Zorlu PSM Açıkhava Sineması, ANA-
MED’de yer alan “Tarihi Hayallemek: Sagalossos Kazı 
Fotoğrafçılığının Arkeolojisi” sergisi ve İstanbul Festivali 
sizleri bekliyor.
Selva Yeşil’in yazısı sayfa 16’da
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Sinemanın
'Kıral'ına veda

Usta yönetmen Erden Kıral geçtiğimiz günlerde 
hayatını kaybetti. Özün ve içtenliğin peşinde olan 
yönetmeni sinema tarihçisi Burçak Evren, oyuncu 
Vildan Atasever ve yönetmen Reis Çelik Litros 
Sanat’a anlattı.
Ali Demirtaş’ın haberi sayfa 8’de

Oryantalizme 
düşmüyorum
Fotoğraf sanatçısı Amar Kılıç: “Mardin’e bienal zama-
nında gelen yabancı sanatçılar deke büyük bir değer 
atfettiler.  Atfedilen değeri vurgulamak istiyorum çünkü 
bu işler ‘evrensel işler’ ve özellikle çalışmalarımda self 
oryantalizme düşmemeye ve var olanı manasını boz-
madan farklı formlarda göstermeye çalışıyorum. Ayrıca 
sanatla uğraşan insanın illa yüzünün bir yere dönük 
olması bekleniyor.” Esma Baki’nin röportajı sayfa 12’de

Sanatçı Selin Yücesoy: “Dijital imkânlar müzisyenlerin 
önünü açıyor. Bugün kolayca her şeye ulaşabiliyoruz. Çok 
yakın bir zamana kadar, bir notanın, bir eserin kaydı peşinde 
koşulurmuş. Filanca lütfedecek de sizin kasetinize o kaydı 
kopyalayacak, siz de dinleyip çalışacaksınız... Bugün binlerce 
kaydı da notayı da cebimizde taşıyoruz. Bu bakımdan büyük 
kolaylık bizim için. Ama bu dijitalleşme içinde bir kaos da 
olduğu muhakkak. Ulaştığınız şeyin doğruluğu için bir denetim 
mekanizması yok.”
Rabia Bulut’un röportajı sayfa 2’de

Dijitalleşmede bir 
kaos var

İtalyan ressam Lorenzo Mariotti: “Bir esere başlamadan önce 
genellikle mesaj kaygısı taşımıyorum. Bitmiş bir işe bakarken 
ve insanların yorumlarını dinlerken bile kendimi genellikle 
resmin gerçekliğiyle iletilen mesajların hoş bir rahatlamasını 
hissediyorum.”
Merve Yılmaz Oruç’un röportajı sayfa 4’de

Mesaj kaygısı 
taşımıyorum

En iyi olduğum şey 
çırak olmak!
Usta oyuncu Kerem Atabeyoğlu: “Yıldız Kenter Ha-
nım'dan mesleğin ciddiyetini, Müşfik Kenter Bey'den 
sihrini, Haldun Dormen Bey'den durmadan nezaketle de-
vam etmeyi, Tomris İncer Hanım’dan çalışkanlığı, Metin 
Serezli Bey'den tempoyu ve zamanlamayı, Burak Sergen 
Bey'den gerçek olmayı, eşim Almıla Uluer Atabeyoğlu'n-
dan ise karakterin dünyasını kurmayı gördüm. Hayatta 
en iyi olduğum şey hep çırak olmaktır.”
Hakan Akar’ın röportajı sayfa 6’da

Arif AyAbdullah Harmancı Atıf Bedir Necip Tosun Şaban Sağlık

“Yedi Güzel Adam”ın son temsilcisi Rasim Özdenören’i, şahsiyet ve sanatını 
yakinen tanıyan Abdullah Harmancı, Arif Ay, Atıf Bedir, Necip Tosun ve Şaban 

Sağlık’a sorduk.
Halil İbrahim Aygül'ün haberi sayfa 10'da

Anadolu'nun
gül yetiştiren adamı

Merve Uygun 

Ercan Yılmaz

Sadık
Yalsızuçanlar

Naime Erkovan
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Sanatçı Selin Yücesoy: “Ben popüleri değil, değerli olanı yapmayı tercih ediyorum. Popüler olan 
kötüdür demiyorum tabii ama popülerlik bir amaç olmamalı. Bu albümün de popüler olma amacı, 
böyle bir iddiası yok. Bunun yanında yaptığımızın değerli olduğuna inanıyorum. Amaç popülerlik 
olunca inandıklarınızdan, eğitiminizden ve  çabalarınızdan ödün vermek zorunda kalabiliyorsunuz. 
İnanmadığınız bir şeyi sunduğunuzda da samimi olmuyor. Bu yapaylık dinleyici tarafından da 
anlaşılıyor diye düşünüyorum.” 

Yeni sergiler ve 
salonlar açıldı
İlklerin ve enlerin müzesi 
olarak gösterilen, Kültür 
ve Turizm Bakanlığına 
bağlı İstanbul Arkeoloji 
Müzelerinin yenilenen 
bina ve sergi salonları 
geçtiğimiz günlerde 
sanatseverlerle buluştu.

“Altın Gün” 
İstanbul’a geliyor

Anadolu rock ve 
psikedelik folk grubu 
Altın Gün İstanbul’a 
geliyor. Grup, 9 
Eylül’de KüçükÇiftlik 
Park’ta sahne alacak.

VakıfBank Kültür Yayınları 
tarih kitaplığı genişliyor
VakıfBank Kültür Yayınları 
(VBKY) tarih dizisinden 4 yeni eser 
yayımladı. “İmam Şâfiî: Alim ve Veli”, 
“Hilâl-i Ahmer Cemiyeti”, “Bizansçılık 
ve Slavlık” ve “Hindistan'da İslam: 
Siyasi Dil ve Kültürün İnşası (1200-
1800)” okurla buluştu. 

Litros Sanat Gazetesi olarak bir buçuk yıldır yayın hayatımıza devam ediyoruz. Her sayımızda kültür sanat dünyasının farklı alanlarına, isimlerine dair 
röportajlar yapıyor, haberler oluşturuyoruz. Yeni ve  duyulmamış isimleri tanıyoruz. Kültür sanat dünyasının keşfedilmemiş zenginliğinin farkına va-
rıyoruz. Gazetemizin köşe yazarlarından değerli arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu aracılığıyla Selin Yücesoy’dan ve albümü “Saklı”dan haberdar oldum. 
“Saklı”, Sanatçı Selin Yücesoy’un ilk albümü. Albüm çeşitli koleksiyonlardaki eski nota defterlerinden, 1928 öncesi nota fasiküllerinden ve taş plak kayıt-
larından notaya alınarak icra edilen eserlerden oluşuyor. Dinledikten sonra albüme dair bir merak sardığında ise kendiyle iletişime geçerek keyifli bir 
röportaj gerçekleştirdik.

Kendinizden ve müzik yolculuğu-
nuzdan bahsedermisiniz?

İstanbul’da doğdum. Ailemin işi 
sebebiyle  7 yaşındayken İzmir’e 
gitmek durumunda kaldık. İlkokul 
ve ortaokul öğrenimimi İzmir’de 
tamamladım. 8 yaşındayken tele-
vizyonda keman çalıp şarkı söy-
leyen genç bir kız görmüştüm. 
Aileme keman çalmak ve şarkı söy-
lemek istediğimi söyledim. Bana 
yarım keman bulundu ve İzmir 
Belediyesi'nde verilmekte olan 
keman kursuna başlattılar. Ora-
da aynı zamanda çocuk korosuna 
da başlamıştım. Çocuk yaşımdaki 
bu ilk dersler, bana çok haz verdi 
ve beni müziğe daha çok yöneltti. 
Keman hocam konservatuvar ho-
calarındandı. Onun da etkisiyle 
ben de konservatuvara gitmeye, 
müzisyen olmaya karar verdim. 
Lise öğrenimim için İstanbul’a 
geldik. Avni Akyol Güzel Sanatlar 
Lisesi’ni kazanarak hayalini kur-
duğum mesleğe giden önemli bir 
yola girmiş oldum. Lise son sını-
fa kadar aldığım eğitim tamamen 
Batı müziğiydi. Üniversitede Batı 
müziğine mi devam edecektim 
yoksa Türk müziği konservatu-
varına mı gidecektim? O yıllarda 
özellikle babamın etkisiyle Türk 
müziğine ilgi duymaya başladım. 
Karar arefesinde olduğumuz için 
babam beni Nevzat Atlığ'a götür-
dü. Onun yönlendirmesiyle Bakır-
köy Türk Musikisi Vakfı Konser-
vatuvarı'ndaki kurslara başladım. 
Türk müziği beni her geçen gün 
içine daha da çekti. İstanbul Tek-

nik Üniversitesi Türk Musikisi 
Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi 
Bölümü'nü kazandım. Üniversi-
tede yıllarımda TRT'de ve Kültür 
Bakanlığı'na bağlı korolardaki so-
listlik tecrübelerim beni daha da 
motive etti. Şimdi de mezunu ol-
duğum okulda yüksek lisans eğiti-
mime devam ediyorum.

Gün yüzüne çıkmamış eserlerin 
yer aldığı “Saklı” albümünün ha-
zırlık süreci nasıl gerçekleşti?

Günümüzde pek icra edilmeyen 
yahut elde kaydı bulunmayan 
eserleri okumaktan zevk alıyo-
rum. Bu eserlere konserlerde yer 
verdiğim gibi sosyal medya he-
saplarımda da bu eserleri oku-
duğum kayıtları paylaşıyorum. 
Bu çalışmalarım Ahenk Müzik'in 
kurucusu Sercan Yılmaz tarafın-
dan görülmüş olacak ki bu eserleri 
bir albüme dönüştürmeyi teklif 
etti. Kayıtlarda yahut konserlerde 
okumak için biriktirdiğim eserler 
vardı. Repertuvar araştırmasında 
en büyük yardımcım olan Hüseyin 
Kıyak'la birlikte bazılarını benim 
müzayedelerden aldığım, bazıları 
onun arşivinde bulunan defter-
leri, eski yazı nota fasiküllerini, 
elyazısı yaprak notaları karıştır-
maya başladık. Seçtiklerimizi al-
büme aldık. Repertuvar seçimi 
hem heyecanlı hem de stresli bir 
süreç. O kadar güzel eserler var 
ki, insan seçimde kararsız kalıyor. 
Daha sonra bu eserlerde hangi 
sazendelerle çalışacağımıza karar 
vermemiz gerekiyordu. Her biri 
sazında bu müziğin en önemli 

isimlerinden olan Taner Saya-
cıoğlu, Özata Ayan, Furkan Bilgi 
ve Volkan Ertem'le görüştük. Sağ 
olsunlar, kabul ettiler; provalara 
başladık. Hepimizin mezunu ol-
duğu İstanbul Teknik Üniversite-
si MİAM Stüdyolarında kayıtları 
yaptık. Edit ve kayıt Oğuz Öz; 
mix ve mastering de Taylan 
Özdemir tarafından yapıl-
dı. Hepsine bir kez daha 
teşekkür ediyorum; 
hepimizin ortak 
ürünü bu 
albüm. 

Popüleri değil 
değerliyi 
tercih ederim

Rabia Bulut

Selin Yücesoy

r.bulut@litrossanat.com
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“Sersemler Evi” ilk kez 
AKM’de sahnelendi
 Türkiye’nin tek mask 
tiyatrosu oyunu Sersemler Evi, 
Erzurum’dan sonra İstanbul’da 
ilk kez Atatürk Kültür 
Merkezinde seyirci karşısına 28-
29 Temmuz tarihleri arasında 
çıktı. Sessiz oyun sanatseverlere 
farklı bir deneyim sundu.

“Dance” yayında

 30. yılını geride 
bırakan Tekfen 
Filarmoni, sahnelerden 
ayrı kaldığı pandemi 
döneminde kaydettiği 
albümü “Dance” tüm 
dijital platformlarda 
yayınlandı.

“IV. Murat” Operasına 
yoğun ilgi
13. Uluslararası İstanbul 
Opera Festivali kapsamında 
sahnelenen Operanın büyük 
ustası besteci Okan Demiriş’in 
IV Murat Operası,  Haliç Kongre 
Merkezi Açık Hava Sahnesinde  
seyirci ile buluştu.

Devamı litrossanat.com'da

Neyzen Tevfik’in koşma türünde söylediği, 
kendine özgü bir edaya sahip şiirlerinden 
birisi de, “Hicran destânını kendinden oku!” 
diye başlayanıdır. İnsanın, manevî tecrübe-
lerinden hareketle bir dil oluşturması gerek-
tiğini ima eden şiir şöyle başlar:

Hicran destanını kendinden oku / Mec-
nun'dan duyup da rivayet etme / Aşkın Ley-
la'sını gördünse söyle / Söz temsili bulup 
hikâyet etme. 

Leylâ, dosttur, hakikî sevgilidir, Hak’tır. O’nu 
buldunsa/gördünse ancak Mecnun’dan söz 
edebilirsin, çünkü o zaman sen Mecnun’un 
bizatihi kendisi olursun. Sözlük anlamı, “bir 
kimseden ya da bir yerden ayrılma, ayrılık. 
Ayrılığın yol açtığı onulmaz acı” olan hicrân, 
Mesnevi-i Şerîf’in ilk onsekiz beytinde ifade 
edilen “insanın aslî yurdundan/Hak’tan ayrı 
düşmesi”nin hâsıl ettiği acıdır. Bu elemle 
nasıl ki ney inlemektedir, insan da zikrederek 
Hakkı hatırlamakta, gerçek vatanının has-
retiyle şakımaktadır. Hicrân, öylesi bir derin 
derttir ki, o, bir başkasının hikâyesi üzerinden 
rivâyet edilerek anlaşılamaz. Onu tatmak, 
yaşamak gerekir. Peki, kişi Leylâ’sını nasıl 
bulacaktır?

Yüz bin Leyla doğar âlemde her gün / Senin 
aradığın zevk, sefa düğün / Tutacağın işi 
önceden düşün / Daha ilk adımda nedamet 
etme.

Kendini Hakka tasadduk etmekten çekin-
meyen için, bu âlemde her gün, yüzbinler-
ce Leylâ doğmaktadır. Nereye dönerseniz, 
Allah’ın yüzü (zâtı) oradadır” buyurur Kuran. 
Dikkatle bakıldığında, O’nun her yerde / her 
şeyde, her an, bir izi, bir nişanı, bir işareti, bir 
âyeti görülecektir. Her varlık bir Leylâ’dır Me-
cnun olma azmindeki insan için. Aşk, ateştir, 
yakar ve yıkar:

Sevdanın oduna pek güvenilmez / Tutuşur-
şan eğer kolay sönülmez / Bu yolun hük-
müdür geri dönülmez / Canına kıymazsan 
seyahat etme.

Bu yolun kuralı budur: Canına kıymak. Ölme-
den evvel ölmek. Benliğini Hakka tasadduk 
etmek… Cana kıymak, kişinin emmâre olan, 
kişiye kötülüğü emreden benliği dönüştür-
mek anlamındadır. Kişi, -mecâzî olarak- nef-
sine kıyar, kendi kanını döker, onunla aldığı 
abdestle iki rekat aşk namazı kılar. Bütün 
bunları birer mazmun ve mecaz olarak oku-
mak gerekir. Canına kıyamayan kişinin kabı 
deliktir:

İyi bak kabına, olmasın delik / Boşuna taşırsın 
gider gündelik / Anında olmalı ettiğin iyilik / 
Âlem duysun diye inayet etme.

Ne kadar incelikli bir uyarıda bulunuyor Şair. 
Günümüzde bilhassa yoksulları, yetimleri, 
kimsesizleri, çocukları, yaşlıları gözetenler 
için altın bir öğüt. Bir elin verdiğini diğeri 
bilmemeli. İyilik, ânında olmalı. Ne diyordu 
Yunus : “Yunus Emre der hoca / Gerekse var 
bin Hacca / Hepisinden iyice / Bir gönüle gir-
mektir.” Demek ki, hacdan maksat da, Hakka 
ulaşmaktır, Hakkın gönülde tecellisidir:

Kabe'den maksadın varmaktır yara / Kör gibi 
tapınma, kara duvara / Hızır'ı ararsan kendin-
de ara / Bulamadım gibi rezalet etme.

Kâbe, siyah bir duvardır ama aynı zamanda 
Zat makamıdır, kişinin vücudundaki Kâbe 
ise, gönüldür. Haccetmekten amaç, Resulul-
lah’ın gönlüne girmektir. Bunun için bir yok-
sulun, bir yetimin/öksüzün, kimsesizin gön-
lüne girmek gerekir. Kişi, Hızır’ı da kendinde 
aramalıdır. Her şey, insandadır, gönüldedir:

Neyzen Tevfik ya da 
“Canına kıymazsan 
seyahât etme”

Sadık Yalsızuçanlar

s.yalsizucanlar@litrossanat.com

Repertuvarı ince 
eleyip sık dokuyarak 
oluşturduk
Albümü dinlerken beni “Dünyaya 
Geldim Gülmek İçin” parçası ayrı 
bir etkiledi. Parçalar içinden sizin 
için yeri ayrı olan, özel bir anısı olan 
bir parça var mıdır?

O şarkı, Kemani Serkis'in bir kanto-
su. Çok sık olmasa da günümüzde de 
okunur. Dinlenme listeleri elimize 
ulaşıyor, bu şarkı beğenilerde üçün-
cü sırada. Repertuvarı ince eleyip 
sık dokuyarak belirlediğimiz için 
aslında tüm şarkılar benim için özel. 
Hepsinin bana hissettirdikleri fark-
lıydı. "Deniz Kızı" şarkısını buldu-
ğum andaki heyecanımı unutamı-
yorum. Müntahabat adı verilen bir 
nota serisi var, 1900'lerin başlarında 
yayımlanıyor. Her birinde bir ya da 
iki eser var bu yayının. İşte "Deniz-
kızı"nı da bu seri içinde buldum. Bu 
eser, şu anda albümün en beğenilen 
şarkısı. Bu şarkı eski İstanbul'u can-
landırıyordu sanki: İstanbul boğazı, 
mehtap âlemleri… Nitekim görü-
yorum ki dinleyiciler için de böyle 
olmuş. "Ne çok çektim hasretini” de 

çok severek okuduğum eserlerden. 
İlk duyduğum andan itibaren beni 
hep hüzünlendirirdi. O hüznü yan-
sıtmak için sadece tanbur refakatiy-
le okudum.

Albüm tanıtımınızda “Popüler olma 
iddiası bulunmayan bu albümün de 
“saklı” bir güzellik olarak kalması 
düşünülüyor.” ifadesi geçiyor. Po-
püler olmanın müzik ve müzisyen 
için artıları ve eksileri nelerdir?

Ben popüleri değil, değerli olanı 
yapmayı tercih ediyorum. Popüler 
olan kötüdür demiyorum tabii ama 
popülerlik bir amaç olmamalı. Bu 
albümün de popüler olma amacı, 
böyle bir iddiası yok. Ama yaptığı-
mızın değerli olduğuna inanıyorum. 
Çok bilinen, ortalama müzik dinle-
yicisi için herkesin hayatında ha-
tırası olan eserlerden de bir albüm 
yapabilirdik. Yahut daha fazla ens-
trümanla başka müziklerle "sentez"-
lenmiş bir icra sunabilirdik. Bizim 
yaptığımız yeni bir şey değil aslında. 
Eski radyo kayıtlarındaki tınının, 
bugün için pek tercih edilmeyenin 
peşinden gittik. Gerçekten bu sade-
likten hoşlanan kişiler dinleyecekler 

bu kayıtları; belki de bu albüm saye-
sinde, asıl kaynağımız olan plakları, 
eski radyo kayıtlarını keşfedecekler. 
Amaç popülerlik olunca inandıkla-
rınızdan, eğitiminizden, çabaları-
nızdan ödün vermek zorunda kala-
biliyorsunuz. İnanmadığınız bir şeyi 
sunduğunuzda da samimi olmuyor. 

Bu yapaylık dinleyici tarafından da 
anlaşılıyor diye düşünüyorum. Her 
müzisyen daha çok kişi tarafından 
dinlenmek ister kuşkusuz, ben de 
isterim. Ama benim kendi değer 
verdiğimi yapmış olmam ve anlaşıl-
mam, beni fazla kişinin dinlemesin-
den daha önemli benim için. 

Gelecek için hayalleriniz, planlarınız nelerdir?

Planlar, hayaller bitmiyor hiç aslında. Biri gerçekleştiğin-
de başka bir şey koyuyorum kafama. 2019 senesinde bir 
kağıda yazmıştım hayallerimi… Albüm bu hayallerden 
biriydi. Ne mutlu bana ki şimdiye kadar planladıklarımın 
pek çoğunu gerçekleştirmeye imkân buldum. İnsanın va-
roluş mücadelesinde motivasyonunu artıran şeyler bun-
lar tabii. Gelecekte yapmayı düşündüğüm bazı projeler 
var. Bunları oluştururken de sadece bir şey yapmış olmak 
amacı gütmüyorum. Bir şeye yarasın, yapılmayan bir şey 
gerçekleşsin diyerek oluşturuyorum.

Nisan ayında Kopenhag'da yer aldı-
ğınız konser, müzikseverler tarafın-
dan beğeniyle karşılandı. Müziği-
nizle yurt dışına açılma konusunda 
neler düşünüyorsunuz?

Kopenhag konserinde beklediği-
mizden fazla bir dinleyici bizi kar-
şıladı. Beklenilenin aksine, yaban-
cılar Türklerden fazlaydı. İlk defa 
duydukları, sözlerini hemen hiç 
anlamadıkları bu eserlere epey ilgi-
liydiler. Konser bitiminde de sohbet 
ettik, bizi tekrar davet etmek istedik-
lerini söylediler. Avrupa için konu-
şacak olursak kendi müziklerinden 
epey farklı olan bu Türk müziğine 
büyük ilgi duyuyorlar. Bunu sadece 
kendi konserlerimizden değil, ar-
kadaşlarımızın ve büyüklerimizin 
tecrübelerinden de biliyoruz. Yeni 
sezon için de yine bu müziği duyur-
maya, yurt içi ve yurt dışı konserleri-
mize devam edeceğiz. 

Müziğin sizin için anlamı nedir?

Müziği  bir iş, bir meslek, geçinmek 
için yapılan bir uğraş gibi görmü-
yorum. Müzisyenliğin bir meslek 
olduğu modern zamanların insanı-
yız. Biliyorsunuz eskiden böyle de-
ğildi. İşin çok ötesinde görüyorum; 
özünde müzikten merakımı, zevkimi 
tatmine çalışıyorum. Çok klişe bir 

laf olacak ama  müzik hakikaten bir 
hayat tarzı!

Sanatınızı nasıl tanımlarsınız ve si-
zin sanatınıza attığınız imza nedir?

Aslında biz şarkıcıların yaptıkları da 
resim ve mimariden farklı olarak so-
mut olmayan sanat eserlerini bir an 
için somutlaştırmak. "Şarkıcı" söz-
cüğünü bilerek kullanıyorum. San-
ki küçümseyici, kötü bir ifade gibi 
karşılanır oldu bu son zamanlarda; 
oysa yaptığımız tam olarak bu. Al-
bümün ismi benim müzikte yapmak 
istediklerimi de anlatıyor. Temiz bir 
üslupla, eğip bükmeden, onla bunla 
"sentez"lemeden, sevdirmeye filan 
çalışmadan inandığımı ortaya koy-
mak. Eski kaynaklarda kalmış eser-
leri de bugünün dinleyicisiyle bu-
luşturabilirsem ne mutlu bana. 

Dijitalleşen dünyada Klasik Türk 
Müziği’nin geleceğini nasıl görü-
yorsunuz?

Dijital imkânlar müzisyenlerin önü-
nü açıyor. Bugün kolayca her şeye 
ulaşabiliyoruz. Çok yakın bir za-
mana kadar, bir notanın, bir eserin 
kaydı peşinde koşulurmuş. Filanca 
lütfedecek de sizin kasetinize o kay-
dı kopyalayacak, siz de dinleyip ça-
lışacaksınız... Bugün binlerce kaydı 

da notayı da cebimizde taşıyoruz. 
Bu bakımdan büyük kolaylık bizim 
için. Ama bu dijitalleşme içinde bir 
kaos da olduğu muhakkak. Ulaştığı-
nız şeyin doğruluğu için bir denetim 
mekanizması yok. Eskiden zorlukla 
elde ettiğiniz o kayıt, muhtemelen 
iyi bir hocadan geldiği için düzgün 
ve güzeldi. Ama bugün bir eserin 
çok farklı halleri var internette. Öğ-
renci hangisinden çalışacak? Bu di-
jitalleşen dünya algılarımızı da çok 
değiştirdi. Sürekli uyarılıyoruz. Bir 
şey üzerine uzun uzun düşünmeye, 
bir eseri analiz etmeye vs. kimsenin 
sabrı yok. 

İlhamınızı hangi sanatçılardan alır-
sınız?

Asıl kaynağa gitmeye çalışıyorum. 
Tabi asıl kaynak dediğim de o kadar 
eski değil. Çünkü bugün dinleye-
bildiğimiz kayıtların en eskisi an-
cak 1900'lerin başına ait. Ben de taş 
plakları ve radyo kayıtlarını dinli-
yorum. Aslında ilhamımı 1920-1960 
arası kayıtlarından aldığımı söyle-
yebilirim. Münir Nureddin Selçuk, 
Safiye Ayla ve Perihan Altındağ be-
nim için ilk üçte. Onların hiçbiri ile 
karşılaşma imkanım olamadı ama 
ben onları çok yakından tanıyor gi-
biyim.

Türk müziğine büyük 
ilgi duyuyorlar

Yapılmayan şeyler 
gerçekleşsin istiyorum

Selin Yücesoy'un Saklı albümünü 
dinlemek için QR kodu okutabilirsiniz.

“Müziği bir iş, bir 
meslek, geçinmek 
için yapılan bir uğraş 
gibi görmüyorum. 
Müzisyenliğin bir 
meslek olduğu mo-
dern zamanların in-
sanıyız. Biliyorsunuz 
eskiden böyle değil-
di. İşin çok ötesinde 
görüyorum; özünde 
müzikten merakımı, 
zevkimi tatmine ça-
lışıyorum. Çok klişe 
bir laf olacak ama  
müzik hakikaten bir 
hayat tarzı!”
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Başvuru için 
son 4 gün

Bu yıl 12-18 Eylül 
tarihleri arasında 
gerçekleşecek 29. 
Adana Altın Koza Film 
Festivali’nin yarışma 
başvuruları 5 Ağustos’ta 
sona eriyor.

Yeni sezon 
dopdolu geliyor

Borusan Sanat, 2022/23 
sezonunda dopdolu bir 
programla sanatseverlerin 
karşısına 13 Ekim'de 
Borusan İstanbul 
Filarmoni Orkestrası 
konseriyle çıkacak.

“Check Out” sizleri 
bekliyor
Collect Gallery, “Check 
In” başlıklı sergi serisinin 
ardından bekleme alanında 
toplanan eserleri “Check Out” 
başlığı altında sanatseverleri 
bekliyor. Serginin kapıları 6 
Ağustos’a kadar açık.

“Deniz ve Ötesi” isimli kişisel sergisiyle İstanbullu sanatseverlerle buluşan İtalyan ressam Lorenzo 
Mariotti, “Kendimi bildim bileli çizim yapıyorum. Çok küçükken evin duvarlarına çizerdim. Duvarlarda 
hep tekneler, gemiler vardı. Deniz hayatımın tamamını kaplıyor diyebilirim. Ailem sayesinde hep 
denizle iç içeyiz. Bu da çalışmalarıma yansıyor. Resim yapmak karşı konulamaz bir arzu. Her gün resim 
yapıyorum, eğer yapmazsam hayal kırıklığı yaşıyorum.” şeklinde konuşuyor. 

İtalyan ressam Lorenzo Mariotti’nin “Deniz ve Ötesi” isimli kişisel sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Denizcilik konusundaki uzman-
lığını tablolara yansıtan Mariotti’nin eserleri denize ait her şeyi günlük yaşamdan enstantaneler ile sunarak, sanatseverleri farklı bir bakış açısı yakalamaya 
davet ediyor. Mimariden manzaraya, natürmorttan portreye kadar geniş yelpazede üretim yapan sanatçı, 33 yağlı boya eserden oluşan sergi ile deniz tut-
kunlarını farklı deneyimlere ortak ediyor. Denizcilik konusundaki uzmanlığını İtalyan Deniz Kuvvetleri’ne ait efsanevi eğitim gemisi Amerigo Vespucci’de 
bölüm başkanı olarak görev yaptığı yıllarda edinen Mariotti’nin eserlerinde tarihi fırkateynler, gemilerin yanı sıra bir tayfanın ellerine doladığı halattan 
açıktaki savaş gemisine bir kayıktan meraklı gözlerle bakan çocuklara kadar denize dair her şey yer buluyor. Mariotti’nin incelikle işlediği tablolara, İtal-
ya’nın tarihi bölgelerindeki heykel ve yapılara denizi simgeleyen objelerin kattığı güzellik de günlük hayattan enstantaneler ile yansıyor. Denize olan büyük 
tutkusunu çalışmalarına yansıtan Lorenzo Mariotti, hem sergiye hem de çalışmalarına dair sorularımızı yanıtladı. 

Denizle iç içe 
bir hayatımız 
var

Resim 
yapmadığım bir 
günüm yok
Öncelikle sizi kısaca bir tanımak 
isteriz?

1972 yılında Roma’da doğdum. 
Klasik Antik Çağ eğitimimin ar-
dından inşaat mühendisliği ala-
nında doktora yaptım. Roma’daki 
La Sapienza Üniversitesi’nde tek-
nik mimarlık alanında profesör 
oldum. 2002 yılından bu yana 
moleküler biyolog olan Alessand-
ra ile evliyim. Deniz ve Ötesi ser-
gisinin afişinde tasvir ettiğim bir 
kız ve bir erkek, Giulia ve Matteo, 
çocuğumuz var.

İtalyan Deniz Kuvvetleri’ne ait 
Amerigo Vespucci’de bölüm baş-
kanı olarak görev yaptığınızı oku-
dum. Tarihi bir öneme sahip ge-
mide görev yapmak çok kıymetli 
olmalı?

Kesinlikle, benim için çok kıymet-
li zamanlardı. Kısa bir süre de-
niz yardımcı subayı olarak görev 
yaptım. Ardından efsanevi eğitim 
gemisi Amerigo Vespucci’de bö-
lüm başkanı olarak görev yapma 

şansını elde ettim. İlk zamanla-
rımı Leghorn'daki Deniz Harp 
Okulu'nda (Livorno) ve Palazzo 
Marina'da (Roma'daki Deniz Kuv-
vetleri'nin karargâhı) geçirdim. 
Bu üç birim de İtalyan Donanma-
sı’nın temel ve simge hizmet yerle-
rini oluşturur.

Deniz hayatınızda önemli bir 
yere sahip sanırım… Ne ifade edi-
yor size? 

Deniz hayatımın tamamını kaplı-
yor diyebilirim. Aileme de teşek-
kür ediyorum. Eşim Alessandra ve 
çocuklarım sayesinde hep denizle 
iç içeyiz. Latinler “Navigare neces-
se est, vive non est necesse” (Yel-
ken açmak gerekli, yaşamak değil) 
demiş. Bu sözünün ne demek ol-
duğunu anlıyoruz yaşadıkça. 

Peki resim ile yolunuz ne zaman, 
nerede kesişti? 

Resme her zaman büyük ilgi duy-
dum. Kendimi bildim bileli çizim 
yapıyorum. Çok küçükken evin 
duvarlarına çizerdim. Tabii ki 
bu ailemin pek hoşuna gitmezdi. 
Duvarlarda hep tekneler, gemiler 
vardı. Babamın resme olan büyük 
tutkusu beni çok etkiledi. Onun 

sayesinde imgeler, paletler şekil-
lendi. Asıl dönüm noktası ise an-
nemin beni, Roma’daki San Luca 
Akademisi’nin onursal üyesi olan 
Maria Luisa Iannetti ile tanıştır-
masıydı. Onun yeteneği ve tutku-
sundan çok etkilendim.

Resim yapmak size ne hissettiri-
yor? Neler resmetmeyi seviyor-
sunuz?

Resim yapmak karşı konulamaz 
bir arzu. Her gün resim yapıyo-
rum, eğer yapmazsam rahatsızlık 
duyuyorum ve hayal kırıklığı ya-
şıyorum. En keyif aldığım şeyden 
uzak kalmanın hüsranı kaplıyor 
içimi. Mimariden manzaraya, na-
türmorttan portreye kadar geniş 
bir yelpazede üretim yapıyorum 
ancak ister gemi olsun ister mi-
mari, esas olan insanın mahareti…

İşim 
çalışmalarıma 
ilham veriyor
Nelerden ilham alırsınız? 

Resim yapma tutkusu beni bir 
mühendis olarak profesyonel 
çalışma programımda sıklıkla 
rastladığım konuların peşinden 

gitmeye itiyor. Bazen en büyük 
ilham boş bir tuvalden gelmese 
dahi önemli bir müşteriden gelen 
sipariş bile olabilir.

Çalışmalarınızda bir mesaj verme 
kaygısı olur mu?

Bir esere başlamadan önce genel-
likle mesaj kaygısı taşımıyorum. 
Bitmiş bir işe bakarken ve insan-
ların yorumlarını dinlerken bile 
kendimi genellikle resmin gerçek-
liğiyle iletilen mesajların hoş bir 
rahatlamasını hissediyorum.

Çalışmalarını beğendiğiniz ilgili 
takip ettiğiniz ressamlar var mı-
dır?

Elbette… 20’nci yüzyılın başların-
dan İtalyan ve Amerikan isimlerin 
resimleri başta geliyor. Yabancı 
denizcilik şirketleri için resim ya-
pan meslektaşlarımı da ilgiyle ta-
kip ediyorum.

Deniz ve Ötesi serginizden bah-
sedelim istiyorum. İlk kez Türki-
ye’de bir serginiz açıldı. Bu fikir 
nasıl ortaya çıktı? 

Sergi fikri, Rahmi M. Koç Müzele-
ri’nin uluslararası basın danışma-
nı sevgili Bruno Cianci’den geldi. 

m.yilmaz@litrossanat.com

Merve Yılmaz Oruç

Lorenzo Mariotti



ENKA Sanat’ta açık hava 
sinema günleri başlıyor!
ENKA Sanat, Ağustos ayında Başka 
Sinema iş birliğiyle benzersiz 
bir film seçkisi sunuyor. Seçki 
kapsamında 1 Ağustos’ta “Drive 
My Car”, 2 Ağustos’ta “West 
Side Story”, 3 Ağustos’ta “After 
Yang”ve 5 Ağustos’ta “Dune” ENKA 
Açıkhava Tiyatrosu’nda izlenebilir. 

“Geçmiş Uzun Sürer” 
sergisi sona erdi

İlklerin 
festivali geliyor

Kibele Sanat Galerisi’nde 
sanatseverlerle 
buluşan ressam Yalçın 
Gökçebağ’ın "Geçmiş 
Uzun Sürer" başlıklı 
sergisi 23 Temmuz 2022 
tarihinde sona erdi.

Türkiye’nin ilk “Evrensel 
Bilim Kurgu ve Fantastik Film 
Festivali”  28 Eylül-4 Ekim 
tarihleri arasında İstanbul’da 
düzenlenecek.
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Ercan Yılmaz

e.yilmaz@litrossanat.com 

Ahmet Mithat, kara mizah tarzının öne çıktı-
ğı ‘Beliyat-ı Mudhike’yi, James Beresford’un 
başlattığı modadan esinlenerek ortaya 
koyduğunu söylüyor giriş bölümünde. Yap-
maya çalıştığının ‘hem belâlı, yaşayan kişiye 
sıkıntı veren, utandıran hem de komik’ bir 
hikâye tarzını tanıtmak olduğunu öne süren 
Ahmet Mithat, Beresford’un ‘bu dünyada 
gülümseme ve gözyaşının birlikte yaşan-
dığı’ fikrini şiar edinmiş görünüyor. Hem 
yerli hem de yabancı bir dünyaya ait kah-
ramanlar, mekânlar, olgular, durumlar, gü-
lünçlükler, sıradanlıklar arasında dönemin 
hayat tarzına ait esaslı ipuçlarına rastlamak 
mümkün. Kimi yerlerde yanlış batılılaşma 
örnekleri ya da alafranga hayatın henüz tam 
idrak edilememiş hususiyetleri sıralansa da 
batılılaşmaya dair bazı ipuçları da veriliyor 
dönemin okuruna. 

Ahmet Mithat, yapmaya çalıştığı şeyi baş-
ka bir yerde şöyle ifade ediyor: ‘Seyahat-i 
fikriyye yaptırmak; İstanbul’da köşelerde 
bucaklarda dolaştırmak; alaturka âlemler-
de gezdirmek; alafranga âlemlerde eğlen-
dirmek; beşeriyetin hiçbir yerde ve hiçbir 
zaman yakasını kurtaramadığı felâketleri 
gösterip rikkat-i kalbiyyeyi davet etmek; 
yine beşeriyetin hiçbir zaman ve hiçbir yer-
de kendisini kurtaramadığı türlü türlü garip-
likleri gösterip kahkahalarla güldürmek.’ Bu, 
Ahmet Mithat’ın bütün eserlerinin omurga-
sını oluşturan bir bakış açısıdır diyebiliriz; 
-düşündürmek, eğitmek, eğlendirmek…

Kanaatimce Ahmet Mithat’ın dikkate şâyân 
taraflarından biri de bilinçdışının oryan-
talizm tarafından esir alınmasına karşı 
gösterdiği gayret. ‘Oryantalizmin, Osmanlı 
insanının zihnini ele geçirme ve o zihinler 
üzerinde tahakküm mekanizmaları inşa 
etme çabalarının farkında olmuşlar, buna 
kendilerine yakışan bir celadetle karşılık 
vermiş’ler arasında Namık Kemal ve Şeh-
benderzâde ile Ahmet Mithat’ı da sayar 
Hilmi Yavuz. Öte yandan Ahmet Mithat’ın 
'Oksidantalizm'i tanımlarken kullandığı şu 
cümle, kavrama bizde ilk defa atıfta bulu-
nulması bakımından önem arz eder: ‘Biz 
son devir muharrirleri maarif-i garbiyeyi 
şarka ithale çalışan birer müstagribiz.' Ce-
mil Meriç de aynı kanıdadır: Ahmed Mithat 
Efendi'nin 'Batı'nın tanıtıcısı olduğu halde 
Doğu'lu kalan belki de tek müstagrip.' Hem 
‘Beliyat-ı Mudhike’de hem de ‘Karı Koca Ma-
salı’nda Hilmi Yavuz’u ve Cemil Meriç’i doğ-
rulayan hususlar mevcut. Bu bakımdan Türk 
entelijansiyası için de iyi bir örnek teşkil et-
tiği rahatlıkla söylenebilir Ahmet Mithat’ın. 

‘Karı Koca Masalı’nda ise ‘meddah ağzına 
yakın bir lisan’ kullanan bir yazarla karşılaşı-
yoruz. Eser, ‘basit bir monolog’ görünümün-
de olsa da meddah hikâyesi özelliklerini 
taşıyor. Türünü tespit etmekte zorlanmak 
mümkün. Ama bütün türlerin karıştığı ya 
da türlerin ötesinde eğitici ve eğlendirici bir 
‘anlatı’ ile karşılaştığımız da bir gerçek. ‘Karı 
Koca Masalı’nın en önemli özelliği ‘kurmaca’ 
bir yapıya sahip oluşu. Okuru muhatap alan 
anlatıcı kişi (büyük ölçüde Ahmet Mithat’ın 
kendisi) ile okur arasında keyifli bir diyaloğa 
şahit oluyoruz. Dil, yazı, aşk, ahlâk, evlilik, 
kadın-erkek eşitliği ve daha birçok konuda 
okura bir şeyler söylemeye gayret eden ya-
zar, yer yer dağınık üslûbuna rağmen keyifle 
okunan bir metin üretiyor. 

Osmanlı modernleşmesinin Tanzimat ede-
biyatı üzerinden ‘sosyolojik’ eksenli okun-
ması henüz yeterince yapılmış değildir. Bu 
konuya el atıldığında, Ahmet Mithat’ın bit-
mez tükenmez ve ‘sahih’ bir hazine olduğu 
rahatlıkla görülecektir. 

“Hepimiz Midhat 
Efendi’nin 
çocuklarıyız” II

“Resim yapma 
tutkusu beni bir 
mühendis olarak 
profesyonel çalış-
ma programımda 
sıklıkla rastladığım 
konuların peşinden 
gitmeye itiyor. 
Bazen en büyük 
ilham boş bir tuval-
den gelmese dahi 
önemli bir müşte-
riden gelen sipariş 
bile olabilir.”

Müzenin denizcilik koleksiyonun-
da, İngiliz HMS Hood’un Ami-
ral Teknesi ‘Maid of Honour’ çok 
önemli ve benzersiz bir yere sahip. 
Maid of Honour sayesinde de sayın 
Rahmi M. Koç ve bu eşsiz müzeyle 
tanıştım. Müzede sergilenen Maid 
of Honour’ın bir tablosunu yapmış 
ve sayın Koç’a armağan etmiştim. 
Sayın Koç’un burada bir sergi aç-
mam konusundaki daveti de beni 
çok heyecanlandırmıştı. Pandemi 
nedeniyle iki yıl ertelemek zorun-
da kaldık ama nihayet bir arada-
yız. Denizcilik konusunda bu denli 
zengin bir koleksiyonu barındıran 

Rahmi M. Koç Müzesi’nde denize 
ve resme tutkun bir olarak eserleri-
min sergilenmesinden büyük mut-
luluk duyuyorum. Bu tür girişimler, 
genel olarak kültür ve güzellik adı-
na sinerjik bir çaba içinde halklar, 
kurumlar, ülkeler arasındaki te-
masları, iş birliklerini ve dostlukla-
rı teşvik edip geliştiriyor. 

Sergideki eserler burası için özel 
olarak mı hazırlandı? 

Sergide, hepsi yağlıboya 33 eserim 
yer alıyor. Maid of Honour’ın dışın-
da bu sergiye özel hazırladığım tab-
lolardan biri de İstanbul Boğazı’na 

ait. Bu eserimde Boğaz’daki günlük 
yaşamdan anları büyüleyici bir 
ışıkta resmettim.

Rahmi M. Koç için yaptığınız özel 
bir çalışma da yer alıyor eserler 
arasında… 

Yukarıda da dediğim gibi Maid of 
Honour sayesinde sayın Rahmi M. 
Koç ve bu eşsiz müzeyle tanıştım. 
Bu amiral tekneyi görünce tablola-
rımdan biri olmasına karar verdim 
ve eseri bitirdikten sonra Koç’a ar-
mağan ettim. Sergiyle birlikte hem 
objenin kendisi hem de eserim aynı 
anda müzede yer almış oldu.

İstanbul’a bir kez daha 
hayran kaldım

Denizin ötesine taşan bir sergi oldu

Tablolarınıza isimler verir misi-
niz? Her eserin sizde bir hikâyesi 
var mıdır? 

Kesinlikle evet. Her eserim bir dö-
nemi, bir insanı, bir yeri yansıtır ve 
bana da her zaman hatırlatır. Bü-
tün işlerimde, büyük İtalyan ressa-
mı Eduardo de Martino'nun yaptığı 
gibi hepsinden bir parça, bazen de 
bir tutam ironi var. 

Sanatseverleri sergide nasıl bir 
deneyim bekliyor? 

Her şeyden önce insan yaratıcılı-
ğındaki mükemmelliği görecekler. 
Bunun yanında, sanatçıların sade, 
filtrelerden uzak eserleriyle bile za-
mana nasıl ayak uydurabilecekle-
rini, gerçekliklerini nasıl şiirselleş-
tirdiklerini keşfetmenin sürprizini 
yaşayacaklar diye düşünüyorum.

Açıktaki savaş gemisine bir ka-
yıktan meraklı gözlerle bakan 
çocukların olduğu eser beni çok 
etkiledi… Çocuk ve savaş gemisi 
aslında ne kadar birbirinden uzak 
kavramlar. Bu eseri hangi düşün-
celerle yapmıştınız? 

Rus ressam Alexander Deineka’nın 
benzer bir eseri var. Bu eserde, iki 
çocuk bir deniz uçağının kalkışını 
izliyor. İsmi de “Geleceğin havacıla-
rı”ydı. Benim bu mütevazı eserimde 
de üç temel şey var. Çocuklarım, de-
niz ve uçak gemisi Cavour’un fırla-
tışını yaptığı Aletto. Aletto ismi, iki 
kardeşin isimlerinden türetilmiş: 
Al-berto + Etto-re.

İstanbul’a sanırım bu ikinci geli-
şinizdi… Ne düşünüyorsunuz bu 
şehir hakkında? 

İstanbul olağanüstü bir şehir. 1998 
yılında bu şehre Amerigo Vespuc-
ci’de görev yaparken gelmiştim ve 
büyülenmiştim. Hem bir kapı hem 
bir geçiş yolu. Birçok kültüre ev 
sahipliği yapmış bir şehir. İkinci 
gelişimde de bir kez daha hayran 
kaldım.

Şu an neler yapıyorsunuz? Yeni ça-
lışmalarınız var mı?

Şu anda İtalyan Donanması’nın iki 
birimi, uçak gemisi Cavour ve Fran-
cesco Morosini için 16 büyük iş 
üzerinde çalışıyorum. Eylül ayına 
kadar tamamlamayı planlıyorum. 
Ardından özel müşterilerden gelen 
taleplere yoğunlaşacağım. Yeni ser-
giler için de bir şeyler şekilleniyor 
ancak henüz konuşmak için erken.

Rahmi M. Koç Müzeleri olarak 28 
yıldır kültür, eğitim ve eğlence-
nin adresi olmayı sürdürüyoruz. 
Dönemsel sergiler, koleksiyo-
numuza eklenen yeni objeler ile 
yeni ve benzersiz keşifler yap-
mak isteyenlere ev sahipliği ya-
pıyoruz. Çok geniş bir denizcilik 
koleksiyonuna sahibiz. Müzemi-
zin ana bölümlerinden Hasköy 
Tersanesi’nde sergilenen gerçek 
boyutta tekne ve yatlar, sandal-
lar, gemi donatım objeleri, gemi 
makinelerinden oluşan değerli 

bir koleksiyon yer alıyor. Dün-
yayı dolaşmış iki yelkenliye, 
Fenerbahçe Vapuru’ndan Ulu-
çalireis Denizaltısı’na, Gonca ve 
Ysolt gibi birbirinden kıymetli 
buharlı teknelere, sayın Loren-
zo Mariotti’nin de tabloya yan-
sıttığı ve HMS Hood’un Amiral 
Teknesi ‘Maid of Honour’a kadar 
uzanan çok mühim bir mirasa ev 
sahipliği yapıyoruz. Mustafa V. 
Koç Binamızda sergilenen seç-
kin gemi modelleri ise denizci-
lik koleksiyonumuzun bir diğer 

önemli parçasını oluşturuyor. Üç 
yanı denizlerle çevrili ülkemizde 
denizciliğin gelişmesi için, bir 
müze olarak, üzerimize düşen va-
zifeyi layıkıyla yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Bu çerçevede sayın 
Lorenzo Mariotti’nin denizin öte-
sine taşan, günlük yaşamdan ens-
tantaneleri de ustalıkla yansıttığı 
eserleri sanatseverlere farklı bir 
bakış açısı sunuyor. Türkiye’deki 
ilk sergisine Rahmi M. Koç Müze-
leri olarak ev sahipliği yapmış ol-
maktan da son derece mutluyuz. 

Mine Sofuoğlu (Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü) 

Mine Sofuoğlu

Fotoğraf: Giulia Mariotti
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“Konstantiniyye'den 
İstanbul'a” Hırvatistan'a 
konuk oluyor
“Konstantiniyye’den İstanbul’a 
– XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. 
Yüzyıla Boğaziçi’nin Rumeli 
Yakası Fotoğrafları” başlıklı sergi, 
5 Ağustos’a kadar Dubrovnik 
Etnografya Müzesi’nde ziyarete 
açık olacak.

“Rutubet” Venedik 
yolcusu
Yapımcılığını M. Furkan 
Daşbilek’in üstlendiği 
yönetmenliğini Turan Haste’nin 
yaptığı “Rutubet” adlı kısa  filmi 
79. Venedik Uluslararası Film 
Festivali’nin Orizzonti Kısa 
Film Yarışması’nda dünya 
prömiyerini yapacak.

“Karma” sergisi 
Brieflyart’ta

Sanatçı Gürbüz Doğan 
Ekşioğlu’nun “Karma” 
başlıklı sergisi 4 Ağustos  
- 18 Eylül 2022 tarihleri 
arasında kapılarını 
Brieflyart’ta açıyor.

Oyunculukta 
önemli olan 
roldür!
Çok klasik olacak ama tiyat-
ro mu sinema mı? Çünkü bazı 
oyuncuların kendilerini tiyatro-
da daha mutlu hissettiğini belir-
ten açıklamalarını görüyoruz.

Aslolan rolün göz kamaştırıcı 
olması. Sahnede ya da ekran-
da olması oyunculuk açısından 
teknik bir takım detayları değiş-
tirir, hepsi o kadar. Önemli olan 
roldür. Rolün ne dediği ve ne işe 
yaradığıdır.

Oyunculukta eğitimin önemini 
sormak istiyorum. Bu işin eğiti-

mini alan sizler ve bunun hiçbir 
eğitimini almadan oyunculuk 
yapan oyuncular var. Oyuncu-
lukta eğitimin önemi nedir siz-
ce?

Bazı meslekler için ruhsata ih-
tiyaç vardır. O eğitimi almadan 
uçak uçuramaz ya da ameliyat 
yapamazsınız. Hayatını kaybe-

denler olabilir. Bazı mesleklerde 
ise bu tür ruhsatlara gerek yok-
tur. Herkes oyunculuk yapabi-
lir. Ancak oyunculukta eğitim 
yeteneği tamamlar. Şunu unut-
mamak lazım; eğitim almamış 
muazzam oyuncular ve iyi okul-
lardan mezun olduğu halde beş 
para etmez aktörler her zaman 
her ülkede vardır.

Çocuklarım beni 
seyrederek büyüdüler
Oyunculuğunuzun yanı sıra ayrıca seslen-
dirme sanatçılığı da yapıyorsunuz. Genel 
olarak birçok insanın bildiği film ya da di-
zilerden yaptığınız seslendirmeleri payla-
şır mısınız bizimle? Harry Potter filminde 
Severus Snape karakterine ses verdiğiniz 
örnek geliyor benim aklıma.

İnanılmaz Aile’nin babası Bay İnanılmaz, 
Sevimli Canavarlar'da Sullivan, Orman Ki-
tabı'nda Baloo, Kayıp Balık Nemo'da köpek 
balığı Bruce karakterleri ilk aklıma gelenler. 
Çocuklarımın yaptığım seslendirmeleri sey-

rederek büyümesi ise mesleğimin hiç bek-
lemediğim müthiş hediyelerinden biri oldu 
benim için.

Hobisi olan insandan 
zarar gelmez
Oyunculuğunuzdan kalan zamanlarınızda 
ise maketler yapıyorsunuz. Buna bir hay-
li zaman ayırdığınızı da biliyorum. Sizden 
dinleyebilir miyiz bu hobinizi?

Oyunculuk mesleğinde boş zamanınız faz-
lasıyla çoktur. Her oyuncu kendi zevk ve 
zaafiyetlerine göre kullanır bu boş zaman-
larını. Ben o sırada maket masasında olmayı 

seviyorum. Dünyanın en zevkli işlerinden 
biri olarak geliyor bana. Yurt içinde ve yurt 
dışında bu hobinin ciddi ustası olan birçok 
arkadaşım var. Sıklıkla temas halindeyiz 
bu arkadaşlarımızla. İnsanın sadece mes-
leğinden konuşması ve aynı çevrede kapalı 
kalması kısırlaştırıcı bir seçim gibi geliyor 
bana. Hobisi olan insan her zaman iyi insan-
dır bence. Zarar gelmez onlardan.

Kendinize rol model aldığınız ve bugünlere 
gelmenizi sağlayan ustalarınızı da sormak 
istiyorum size.

Yıldız Kenter Hanım'dan mesleğin ciddiye-
tini, Müşfik Kenter Bey'den sihrini, Haldun 

Dormen Bey'den durmadan nezaketle de-
vam etmeyi, Tomris İncer Hanım’dan çalış-
kanlığı, Metin Serezli Bey'den tempoyu ve 
zamanlamayı, Burak Sergen Bey'den gerçek 
olmayı, eşim Almıla Uluer Atabeyoğlu'ndan 
ise karakterin dünyasını kurmayı gördüm. 
Hayatta en iyi olduğum şey hep çırak olmak-
tır.

Genç oyunculara tavsiye ve önerilerinizi 
alabilir miyim sizden?

Rahmetli Altan Erbulak'a atfedilen bir söz 
var, onunla cevaplamak istiyorum bu soru-
yu. “Bu meslek kolaydır. İlk 35 yıl biraz zorla-
nırsın ama sonra yavaş yavaş alışırsın."

T I Y A T R O

Deneyimli tiyatro oyuncusu Kerem Atabeyoğlu, teknolojinin 
gelişmesiyle tiyatroların öldüğü şeklinde yapılan yorumlar için net 
konuştu. Tiyatroya ve kendisine dair her şeyi ise bütün içtenliğiyle 
Litros Sanat okuyucuları için paylaştı: “Tiyatro ölüyor yorumlarına 
inanın hiç kulak asmıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Tiyatro 
bizden büyüktür. Bin yılların içinden, vebadan, türlü salgından, 
dünya savaşlarının içinden çıkmıştır. Yine değiştirip çehresini 
bugünlerin de içinden çıkacaktır. Her zaman olduğu gibi... Buna 
yürekten inanıyorum. Dijital çok yaygınlaştı diye “Sinema bitti, yandı 
kül oldu!” diyen kimse duyuyor musunuz? Ayrıca teknoloji tiyatronun 
rakibi değil dostudur. Gelişen teknik imkanlar tiyatro için yepyeni 
ufaklar açacaktır. Bundan adım gibi eminim.”

Aslında birçoğunuz onu yakından tanıyorsunuz. Kiminiz kendisini tiyatro sahnesinde, kiminiz 
televizyonda izlediği bir dizide, kiminiz ise onu sinema salonunda heyecanla takip ettiği filmde 
seyretti. Kenter Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Tiyatrokare'de birçok oyunda rol aldı. Kariye-
ri Haldun Dormen, Yıldız Kenter ve Metin Serezli gibi usta oyuncularla birlikte sahnede geçti. 
1955'ten 1995'e Dormen Tiyatrosu'nun 40 Yılı isimli derleme kitabı yazdı. 1994 yılında Magazin 
Gazetecileri Derneği’nin “Yılın En Başarılı Tiyatro Oyuncusu” ödülüne, 2004 yılında ise Selim Na-
şit Özcan Tiyatro Ödülleri’nde “En Başarılı Yardımcı Komedi Erkek” ödülüne değer görüldü. Ay-
rıca izlediğiniz birçok reklam, film ve daha birçok yapımda onun sesini duydunuz. Sesiyle birçok 
projeye hayat verdi. Kimi zaman hayranlıkla izlediğiniz bir filmde sevdiğiniz bir karakter aslında 
onun sesiydi. Şimdilerde ise kendisi gibi oyuncu eşi Almıla Uluer Atabeyoğlu Hanımla birlikte 
“Güne Bakan Cam Kırıkları” tiyatro oyunuyla karşımıza çıkıyor. Gelin isterseniz usta oyuncu Ke-
rem Atabeyoğlu’yla gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajımıza geçelim.

Tiyatro 
asla 
ölmez!

h.akar@litrossanat.com

Hakan Akar 

Oyunculuk hayaliniz nasıl 
başladı?

Aklımda ve hayalimde olan 
bir iş değildi aslında bakar-
sanız oyunculuk. Lise yılla-
rımdan beri spor muhabirli-
ği yapıyordum. Basın Yayın 
okurken hoca olarak dersleri-
mize gelen sevgili Celal Kadri 
Kınoğlu'nun ön ayak olmasıy-
la birlikte oyunculuk mace-
ram başladı.
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İçimizi rüyada açığa çıkardığımız gibi sanat 
aracılığıyla da bir düşün yani rüyanın somut-
laması olarak kendimizi ifade ederiz. Sanatçı 
zihninde beliren hayali, kullandığı yöntem 
her ne ise onunla dışa taşırır. İster renkler. İs-
ter kelimeler. İster notalar. Bu yazı ile yazarı ve 
düşleminden taşan kelimeleri takip ederek 
yolumu Ahmet Hamdi Tanpınar’a düşürece-
ğim. Tanpınar’ı ve sanatını yönlendiren en 
önemli mekanizmanın rüya olduğunu söyle-
yebiliriz. Antalyalı Bir Genç Kız’a Mektubu’n-
daki, Antalya’yı, denizini, meyve bahçelerini 
anarak ilk şiirlerini yazdığını ifade ederken 
şunun altını çizer Tanpınar. “Yavaş yavaş bir 
hülya adamı oldum.” Estetiğinin oluşmasın-
da hülyalar etkili olmuştur. Yazar için Antalya 
da bir rüya mekânı haline bürünmüştür. Aynı 
mektubun devamında estetik-rüya ilişkisine 
de değinir:

“Güvercinlik denen deniz mağarasını gör-
düm. Bu mağara suyun hücumuyla açılıp 
kapanan aydınlığıyla benim için mühim bir 
şey oldu. Dediğim gibi gördüklerimi henüz 
gerçek bir keşif haline getirecek seviyede 
değildim. Fakat estetiğimin temeli olan rüya 
fikri biraz da bu mağaraya bağlıdır.”1 

Bir hülya yazarı olarak Tanpınar’ın estetik an-
layışının şekillenmesinde rüyanın ne kadar 
önemli olduğu ortada. Burada rüyadan kas-
tedilen şeyin, iki şekilde anlaşılabileceğini 
düşünüyorum. İlk olarak yazarın bir rüya di-
line, düşsel anlatıma sahip olmasına çıkıyor 
yolum. Başta şiirleri olmak üzere tüm eserle-
rinde hâkim olan rüya hali, görülen gündüz 
düşleri yazarın ruhsal yapısını da faş ediyor 
aslında. Fakat bu yazı dizisinde yolumu, rüya 
nizamına değil, rüyanın bizatihi kendisinin 
yazar tarafından kurmaca içerisinde nasıl ele 
alındığına çıkaracağım. Karakterin gördüğü 
rüyalar üzerinden ilerleyen kurgular içerisin-
de Abdullah Efendi’nin Rüyaları hikayesini 
merkeze alarak rüyaya ve yazarın rüyayı ele 
alış ve yorumlayış şekline dikkat kesileceğim. 
Zira Abdullah Efendi’nin Rüyaları kendi tabi-
riyle rüya estetiğinin bir tarafını vermektedir.2  

Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Tanpınar’ın 
oldukça etkilendiği ve önemsediği Fransız 
şair Nerval’in Eurelya isimli eserine dayanır. 
Bu öykünün, Eurelya’nın ikinci yazımı olması, 
rüya üzerinden ilerleyen bir metin olduğunun 
da ispatı sayılabilir. Zira Nerval için Tanpınar 
şöyle der: “Nerval deli değildi. Sadece rüyayı 
seçen, onun nizamını zaman zaman uyanık 
hayata taşıyan adamdı.”3 Şairin akıl hastalığı-
nı bir sanat metodu olarak kabul etmeyerek 
bu durumu rüyaya bağlar Tanpınar. Böylece 
uyanıkken de rüya görebilen Nerval, Tanpı-
nar’ın düşsel estetiği için önemli bir isim olur. 

Abdullah Efendi’nin Rüyaları’nın anlatımı, 
rüya diline sahip değildir. Bahsedilen elbette 
hikâyenin isminde de kendisini ayân ettiği 
gibi Abdullah’ın kâbusudur. Fakat Tanpınar 
hikâyede, anlatımı ben diliyle değil de üçün-
cü tekil şahısla yaparak fantastik bir atmosfer 
oluşturmuştur. Bu hikâyeyi, rüya görmeye 
benzetiyorum. Görülen bir düşü okumuyo-
rum, bizzat rüyayı görüyorum. 

1. Zeynep Kerman, Tanpınar’ın Mektupları, Dergâh 
Yayınları, Ekim 2007, 4. Baskı, s. 324

2. Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine 
Makaleler, Dergâh Yayınları, 2011, s. 115

3. Age, s.505

Tanpınar’ın 
rüya tabirleri

Salt “Duvarda Bir 
Çatlak” diyor
Salt’ın Varşova Modern Sanat Müzesi 
iş birliğiyle düzenlediği Bilinmeyene 
Doğru sergisi kapsamında hazırlanan 
kamu programı Duvarda Bir Çatlak, 
28 Temmuz'da günü başladı. 
Program, 1989 sonrası dünyada 
sanatın belgesel ve arşivle ilişkisine 
odaklanıyor.

Beşinci edisyon 6 Ekim’de 
görücüye çıkacak

“212 Photography Istanbul” un 5. 
edisyonu, kültür sanat izleyicisini 
fotoğraf odağında kurgulanan 
farklı disiplinlerin de dahil olduğu 
içerikler ve İstanbul’u kapsayan 
programı ile 6-16 Ekim tarihleri 
arasında sanatseverlerle buluşacak.

İran’dan ödülle döndü

Yönetmenliğini ve 
senaristliğini Ensar Altay'ın 
üstlendiği “Kodokushi”, 
İran'da düzenlenen 8. 
Shahr Uluslararası Film 
Festivali"nden “Uluslararası 
En İyi Belgesel” ödülüyle 
döndü.

Merve Uygun

m.uygun@litrossanat.com 

Daha kuvvetli metinlere 
ihtiyacımız var

Teknoloji tiyatronun 
rakibi değil dostudur

Kenter ailesiyle sahneye çıkmak, 
Haldun Dormen’le yol arkadaşlığı…

Beş ayrı yeni proje 
üzerinde çalışıyoruz

Özeleştiri yapmak gere-
kirse oyunculuk olarak 
ülkemizde ne gibi eksikler 
görüyorsunuz?

Gerek yetenekleri gerek 
tutkuları gerekse yaratı-
cılıkları bakımından Türk 
oyuncuları arasında dün-
ya standardında birçok 
isim var. Fakat yazarlık 
konusunda aynı bereket-
ten bahsedemeyeceğim 
maalesef. İyi bir arabanın 
kendi potansiyelini göste-
rebilmesi için iyi yapılmış 
yollara da ihtiyacı vardır. 

Bizim de işimizi iyi yapa-
bilmemiz için kuvvetli me-
tinlere ihtiyacımız var. O 
metinler olmayınca ya da 
araştırılıp çıkarılmayınca 
temcit pilavı gibi habire 
ısıtıp ısıtıp aynı oyunları 
koydu tiyatrolar sahne-
ye yıllar yılı. Aynı rolleri 
oynamaktan köreldi yeni 
bir şey denemeye cesareti 
olmayan kimi oyuncular. 
Fakat son yıllarda kuru-
lan birçok ekip mesleği-
min yarını için müthiş bir 
umut veriyor bana.

Sürekli olarak teknolojinin de geliş-
mesiyle "Tiyatro bitiyor!" şeklinde 
yorumlar yapılıyor. Siz de deneyimli 
bir tiyatro oyuncusu olarak bu ko-
nuda ne düşünüyorsunuz?

Hiç kulak asmıyorum bu tür yapılan 
yorumlara. Size de tavsiye ederim. 
Tiyatro bizden büyüktür. Bin yılların 
içinden, vebadan, türlü salgından, 
dünya savaşlarının içinden çıkmıştır. 
Yine değiştirip çehresini bugünle-
rin de içinden çıkacaktır. Her zaman 
olduğu gibi... Buna yürekten inanı-
yorum. Dijital çok yaygınlaştı diye 
"Sinema bitti, yandı kül oldu!" diyen 
kimse duyuyor musunuz? Ayrıca tek-
noloji tiyatronun rakibi değil dostu-
dur. Gelişen teknik imkanlar tiyatro 
için yepyeni ufaklar açacaktır. Bun-
dan adım gibi eminim.

“Güne Bakan Cam Kırıkları" tiyatro 
oyununu eşiniz Almıla Uluer Atabe-
yoğlu Hanımla birlikte oyunuyor-
sunuz. Oyundan bahseder misiniz 

bizlere? Eşinizle birlikte daha önce 
de başka oyunlarda oynadınız, şimdi 
bu oyunu da birlikte oynamak nasıl 
oldu sizin için?

Türk tiyatrosunun en önemli yazar-
larından bir tanesi olan Memet Bay-
dur'un "Güne Bakan Cam Kırıkları" 
oyununu çok büyük bir aşkla, her sa-
tırının üzerine titreyerek oynuyoruz. 
Herhangi bir piyes değil, bir yadigâr 
adeta bu oyun bizim için. Her akşam 
salonlarımızı dolduran seyircimizle 
beraber bu dilin ne kadar güzel, na-
sıl emsalsiz bir dil olduğunu bir kez 
daha görüyoruz. Bir oyuncunun da 
bir seyircinin de tiyatrodan bekle-
yeceği herşey var Memet Baydur'un 
bu kıymetli eserinde. Biz de oyuna 
layık olmaya çalışıyoruz. Eşim Almı-
la Hanım sadece hayran olduğum bir 
aktris değil aynı zamanda benim öm-
rümün şimal yıldızıdır. Onunla yap-
tığımız her şeye meftunum. Nefes al-
mak dahil. Sahnede onun gibi akıllı, 

yetenekli ve güvenilir bir ortakla be-
raber olmak müthiş bir güç ve tarifi 
imkânsız bir mutluluk veriyor bana.

Dedeniz Selahaddin Enis Atabeyoğ-
lu çok değerli bir roman yazarıydı. 
Babanız Cem Atabeyoğlu ise hem 
çok değerli bir spor yöneticisi hem 
de eski bir gazeteci. Bu değerli iki is-
minde mesleğinizi icra ederken size 
katkıları ve desteklerini de sormak 
istiyorum.

İkisi de rahmetli olan dedemin ve ba-
bamın, namus ve alın terleriyle arka-
larında bıraktıkları eserler bizim en 
kıymetli aile servetimizdir. Her ikisi 
de çalışkan, üretken, kimsenin hak-
kında gözü olmayan insanlardı. Ha-
yatımın her alanında onların torunu 
ve çocuğu olmaya, onların adını taşı-
maya layık olmaya çalışıyorum.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Allah hepimize akıl fikir versin. Muh-
tacız çünkü.

“İnanılmaz 
Aile’nin babası 
Bay İnanıl-
maz, Sevimli 
Canavarlar'da 
Sullivan, Orman 
Kitabı'nda Ba-
loo, Kayıp Balık 
Nemo'da köpek 
balığı Bruce 
karakterleri ilk 
aklıma gelenler. 
Çocuklarımın 
yaptığım seslen-
dirmeleri seyre-
derek büyümesi 
ise mesleğimin 
hiç bekleme-
diğim müthiş 
hediyelerinden 
biri oldu benim 
için.”

Kendi jenerasyonunun birçok ölümsüz oyuncusuyla çalış-
mış biri olarak, kariyerimde en unutamadığım an hangisi 
derseniz, cevap vermek gerçekten çok zor benim için. Kenter 
ailesiyle sahneye çıkmak, Haldun Dormen'le yol arkadaşlı-
ğı yapmak, Metin Serezli’yle birlikte geçen yıllar… Mesleğe 
isimsiz genç oyuncular olarak başlayıp birlikte büyüdüğüm 
onlarca yetenekli yol arkadaşı… Güzel ve gurur duyulacak 
anlarla, anılarla dolu uzun yıllarım oldu oyunculukta. Şar-
kıdaki gibi: “Hayat sana teşekkür ederim”.

Yeni kurulmakta olan bir dijital plat-
form için sahneden dijitale uyarlaya-
cağımız beş ayrı proje üzerinde çalı-
şıyoruz. Bunların ilkinin çekimleri 
bitti, post-prodüksiyon aşamasında, 
ikincisini yazmaya devam ediyorum. 
Önümüzdeki sonbahar yeni bir mec-
rayla yeni bir macerası başlıyor mes-
lek hayatımızın.

Kerem Atabeyoğlu

Günebakan Cam Kırıkları oyunu (2022)

Haldun Dormen ve
Kerem Atabeyoğlu
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Ali Demirtaş

“Benim için kameranın yeri bir etik ve ahlak sorunudur. Her şeye biraz öyle bakıyorum. Mesela Fransız yönetmen Jean-Luc Godard çok güzel bir şey söylemiş-
tir, ‘Kameradaki kaydırmalar bir ahlak sorunudur’ demiştir. Ben daha da ileri gidiyorum, kameranın yeri bir ahlak sorunudur. Bir tek yeri vardır, onun dışında 
başka yeri yoktur. O yeri bulmak lazım ama onu bulmak için de donanım lazım, bilgi birikimi lazım, müthiş bir yetenek lazım. Kimde vardı? Metin Erksan ve 
Lütfi Akad da vardı. Onlar olmasaydı biz iyi filmler yapamazdık. Yani başka filmlere bakarak, Fransız filmine bakarak, bize ait film yapmak çok zor. Biz ustalara 
bakarak, ustaların yüzüne bakarak her şeyi yaptık. Bu yüzden kalıcı oldu filmlerimiz.” Bu sözler geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, Türk sinemasının 
mihenk taşlarından, usta yönetmen Erden Kıral’a ait.

Türk sinemasının usta isimlerinden, filmleri ve bu alana yaptığı diğer tüm katkılarla özel 
ve önemli bir yerde duran bir isim, Erden Kıral geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Kıral 
çektiği filmlerde ve sinema dair tüm çalışmalarında daima gerçeklikten daha çok ‘öz’ün ve 
içtenliğin peşinde oldu. Kameranın yeri ise onun için çok önemliydi. Çünkü Kıral’a göre bu 
konu sinemada etik ve ahlaki bir meseleydi… 

Kameranın doğru
yerini arayan
yönetmen:

ERDEN 
KIRAL

Günü kurtaran değil, 
kalıcı katkılarda 
bulundu
Yaptığı tüm filmlerinde sadece teknik 
olarak değil, her anlamda kameranın 
doğru yerini aradı. O doğru yer belki 
de onun sinemasını oluşmasına sebep 
olan en önemli arayıştı. Kendinden 
önceki usta yönetmenlerin bunu çok 
iyi yaptığını ve onları örnek aldığını 
söylemektense asla gocunmadı. Onu 
Türk sinemasının mihenk taşı yapan 
da buydu belki. Filmografisinde yer 
alan, “Kumcu Ali Yaşar (1968)”, “Ka-
nal (1978)”, “Bereketli Topraklar Üze-
rinde (1979)”, “Hakkâri'de Bir Mevsim 
(1982)”, “Ayna (1984)”, “Dilan (1987)”, 
“Av Zamanı (1988)”, “Mavi Sürgün 
(1993)”, “Aşk Üzerine Söylenmemiş 

Her Şey (1995)”, “Ay Hikâyeleri (1996)”, 
“Avcı (1997)”, “Baba (2000)”, “Baba Evi 
(2001)”, “Babam ve Biz (2002)”, “Ca-
nım Kocacığım (2002)”, “Yolda (2005)”, 
“Vicdan (2008)”, “Haliç (2010)”, “Kuş/
Yük (2012)”, “Gece (2014)” adlı her fil-
mi hafızalara kazındı, yıldız oyuncular 
onun hikayelerine hayat verdi. Film-
leri sadece ulusal değil uluslararası 
alanda kabul gördü, ödüller aldı. Üste-
lik sinema tutkusu yalnız film yapmak 
boyutunda değildi. Gerçek Sinema, 
Çağdaş Sinema, 7. Sanat ve Güney adlı 
dergiler ile Vatan Gazetesi’nde çalıştı, 
sinemaya dair yazılar yazdı, araştır-
malar yaptı ve kaynak oluşturdu. 1984 
yılında Berlin Akademie der Künste 
üyesi oldu ve bu kuruluşunun sine-
ma bölümünün kurucuları arasında 
yer aldı. Kısaca sinema sanatına farklı 

yönleriyle katkıda bulundu hem ülke-
mizde hem de dünyada yedinci sana-
tın gelişimine aracı oldu. Kameranın 
yerinin dahi nerede olması gerektiği 
konusuna kafa yoran, bunu şık veya 
sinematografik resimler kaygısından 
ziyade bir etik ve ahlaki sorun olarak 
gören bir ismin sinemaya katkısının 
olmaması mümkün olabilir miydi? Üs-
telik geçici veya günü kurtaran değil, 
zihinlerimizde yıllarca tartışmamıza 
ve arayışında olmamıza vesile olacak 
bir katkı…

Ezber konuların 
peşinden gitmedi, 
özgündü
“Her türlü sanat bir karşı çıkma, 
eleştirme ve başkaldırma sanatı ol-

muştur. Koşulların bir fotoğraf gibi 
değişebilir değil de devinimsiz bir 
biçimde perdeye yansıtılması bir 
anlamsızlık duygusu verir, boğucu, 
umut kırıcı bir edilgenlik havası ya-
ratır. Bilindiği gibi gerçeklik gerçeği 
olduğu gibi yansıtmak değildir. Sade-
ce izlenimleri filme yansıtmak yetse 
bile, filmlere bir başkaldırma niteliği 
kazandıran içtenliktir.” sözleri, onun 
sinemada yapmaya çalıştığı şeyi ve 
neden bu kadar başarılı olduğunu 
kanıtlar nitelikte sanırım. Zira sadece 
belli kesimlerin değil, tüm sinema-
severlerin ve üreticilerinin sevdiği, 
saydığı bir isimdi Kıral. Bu elbette 
sinemayı nasıl ele aldığı ile yazdığı 
hikayelerin özgünlüğü ve ezber ko-
nulardan bağımsızlığıyla ilgiliydi. 10 
Nisan 1942 tarihinde Gölcük’te dün-

yaya gelen ve İstanbul Devlet Güzel 

Sanatlar Akademisi, Seramik Bölümü 

mezunu olan Kıral, 1968 yılında ya-

zar Tezer Özlü ile hayatını birleştir-

di ve çiftin Deniz adlı çocukları oldu. 

Kıral ve Özlü 1981 yılında ise ayrıldı. 

Türkiye’nin önde gelen birçok film 

festivali ve makamlarınca, “Yaşam 

Boyu Başarı” ve “Onur” ödüllerine la-

yık görülen değerli isim, 17 Temmuz 

2022'de beyin kanaması nedeni ile 

tedavi gördüğü Antalya’da bir hasta-

nede, 80 yaşında hayatını kaybetti. 

Yeri doldurulamaz bu kaybı sinema 

tarihçisi, yazar Burçak Evren, yönet-

men Reis Çelik ve Gece filminde rol 

alan oyuncu Vildan Atasever Litros 

Sanat’a anlattı. 
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“Bilindiği gibi gerçeklik, gerçeği olduğu gibi yansıtmak 
değildir. Sadece izlenimleri filme yansıtmak yetse bile, 
filmlere bir başkaldırma niteliği kazandıran içtenliktir…” 
(Erden Kıral)

Dilerim onun kitabını 
tamamlayacağım

Erden ile tanışıklığım çok eskilere dayanır. 
Belirli bir döneme kadar da sık sık görüştük. 
Almanya’da yaşadığı dönemlerde de bu görüş-
melerimiz devam etti. Birlikte birkaç yayında 
çalıştık. Onun Latin Amerika sineması üzerine 
yazdığı yazılar benim sorumlusu olduğum Va-
tan Gazetesi’nin sanat sayfasında yayınlandı. 
İlk dönem filmlerinin hazırlık çalışmalarında 
da sık sık bilgi alışverişi yapardık. Örneğin 
senaryosunu Yılmaz Güney’in yaptığı, sonra-
sında Şeref Gören’in çekip Cannes Film Festi-
vali’nde altın Palmiye Ödülü’nü kazanan Yol 
filminin (O zamanlar filmin adı Bayram’dı.) 
oyuncu seçimlerinde bir süre birlikte çalış-
mıştık. Sonrasında onun bir filmi üzerine yaz-
dığım eleştiri yüzünden aramız iyice bozuldu. 
Uzun süre dargın kaldık. Tam barıştık derken, 
Nihat Behram’la Yılmaz Güney üzerine Negatif 
Dergisi’nde 22 sayfalık uzun bir söyleşi yaptım. 
Bu söyleşide Yılmaz Güney, Erden Kıral hak-
kında ağır sözler söylüyordu, ben de Nihat’ın 
ağzından yazdığım bu sözleri sansür edeme-
dim. Mümkün olduğunca yumuşatarak yaz-
maya çalıştım. Ama yine de olmadı. Darıldık 
ve uzun bir süre hiç konuşmadık. Son dönem-
lerinde konuşmuyorsak da selamlaştık. Hatta 
onun, yarım kalan kitabımı yazmamı istedi. 
Ama olmadı. Dilerim bir fırsatını bulursam 
tamamlayacağım. Her dostun, her sanatçının 
ölümü, sizin de geçmiş yaşamınızdaki anılar 
pazılındaki bir parçayı söküp götürüyor. Gide-
rek eksiliyor, giderek daha da yalnızlaşıyorsu-
nuz… Ya da varken farkına varmayıp ıskaladı-
ğınız bir dizi düşünceyle baş başa kalıp geçmiş 
yaşamın muhasebesini sorgulamaya başlıyor-
sunuz. Nerede yanlış yaptım… Nerede yanlış 
yaptık diye…. Bu sorunun yanıtı ise, hepimizin 
yaşarken geride bıraktıklarımızdadır.

Filmleri yurt içinden 
ziyade yurt dışında daha 
çok ilgi gördü

Hiç kuşku yok ki Erden Kıral, 1978’den sonra 
ortaya çıkan Yeni Türk Sineması’nın en önde 
gelen yönetmenlerinden biriydi. Yeşilçam’ın 
içinde yetişmiş, Yeşilçam’a alternatif filmler 
yapan bir yönetmendi. Ne yazık ki filmleri çe-
şitli nedenlerden ötürü yurtiçinden çok yurt 
dışında ilgi görüp ödüllendirildi. Örneğin 
onun neredeyse baş yaptı sayılan Bereketli 
Topraklar Üzerinde filminin Antalya’da ya-
rıştığı dönemde jüri üyelerinden biriydim. O 
yıl jüride devlet memurlarının sayısal ağırlığı 
nedeniyle en iyi Türk filmini seçemedik. Aynı 
film bir hafta sonra uluslararası film festival-
lerinde birçok ödül kazandı. O yıl Bereketli 
Topraklar Üzerinde filmin seçilmesi için yap-
tığım uzun uğraşları Erden Kıral öğrenmiş, 
sonrasında çeşitli yazılarında bu uğraşımdan 
övgüyle söz etmiş, hatta bir olayda kanıt ola-
rak kullanmıştı. Geride bıraktıklarına gelince 
o kadar fazla ki? Kıral ilk dönem filmlerinde 
olaylardan çok olgular/durumlar üzerinde 
durdu. Bu sinemamızın alışık olduğu bir du-
rum değil. Zamanı kristalleştiren ağır ve uzun 
planlar. Gereksiz konuşkanlığı dışlayan az 
ama öz diyaloglar ve hepsinden öte toplumsal 
içerikli sorunları irdeleyen konular/hikaye-
ler… Tecimsel kaygılar nedeniyle melodram 
türünün yüceltildiği bir sinema ortamında 
bunları yapmak sanıldığı gibi pek kolay değil 
hem de hiç değildi. Kıral bunları büyük bir 
cesaretle, hiçbir ödün vermeden ama bedelini 
ödeyerek yapan yönetmenlerden biridir.     

Burçak Evren 
(Sinema tarihçisi, Yazar) 

Giovanni Drogo güzel bir günde evini terk 
edip Bastiani Kalesi’ne doğru yol aldığın-
da sonsuz imkânlar sıralanıyordu haya-
tında. Öncelikle gençti; yaşayabileceği 
uzun bir hayatı vardı. Askerdi ama ölene 
kadar böyle kalmak zorunda değildi. İste-
diği vakit fikrini değiştirip üniformasından 
vazgeçebilir ve yepyeni bir meslek seçe-
bilirdi. Dilediği kadar sevebilir ve sayısız 
aşkı hayatına sığdırabilirdi. Tek bir kadına 
umut bağlamak zorunda değildi; o saat-
ten sonra yeni bir gönül macerasını göze 
alamayacak kadar yorgun da değildi. Kı-
sacası Drogo, ömrünün baharındaydı ve 
zaman, onun lehine işliyordu. Henüz.

Genç teğmen kaleye ayak bastığında ilk 
hissini önemsemedi. Oysa o ilk histe, in-
sanın bilmediği birçok kehanet saklıydı. 
Yeni bir durum karşısında olumlu veya 
olumsuz birçok duygu harekete geçer 
ve insanı uyarmaya çalışır. Fakat çoğu 
zaman ona sağır kalınır. Drogo, ilk hissin 
ezici ağırlığından kaçamadı ve bir hu-
zursuzluk kuşattı ruhunu. Kendini hiçbir 
şekilde kaleye ait hissetmediği gibi bir 
yanlışlık sonucu buraya gönderildiğine 
inandı. O yüzden de yaptığı ilk iş komu-
tanla konuşup bir an önce kaleden gitme 
isteğini bildirmek oldu. Ama kale canlıydı 
ve bir kez eline geçirdiği kişiyi, bırakma 
niyetinde değildi.

Birbirinin aynı günlerin içine düştü Drogo 
ancak bunu sorun etmedi çünkü askerlik, 
büyük bir rutinden başka bir şey değildi. 
Nöbetler, erken kalkmalar, kart oynama-
lar, sınırı gözlemeler ve tekrar nöbetler-
den oluşan bir çember yuvarlanıp durdu 
teğmenin hayatında. Drogo, kocaman bir 
beklemeye dönüştüğünü anlamadı. Ön-
celeri kalede biraz görev yapıp gitme gü-
nünü bekledi, sağlık kontrolünü bekledi 
ama en çok da Tatar Çölü’nden bir gün çı-
kıp geleceğine inandığı düşmanı bekledi.

Drogo, kalenin sürekli sabır fısıldamasına 
itaat etti ve o kadar çok bekledi ki ömrü-
nün son günlerine geldiğini anlamadı. Ni-
hayet düşman çölde belirdiğinde Drogo 
için yolun sonu görünmüştü. Bırak savaş-
mayı, ayakta duracak gücü yoktu. Olası 
bir kahramanlığın içinden çekilip sıradan 
hayata gönderildi Drogo. Kaderinde bir 
savaşçı olarak değil, savaşı gençliği paha-
sına beklemiş, beklemekten vazgeçme-
miş, onun uğrunda birçok hayat ve mut-
luluk ihtimalinden kaçmış bir başarısız 
olarak ölmek vardı.

Roman, sarsıcı bir şekilde sona ererken 
ayna okura döner. Drogo ve Bastiani Ka-
lesi sıradan kavramlar mı? Eseri okuyan 
herkes bilir hiçbir okurun bu romandan 
hasarsız çıkamayacağını. Çünkü anlarız 
ki hepimiz biraz Giovanni Drogo çünkü 
hepimizin hayatında bir Bastiani Kalesi 
var. Hatta biraz daha düşününce kalelerin 
birden fazla olduğunu, uğrunda durmak-
sızın beklediğimiz, bizi ölümden başka bir 
diyara götürmeyeceğini bildiğimiz sayısız 
Bastiani kalemizin olduğunu görürüz. Bir 
iş bekleriz, bir aşk, bir fırsat, bir duygu 
bekleriz.

Bizim hâlâ kalelerimizi terk etme, yeniden 
başlama fırsatımız var. Yapmazsak çölün 
uzak noktasına gözlerimizi diker, ölüm 
meleğinin soluğunu yüzümüzde hisse-
dene kadar yeni Bastiani kaleleri inşa et-
meyi sürdürürüz. Zaman lehimize işliyor. 
Henüz…

Bastiani kalelerimiz

Naime Erkovan

n.erkovan@litrossanat.com

Erden Kıral sinema sevda-
lısıydı. Onca yorgunluğuna 
rağmen yine hikâye anlat-
mak ve hikayeleriyle in-
sanlara ulaşmak istiyordu. 
Ömrünü böyle yaşadı, sine-
ma ile. Ben Erden Hocamla 
hikâye anlatma şerefine 
eriştim ve hatta jüri üyeliği 

vesilesiyle birlikte çok kıy-
metli paylaşımlarımız oldu. 
Hikâye anlatıcılığına dair 
çok şey öğrendim ondan. 
O benim ustamdı ve sine-
mamız için çok değerliydi. 
Ömrüm boyunca unutma-
yacağım. Devri daim, mekâ-
nı cennet, ruhu şad olsun. 

Ondan çok şey 
öğrendim

Hiçbir zaman 
taklit etmedi

Vildan Atasever (Oyuncu)

Reis Çelik (Yönetmen)

Erden Kıral Türkiye'de bağım-
sız sinemanın en önemli usta-
larından biriydi. İlk filminden 
itibaren ülke sorunlarına ve 
toplumun aydınlanmasına 
yönelik duruşunu değiştirme-
den aynı çizgide filmler yaptı. 
O bir sinema entelektüeliydi. 
Bütün dünya sinemasını takip 
ederdi. Sinemanın geçmiş ve 
yeni akımları üzerine sonsuz 
konuşmalar yapabileceğiniz 
birikime sahip bir yönetmen-
di. Ama Erden Kıral dünya si-
nemasını bu kadar sıkı takip 
etmesine rağmen ve bütün 
filmleri sahne sahne anlatacak 

kadar hâkim olmasına rağmen 
o hiçbir zaman taklit bir sine-
ma yapma çizgisine düşmedi. 
Çünkü o, “Bresson, Tarkovski 
ya da Coppala gibi büyük si-
nemacılar kendi alanlarında 
çok büyük filmler üretmişler. 
Onlar kendi toplumsal doku-
ları üzerine sinemalarını kur-
muşlar. Bizler, onlar çok iyi 
diye onları taklit ederek çok 
daha iyi sinemacı olamayız. Bu 
yüzden kendi öykümüzden ve 
kendi yaratacağımız sinema 
diline kafa yormamız lazım.” 
derdi. Gerçekten de filmlerini 
hep o dilde kurmaya çalıştı. 
Örneğin kırsal hikayeler de 
çekti, kent hikayeleri de. Ama 
ne konu edinirse edinsin o 
hikâyeye bir Erden Kıral üst 
kimliği ve dili kazandırdı. Yani 
anlaşılır bir entelektüel dü-
zeyi çok basit dille filmlerine 
kodlamayı başardı. Son olarak 
haziran ayının son haftasında 
birlikte bir film festivalindey-

dik. Uzun uzun konuştuk. Yeni 
projelerinden bahsetti. Seksen 
yaşına gelmişti ama üretme 
heyecanı hala çok yüksekti. Bir 
an önce sete çıkmak istediği-
ni ama ekonomik koşulların 
beklediği gibi gitmediğinden 
yakındı. Ayrıldığımızdan bir 
hafta sonra hastalandığını öğ-
rendik. Tüm süreci arkadaşla-
rımızla takip ettik. Cenazesini 
Antalya Büyükşehir Belediye-
si uçakla İstanbul’a gönderdi. 
Karşılamaya ben gittim, yal-
nızdım. Cenaze arabası şoförü 
ile birlikte uzun süre bekledik, 
işlemler bitti ve tabutunu geti-
rip cenaze arabasına koyduk-
larında onun içinde 1 hafta 
önce gülüp söyleştiğimiz Er-
den Kıral olduğunu kabul-
lenmeye çalıştım uzun süre. 
Arabayla cenaze aracını takip 
ettim. Sonra içimden, “Dert 
etme be Erden abi, görüyorsun 
ki her halükârda seni takip 
ediyoruz.” dedim.

S İ N E M A

Burçak Evren, Erden Kıral ile

Vildan Atasever Erden Kıral ile
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“Entelektüel ve 
artistik seviyesi 
yüksek bir önderdi”
Abdullah Harmancı

Rasim Özdenören ne demektir? Ra-
sim Özdenören, 1940 yılında doğmuş, 
1957 senesinde edebiyata dahil ol-
muştu. Vefat ettiğinde yazı hayatının 
65. senesindeydi. Şöyle anlatayım: 
Cumhuriyet 100 yaşında. Dini endi-
şeleri olan veya muhafazakâr diye 
tabir edebileceğimiz toplum kesimle-
ri, Türkiye’de, son elli senede isbat-ı 
vücut etmeye başladılar. Seküler ke-
simler ülkede “efendi”, dindarlar ise 
entelektüel dünyadan nasibi olmayan 
“köylüler” gibi algılanmaktaydı. Özde-
nören ve arkadaşları, seküler kesimle-
rin üzerinde şok etkisi yarattılar. Top-
lumun sosyokültürel seviyesi düşük, 
eğitimsiz, kültür sanat alanında varlık 
gösteremeyen kesimlerinin, örneğin 
Diriliş, Edebiyat ya da Mavera gibi bir 
dergi çıkartması bile yeterince şaşır-
tıcı idi. Meseleyi bilenlerin gözünde… 
“Efendi”nin diliyle “köle”nin inancı-
nın soğukkanlı, sanatsal bir dille ifa-
de edilmesi Türkiye’de yaşanmaya 
başlanan büyük dönüşümün ilk işa-
retleriydi. Rasim Özdenören, bu ülke-
nin inananlarının da -bal gibi- dünya 
çapında edebiyat ve felsefe örnekleri 
sunabileceğini gösteren bir kalemdir. 

h.aygul@litrossanat.com

Halil İbrahim Aygül

Müslümanca 
düşünen ve
gül yetiştiren
adam
Lise yıllarımda merhum Asım Gültekin’in derslerinde ilk defa duydum adını Rasim Özdenören’in. 
“Yedi Güzel Adam” diye adlandırılan oluşumdan olduğunu da… Kimdi bu “Yedi Güzel Adam”? Cahit 
Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören 
üzerine herkes ittifak eder fakat yedinci güzel adam kimine göre Ali Kutay kimine göre de Sezai 
Karakoç olur. Nuri Pakdil; “Yedi Güzel Adam olarak nitelenen bizler, gerçekten, övünmek gibi de 
olsun, olağanüstü bir arkadaş topluluğuyduk” diyor. Cahit Zarifoğlu’nun “Yedi Güzel Adam” şiiri ile 
daha iyi anladık bu güzel adamları. Asım Gültekin son sınıf Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde müf-
redata bağlı kalmaksızın bizi edebiyat evreninde efsanevi bir yolculuğa çıkarırdı. O dönem Türk 
Dili ve Edebiyatı ders kitaplarında yeterince yer verilmeyen, adını zikrettiğim isimleri bu derslerde 
duyardık. Asım abi vefat ettiğinde Rasim Özdenören; “sağ kolum koptu sandım” demişti. Sağ koluy-
du gerçekten de ve Asım abinin vefatının ikinci yıl dönümünde hastalığı nüksederek yoğun bakıma 
alındı. Bir gün sonra da ebedi âleme irtihal etti. Vefatının ardından herkes aynı sözü söyledi: “Gül 
Yetiştiren Adam aramızdan ayrıldı.” Ne güzel bir yakıştırma. Kendi eserinin adı ile anılmak ayrı bir 
güzellik. “Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler” belki en çok okunan eserlerinden biri oldu. 
Tanıyan herkes onun “Müslümanca Düşünen Adam” olduğuna şahitlik etti. Hakkında çok şey söy-
lendi ve söylenecektir. Burada bana ve bize düşen hisse de öyle sanıyorum ki onun eserlerini tekrar 
tekrar okumaktır. Yaşar Kemâl’in dediği gibi “O iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler.” Fakat 
bir farkla; o iyi insanların ardından gelen onca güzel insan halen aramızda. Sağlıklarında değer-
lerini bilmeyi ve istifade edebilmeyi temenni ediyorum. Rasim Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum. 
“Yedi Güzel Adam”ın son temsilcisi Rasim Özdenören’i, şahsiyetini ve sanatını yakından tanıyan 
Abdullah Harmancı, Arif Ay, Atıf Bedir, Necip Tosun ve Şaban Sağlık’a sordum. İstifadeli okumalar 
dilerim.

Elbette Necip Fazıl, Karakoç ve Topçu 
gibiler, ilk örnekleri vermişti. Özdenö-
ren ve çevresi ise bu ilk başarıları hem 
yukarıya çektiler hem de çeşitlendir-
diler. Ülkede kültürel hareketlilik, 
seneler ilerledikçe, daima muhafa-
zakârların lehine olarak değişti. Bu-
gün Türkiye’de neşredilen dört öykü 
dergisinin sadece biri seküler çevreler 
tarafından çıkarılıyor. Dindarlar ülke 
edebiyatının gerçek resmini oluştura-
cak güce erişti. Çünkü onların Rasim 
Özdenören gibi entelektüel ve artistik 
seviyesi çok yüksek önderleri oldu.

“Rasim Özdenören, 
günümüz Türkiye’sin-
de zihin karışıklığı 
yaşamayan, Batı kav-
ramlarıyla düşünme-
yen, inancımızın asli 
kaynaklarından bes-
lenen bir düşünür-
dür.”

Müslümanca bir 
bakışla insanlığın 
sorunlarını 
irdelemiştir
Arif Ay

Rasim Özdenören yalnız Türk edebi-
yatının değil -kitapları dünya dilleri-
ne çevrilse de çevrilmese de- dünya 
edebiyatının da önemli yazarların-
dan biridir. Rasim Özdenören, ede-
biyatçılığının yanı sıra bir düşünce 
adamıdır. O, günümüz Türkiye’sinde 
zihin karışıklığı yaşamayan, Batı kav-
ramlarıyla düşünmeyen, inancımızın 
asli kaynaklarından beslenen bir dü-
şünürdür. Öykülerinde de düşünce 
yazılarında da hep insanın evrensel 
sorunlarını ele almıştır. Müslüman-
ca bir bakışla insanlığın sorunlarını 
irdelemiştir. Hep umuttan ve aydın-

lıktan yana olmuştur. O evrensel bir 
yazardır. Çünkü inancımız evren-
seldir. O çağdaş bir yazardır. Çünkü 
inancımız çağdaştır. Medeniyetimizin 
bu topraklardaki izini sürerek, onun 
birikimleriyle beslenerek, ustalıklı 
bir anlatımla ellinin üstünde eser ver-
miştir. İnsanlar kimi ve neyi okurlar-
sa okusunlar, eğer Rasim Özdenören 
okumamışlarsa mutlaka bir şeyleri 
eksik kalmıştır. O iyi bir öykü yazarı-
dır. O, öykülerinde bu toprakların in-
sanın ruh dünyasına ışık tuttu. Sıkın-
tılarını, umutlarını, çaresizliklerini 
anlattı. Onlara dışardan biri gibi bak-
madı. Ülkemizdeki kültür kırımının 
bütün olumsuzluklarını yaşayan bir 
yazar olarak kendi kadim kültürümü-
ze sahip çıktı. Denemeleri bu çabanın 
ürünleridir. Necip Fazıl, Sezai Kara-
koç, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, 
Erdem Bayazıt, Alaeddin Özdenören, 
Cahit Zarifoğlu bu isimlerle birlik-
te ülkemizde Yerli Düşünce hareketi 
başlatıldı. Rasim Özdenören hem sa-
nat planında hem de düşünce planın-
da eserler vermiş bir yazar olarak bu 
topluluğun önemli bir kişisidir.

Okuruna daima yeni 
şeyler söylerdi
Atıf Bedir 

Rasim Ağabey’le son on beş yıldır Nuri 
Ağabey (Pakdil) sayesinde sıkça aynı 
ortamda bulunduk. Birlikte yolculuk 
yaptık, tuz, ekmek yedik. Son yedi yıl 
ise onun öncülüğünde Hece dergisin-
de birlikte yol yürüdük. 2015 yılında 
Hece dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
olduğunda biz de aynı tarihte yayın 
kurulunda yer aldık. Mart 2020’den 
itibaren ise derginin editörü olarak 
yüz yüze olmasa bile (salgın ve hastalı-
ğı nedeniyle) telefonla sıkça görüştük. 
Genel Yayın Yönetmeni olduktan son-
ra dergiye Önyazı yazmaya başlamıştı. 
Önyazıları genellikle son gün yazardı. 
Yazı için aradığımda, “Yazı kafamda 

hazır, sadece kâğıda dökmesi kaldı.” 
der ve bir iki saat içinde gönderece-
ğini söylerdi. Gerçekten yazı bir iki 
saat içinde gelirdi. Onun deneme ve 
düşünce yazıları ile öyküleri hem çok 
farklıdır hem de benzerdir. Farkı şu: 
yazılarında ele aldığı konuyu en ince 
ayrıntısına kadar irdeler, konunun 
anlaşılmayan bir tarafı kalmaz, sa-
nırsınız ki o yazıyı yazarken yüzlerce 
kaynağa bakmış, araştırmış ve o konu 
ile ilgili söylenecek ne varsa kâğıda 
dökmüştür. Oysa yazılarını yazarken 
bir ömrün birikimini yansıtmıştır. 
Zaten okudukları, bildikleri zihnin-
de dipdiri durmaktadır. Ama okura 
zihnindeki kuru bilgileri doğrudan 
aktarmaz, kendine has bir üslup ve 
düşünme biçimiyle okura daima yeni 
şeyler söylerdi. Okur, bildiği konular 
anlatılıyor diye düşündüğü bir kitabı-
nı açtığında ve okumaya başladığında 
daha ilk cümlede yeni bir anlatı biçi-
mi ve üslubu ile karşı karşıya oldu-
ğunu görür. Onun ele aldığı konulara 
çok farklı bakış açılarıyla baktığını ve 
o ana kadar hiç aklımıza gelmeyen, 
belki de şaşırdığımız ya da bizi sarsan 
düşünme ve yazma biçimini gördü-
ğümüzde karşımızda haza bir anlatı 
ustası olduğunu görürüz. Öykülerinin 
denemelerine benzer yanı ayrıntılara 
olan dikkatidir. Sonrası denemelerin-
den ve düşünce yazılarından ayrılır. 
Öykülerinde varmak istediği son nok-
tanın “bir anın öyküsü”nü yazmak ol-
duğunu söylediğini hatırlıyorum bir 
söyleşisinde. Aslında son öykülerinde 
bunu başarmıştır da. Hayatın içinde 
donup kalmış bir fotoğraf karesinin 
öyküsü nasıl yazılırsa o da öyle kare-
lerin öykülerini yazmıştır. 

Kültürümüzü etkile-
miş yazarlardandı

Necip Tosun

Türkiye, Türk düşünce ve edebiyatı 
önemli isimlerinden birini kaybet-

ti. Rasim Özdenören gerek düşünce 
yazılarıyla gerekse öyküleriyle ede-
biyatımızı, kültürümüzü etkilemiş 
yazarlardan biriydi. Rasim Özdenö-
ren edebiyat ve düşünce dünyasında, 
Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören, 
Erdem Bayazıt ve Akif İnan ile birlikte 
anılır. Bunlara Sezai Karakoç ve Nuri 
Pakdil’i de eklersek güncel tanımlama 
ile “yedi güzel adam” ortaya çıkar. Ra-
sim Özdenören’in edebiyat ve düşün-
ce çizgisi Büyük Doğu, Diriliş, Edebi-
yat ve Mavera dergileri ile şekillenir, 
yol alır, biçimlenir. Kendisiyle 30 yılı 
aşkın bir ağabey-kardeş ilişkimiz var-
dır. Mekânı cennet olsun.

Tek kişilik dev kadro

Şaban Sağlık

Rasim Özdenören, yeni bir aydın tipi-
nin en dikkate değer örneğidir. Ede-
biyatın bütün türlerinde eser veren 
Özdenören, sayısı 40’ı bulan ve adeta 
bir külliyat oluşturan çok sayıda ese-
rin de yazarıdır. Modernleşme süre-
ciyle birlikte gelen siyasi ve kültürel 
kurumları köklü bir eleştiriye tabi 
tutan Özdenören, bütün eserlerini bu 
tavrı merkeze alan bir bakış açısıyla 
yazmıştır. Bu eserlerde batılılaşmaya 
baş kaldırma ve muhalefet etme gibi 
bir içerik de hakimdir. İki fakülte bi-
tiren ve yurt dışı tecrübesi de yaşayan 
Özdenören, tercüme yapacak dere-
cede yabancı dil de bilmektedir. Batı 
edebiyatı ve felsefesiyle de yakından 
ilgilenir. Yazılarında hem Müslüman 
düşünür ve yazarlara hem de Batılı 
yazar ve aydınlara yer verir.  O, bütün 
bu eserlerde eleştirici, reddedici, tek-
lif edici, sorular sorucu, onaylayıcı, 
analiz edici, mukayese edici, güncel 
olayları ve gelişmeleri takip edici vs. 
şeklinde ifade edeceğimiz çok yönlü 
bir bakış açısına da sahiptir. Kısaca 
Rasim Özdenören adeta “tek kişilik 
dev kadro”dur.
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RASİM ÖZDENÖREN KÜLLİYATINDAN TAVSİYELER

RASİM
ÖZDENÖREN
ÜZERİNE
YAZILAN
KİTAPLAR

Aşkın Diyalektiği / 
Rasim Özdenören / İz 
Tavsiye Eden: Necip 
Tosun
Özdenören, aşkı 
bir mecaz kılan 
beşerî koşulla-
rın bir köprü, 
bir merdiven 
olduğunu ihsas 
ettirirken, aşkın 
gerçeğini yatay 
boyutu dikey 
boyuta bağlama-
nın bir imkanı 
olarak irdeliyor. 
Aşkın diyalektiği 
ise, bu bağlan-
tıyı kurmanın, aşk derdine düşmenin, 
merdiveni çıkmanın kendine özgü se-
rüveninde karşılaşılan türlü hallerden 
ibaret; kalbin çeşitli hallerinden...

Denize Açılan 
Kapı’da, anlatımın 
kendisi hayatın bütün 
güçleriyle karşılaşıyor, 
karışıyor, kıvamını 
buluyor. Yazar, denize 
kavuşmak isteyen 
ırmaklar gibi kendi 
çalkantısının içinde 
debelenip duran 
insanları ‘vuslat 
kapısı’nda karşılıyor...

Denize Açılan Kapı/ 
Rasim Özdenören / İz
Tavsiye Eden: Abdullah 
Harmancı
Türk öykücülüğüne ve düşünce dünya-
sına yeni fikirler ve boyutlar kazandıra-
rak unutulmaz eserler veren Rasim Öz-
denören, öykü ve düşüncedeki istikrarlı 
ve güçlü konumuyla kendinden sonra 
gelen pek çok yazarı etkiledi. Türkçeyi 
doğru ve güzel kullanmaktaki mahareti, 
insan ruhunun 
sırlarına vâkıf 
olması, gözlem-
ciliği, ayrıntıları 
yakalamadaki 
ustalığı, dilde 
ve muhtevada 
yerli duruşu her 
kesimde kabul 
gördü. Öyküle-
ri; özetlenemez 
oluşuyla, her 
defasında yeniyi 
ve yenilenmeyi 
yakalamasıyla dikkat çekti. Benliğimi-
zi, bilincimizi tazeleyen, okuyucusu-
nu tekraren kendine çağıran metinler 
ortaya koydu. Toplumdaki değişmeyi, 
yabancılaşmayı, uyumsuzluğu, modern 
çağın insanının dramını ve trajiğini ser-
gilemedeki başarısıyla özgün bir yere 
sahip oldu. Bu özellikleriyle edebiyat 
ve düşün dünyamızın bilgesi olarak 
anıldı. Türk öykücülüğünün ve dene-
me yazarlığının gelmiş geçmiş en usta 
kalemlerinden biri olarak temayüz etti.
İnsanımızın paramparça dünyasına bir 
ışık gibi akıyor Rasim Özdenören... De-
nize Açılan Kapı’da, anlatımın kendisi 

hayatın bütün güçleriyle karşılaşıyor, 
karışıyor, kıvamını buluyor. Yazar, de-
nize kavuşmak isteyen ırmaklar gibi 
kendi çalkantısının içinde debelenip 
duran insanları ‘vuslat kapısı’nda karşı-
lıyor... Denize Açılan Kapı, insanın ken-
di gerçeğiyle boğuşarak akarken varıp 
dayandığı bir geçitteki fıtrî dinginliği, 
hayatın asude gidişatı altında yatan ha-
reketli metafizik yüzünü çarpıcı üslu-
buyla dile getiriyor…

Gül Yetiştiren Adam/ 
Rasim Özdenören / İz

Tavsiye Eden: Şaban 
Sağlık
Anadolu'nun bir taşra kentinden Yeni 
Dünya'nın metropollerine kadar uza-
nan bir coğrafyada kaynaşan insanı-
mız... Modernleşmiş olanlarla kişilikle-
rini koruma çabasıyla bunun dışında 
kalanlar... Her iki kesitte yaşayan in-
sanların kendi kendileriyle gerek çev-
releriyle olan çatışmalarından doğan 
dram... Eksik kalmış aşklar, eksik bıra-
kılmış eylemler... Bu kitabı okurken Batı 
kültürünün baskısı ile çaresiz bırakıl-
mış insanımızın 
bocalayışını, gizli 
protestolarını ve 
gizli kabullenişle-
rini göreceksiniz... 
Rasim Özdenö-
ren'in üslubunu 
sevenler, bu ki-
tapta onun başlıca 
özelliklerini bir 
arada bulacaklar... 
MEB tarafından 
okullarda tavsiye 
edilen kitaplardan 
olan Gül Yetiştiren Adam, yeni baskısıy-
la raflarda yerini aldı.

Kafa Karıştıran 
Kelimeler / Rasim 
Özdenören / İz

Tavsiye Eden: Arif Ay
Kelimeler, bir milletin ortak varlığı… 
Eğer kelimeye yüklenen anlamlar bo-
zulursa ve değişirse ne olur? Bir top-
lumda aynı kelime ya da kavram top-
lum için aynı 
anlamları ifade 
etmekten uzak-
laşmışsa nasıl 
bir karmaşa or-
taya çıkar?Öz-
denören,  Kafa 
K a r ı ş t ı r a n 
Kelimeler ’de, 
geçmişinde İs-
lâm’ı yaşamış 
ve Türkçe ko-
nuşulan ülkemizde, Batılılaşma süre-
ciyle ortaya çıkan kelimelerin anlam 
kaymalarından ortaya çıkan karmaşa-
ya ve sloganlarla dolu kafalardaki kafa 
karışıklığına ışık tutuyor, İslâmî bir 
bakış açısıyla kelimeleri irdeliyor. Hic-
ret, tasavvuf, akıl, bilim, demokrasi, öz-
gürlük… Kelimelerine sahip çıkamayan 
toplumlarda çıkan kargaşaya, karma-
şaya, düşünme bozukluklarına dikkat 
çekiyor. Düşünmenin ve özellikle de 
Müslümanca düşünmenin yolunu açı-
yor bizlere.

Işıyan Kelimeler & 
Rasim Özdenören 
/ Alim Kahraman / 
Kaknüs
Âlim Kahra-
man’ın ha-
zırladığı eser, 
bir Sunuş ve 
Zamandizin’le 
başlıyor. Kita-
ba Ebubekir 
Eroğlu, Selim 
İleri, Nursel 
Duruel, Kur-
tuluş Kayalı, 
Feridun Andaç, 
İlhan Kutlu-
er, Turan Karataş, Yılmaz Taşçıoğlu, 
Mustafa Everdi, Fatma Karabıyık Bar-
barosoğlu, Nalan Barbarosoğlu, Mu-
rat Yalçın, Cevdet Karal, Betül Dün-
der, Meral Demirel, Ahmet Kekeç 
ve Abdullah Harmancı farklı bakış 
açıları ve özgün yorumlar içeren bi-
rer yazılarıyla katılmışlardır. Rasim 
Özdenören’le yapılmış üç oturumun 
da yer aldığı kitapta ayrıca yazarla il-
gili olarak hazırlanmış kapsamlı bir 
kaynakça bulunmaktadır. Özdenören 
hakkında 1968’den bu yana yazılagel-
miş değerlendirme yazılarından yapı-
lan alıntılarla zenginleşen eser; yazarı 
anlamak isteyenlerin ve yeni görüşler 
geliştirecek kuşakların yoluna bir ışık 
düşürecektir. Rasim Özdenören, tek-
rar tekrar kendisine dönülen ve hiçbir 
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Müslümanca 
Düşünme Üzerine 
Denemeler / Rasim 
Özdenören / İz 

Tavsiye Eden: Atıf Bedir
İnsanın, top-
lumsal hayatı 
gibi düşünce 
hayatının da 
karmaşıklaştı-
ğı bir dünyada 
"Müslümanca 
düşünme"nin 
imkân ve yön-
temi nedir? 
İslâm konu-
sunda yeterli 
" m a l u m a t " a 
sahip olmak, 
"Müslümanca 
düşünmek için 
yeter mi? İslâm özü ve bütünüyle 
kaynaştırılamayan bilginin, düşünme 
etkinliğini oryantalist bakış açısına 
mahkûm etmesi kaçınılmaz olmaya-
cak mı? Edebiyat ve özellikle öykü 
alanındaki başarılı ürünleriyle de 
tanınan Rasim Özdenören, bu önem-
li sorunları kuşatıcı bir perspektifle 
gündeme getirmekte ve sahip olduğu 
zengin birikimini başarıyla işleyerek, 
tartışmaktadır.

dönüşü karşılıksız bırakmayan metinler 
yazdı; yazmaya devam ediyor.

Özdenören'in modern an-
latım tekniklerini kullanma 
ve metni farklı yöntemlerle 
kurgulama eğilimi, anlat-
mak istediği özü en iyi şekil-
de yansıtabilme çabasının 
bir ifadesidir.

Rasim Özdenören / Ülkü 
Eliuz / Bir
Yaşı ile değil yaşadıkları ile bize hayatı, ede-
biyatı, inancı, dostluğu, vefayı, mücadeleyi 
öğreten Rasim Özdenören, düşünceleri ve 
sohbeti ile insanı büyüten, çoğaltan Türk 
düşünce ve edebiyat dünyasının müstesna 
bir şahsiyetidir.Gönlünün, aklının, mem-
leketinin, inancının, dilinin, geleneğinin 
yabancısı olmayan bir düşünür olarak va-
roluşsal yitimlere “dur!” diyebilme amacın-
daki bir;  “bilinçli Müslüman kimlik”  oluş-
turma adına düşünce yazıları kaleme alan 
entelektüel mü-
mindir.O, insanı-
nın dertlerini dert 
edinen sessiz akan 
nehir gibidir; akıl 
ve gönül süzgecin-
den geçen sözlerin 
sahibidir. Sohbet 
ederken yüzünüze 
yazan ya da yüzü-
nüzde okuyan Türk 
düşüncesinin bu 
yaşayan değeri, iliş-
kilerinde samimi, içten, cömert, dürüst, sev-
gi dolu, maddi hırslardan, çirkinliklerden 
arınmış güzel bir insandır. Büyük Kapı’nın 
eşiğinden ayrılmayan ruhun malzemelerini 
biriktirme edimini devam ettiren bu evren-
sel bilinci, bin türlü anlatsak bile yine eksik 
kalacağını bilmenin acziyeti ile  edebiyat 
kuramının kitaplar savaşı içinde kendine 
bir yer edinmek isteyen  bu çalışma hazır-
landı. Bir yazarın dirilişinin, kendini arayı-
şının ve kendi oluş öyküsünün satır arala-
rından biyografik okuma yapıldı. Ve devam 
eden bu süreç aydınlatılmaya çalışıldı.

Rasim Özdenören & Ruh 
Denizinden Öyküler / 
Ali Haydar 
Haksal / 
İnsan
Mehmed Akif, Sezai Ka-
rakoç, Cahit Zarifoğlu, 
Akif İnan, Necip Fazıl 
gibi yerli düşüncenin 
halkalarını oluşturan 
öncü şahsiyetleri ince-
leyen edebiyatçı-yazar 
Ali Haydar Haksal, bu 
kitapla halkaya Rasim Özdenören'i de ek-
liyor. Türk edebiyatının son elli yılındaki 
en önemli isimlerden Rasim Özdenören'in 
fikri dünyası, edebi kişiliği ve öykü anlayı-
şı, bu iki önemli ismin Mavera dergisinde 
başlayan hikâyesinin eşliğinde okura sunu-
luyor. Ali Haydar Haksal'ın, edebiyatımızın 
önemli şahsiyetlerini odağa alarak yaptığı 
tanıklığa bir katkı daha.

Türk Hikâyeciliğinde 
Rasim Özdenören / 
Saliha Tunç / Çizgi
Rasim Özdenören, Türk hikâyeciliğine 
sanatıyla yön veren aydınlar ve modern 

edebiyat temsilcileri arasında önemli bir 
konuma sahiptir. Modernist hikâye yazar-
larından olan Rasim Özdenören, modern 
bireyin yalnızlığı, tutunamayışı, çaresizliği, 
bunalımı vb. izlekler ile kaleme aldığı hikâ-
yelerinin yanı sıra mistik/metafizik eği-
limle yazdığı pek çok hikâyesiyle de Türk 
edebiyatında yeni bir açılımı temsil eder. 
Hikâyelerinde bireyden yola çıkarak evren-
sel meseleleri yansıtan yazar hem sanatı 
hem de düşünceleriyle Türk hikâyeciliğine 
katkılar sağlamıştır. Özdenören'in modern 
anlatım tekniklerini kullanma ve metni 
farklı yöntemlerle kurgulama eğilimi, an-
latmak istediği özü en 
iyi şekilde yansıtabilme 
çabasının bir ifadesidir. 
Hikâyelerin türlerine 
göre sınıflandırılarak 
yapı ve kurgu açısından 
incelenmesi, yazarın 
ifade ve yansıtma araç-
larını kullanım yön-
temlerinin çeşitliliğini 
gösterme açısından 
önemlidir. Rasim Özde-
nören'in hikâyelerinin en önemli ve temel 
kaynağı, yazarın insana bakış açısındadır. 
Sanatının gayesinin insanı “ruhen” ve “fik-
ren” yüceltmek olduğunu vurgulayan yaza-
rın hikâyelerinde şahıslar kadrosu, evren-
sel anlamda insan hakikatini temsil eden 
tüm boyutlarıyla yazarın amacına hizmet 
eder. Rasim Özdenören, yazılarında dile ge-
tirdiği düşüncelerinin hikâyelerinden ayrı 
bir açılıma sahip olmadığını bildirir. Çalış-
mada tema ve izlekler açısından incelenen 
hikâyeler, yazarın deneme türünde kaleme 
aldığı eserlerinde açıkladığı bazı düşün-
celerinin hikâyelerine yansımaları bağla-
mında da değerlendirilmiştir. Yazar, hikâye 
türünün kısa, uzun ve minimalist katego-
rilerinde eserler kaleme almıştır. Türlerin 
tespit ve tasnifinde belirleyici unsurlar dik-
kate alınarak Özdenören'in her üç alt türde 
kaleme aldığı hikâyeler incelenmiştir. Eser-
lerini yoğun anlam katmanlarıyla kurgu-
layan Rasim Özdenören'in hikâyelerinde 
dinî-tasavvufi ve edebî metinler oldukça 
kapsamlı bir birikim teşkil eder. Eserlerde 
açık veya kapalı olarak yer alan metinlerin 
tespiti hem yazarın kaynaklarını hem de 
eski metinlerin modern hikâyelerde yeni 
anlam dairelerinde kullanım amaç ve yön-
temlerini belirlemede bir hareket noktası 
oluşturur.

Türk Öykücülüğünde 
Rasim Özdenören / 
Necip Tosun / İz
Rasim Özdenören'in Türk 
öykücülüğüne kazandırdığı 
en somut unsur, yerlilikti. 
Rasim Özdenören bu yerlilik 
yaklaşımıyla Türk öykücü-
lüğüne yepyeni bir hava ve 
yepyeni bir soluk getirmiştir. 
O, öykülerinde değerlerin-
den koparılmış ve modern 
kentlerin varoşlarında kıstı-
rılmış bireyin/ailenin acıla-
rını, yalnızlıklarını gündeme 
getirerek yanlışa yönlendi-
rilmiş ülke insanının yaşadığı çarpılmayı/
kültür şokunu kuşatıcı ve derinlemesine bir 
yaklaşımla öyküleştirmiştir. İşte bu tematik 
inceleme Türk öykücülüğünün kilometre 
taşlarından biri olan Rasim Özdenören'in 
öykü dünyasına eğilerek onun Türk öykü-
cülüğündeki yerini belirlemeyi hedefler-
ken, öykülerinin geleneksel öykü anlayışı-
mızla örtüşen ya da ayrılan yanlarına vurgu 
yapıyor.Bu çalışma Rasim Özdenören'in öy-
külerinin yanısıra öykü sanatının kuramsal 
temellerine ve çağdaş Türk öykücülüğünün 
ulaştığı noktalara ilişkin kapsayıcı bir ince-
leme özelliğini de taşıyor.

Rasim Özdenören’in ardından
Bu sayımızda görüş aldığımız edebiyatçı yazarların tavsiye 
ettikleri Rasim Özdenören kitapları ve Rasim Özdenören 
üzerine kaleme alınmış eserlere yer verdim. İstifadeli okumalar 
dilerim.
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Mardin’in hafızasını tarihin derinliklerinden gelen mitoloji ile yansıttığını açıklayan Amar 
Kılıç şunları söylüyor: “Şu an çağdaş sanatta genellikle kullanılan fenomenler nelerdir? Hep 
Yunan ve Roma mitolojisi üzerine kurulu ve onlar üzerinden bir üretim söz konusudur. Bu 
yüzden benim de üretim kaynağım kendi köklerim ve Mezopotamya mitolojisidir.’’ 
Amar Kılıç, Mardin’in kültürel hafızasını yeniden ele alıp farklı formlarla değiştirip tekrar şehre kazandırmayı amaçlayan sıradışı bir sanatçı. Kılıç, Mezopotamya’da 
yaşayan; Ezidi, Süryani, Kürt ve Arap halklarının kültürel ve geleneksel ritüellerinden olan “dek”i kendisine çalışma alanı olarak belirlemiş ve bu geleneğin son 
temsilcileri olan insanları fotoğraflayarak onların hikâyelerini anlatıyor. Bizler de Litros Sanat’ın bu sayısında tarihin derinliklerine böyle hoş bir konuyla demir 
atmak ve Amar bey ile konuşmak istedik. Amar Kılıç ile dek sanatının geçmişi, günümüzle kurulan bağı ve Mezopotamya kültür tarihine sunduğu renkliliğine dair 
muhabbet ettik.

Dek nedir ve  nasıl tanımlayabiliriz?

“Dek” kelime kökeni olarak Arapçadır 
ve vurmak anlamına gelir. Mardin ve 
Urfa bölgesinde dek için dak ve veşm 
gibi iki farklı tabir kullanılır. Dek, 
Mezopotamya coğrafyasında Mena, 
Cezayir, Fas ve eski kaynaklarda Altay 
İskitlerinde görülmektedir. Kaynak-
lara göre ilk dek İsviçre sınırındaki 
Alplerde son Buzul çağından kalma 
Otzi adında bir buzul adamın 68 ye-
rinde görülmüş. Kadim 
bir gelenek olan 
dek, kız çocuğu 
doğurmuş anne 
sütü ve ateş isi 
karıştırılarak 
iğne ile vücu-
da işlenme-
si ile oluşur. 

Özellikle kız çocuğunun anne sütü 
tavsiye edilir, erkek çocuğu doğur-
muş anne sütünden yapılmaz çünkü 
yapılan dövmeler kontrast, renk doy-
gunluğu açısından iyi durmaz.  

Yüzleri ve elleri 
mühürlenmiş 
insanlar!
Dek ile olan bağınız nasıl başladı?

Bu kültürün içerisinde doğdum ve 
küçüklüğümden beri deke ilgim 

vardı. Çocukluğumda çevremde 
yüzleri, elleri, vücutları mühür-
lenmiş insanları görüyordum. 
Ninemin bir sürü dövmesi vardı. 
Köye gittiğimizde diğer kadın-
larda da görüyordum. Bir süre 

sonra bana sıradan gelmeye 

başladı. Benim için işin rengi fotoğ-
rafçılığa başladıktan sonra değişti 
çünkü ben doğduğum topraklardan 
beslenen, buranın hikayesini anla-
maya ve anlatmaya çalışan bir insa-
nım. Onun için benim ilk başta öğ-
renmek istediğim şey Babil, Sümer, 
Asur mitolojisi ve Mitani kültürü 
oldu. Onun üzerine okumalar yaptım 
ve dövme konusuna yönelmek iste-
dim. Aslında dek konusu fotoğrafçı-
lar açısından çokça üzerine çalışılan, 
tüketilen bir konu. Ben de farklılık 
olsun diye o insanlarla sürekli ileti-
şimi sıcak tutmaya çalışarak onlarla 
görüşmeye giderim. Hatta beni artık 
ailelerinden biri olarak görürler.

İnsan neden bedene müdahale et-
mek ister?

Dövmelerin sembollerinin anlamla-
rını sürekli kadınlara sorduğumda, 
belirli şeyler söylüyorlar ama mitolo-
jiden de okuduğum şeyler var. Şunu 
farkettim; bu kadim geleneğin sem-
bollerinin bilgisine şu anki insanlar 
sahip değil. Ne için yaptırdın? Gü-
zellik için, kuvvet için, babam yaptır-
dı, kadınların bazısı “Allah bir çocuk 
verdiği zaman biz dövme yaptırıyor-
duk.’’ derlerdi. Onlar için bir kutlama, 
şereflendirme manasında veya ço-
cukları ölmesin diye yüzlerine birer 
nokta yaptıranlar, bahtı güzel olsun 
diye avuç içine nokta yaptıranlar var-
mış. Bu totemin de alt referansında şu 
var; eskiden çok eşlilik fazlaydı. 2, 3, 4 
eşlilik görünen bir durumdu o zaman 
için. Bunun da sosyolojik açıdan açık-
laması ise herkes çok fazla çocuğu-
nun olmasını istiyordu. Çünkü aşiret 

yarışı vardı ve ne kadar kalabalıksa o 
kadar nüfuz sahibisi olursun görüşü 
hakimdi. Kadınlar, bu yüzden avuç 
içine özellikle 3 nokta fenomenini 
yaptırarak kuma gelmesini engelle-
mek düşüncesindelermiş. Ancak yap-
tığım çoğu görüşmelerde gördüm ki  
hepsinin üzerine kuma gelmişti.

Dekin mitoloji ile nasıl bir bağlantısı 
var?

İnsanoğlu her zaman gördüğü ve 
inandığı şeyi bir yerlere işlemiş. Me-
zopotamya coğrafyasında insanlar 
akrepten, yılandan veya başka bir 
şeyden korkuyorsa bunu vücuduna 
işlemiş ona zarar vermez düşüncesi 
ile. Makas, tarak, ayna fenomenleri 
Şamanlarda ve Veganlarda kullanıl-
mış iken Mezopotamya kadınları da 
bu motifleri fazlasıyla kullanmış çün-
kü bu motifler güzellik göstergesiydi. 
O kadar fazla güneş ve ay motifi kulla-
nılıyor ki bu yüzden ayın türlü türlü 
varyantları var. Bizim bölgemizde Sin 
olarak, Babil, Asur ve Sümerlerde ise 
Nanna diye geçen Ay tanrısını Me-
zopotamyalılar çok önemli bir yere 
koyuyor. Çünkü ondan önce büyük 
tanrıların hepsini vegane eden ve Me-
zopotamya’da büyük bir inanç etkisi 
oluşturan Ay tanrısı Sin ve onun Ay 
tanrıçası Lingal ile olan evliliğinden 
doğan aşk ve bereket tanrıçası İştar, 
Güneş tanrısı Utuş, Ay tanrısının ço-
cuklarıdırlar. Bu üçü Mezopotam-
ya’da öyle büyük bir hüküm sürdüler 
ki hâlâ İslamiyet’te, Ezidilik’te ve diğer 
dinlerde kullanılan motiflerde bun-
lar karşımıza farklı görünümlerde çı-
kıyor. Genellikle doğurganlık için Ay 

tanrısının sembolü yapılır ama şuan 
Harran’da Ay tanrısı Sin’in makamın-
daki semboller bazı kadınların elinde 
güzellik amacıyla da bulunuyor. Saha 
araştırmalarında “Neden dek yaptı-
nız?” diye sorduğumda kadınlar gü-
zelliğin farklı farklı tonlarını sayarak 
yapma amaçlarını anlatırlardı. Hatta 
“Bugünün kızlarının güzelliği nedir 
ki bizim bu dövmelerimizin güzelli-
ği varken’’ diyerek güzelliğin kibrini 
naif bir şekilde ifade ediyorlar. Ger-
çekten yaşlı kadınlar dövmeleri ve 
yöresel kıyafetleri ile o kadar bütün-
leşikler ki “Güzelliğin kibri güzeldir” 
lafı demek geliyor insanın içinden. 
10-12 yaşlarında göğsüne Yaşam Ağa-
çı yaptırılan teyze “Ben o ağaçla bir-
likte yeşerdim, onunla birlikte büyü-
düm’’ diyor. O dövmeyi sahipleniyor 
ve o dövmenin hayatında farklı bir 
şey yaşattığına inanıyor. Evet, bunu 
kabul etmeliyiz bazı semboller belli 
bir süreden sonra insanın bahtı, ka-
deri oluyor. Çünkü sen artık o dekle-
rin  yaratığı kişisin.

Dekler birbirini 
tanımanın farklı bir 
yoludur
Dek günümüze kadar nasıl ulaştı?

Dekin taşıyıcıları bölgemizdeki Çin-
geneler yani Dom halkı ve bedevi 
Araplardır. Mardin’de Kürt ve Sür-
yani toplulukları, Barak taraflarında 
Türkmen ailelerinden de yaptıranlar 
olmuş. Ancak Süryaniler daha az fi-
gür kullanmışken Arap ve Kürtlerde 
ise figürün yoğunluğu daha fazladır. 

Bazı semboller 
insanın kaderi oluyor

Amar Kılıç

e.baki@litrossanat.com

Esma Baki
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Deki anlamayan kökünden 
beslenmeyendir!

Dek medeniyetler için bir 
referans oluyor

Dek özellikle 50’li yaş üstü kadınlar 
da fazla iken 50 yaş altı insanda çok 
az var. Bunun nedeni bazı dini görüş-
lerden dolayı toplum bu kadim gele-
neği bırakmış. O dönemde ise bütün 
kadınlar dövme yaptırırmış çünkü 
herkes yapıyordu ve o günün moda-
sıydı. Yapmayan için eksiklik sayı-
lıyordu. Mezopotamya kadınlarının 
bunu sahiplenmesi çok güzel. Bazısı 
da dini referanslardan dolayı biz ca-
hildik, bilmiyorduk diyerek pişman-
lıklarını ifade ediyorlar. O zamanda 
insanlar ellerine, vücutlarının büyük 
bir kısmına yaptırıyorlardı ama bu 
yıllar içerisinde azalmış. Günümüzde 
artık tamamen yapılmıyor. 

Sahada karşılaştığım durumlardan 
birisi de bazı sembollerin anlamla-
rını arıyorsun hiçbir şey bulamıyor-
sun. Ama çok güzel figürler var. Soru-
yorsun, bilmeden yaptırdık, diyorlar. 
Ama daha sonra başka bir bilgi ge-
liyor. Eskiden kimlik yoktu, insan-
lar bir yerden bir yere gidiyordu ve 
ulaşım zordu. İnsanın başına bir şey 
geldiğinde nasıl tanınacak kimlik yok 
ne de olsa. İşte o zaman bu işaretlerle, 
bu sembolizm üzerinden birbiri ile 

haberleşmişler. Dövmesine bakıp bu 
kimdir, hangi aşirettendir, bunu bu-
luyorlardı. Çünkü her aşiretin kendi 
medeniyetini, kendi tarihini ifade 
eden sembolleri vardı. Bugün nasıl 
şirketler ve kişiler kendi aidiyet grup-
larına göre semboller, amblemler 
tasarlıyorlarsa insanlarda o gün be-
denlerine işliyordu. Dekler birbirini 
tanımanın farklı bir yoluydu aslında. 

Dek yapan insan özgür müydü?

Dek yaptıran teyzeler bir yere gittik-
leri zaman insanlar onlara garip ba-
kıyor. Bu yüzden yaşamış oldukları 
sosyal dışlanma kötü bir durum ama 
neyse ki şu anki gençler bu geleneğe 
sahip çıkıyor. Bu gelenek yıllarca ca-
hillik olarak yansıtıldı ve dövme yap-
tıran teyzeler ötekileştirildi maalesef. 
Kendimi şanslı görüyorum çünkü bu 
geleneğin son taşıyıcılarına yetişme-
ye çalışıyorum ve bu geleneğin ruhu-
nu taşıyan son nesli fotoğraflıyorum. 
Aslında sadece fotoğraflarını çekmi-
yorum, onlarla bir de bağ kuruyo-
rum, sık sık görüşüyorum. Onlarla iç 
içe olma duygusu çok güzel.

Çağdaş sanatla uğraşan bazı insanlar ‘dek’ten 
anlamıyorlar. Bu durumu  kendi kökünden 
beslenmeme olarak nitelendiriyorum. Şu an 
çağdaş sanatta genellikle kullanılan fenomen-
ler nelerdir? Hep Yunan ve Roma mitolojisi 
üzerine kurulu ve onlar üzerinden bir üretim 
söz konusudur. Bu yüzden benim de üretim 
kaynağım kendi köklerim ve Mezopotamya 
mitolojisidir. Bu mitoloji ile yeniden üretip, 
üretilen şeyi belgeleyip farklı bir forma sokma 
amacındayım. Ben sanat yaptım demiyorum 
ama yaptığım bu işleri birer tılsım olarak gö-

rüyorum. Üzerine çalıştığım sembollerin her 
birinin arkasında kadim bir bilgi birikimi var. 
İnsanlar da bu sembolleri bilinçli veya bilinç-
siz üzerlerinde taşıyorlar. Bunları sanat alanı-
na taşımak ise çok önemli. Türkiye’de dekin 
kıymetini bilen biliyor ama o kadar uzaktan 
bakıyorlar ki beğenmiyorlar. Bu da insanı 
kökten beslenip beslenmeme sorunsalına ge-
tiriyor. Özellikle Mardin’e bienal zamanında 
gelen yabancı sanatçılar deke büyük bir de-
ğer atfettiler.  Atfedilen değeri vurgulamak 
istiyorum çünkü bu işler “evrensel işler” ve 

ben özellikle çalışmalarımda oryantalizme 

düşmemeye çalışıyorum. Var olanı manasını 

bozmadan farklı formlarda göstermeye çalı-

şıyorum.. Ayrıca böyle bir kanı da var: sanatla 

uğraşan insanın illa yüzünün bir yere dönük 

olması bekleniyor. Ama benim yüzüm Yunan 

mitolojisine de Babil, Sümer mitolojisine de 

dönüktür. Çünkü bu topraklara Romalılar da 

gelmiş, bir sürü şey de öğrenmiş ve Batıdan bir 

sürü şey de getirmişlerdir. 

Dek sanatını kültür sanat açısından nasıl de-
ğerlendirebiliriz?

Bazı kadınların ellerinde gördüğümüz döv-
me figürleri bir sanat performansıdır aslın-
da. Adeta bir sanat abidesi olarak geziyorlar. 
Bedene işlenen bazı motifleri ayrıca mimari-
de de görüyoruz. Taş mimarisi mi onlardan 
etkilenmiş, onlar mı taş mimarisinden etki-
lenmiş, bilmiyoruz. Ama bugün dövme sana-
tı varsa eğer dek de kadim geleneğe sahip bir 
sanattır o zaman. Deki yapan insanlar böyle 
alelade insanlar değil. Bunu hakikaten yapan 
uygulayıcılar vardı. Bu uygulayıcıların karşı-
lığı nedir? O zamanın dövme sanatçılarıdır. 
Çünkü onu teknoloji olmadan o kadar ince-

likli işlemek, leke dağılımını bedende işleyip 
dengede tutmak kolay değildir. Çünkü yaptın 
ve bir daha silinmeyecek. Saha çalışması ya-
parken görüş aldığım teyzelerden birinin el 
ve yüz kısmındaki dövmelerinin fotoğrafını 
çekerken bacaklarındaki dövmeleri fark ettim. 
Bugüne kadarki çektiğim dövmelerden daha 
farklı. Semboller aynı ama teyze dövmesine 
kendi yorumunu da kattığından, semboller 
normalden daha büyük ve daha fazla. Ellerin-
deki dövmelere bakıyorum çok incelikli ama 
bacaklarındaki dövmelerde ise güneş, oklar ve 
bu okların kavuşum noktaları var. Kendisine 
bu farklılığın nedenini sorduğumda ise “Eşim 
askerdeyken ona hasrettim, bekliyordum. O 

gelecek, güneş açılacaktı. Onu her özlediğim-
de ise bacağıma güneş ve oklar yapardım.’’ 
Yani bedenini bir resim defteri gibi kullanmış. 
İşte bu bir sanatçı değil midir? Benim gözüm-
de çok büyük bir sanatçı ve büyük bir perfor-
manstır da. Çünkü bedeninde yaptığını yaşı-
yor. Bu insanların dövme ile kurdukları bağ 
da sanat değil midir? Ayrıca bu motifler gü-
nümüz sanatçılarına ışık tutuyor. Sanatçılar 
üzerlerine çalışarak kendi köklerine ulaşmaya 
çalışıyor. Ve üzeri tozlu olan medeniyet için 
bir referans oluyor. Nasıl bugün Yunan Tanrı-
ları fenomenleri üzerinden iş üreten sanatçı-
lar oluyorsa, dekle ilgilenen insanlar olarak da 
bizde bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. 

Amar Kılıç ile Esma Baki 
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Türk polisiyelerinin son zamanlarda bizlere neler anlatmak istediği üzerine konuşalım. 
Son günlerdeki dijitalin polisiyelerine  ilgili olmamızı kabaca hayatın içerisindeki tatmin 
olmayan duygularımızla açıklıyorum. Hangi Türk polisiyesi neden ve hangi yönüyle ön 
plana çıkyor? 

Şahsiyetini tanı!
Senaryosunu Hakan Günday’ın ya-
zıp Onur Saylak’ın yönettiği Şahsi-
yet, Türkiye’de polisiye konusunda 
biçimsel anlamda ve resmi olarak en 
iyi işimiz oldu. Haluk Bilginer’in Şah-
siyet dizisindeki rolü ile Uluslarara-
sı Emmy Ödülleri'nde  En İyi Erkek 
Oyuncu seçilmesine dayanarak bunu 
ifade ediyorum. Ülkemiz için bugüne 
kadar yapılan polisiyeler içerisinde 
en arthouse iş olarak nitelendirebi-
lirim Şahsiyet’i. Agâh Beyoğlu karak-
teri hepimizin idolü oluverdi. Haluk 
Bilginer’in usta oyunculuğunun ya-
nında oluşan özel karakterin ve hikâ-
yenin büyük etkisi var. Şahsiyetimizi 
bize hatırlatan dizinin vuruculuğu 
taşranın içerisinde barındırdığı sak-
lama duygusuzluğu maalesef. İzle-
meyenlerin çok şey kaybedeceği dizi 
Puhu Tv’de ücretsiz olarak izlenebi-
liyor. 

Mezarlık’ta kimler 
var? 
Mezarlık, Netflix’te yapılan Türk ya-
pımı diziler içerisinde inci gibi par-
lıyor. Konusu, kadrosu ve senaryoyu 
işleme tekniğiyle özel bir yerde du-
ruyor benim için. Duyduğumda ismi 
ürkütücü gelmişti. İzledikçe ürkme-
mem ve bu mezarlığa daha hakim 
olmam gerektiğini düşündüm. Kadın 
cinayetlerinin oluşturduğu ve bizle-
rin pek yabancı olduğu o mezarlık-
tan bahsediyorum. Dijitalde yapılan 
işlerin sezonları ortalama 8 bölüm 
sürüyor. Mezarlık farklı olarak 4 bö-
lüm çekilmiş ve bölümler bir buçuk 
saat sürüyor. Mezarlık diğer türlü 
olsa olmazmış duygusunu izledikten 
sonra hissettim. Kadın cinayetleri-
ni çözmesi için kurulan özel birimin 
başına Önem Komiser’in geçmesi ve 
sonrasında yaşanılanlar dizinin sü-
rükleyici kısmı. 

Alef’in sırrı 
Cinayetlerin Osmanlı tarihinden gü-
nümüze bir takım bağları oluşacak 
ve bunlar gizemli bir perde oluştu-
racak denilseydi çok şaşırırdım. Alef 
birçok klişeyi yıkıyor ve tarihin de-
rinliklerinden günümüzün cinayet 
masası odalarına giriyor. Öncelikle 
iki sezondan oluşan Alef’in sezonla-

Saygı duydum 

Dünya sinemasında olduğu gibi 

bizde de büyük işlerden özel işler 

çıkıyor. Behzat Ç Bir Ankara Polisi-

m.yaprakli@litrossanat.com

Muhammet Emre Yapraklı 

Dijitalde
 Türk polisiyesi

neden şaha kalktı?
Son yıllarda Tv dizilerinin en uzun soluklu olanı hangisi diye sorsak 
zannediyorum çoğunuz ‘Arka Sokaklar’ cevabını verirsiniz. 2006 
yılında başlayan Arka Sokaklar dizisi Türk polisiye dizileri tarihine 
hem damga vurdu hem de ciddi bir kapı araladı diye düşünüyorum. 
Tabi ki Dedektif Memoli dizisinin milenyumda oluşturduğu etki de 
başka bir katkı sundu polisiye dizi filmlere. Hırsız Polis, İçerde ve 
Behzat Ç gibi yapımlar da Tv dizileri tarihine adını yazdıran önemli 
işlerden oldu. 

Tv dizi sektöründeki gelişmelerle birlikte son 10 yıl içerisinde 
polisiyelerde istikrarlı bir ivme oluştuğunu gözlemliyoruz. Bu ivmenin 
dijital platformlara da yansıdığı aşikar. Özellikle cinayet masası 
etrafında dönen yapımlar çok daha fazla gündemde. Son zamanlarda 

yapılan yapımların ülke gündemindeki sorunlarla paralel gittiği 
yorumunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle kadın cinayetleri 
ve çocuk istismarı meselesinin daha fazla işlenmesi tesadüf olmasa 
gerek. Siyasi mesajları ve ideolojik tutumuyla Behzat Ç’nin bu 
furyanın fitilini ateşlediğini söyleyebilirim.  

Burada Türk polisiyelerinin son zamanlarda bizlere neler anlatmak 
istediği üzerine konuşmuş olacağız. Bizlerin son günlerdeki dijitalin 
polisiyelerine  ilgili olmamızı kabaca hayatın içerisindeki tatmin 
olmayan duygularımızla açıklıyorum. Sizler bu durumu neyle 
açıklarsınız bilemiyorum ama ben son zamanlardaki yapımlara dair 
yorumlarımı sizlerle paylaşıyorum. 

Behzat Ç. Bis 
yapıyor
İşte son zamanların en çok konuşu-
lan polisiye dizisine geldik. Behzat Ç,  
neden bu kadar çok sevildi diye dü-
şünüyordum. Doğru sorunun Beh-
zat Ç’yi neden çok sevdim olduğunu 
söyleyebilirim. Benim sihirli keli-
mem samimiyet. Karakterlerden hep 
samimi duygular hissettim. Kenarda 
kalmış ve yalnızlaşmış karakterlerin 
birbirlerine sıkı sıkıya sarılmalarının 
hikayesiydi Behzat Ç. Tv’de izlendiği 
dönnemde TV’de böyle bir dizi izlen-
diği için şaşkın biçimde izledi herkes. 
Blu TV’de yayınlanacağını duyunca 
hayranlar çok sevinmişti. 

TV’den dijitale geçişte ideolojinin ve 
siyasi eleştirilerin dozunun arttığını 
ve küfürün daha hoyratça kullanıl-
dığını da eklememiz gerekir. Erdal 
Beşikçioğlu’nun usta oyunculuğuyla 
hayat verdiği Behzat Ç karakterini ve 
diziyi tekrar izleyeceğiz. Kulislerde 
dizinin bir sanatçı misali bis yapmak 
için çıktığı konuşuluyor. O halde al-
kışı bol olsun!

rının bire bir bağları bulunmuyor. 
Tasavvufa yaklaşım ve işlenen dö-
nem açısından iki sezonun da an-
latılarında benzerlikler var elbette. 
Dizinin çatısı bir yere kurulmuş du-
rumda etrafındaki örgüler değişiyor. 
Alef’in iki sezonunda da oyuncular ve 
mekan farklılık gösteriyor. Bunu çok 
cesaretli olarak buluyorum. İki sezo-
nun da oyunculukları ve olay örgü-
sü şahane bence. Tarihi günümüzle 
sentezleyen yönü de bazı teknik ha-
talara rağmen iyi hissettiriyor. Ulus-
lararası arenada işlenmek zorunda 
olan eşcinsel birliktelik olayına Alef 
de teğet geçerek dahi olsa girmek zo-
runda hissetmiş. Özgünlük burada 
yitiyordur belki de. 

Güneşten Daha Sıcak, Bir Nefes Ka-
dar Yakın, Gölgedeki Kadın ve Dü-
ğüm… Tüm bunlar bölümlerin isim-
leri. Hiçbir bölüm en az bu isimler 
kadar özel. 

yesi’nde dikkat çeken Ercüment Çö-
zer karakterinin merkezde olduğu 
iki sezondan oluşan Saygı adında 
bir dizi yapıldı. Dizinin yapıldığını 
duyduğumda şüphelerim vardı. İz-
lediğimde tüm şüphelerim ortadan 
kalktı. Küçük distopik bir Ercüment 
Çözer dünyasının kurulduğuna şahit 
oluyoruz. Nejat İşler, Erkan Can, Mi-
ray Daner ve Boran Kuzum’un özel 
oyunculukları da dizinin seviyesini 
ileri bir noktaya taşımış durumda. 
Dizi ideolojik tutum ve sistem eleş-
tirilerini senaryonun içerisine yedi-
rerek damakta çiğ bir tat bırakmıyor. 

Şahsiyet (2018)

Mezarlık (2022)

Saygı (2020)

Alef: Mâl-i Hülya (2022)
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“Çok Sesli Bir Ölüm”, “Çözülme”, “Gül Yetiştiren Adam”, “Denize Açılan Kapı”, “Uyumsuzlar” ve daha birçok önemli eseri kaleme alan Türk ede-
biyatının usta isimlerinden Rasim Özdenören, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. “Yedi Güzel Adam”ın son temsilcisi, 82 yıllık yaşamına 
yıllar boyu unutulmayacak eserler sığdırdı. Tüm ülkeyi yasa boğan bu ölümün ardından sosyal medyada birçok isim bazen Rasim Özdenö-
ren’in dizeleriyle bazen birlikte yaşadığı anılarla bazen de kalbinden dökülen duygusal cümlelerle son vedasını yaptı. Bu sayımızda ben de 
usta ismin ardından kimler hangi paylaşımları yapmış derlemek istedim.

1940 yılında Maraş’ta dünyaya gelen Rasim Özdenören, ilk hikayesini 17 yaşında Varlık dergisinde yayınlayarak edebiyat dünyasına giriş 
yaptı. 1964’lü yıllarda Yeni İstiklal gazetesinin sanat sayfasını yöneten Özdenören’in hikaye ve yazıları Varlık, Arayış, Yeni Şafak, Mavera, Yedi 
İklim ve daha birçok yerde yayınlandı. Türk edebiyatında “Yedi Güzel Adam” olarak nitelendirilen grubun hayatta olan son ismi namıdiğer 
“gül yetiştiren adam” Rasim Özdenören, 2009 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne, 2015 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Sanat, siyaset, medya ve birçok sektörden isim Rasim Özdenören’in vefatı üzerine taziyelerini sosyal medya 
hesapları üzerinden duyurdu. Hepimizi derinden üzen bu ölümün ardından son vedalar yine onun dizeleri ile oldu… Ben de bir kez daha usta 
isme Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun…

s.aksu@litrossanat.com 

Sercan Aksu

S O S Y A L  S A Y F A 

“Gül yetiştiren adam”a
veda cümleleri

Edebiyatımızın 
büyük 
ustalarından…
Recep Tayyip Erdoğan - 
Türkiye Cumhurbaşkanı 
ve AK Parti Genel 
Başkanı

Güzel adamlar güzel 
atlara binip gidiyor
Abdurrahman Uzun – 
Yazar/Yapımcı

Yeri dolmayacak bir 
düşünür
Bahadır Yenişehirlioğlu – 
Yazar/Oyuncu

Cennette buluşurlar 
inşallah
İbrahim Tenekeci – 
Muhit Dergi ve Muhit 
Kitap Genel Yayın 
Yönetmeni

Gül’e gül’e
Dursun Ali Erzincanlı – 
Sanatçı

Boşluğu şimdiden 
hissediliyor
Cihan Aktaş – Yazar

Muhabbetli, 
dirayetli ve salim bir 
mümin idi
Savaş Şafak Barkçin – 
Yazar/Müzisyen

Hiç incinmedik 
senden, hep sahip 
çıktın
Sibel Eraslan – Gazeteci

7 Güzel Adam’ın son 
temsilcisi
Mehmet Nuri Ersoy - 
Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakanı

30 yıl geçti 
7-8 saatlik ilk 
sohbetimizin 
üzerinden
Coşkun Yılmaz - İstanbul 
İl Kültür ve Turizm 
Müdürü

Son görev
Sevda Dursun - Yeni 
Şafak Gazetesi Kültür 
Sanat Editörü

Bir güzel adam

Uğur Işılak – Sanatçı

“Yedi Güzel Adam” 
geçti bu dünyadan, 
yedisi de birbirinden 
özel…
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Ağustos bereketi
ile geldi

Kültür sanat sezonuna yaz ayının enerjisi yansıdı. Ağustos ayının gelmesi ile hareketlenen kültür-sanat etkinliklerini sizler için sanat ajandamızda topladık. 
Zorlu PSM yaz ayının gelmesi ile birlikte sinema haftasını yazlık sinema konseptine çevirdi. Bir Başka Sinema’nın seçkilerinin yer alacağı film haftası 26 Tem-
muz’dan 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu’nun ve Sezin Akbaşoğulları’nın paylaştığı İlhami Algör’ün kitabından uyarlanan 
‘Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’dur filmi de etkinlik kapsamında izleyici ile buluşacak. Diğer taraftan, yaz geldi bağıra çağıra şarkı söylemek istiyoruz 
diyenlere de bir tavsiyemiz var: İstanbul Festivali 23 Temmuz itibari ile kapılarını sanatseverlere açtı. 14 Ağustos’a kadar sürecek olan festivalde 50 sanatçı 
konser verecek. Sergi olmadan sanat ajandası eksik kalır diyen sanatseverlere de bir haberimiz var. Yolunuzu mutlaka  İstiklal’deki ANAMED Galeri’ye düşü-
rün. “Tarihi Hayallemek: Sagalassos Kazı Fotoğrafçılığının Arkeolojisi” sergisinde uzak geçmişe tanıklık edip şimdiki zamanla ilişkisini kuracaksınız. 

Konser
 Levent Yüksel 
5 Ağustos 2022
Harbiye Cemil Topuzlu 
Açıkhava Sahnesi

Sergi 
Dünyanın Gecesi
Cocoon Fişekhane

Tiyatro
Bir Delinin Hatıra Defteri
4 Ağustos 2022
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu

Sergi
Heykel ve Kolay
Schneidertempel Sanat Merkezi

Yolunuz 
düşerse

s.yesil@litrossanat.com 

Selva Yeşil

Sen Bi’de İstanbul’un 
festivalini gör
İstanbul, ağustos ayında sanata doyacak. İstan-
bul Festivali, 23 Temmuz itibari ile kapılarını 
İstanbullulara açtı. 23 gün sürecek festivalde 
Kenan Doğulu’dan Sertab Erener’e 50 sanatçı 
konser verecek.  Festival kapsamında sadece 
konserler yok. “Benim İstanbul’um Fotoğraf Ya-
rışması” ve “İstanbul Şarkı Yarışması” da etkin-
likler kapsamında yer alıyor. 

Geçmiş ve şimdinin buluşması
Sanat ajandasında sergiye yer vermeden olmaz diye düşün-
dük.  Yolu İstiklal’den geçen sanatseverleri ANAMED Gale-
ri’deki “Tarihi Hayallemek: Sagalassos Kazı Fotoğrafçılığının 
Arkeolojisi” sergisine mutlaka uğramalarını tavsiye ediyoruz. 
Sanatçılar Bruno Vandermeulen ve  Danny Veys’in “tarihi de-
ğiştirilmiş manzaralar” kavramıyla çalıştığı sergide peyzajın 
tarihsel katmanları ve zamansal sürekliliği anlatılıyor. Bir 
manzaranın uzak geçmişe tanıklık ettiğinde şimdiki zamanla 
nasıl bir ilişki kuracağını irdeleyen sergi 17 Ekim’e kadar sa-
natseverlerle buluşacak. 

Ağustos bereketinin yansıdığı sanat ajandasında; Zorlu PSM’de Açıkhava 
sineması, 14 Ağustos’a kadar devam eden İstanbul Festivali, ANAMED Galeri’de 
ise “Tarihi Hayallemek: Sagalossos Kazı Fotoğrafçılığının Arkeolojisi” sergisi ve 
“Yolunuz Düşerse” önerileri sizleri bekliyor.

Sinema açık 
havaya indi
Zorlu PSM’de etkin-
likler yaz konsepti ile 
sanatseverlerle buluşu-
yor. Başka Sinema Film 
Gösterimleri  açık hava 
sinemasında gösterile-
cek. 26 Temmuz’da baş-
layan film gösterimleri 
31 Ağustos’a kadar süre-
cek. Başka Sinema’nın 
seçkinlerinin yer aldığı 
film haftasında Michel Hazanavicius’un The Artist filminden Tunç Şahin’in İn-
sanlar İkiye Ayrılır’a kadar birçok film gösterilecek. İlhami Algör’ün kitabından 
uyarlanan ve başrollerini Erdal Beşikçioğlu ile Sezin Akbaşoğulları’nın paylaştığı 
"Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku" filmi de gösterilecek filmler arasında. Sanat 
ajandası olarak bizim önerimiz "Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku" filmi olacak. 
Filmin ana kahramanı Arif, yazar olmaya çabalayan fakat henüz kitabı bir türlü 
yayınlanmayan biri. Kendi iç dünyasının dehlizlerinde kaybolan Arif bir gün Mü-
zeyyen ile karşılaşır hayata ve kadınlara bakışı değişir. Müzeyyen ise Arif’in tam 
tersi bir kişiliktir. Ne istediğini bilen Müzeyyen, Arif’e nazaran kendi hayatını kur-
muş ve bir düzeni vardır. Müzeyyen’in gizemli dünyasında dolaşan Arif, giderek 
Müzeyyen’e bağlanır. Kaçıngan bağlanan Müzeyyen ise bu bağdan hoşlanmaz ve 
Arif’le ilişkisini bir düzeyde tutar.  Sonunda Müzeyyen Arif’e büyük acılar ve bu 
acıların içinde de aradığı cevapların bazılarını verecektir.  Fakat Müzeyyen Bu 
Derin Bir Tutkudur filmi, Başka Sinema Film Gösterimleri kapsamında 3 Ağustos 
2022 21.00’da Zorlu PSM’de Vestel Amfi’de izleyici ile buluşacak. 

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014)

“Tarihi Hayallemek: Sagalassos Kazı Fotoğrafçılığının Arkeolojisi” sergisi / ANAMED Galeri


