
Haber fotoğrafçısının 
sezgileri güçlü olmalıdır
Fotoğraf sanatçısı Ali İhsan Gülcü: “Fotoğrafçı okumalı, araş-
tırmalı, gözlemlemeli, usta fotoğrafçıların karelerini iyi oku-
malı. Haber fotoğrafçısı ile, fotoğraf sanatçısı çok farklıdır. 
Birisi ışığın ve gölgenin peşinden gider, diğeri anın ve o an 
yaşanların. Haber fotoğrafçısı hızlı olmalıdır. Sezgisi güçlü 
olmalıdır.” Ahmet Dur’un röportajı sayfa 6’da
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Uçan halıdan Akşam sahnesine
Müzisyen Zeynep Betül Akyıldız: “Akşam kelimesi geldi aklıma çünkü kadınların buluştuğu günler vardır. 
Günden yola çıkarak buluşamıyorsak ‘Akşam buluşalım kısırımız yoksa müziğimiz var’  mottosunu buldum. 
Arkadaşlar çok beğendiler tabii ki de grubun nasıl karşılanacağını bilmiyorduk bir üniversite hayaliydi fakat 
yıllar içinde kadınlar çok sevdi. Ve bugünlere geldi bir sürü kadının hayalini birleştirmesi ile ortaya çıktı.”

Esma Baki’nin röportajı sayfa 12’de

Söylem ve icraat
tutarlılık gerektirir
Sanatçı Murat Germen: “Bir hassasiyetler dizisi üze-
rinden eser ve söylem üretirseniz yaşamınızı da ona 
göre şekillendirmeniz gerekiyor, yoksa söylem ve icraat 
arasında tutarsızlık ortaya çıkabiliyor. Özü sözü bir 
olmak hayattaki en zor zanaatlardan birisi, sergilerimde 
odaklandığım konular ve sergi metinlerindeki söylem-
ler ‘Demokles'in kılıcı’ gibi başımda duruyor ve yaşam 
disiplinime yön verebiliyor.” Ali Demirtaş’ın röportajı 
sayfa 4’te

“İnsan Mevsimi”, “Çocuk Oyunları”, “Oruç Mevsimi”, “Oyun 
Sözü”, “Günbegün”, “Saklambosi” ve “N’apsak Bu Gençleri”, 
kitaplarının yazarı sosyolog Erol Erdoğan’a “Hangi kitapları 
okuyalım?” diye sorduk.
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da

Erol Erdoğan’dan 
öneriler

Dijital Ekran yenilenen formatıyla sizlerle. Yeni formatta 
dijital platformların nabzı tutulurken aynı zamanda 
platformlardan çeşitli dizi, film, belgesel, kısa film önerileri 
ve podcast dünyasında neler olup bittiği bekliyor.
Rabia Bulut’un yazısı sayfa 14’de

Yenilendi “Dijital 
Ekran”

Müziğimi 
tanımlamak zor
Sanatçı Özcan Yılmaz: “Müziğimi tanımlamak zor. Ne-
oklasik doğru bir tanım mı bilmiyorum ama bu şekilde 
adlandırmak bana iyi hissettiriyor. Ben de günümüzün 
kalıplaşmış algılarını biraz kırmak ve enstrümantal mü-
ziğe bakış açımızı biraz değiştirmek istiyorum. Beste yap-
maya başladığımdan beri solo bir kariyer yapma hayalim 
hep vardı. Yeterince beslendiğime, müzisyen olarak artık 
kendimi tam anlamıyla ifade edebileceğime inandığım an 
sonunda geldi.”
Merve Yılmaz Oruç’un röportajı sayfa 2’de

PLAK
SEVGiSiNiN
BEKLENMEYEN
YÜKSELiŞi
Son dönemde plaklara duyulan yoğun ilginin nereden kaynaklandığını 
ve dijital sesten nasıl ayrıştığını incelediğimiz dosya haberde  TRT Müzik 
Kanal Koordinatörü Kenan Bölükbaş, müzisyen Sedat Anar ve müzikolog 
Doç. Dr. Bilen Işıktaş değerli görüşlerini paylaştılar.

Muhammed Emre Yapraklı’nın haberi sayfa 8’de
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“Dinleyenlere yeni nesil bir müzik anlayışı sunmayı hedefliyorum” diyen Özcan Yılmaz proje albümü 
EGO’nun ilk iki parçasını dinleyicilerle buluşturdu. Enstrümantal çalışmasıyla dikkat çeken Yılmaz, 
“Ülkemizde ve dünyada bu kategoride büyük bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Enstrümantal 
diye adlandırılan müziklerin çok büyük bir kısmı popüler olmuş parçaların sözsüz hali, yani yeni 
bir içerik neredeyse yok. İşte tam burada giderek standartlaşan örneklerden ayrılarak; özgün 
melodiler, ihtişamlı ritimler ile görsel ve işitsel doyuruculuğu olan bir Özcan Yılmaz sahnesi sunmayı 
hedefliyorum.” şeklinde konuşuyor. 

AKM’de fasıl 
gecesi
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk 
Müziği Korosu, “Kürdilihicazkar 
Faslı” konseri ile AKM Tiyatro Salonu 
sahnesinde dinleyicilerle buluşacak. 
Şef Mehmet Güntekin yönetimindeki 
koronun, serhânende ve gazelhan 
Atakan Akdaş’a eşlik edeceği konser, 
16 Ağustos akşamı gerçekleşecek.

“Gabriel’in Düşü” 
geri dönüyor

Prömiyerini 25. İstanbul 
Tiyatro Festivali’nde 
gerçekleştiren “Gabriel’in 
Düşü” tiyatroseverlerle 
16 Ağustos Salı günü 
Selamiçeşme Özgürlük Parkı 
Amfi Tiyatrosu’nda buluşacak.

Meşher’den yeni sergi

Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan 
Meşher, 14 Eylül 2022 tarihinden 
itibaren yeni sergisi “Ben Kimse. Sen 
de mi Kimsesin?” ile ziyaretçilerini 
ağırlayacak. Küratörlüğünü Selen 
Ansen’in üstlendiği sergi, yurt içi ve yurt 
dışından toplam 44 sanatçının 120’ye 
yakın eserine ev sahipliği yapacak.

Bugünlerde radyolarda, müzik uygulamalarında hep benzer müzikler, sesler duymaya başladık. Dijital dünyada yaşanan gelişmeler sağladığı faydaların 
yanında müziğinde tek tipleşmesine neden oldu. Artık sanatçı olmak, şarkı söylemek çok kolay… Böyle bir dünya içerisinde de müzikseverler farklı arayış-
lar içinde olmaya başladı. Tabi ki sektörde işini hakkıyla yapan, yıllarını bu alana adayan sayısız sanatçı da yok değil. Bir fark yaratmak adına yola çıkan 
isimlerden biri de Özcan Yılmaz… Melodilerin her zaman söze ihtiyacı olmadığını gösterdiği enrtürmantel çalışmalarıyla müzik dünyasına yeni bir soluk 
getiren Yılmaz, Ego adlı proje albümün ilk iki parçasını dinleyicilerle buluşturdu. Önce Pandora ardından da Alarga’yı yayınlayan Yılmaz, müziğiyle kimi 
zaman çoskulu kimi zaman ise dingin bir denizde gezdiriyor insanları. Yakın zamanda albümün üçüncü çalışması olan “Hagia Sophia” ile müziksevelerin 
karşısına çıkacak olan Yılmaz, bu sayıda Litros Sanat’a konuk oldu. 

Özcan Yılmaz

merveyilmazaa@gmail.com

Merve Yılmaz Oruç

Ne zamandır kemanınız elinizde?

Küçük yaşlardan beri müzikle il-
gileniyorum. 7 yaşında başladığım 
konservatuvar eğitimimle keman 
çalmaya başladım. O günden beri de 
kemanım elimden hiç eksik olmadı. 
Kemanın yanı sıra piyano, mandolin 
ve ud çalıyorum. Ama enstrümanist-
liğimin ötesinde yaratıcı yönümü 
beslediğim işlere odaklanıyorum. 

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne 
ne zaman katıldınız? Orası sizin mü-
ziğinize nasıl bir katkı sağladı?

2010 yılında İstanbul Devlet Opera 
ve Balesi’ne orkestra sanatçısı olarak 
katıldım. Opera ve bale orkestrasın-
da çalmak, bir operayı ya da baleyi 
izlemekten çok daha farklı bir dene-
yim. Müzik ve sözün uyumunu, ens-
trümanların dramatik veya coşkulu 
durumlarda nasıl tınılar yaratması 
gerektiğini öğretti bana. Tüm bun-
ların yanı sıra kostümünden koreog-
rafisine kadar sahne arkasında ciddi 
bir hazırlık var. Bu da benim müziği-
mi zenginleştiren fikirlerin kaynak-
larından biri.  

Yaptığınız müziği nasıl tanımlarsı-
nız? Solo bir çalışma yapmaya nasıl 
karar verdiniz? 

Müziğimi tanımlamak zor. Neokla-
sik doğru bir tanım mı bilmiyorum 
ama bu şekilde adlandırmak bana 
iyi hissettiriyor. Ben de günümüzün 
kalıplaşmış algılarını biraz kırmak 
ve enstrümantal müziğe bakış açımı-
zı biraz değiştirmek istiyorum. Beste 

yapmaya başladığımdan beri solo 
bir kariyer yapma hayalim hep vardı. 
Yeterince beslendiğime, müzisyen 
olarak artık kendimi tam anlamıyla 
ifade edebileceğime inandığım an 
sonunda geldi. İyi ki de geldi, aldı-
ğım güzel tepkiler ne kadar doğru bir 
karar verdiğimi bana her geçen gün 
daha da fazla hissettiriyor. 

Bir müzik projesine başladınız. 
Önce Pandora sonra Alarga yayın-
landı. Bu projelerden bize bahseder 
misiniz? 

Pandora, yedi parçadan oluşan bir 
serüvenin ilk adımı ve hatırladığım 
kadarıyla en eski bestelerimden biri. 
Sanırım bu sebeple onunla başla-
mak istedim bu yolculuğa. Kendimi 
ve sınırlarımı keşfettiğim, yapabile-
ceklerimi tüm samimiyetimle gözler 
önüne serdiğim bu çalışmanın yo-
ğun melodisi, zengin orkestrasyonu 
ve ihtişamlı ritimleriyle dinleyen-
lerime yeni nesil bir müzik anlayışı 
sunacağına inanıyorum.

Bir hikâye ve bir
düşten yola çıktım
Müziğinizde hem geleneksel hem de 
modern tınılar var… 

Çalışmalarımın amacı da bu diye-
biliriz. Tını muhteşem ve bir o ka-
dar da söylemeyi sevdiğim bir tabir. 
Geleneksel ve modern arasında bir 
köprü kurmak ve bunları birlikte 
tınlatmak en keyif aldığım şeylerin 
başında geliyor.

Pandora ve Alarga, kimi zaman coş-
kulu kimi zaman dingin bir denizde 
insanları alıp götürüyor sanki… Siz 
nasıl bir düşünce ve hissiyatla bun-
ları bestelediniz?    

Aslında tam da sizin hissettiklerini-
zi hissettirebilmekti amacım. Ben de 
dinlerken aynı yerlere gidiyorum, 
parçalarımı seviyorum. Fakat beste-
lerken daha çok sinematik düşünü-
yorum. Bir hikâye ya da bir düşten 
yola çıkıyorum. 

Her parçanın bir hikayesi var mı-
dır? Bize Pandora ve Alarga’nın hi-
kayesinden bahseder misiniz?

Müzik videolarımın senaryoları bu 
fikir ve düşlerden meydana geliyor. 
Pandora aynı zamanda benim ilk yö-
netmenlik deneyimim oldu. Filmde 
yaradılıştan günümüze insanoğlu-
nun gelişimini ve bu gelişimin insa-
noğlu için umut vericiyken doğa için 
nasıl da yıkıcı sonuçlar doğurduğu-
nu anlatmak istedim. İntrodaki me-
lodinin tekrarı ise, “her şeye rağmen 
umut var” diyor. Alarga’ya gelecek 
olursak “alarga” kelime anlamı itiba-
riyle “açıkta beklemek” demek. Fırtı-
naya yakalanan bir denizcinin hikâ-
yesi. Fakat o, tüm yaşadığı zorluklara 
rağmen karaya çıkmıyor, alargada 
mutlu. Ben bu terimi iç dünyamıza 
benzetiyorum. Bazen herkesten, her 
şeyden uzaklaşmak istediğimizde 
alargada değil miyiz?

Neden bir albüm yapıp hepsini bir-
den müzikseverlere sunmadınız da 

böyle bir yöntem seçtiniz? 

Aslında benim gibi düşünen tüm 
üreticiler bunu bir albüm olarak 
planlar fakat günümüz şartları, tü-
ketim hızı ve dinleyicinin benim mü-
ziğimle ilk defa tanışması sebebiyle, 
destek ekibimle bu şekilde karar ver-
dik. 7 eserden oluşan bu serüvenin 
son parçası Alfa ile tüm parçalarımı 
‘EGO’ isimli bir albümde topluyor 
olacağım.

Bundan sonraki parçalar da belli 
değil mi? 

Müzik platformlarının belirli bir 
devamlılık gerekliliği var. Biz de 7 
parça için 7 aylık bir süreç belirle-
dik sevgili Soner Akkaya ile birlik-
te. Tabii bu arada tüm bu parçaları 
kliplendirmek, müzik videosu haline 
getirmek istiyorum. Dinleyicilerime 
sunacağım yeni parçam ise “Hagia 
Sophia” olacak.

Parçaların

isminin

evrensel

olmasını

istedim

Eserlerinizin 
isimlerini neye 
göre belirle-
diniz?

Yapım aşamasında evrenselliği ken-
dime motto olarak belirlemiştim. 
Bu kavram müziğimle olduğu kadar 
müziğime koyacağım isimde de ken-
dini hissettirmeliydi. Dünyanın her 
yerinde birçok insanın aynı kelime-
lerle bana ulaşmasını istedim. Son-
rasında parçalarım isimlerini tek tek 
seçiverdi işte…

Standartlaşan 
müziğe ego ile 
enstrümantel 
dokunuş
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Avrupa turnesi için
yola çıktılar 
Sabancı Vakfı’nın kurulmasına 
öncülük ettiği ve ana destekçisi 
olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni 
Orkestrası (TUGFO) yurt içi 
konserlerini tamamladı. Orkestra, 
12-16 Ağustos tarihleri arasında Çekya 
ve Almanya’nın seçkin salonlarında 
toplam 4 konser verecek. 

Koleksiyon 
görücüye çıktı
Şef Ömür Akkor’un son on 
yılda biriktirdiği pek çok 
resimden oluşan koleksiyon 
Nevmekan Sahil’de 
sanatçıları bekliyor. Sergide  
19 sanatçının 69 eseri yer 
alıyor. 22 Ağustos’a kadar 
sergi gezilebilir.

“Balthazar” İstanbul’a 
geliyor
Salon İKSV’nin, şehrin farklı 
mekânlarında geniş kitlelere 
ulaştığı etkinliği Gezgin 
Salon, +1’in katkılarıyla 20 
Kasım’da Belçikalı indie rock 
grubu Balthazar’ı Volkswagen 
Arena’da ağırlayacak.

Devamı litrossanat.com'da

2007 yılından îtibâren önce kaybolmuş bir 
çalgı olan çeng’in canlandırılması, daha 
sonra ise çeşitli arplarla yaptığım Türk müziği 
çalışmalarım vesilesiyle bu geleneğin içinde 
nota kaynaklarının nasıl temin edildiğine ve 
kullanıldığına tanıklık ediyorum. O güne ka-
dar müzisyenlerin nota ihtiyaçlarını ya kendi 
arşivlerinden, ya bir yayıncıdan, ya bir müzik 
kütüphanesinden veya arşivinden temin 
ettikleri bir düzenden ışınlanıp, kendimi, no-
taların birtakım internet arşivlerinden veya 
hard disklere yüklenmiş özel koleksiyon top-
lamalarından “çıkartılarak” temin edildiği bir 
işleyiş içerisinde buldum. 

Bu çalışmalara ev sahipliğini yapmaya baş-
ladıktan sonra rolümün kullanılacak olan 
notaların tedariğini de gerektirdiğini an-
lamış oldum. Repertuarı belirleyen kişinin 
birbirinden farklı versiyonları bu arşivlerde 
cirit atan notalar arasından kendi tercihini 
yapması kaçınılmaz bir gereklilik. Ancak bu 
nota “çıkartma” işi bir süre sonra bende epey 
soru işaretleri oluşturdu. Şöyle ki, bir önceki 
konserle aynı eserleri geçecek olsak bile, her 
sefer müzisyenlerin provaya notasız geldiğini 
gördüm. Oyunun âdetâ değişmez bir kura-
lı varmışçasına, konser bitiminde notalar 
müzisyenler tarafından nota sehpalarında 
“terk” edilmekteler. Yani nota değersiz bir 
kağıt parçası gibi, bir kağıt peçete atarcasına 
atılmakta. Sonra aynı notalar tekrar tekrar 
“çıkartılıyor”. 

Bu durum Türkiye’de meslek insanlarının 
sürekli yaşadıkları, yakındıkları, arka planın-
da Türk müziğinin notayla dâvasının daha 
elzem boyutlarını barındıran önemli bir du-
rum. Meselâ, müzisyenlerin repertuarında 
eserlerin farklı versiyonları olması sebebiyle 
provalarda gerginlikler yaşanmakta; hatta 
versiyon farklılıklarından kaynaklı tarihe geç-
miş kavgalar, istifâlar hâlen dillendirilmekte. 
Gözlemlediğim bir başka konu ise; müzisyen-
ler notalar üzerine icrâya dair notlar almışsa 
dahî, o notlar sadece o icrâ için geçerli olarak 
düşünülüyor-ki bu bazen böyle- ve bundan 
dolayı bile konserden sonra sehpada bırakı-
labiliyorlar. Meşk’in ân’a özel olabilen bu tür 
icrâ pratiklerinin bile-ki ne büyük bir zen-
ginlik- notanın şahsî ve muhâfaza edilmeye 
lâyık bir evrâk olarak sahiplenilmemesi sonu-
cunu doğurduğunu düşünüyorum. Aslında 
meşk’in bu cilve ve nazlarını  pekalâ karşıla-
yacak bir teknoloji çağındayız!

Sorun, notaların internetten indirilmiş, “çı-
kartılmış”, bazen okunaksız bir el yazısından 
ibâret olmasında ve üzerinde sistemli, bilim-
sel bir mutâbakatın olmamasında yatıyor. 
Bununla girift olarak notaların günümüzde 
aktif bir yayıncılık faaliyetinin ürünü olmama-
sı ve bilâbedel, gelişigüzel dolaşımı da etken. 
Notalar sahipsiz ve dolayısıyla da kimliksizler. 
Üzerinde durulması gereken nota sehpala-
rında terk edilmiş notalar değil elbette. Bu 
benim durumun vehâmetini farketmemi 
sağlayan ve zihnime kazınan bir “kare”. 

Bu parametrelerin mevcûdiyedinde notala-
ra değerli evrak olarak gerçekten ne kadar 
değer atfedilebilir ki? Oysa, 1875’ten îtibâ-
ren bu topraklarda müzik kültürümüze dâir 
ciddi neşriyat faaliyetleri bulunuyor. Ancak 
son yetmiş yıldır bu konuda büyük bir atâlet 
hâkim. Bu konuyu bir sonraki yazımda ele 
alacağım.

Değerli evrak olarak 
nota, nota yayıncılığı, 
Türkiye’den izlenimler 
ve Türk Arpı Yayın 
Projesi - 2-

Bu çalışmalarda size kimler eşlik 
etti?

Üretim kısmında genellikle ken-
dimle baş başaydım, işin teknik 
detaylarını ise sevgili Okan Barut 
(sound designer) ile tamamladık. 
Okan bu projede bana o kadar des-
tek oldu ki, pek çok sıkıntılı anım-
da üçüncü gözüm oldu diyebilirim. 
Canlı performansları Ada Stüd-
yo’da sevgili Özgür Özkan Mete ile 
kaydettik. Pandora’da Mix ve Mas-
tering’i çok kıymetli Kerem Aksoy 
üstlendi, diğer parçalarımda sevgi-
li Özkan ve duayen İhsan Apça ile 
çalışıyoruz. Pandora ve Alarga’nın 
kliplerindeki tüm çekim süreci-
ni Kaan Gökgöz ve elapro ekibiyle 
gerçekleştirdik. Albümün kapak ta-
sarımını Serkan Arca üstlendi. Ka-
yıtlarımızda 11 kişilik bir yaylı gru-
bu, nefesli sazlar, gitar, arp ve Türk 
müziği enstrümanlarından oluşan 
kalabalık bir ekiple çalıştık. Hepsi 
birbirinden değerli üst düzey mü-
zisyenler, sizin vesilenizle bir kere 
daha teşekkür ediyorum onlara…  

Basit ama yoğun 
olan melodileri se-
viyoruz
Enstrümantal bir çalışma… Aslın-
da bizim dinleyicilerimiz buna çok 
alışkın değildir. Bu anlamda bir te-
reddüt yaşadınız mı? 

Artık böyle endişelerim kalmadı di-
yebilirim. Bazen bir anda olur, ba-
zen zaman alır diye düşünüyorum. 
Bizim dinleyicimize gelecek olur-
sak onların enstrümantal müzikleri 
sevdiğine inanıyorum. Kevser Ha-
nım’ın Nihavend Longası, Paco De 
Lucia’nın Entre Dos Aguas’ı, Morri-
cone’nin İyi, Kötü ve Çirkin’i bunla-
ra örnektir. Yeter ki basit ama bir o 
kadar da yoğun melodi olsun. Şifre 
bu bence ve bu şifre size dünyadaki 
tüm kalplerin kilidini açar.

Peki şarkı sözü yazar mısın?

Sözlerini yazdığım birçok şarkım 
var. Onlar da zamanını ve sahiple-
rini bekliyor.

Müzik konusunda nelerden besle-
nirsiniz?

Hayatın kendisinden. İzlenimci-
lik (empresyonizm) hala en güçlü 
akımlardan biri bence. Sanatçının 
özgün düşünmesine çok fayda sağ-
lıyor.

Müzik dünyasının 
tam ortasındayım
Artık müzik dünyası tek tip olmaya 
başladı. Benzer sesler, benzer tarz-
lar... Bu noktada müzik piyasası 
hakkında düşünceniz nedir? 

Sosyal medya platformları sayesin-
de birçok keyifli içerikle buluşuyor-
ken evet bir o kadar da bir kirlilik 
söz konusu. Ne yazık ki bunu de-
netleyecek bir oluşum da mümkün 
değil. Bu yüzden insanlarımızın 
yapması gereken şey beklentileri 
daha da yükseltmek ve kıyaslamak. 
Bu sayede rekabet ortamında daha 
kaliteli içerikler gelecektir. 

Siz bu dünyada kendinizi nerede 
konumlandırıyorsunuz?

Aslında tam da ortasında diyebili-

rim. Müziğin birçok dalında farklı 
platformlarda sahne alıyorum; Ba-
zen bir senfonide bazen hit olmuş 
bir şarkıya eşlik ederken bazen bir 
belgesele müzik yazarken bazen 
de keyifli bir solo atarken buluyo-
rum kendimi… Ama kendi hikaye-
min başındayım o yüzden giriş çok 
önemliydi ve bu etkiyi yarattığımı 
düşünüyorum.

“Dinleyenlere yeni nesil bir müzik 
anlayışı sunmayı hedefliyorum” 
dediniz. Bu seri ile müzik piyasası-
na nasıl bir fark katacağınızını dü-
şünüyorsunuz? 

Öncelikle ülkemizde ve dünyada 
bu kategoride büyük bir boşluk 
olduğunu düşünüyorum. Enstrü-
mantal diye adlandırılan müzik-
lerin çok büyük bir kısmı popüler 
olmuş parçaların sözsüz hali, yani 
yeni bir içerik neredeyse yok. İşte 
tam burada giderek standartlaşan 
örneklerden ayrılarak; özgün me-
lodiler, ihtişamlı ritimler, görsel ve 
işitsel doyuruculuğu olan bir Öz-
can Yılmaz sahnesi sunmayı hedef-
liyorum.

Şirin Pancaroğlu

s.pancaroğlu@litrossanat.com 

Hayalim notalarımın 
ölümsüzleşmesi

Müzik size ne ifade ediyor, bana üç 
kelime ya da bir cümle ile anlatın 
desem ne dersiniz?

Bence müzik; birleştirici, bir araya 
getirici ve hepimizin ortak dili. 

Müzikle ilgili başka neler yapıyor-
sunuz?

Hayatım tamamen müzikle dolu. 
Müziğin farklı dallarında yer almak 
beni üreten bir müzisyene dönüş-

türdü. Klasik, caz, flamenko, pop 
toplululuklarında bulunmak be-
nim diğer enstrümanların yürüyüş-
lerini, stillerini kavramamda büyük 
fayda sağladı. Yazdığım bir pater-
nin icracı tarafından benimsendiği 
andaki mutluluğum tarif edilemez. 
Bir film veya belgeseli müziklendir-
mek ise bambaşka bir zevk. Karak-
terlerin ve olayların ruhunu yansı-
tacak müzikler oluştuğunda tüyler 
diken diken oluyor ve bu da seyir-
ciye geçiyor. 

Erol Evgin ile ne zamandır birlik-
tesiniz. Onunla yolunuz ne zaman 
nasıl kesişti? 

Erol Abi ile yaklaşık 5 senedir aynı 
sahneyi paylaşıyoruz. O sadece 
sesiyle değil diğer yönleriyle de 
herkeste hayranlık uyandıran bir 
insan. Birden fazla sanat branşı ile 
ilgilenmesi, mimarlık geçmişi ve 
en önemlisi çalışkanlığı ile gerçek 
bir rol model benim için. Müziği-
me sağladığı katkı en başta eşsiz bir 
repertuvarken bir diğeri ise, insan-
larımızın kaliteye olan sadakatini 

görmemi sağlaması ki bu da bana 
ilham ve güç veren en önemli done-
lerden.

Müzikle ilgili hayallerinizi de öğ-
renmek isteriz. Güzel, farklı bir 
proje ile yolunuza devam ediyor-
sunuz. Bundan sonraki adımınız 
nedir?

En büyük hayalim ismimin ölüm-
süzleşmesi, yaşarken de benden 
sonra da yazdığım, hayat verdiğim 
notaların hiç tanımadığım, bilme-
diğim kişilerce seslendirilmesi, bu 
beni çok mutlu eder. Bundan son-
raki süreçte üretimlerim daha da 
hızlanacak. Yeni ve farklı 7’ler yol-
da. Sağlam ve büyük adımlar atmak 
istiyorum. 
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“12. Gece” 
Harbiye’de
İstanbul Şehir Tiyatroları 
oyunu “12. Gece” 
Harbiye Cemil Topuzlu 
Açıkhava Tiyatrosu’nda 
sanatseverlerle buluşacak. 
, Shakespeare’in ölümsüz 
eserinden uyarlanan oyun 
23 Ağustos’ta sahnelenecek.

“Anadolu Leoparı” 
Pekin’de yarışacak
Yönetmen Emre Kayış'ın 2021 
yapımı Anadolu Leoparı filmi, 12. 
Pekin Uluslararası Film Festivali'nde 
(BJIFF), yarışma bölümü seçkisinde 
yer alıyor.  Yarışma bölümünde yer 
alan Anadolu Leoparı 14, 16 ve 20 
Ağustos'ta kentteki üç ayrı sinemada 
gösterilecek. 

Yeni Mozart 
belli oldu
18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane 
besteciler Wolfgang Amadeus Mozart 
ile Antonio Salieri'nin çatışmasını 
ele alan “Amadeus” oyununda yeni 
dönem başlıyor. Yeni dönemde  
Mozart’ı Tansu Biçer canlandıracak. 
İlk oyun 21 Eylül’de Zorlu PSM’de 
oynanacak.

Sagalassos Antik Kenti yararına düzenlenen ve Bozlu Art Project’te devam eden “Sagalassos’u 
İzlemek” adlı sergiyi sanatçısı Murat Germen ile birlikte gezdik ve konuştuk: “İki Sagalassos ve bir 
Aşıklı Höyük sergisi bende derin izler bıraktı. İleriki zamanlarda da sanatla bilimin iş birliği olarak 
gördüğüm sanat-arkeoloji dayanışması vesileleri olarak başka sergilere çağırılmayı arzu ediyorum. 
Diğer yandan, sergiler dışında yolumun üzerinde olan ören yerlerini çekmekten de geri durmuyorum, 
bu yüzden kahverengi yön işaretleri her zaman algı kapsamımda.”
Bozlu Art Project şu sıralarda anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçı ve akademisyen Murat Germen’in Sagalassos Antik Kenti’nde çektiği fotoğ-
raflardan oluşan ve antik kentin yararına düzenlenen “Sagalassos’u İzlemek” adlı sergi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve Akdeniz’in en 
iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Sagalassos’un tanınırlığını arttırmak ve arkeolojik kazı çalışmalarına maddi kaynak yaratmak amacıyla gerçek-
leşiyor. Bozlu Art Project’in 2019 yılında düzenlediği ve gelirini Sagalassos Antik Kenti’nde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarına aktardığı “Sagalassos İçin” 
başlıklı karma sergisinin de devamı niteliğinde olan bu sergi, Bozlu Art Project, Sagalassos Vakfı ve Murat Germen iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Bu sergiden 
elde edilen tüm gelir de yine bölgedeki arkeolojik kazı projelerini desteklemek amacıyla, Sagalassos Kazı Başkanlığı’na aktarılacak. 27 Ağustos’a kadar devam 
eden bu anlamlı sergiyi Litros Sanat’ın yeni sayısı için sanatçısı Murat Germen ile birlikte gezdik: “Çekimleri 27 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında yap-
mış olmama karşın sıcaklık, nem, rüzgâr, bulut şartları mükemmeldi. İklim ve coğrafya çok cömert davrandı. 3,5 gün boyunca açık havada hiç bunalmadan 
çalışabildim. Yüce doğa da bu sergiye destek vermiş oldu…”

Kahverengi yön 
işaretleri her zaman 
algı kapsamımda

“Sagalassos’u İzlemek” sergisi Bozlu Art Project’te devam ediyor 

Sagalassos sizce neden önemli ve değerli?

1Öncelikle, Türkiye’deki en iyi korunmuş ören 
yerleri arasında olduğunu belirtmek gerekir. 
Öte yandan, kent planlamasının doğal verileri 
göz önünde bulundurarak coğrafya ile uyum-
lu icra edilmesi ve mimarinin bu olguya uyum 
göstermesi bu kenti değerli kılıyor. Şimdinin 
en önemli konularından birisi olan ve ileride 
kıtlığını çekeceğimiz su ile kurulan bütünleşik 
ilişki ise bu kenti örnek alınacak bir konuma 
getiriyor.

Dünyanın en değerli 
antik kalıtı üzerinde 
yaşıyoruz
Türkiye’de birçok antik kent var, kimi çok iyi 
korunmuş kimi ise değil. Siz bir sanatçı ola-
rak, bu kentlerin en azından 2022 halini fo-
toğraflamayı bir sorumluluk olarak görüyor 
musunuz kendinize, neden?

Dünyanın en değerli antik kalıtı üzerinde ya-
şıyoruz, buralar medeniyetin doğduğu top-
raklar. İyi korunmuş ya da es geçilmiş; antik 
kentler Türkiye’nin küresel ölçekte en değerli 
tarihi, mimari ve kültürel mirasları arasında 
en başlarda duruyor. Bunu tam olarak idrak 
ettiğimizden emin değilim. Bir ülkenin kül-
türü ne kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyorsa 
o derece zengin, güçlü, kalıcı, adil ve cömert 
olur. İktidarların kısa vadeli ve rant odaklı ic-

raatlarına baktığımızda kültürün geniş yelpa-
zeli olması yönünde adımlar attıklarını söyle-
mek zor. Şahsen ben antik kentlerin şimdiki ve 
daha sonraki hallerini fotoğraflamayı ve sergi-
lerle kitlelere aktarmayı bir sorumluluk olarak 
görüyorum. Bozlu Art Project ekibi de öyle. Bu 
yüzden serginin tüm masraflarını karşılayan 
Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Şükrü Bozluolçay’a, galerinin yöneticileri Dr. 
Özlem İnay Erten ve Oğuz Erten’e bu serginin 
gerçekleşmesi yönünde verdikleri destek, iş 
birliği teklifi için teşekkür ederim.

Yeni bir antik kentte fotoğraf çekme gibi bir 
planınız var mı?

Kesinlikle var. İki Sagalassos ve bir Aşıklı Hö-
yük sergisi bende derin izler bıraktı ve ileriki 
zamanlarda sanatla bilimin iş birliği olarak 
gördüğüm sanat-arkeoloji dayanışması vesi-
leleri olarak başka sergilere çağırılmayı arzu 
ediyorum. Aykan Özener gibi arkeoloji fotoğ-
rafı alanında durmaksızın üretim yapan de-
ğerli dostlarımla da bir grup sergisi açabilmek 
isterim. Diğer yandan, sergiler dışında yolu-
mun üzerinde olan ören yerlerini çekmekten 
de geri durmuyorum, bu yüzden kahverengi 
yön işaretleri her zaman algı kapsamımda.

Bu sergide çağdaş sanat ile arkeoloji kavram-
ları iç içe geçmiş durumda. Katılıyor musu-
nuz? Sanırım fotoğraf buna imkân tanıyor…

Çağdaş sanatın ne olduğu, olması gerektiği ko-

nusunda çeşitli tanımlar var ama bunlar çağ-
daş sanatın alanını kısıtlamak ve erk alanları 
yaratmak dışında pek bir işe yaramıyor bence. 
Bu sergide çağdaş fotoğraf teknolojisinin sun-
duğu yazılımsal ve donanımsal olanaklardan 
faydalandım, çağdaş teknoloji de sanatçılara 
sanatın var olduğu tüm dönemlerde çağdaş 
diller geliştirme fırsatları sunduğundan or-
taya çıkan sonucun bir çağdaş sanat eylemi 
olduğundan bahsedilebilir. İlâveten, içerik çe-
şitli kavramsal temalardan yola çıkarak oluş-
turuldu ve bunlar artarda dizilendirilerek bir 
öyküsel ardışıklık amaçlandı, ki bu da 
bir güncel sanat tavrı. Bu arada, 
yakın zamanda Sakıp Sabancı 
Müzesi’nde yeni iPad resim-
lerini gördüğümüz David 
Hockney, bahsettiğim tek-
noloji-sanat ilişkisini en 
üst düzeyde gündemine 
getiren sanatçılardan biri-
sidir.

“Sagalassos’u İzlemek” 
sergisinin yolculuğu nasıl 
devam edecek? 

Çok yakında aldığım bir ha-
bere göre sergi eylül sonuna 
doğru AKS (Antalya Kültür 
Sanat) adlı müzeye gidecek. Bu 
gerçekten çok mutlu etti beni, 
çünkü sergi üretildiği özgün 
coğrafyasına çok yakın bir konu-

Murat Germen 

a.demirtas@litrossanat.com

Ali Demirtaş

K Ü L T Ü R  S A N A T



Prömiyerini Moskova’da 
yapacak
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sinema Genel Müdürlüğü 
desteği ile TRT, Almanya ve 
Slovenya ortak yapımı olan; 
Ümit Köreken’in ikinci uzun 
metrajlı filmi “Bir Umut”, dünya 
prömiyerini 44. Moskova Film 
Festivali Ana Yarışma’da yapacak.

“Kurmaca Mekânlar” 
Trump’ta

VakıfBank Kültür’den 
yeni eserler

Trump Art Gallery, her biri farklı 
kültürlerle yoğrulmuş 5 sanatçının 
İstanbul’a bakışının tuvallere 
taşındığı “Kurmaca Mekânlar” 
karma sergisine  ev sahipliği 
yapıyor.  Sergi, 31 Ağustos’a kadar 
sanatseverlerle buluşacak. 

VakıfBank Kültür Yayınları 
(VBKY) edebiyat dizisi 
genişlemeye devam ediyor.  
“Çocukluk”, “Bolşevik 
Rusya’dan Mektuplar 1919” 
ve “Apukhtin’den Hikâyeler” 
okurla buluştu. 
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Keyifle gülümsüyoruz, neşeyle yemek yiyo-
ruz, çılgınca dans ediyoruz, ölesiye geziyo-
ruz, konforlu tatiller yapıyoruz, lüks araçlar 
kullanıyoruz ve tüm bunları muhakkak 
gösteriyoruz. Üstelik yalnız de değiliz asla, 
fotoğraflarda her ne kadar yalnız olsak da. 
Kalabalık bir çevremiz var. Seviliyoruz, koru-
yup kollanıyoruz, etrafımıza sözümüzü geçi-
riyoruz. Herkes bize özeniyor, bizi hayatında 
bambaşka bir yere koyuyor, gıpta ediyor, 
çoğu zaman da vay be ne kadar mutlu diyor. 
Vay be, hasta bile olmuyor. Ölmez bile bu.

Sahiden öyle mi? Sahi kelimesi bile ne ka-
dar basit kalıyor artık. Gerçekten öyle mi? 
Hakikaten öyle mi? Acınız, derdiniz, yasınız 
olmuyor mu hiç? Yardıma ihtiyaç duyduğu-
nuz anlarda ne hissediyorsunuz peki? Yeni 
takipler ve like'lar bir nebze hafifletiyor mu 
sıkıntılarınızı? Mümkün değil. Aslında ya-
karmak, imdat diye bağırmak istiyorsunuz. 
Ama ayıp. Çünkü size ta çocukluktan itiba-
ren asla başkalarına hastayım, güçsüzüm, 
işsizim deme diye öğütlendi. Sonra günler 
geçti, seneler devrildi, pandemi diye bir şey 
oldu. Tıpkı savaşlardaki gibi ölü sayıları yan-
sıdı ekranlara. Her gün takip ettik. Vay be 
dedik, bugün de bin kişi ölmüş. Biraz daha 
kolonya, biraz daha temiz maske. Ölüm ve 
acı bize çarpmamalı, başka kime ne olursa 
olsun.

Güney Koreli yazar ve kültür kuramcısı 
Byung-Chul Han’ın pek çok kitabı dilimize 
kazandırılıyor. Bunlardan biri de Haziran 
2022’de Metis Kitap tarafından Haluk Ba-
rışcan çevirisiyle okurlara sunulan Palyatif 
Toplum: Günümüzde Acı. Han, kitabına 
algofobi kavramını irdeleyerek başlıyor. 
İnsanların acıdan korkar hâle gelmesinin 
sebeplerini yorumlarken siyasetten psiko-
lojiye geçişler yapıyor, sağlık sisteminden 
dem vurup kişisel gelişime dokunduruyor: 
“Günümüzde her yerde algofobi, genel 
bir acı korkusu hâkim. Acı yaratacak her 
durumdan kaçınılıyor. Aşk acılarına bile 
şüpheyle bakılmaya başlanmıştır artık. Acı 
verici tartışmalara yol açabilecek çatışma 
ve fikir ayrılıklarına ve çatışmalarına giderek 
daha az yer verilmektedir. Uyum ve uyuşma 
baskısı artar. Siyaset palyatif bir alana yer-
leşerek her türlü canlılığını yitirir. Alternatif-
sizlik siyasi bir ağrı kesicidir. Muğlak orta yol 
palyatif bir etki gösterir.”

Palyatif ne anlama geliyor? Grip olduğu-
muzda eczaneye gidip aldığımız ilaçları 
hatırlayalım. Semptomlar hafifliyor ama 
tam manasıyla bir tedavi mümkün olmuyor. 
İşte günümüzde de pek çok şeyin üzerini 
örtmekle meşgul olduğumuza değiniyor 
Han. Üstelik buna giderek daha çok alışı-
yoruz. Sosyal medya, televizyon, gazeteler 
ve dergiler; hiç öyle “farkında olmadan” 
diyerek kaçmayalım, bizi uyuşturuyor. Bu-
nun farkındayız. Büyük sıkıntı, uyuşmaktan 
memnun olmamız. Oysa filozofların da mu-
tasavvıfların da birleştiği noktalardan biri 
insanların acılarından dersler çıkarmasıdır. 
Acılar hem uyarır hem de uyandırır. Acısı ol-
mayanın anlatacak hikâyesi olmaz. 

Acının hakikatini, Kemal Varol’un dizeleriyle 
yeniden hatırlatıp yazımı sonlandırmak is-
terim: “Acı geçiyor / acı geçiyor / acı elbette 
geçiyor / acı çekmiş olmak geçmiyor.”

Acıdan kaçanın 
hikâyesi olmaz

"Hayatlarımızı 
teslim alan 
hızdan 
dolayı şimdi 
ve geçmiş 
arasındaki 
bağları 
kurmaya 
zaman 
bulamıyoruz. "

ma gitmiş olacak. Bu durak dışında 
yolculuğun diğer durakları henüz 
belli değil.

Söylemleriniz 
yaşamınızı da 
şekillendirmeli
Mimarlık, kent, antik kent, iyi tarım, 
çevre ve sürdürülebilirlik sizin hem 
kişisel hayatınızda hem de sanat 
üretiminizde merkeze yerleştirdi-
ğiniz kavramlar, neden? Özellikle 
son yıllarda daha da popülerleşen 
bu kavramlar zannediyorum daha 
önceleri de sizin gündeminizde idi…

Sözünü ettiğiniz tüm olgu ve kav-
ramlar birbirleri ile zorunlu bağlara 
sahip, biri yoksa diğeri de yok. Bir 
hassasiyetler dizisi üzerinden eser 
ve söylem üretirseniz yaşamınızı da 
ona göre şekillendirmeniz gereki-
yor, yoksa söylem ve icraat arasında 
tutarsızlık ortaya çıkabiliyor. Sergi-
lerde belli konular üzerine hatırlat-
malar yaparken “Kızım sana söylü-
yorum gelinim sen anla” kabilinden 
kendime de telkin yapmış oluyorum 

aslında. Özü sözü bir olmak hayat-
taki en zor zanaatlardan birisi, ser-
gilerimde odaklandığım konular 
ve sergi metinlerindeki söylemler 
“Demokles'in kılıcı” gibi başımda 
duruyor ve yaşam disiplinime yön 
verebiliyor.

Kamplaşmaların 
ve dışlamaların 
tarafında değilim
 
Sadece bu değil bundan önceki 
birçok serginiz için de estetik 
kaygı kadar bu sergilerin bir 
amacının oluşu ve o konuyla 
ilgili farkındalık yaratma kaygısı 
da çok önemli bir yer kaplıyor 
üretimlerinizde. Fotoğrafçılık 
ve fotoğraf çok sınırsız bir alan 
hem içerikte hem de teknikte. 
Yani her türlü teknikle muazzam 
‘izlemeler’ çıkarabilirsiniz izleyici 
için. Ama bu kolaycılıktan uzak 
duruyorsunuz… Yanılıyor muyum? 

Sanat bir anlatı alanı, izleyici kitle-
sini ise sanatçının tavrı belirliyor. 
Bazı sanatçılar sadece belli insanla-
rın anlayabilecekleri işler yaratmayı 

tercih edebiliyorlar ve görsel, içerik-
sel, kavramsal kodlamalarını buna 
göre yapıyorlar. Bu tür işler daha 
sınırlı sayıda insana ulaşabiliyor. Bu 
tür kamplaşmalar, seçkinleştirme-
ler, dışlamaların taraftarı değilim. 
Özel olan ben değilim, hayatın ta 
kendisi. Kendimi ne kadar özel gö-
rürsem o derece hayatın sunduğu 
tatlardan, deneyimlerden kendini 
ırak tutmuş olurum. Dünyada olan 
biten basit dinamiklere dayanıyor 
ve işleri karmaşıklaştırmak ayrıca-

lıklı konum elde etmek üzere istis-
mar edilebiliyor. Bu yüzden sanat 
üretirken kullandığım görsel, içe-
riksel, kavramsal kodlamalardan en 
az birini anlaşılır tutmaya çalışıyo-
rum ki izleyici içeri girecek bir kapı 
bulsun kendine; estetik, zanaat da 
bu kapılardan ikisi. İnsanları içeri 
davet etmekte cimri davrandığım 
bir etkinliği neden kamusal alanda 
yapayım ki? Böyle bir niyetim olsa 
sergi yerine özel davetlilere açık bir 
parti organize ederdim.

Tarihi belgelemek insanda bilinç 
oluşturuyor

Yeni kişisel sergi eylülde Ferda Art 
Platform’da

Tarihi belgelemek, fotoğraflamak 
nasıl bir şey? Bu benim çok düşün-
düğüm bir konu. Vakti zamanında 
insanlar bir şeyler ortaya koymuş; 
yapı, mimari ürün, çeşme ya da baş-
ka bir şey… Şimdi de siz binlerce 
yıl öncesinin ortaya konulanlarını 
fotoğraflıyor yani kalıcı olarak bel-
geliyorsunuz, bu garip bir duygu 
olsa gerek… Bunu sadece Sagalas-
sos için söylemiyorum…

Hayatlarımızı teslim alan hızdan 
dolayı şimdi ve geçmiş arasındaki 
bağları kurmaya zaman bulamı-
yoruz. Şu anda bir şeyler oluyorsa 
bunun nedeni geçmişte olan şey-
ler, ateş olmayan yerden duman 
çıkmaz! Ama çoğunluk, olan biteni 
şartlardan azade bir şekilde değer-
lendirip meselenin asıl neden ve 

kaynağını kaçırıyor, büyük resme 

bakamadan küçük resim içinde 

kaybolup gidiyor. Tarihi belge-

lemek insanda takdir ve minnet 

duygularını harekete geçirerek bir 

bilinç, farkındalık oluşmasına yol 

açıyor. Tarih boyunca olan bitenin 

içsel dinamiklerine vakıf olma şan-

sını elde ediyorsunuz ve bu size bir 

empati duygusu kazandırabiliyor. 

Sahip olduğunuz birçok şeyin kısa 

süre içinde yenisini almak zorunda 

bırakıldığınız mevcut yaşam şartla-

rında; emek, kıymet, bedel ve liya-

kat kavramlarını zaman mefhumu 

ile birlikte irdeleyerek şimdiki za-

mana dair farklı bir algı geliştirebi-

liyorsunuz.

Yakın zamanda hayata geçecek 
veya geçirmek istediğiniz sanat/
fotoğraf projelerinizden ve sergi 
planlarınız var mı?

Eylülün ilk haftasında Ferda Art 
Platform’da “Obscura Lucida” baş-
lıklı bir kişisel sergim açılacak. Ka-
ranlık anlamına gelen “obscura” ile 
aydınlığı ima eden “lucida” kavram-
larının her ikisi de fotoğrafın teknik 
ve felsefi boyutlarına gönderme ya-

pıyorlar. İnsanın evine çekildiği ve 
dışarıdayken tahrip ettiklerini rahat 
bıraktığı bir zaman dilimi olan gece 
zamanı çekilen, uzun pozlama ile 
karanlığın aydınlığa dönüştüğü bir 
fotoğraf eylemi söz konusu; bir çeşit 
arınma, terapi diyebiliriz. Gene ey-
lül ayında Contemporary Istanbul 
fuarına Bozlu Art Project ve DİFOart 
ile katılacağım.

İleride fotoğraflarınızı bir fotoğraf 
müzesine bağışlamayı/vermeyi dü-
şünür müsünüz? Bunlarla ilgili ha-
yal/plan/çalışma var mı?

Türkiye ve dünyadaki sanatın, kül-
türün, mimarlığın, kentleşmenin, 
siyasetin, toplumun, bireyin son 
30-40 senelik dönemde nereye yön-
lendiğine tanıklık etmek hedefle-
rimden birisi idi. Bu yüzden, sergi 
çalışmalarım dışında, çektikten son-

ra bilgisayarda henüz açacak vakti 
bulamadığım birçok belge fotoğ-
rafı da üretiyorum. Daha şimdiden 
milyonlarca fotoğraftan bahsetmek 
olası, ki sağlığım yerinde olduğu 
sürece buna ileriki yıllarda çok sa-
yıda yeni fotoğraf eklenecek. Ben 
bu dünyadan göçtükten sonra bu 
arşiv, külliyat, terekenin bir kurum 
bünyesinde değerlenmesini hayal 
ediyorum ama henüz bir çalışmam 
yok bu yönde.

Ali Demirtaş ve Murat Germen

Yağız Gönüler

y.gonuler@litrossanat.com 

K Ü L T Ü R  S A N A T



06S A Y F A

Akbank Caz Festivali 
dopdolu geliyor
24 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında 
32’ncisi düzenlenecek festivalde 
sahne alacak sanatçılar belli oldu. 
Norveçli grup HÜM, İngiliz grup 
Portico Quartet, caz sanatçısı 
Abdullah Ibrahim, Sanatçı Ravi 
Coltrane ve  Oded Tzur Quartet 
müzikseverlerle buluşacak.

“Summer Edition” 
Kağıthane’de
EArt Galeri “Summer Edition” 
başlıklı karma sergiye ev 
sahipliği yapıyor. Sergide 
farklı tekniklerle yapılmış 
doku verilmiş eserler öne 
çıkıyor. Kağıthane’de yer alan 
serginin kapıları 31 Ağustos’a 
kadar açık.

Altın Koza jürisi belli oldu
29. Uluslararası Adana Altın Koza 
Film Festivali’nde , yapımcı ve festival 
programcısı Julia Sinkevych, oyuncu 
Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, 
görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, 
müzisyen Fahir Atakoğlu , yazar ve 
akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan 
jüri üyesi olarak yer alacak.

Çocuklarım beni 
seyrederek büyüdüler
Hocam eğitim hayatınıza baktığımızda 
farklı illerde okumuşsunuz. Sonrasında 
da hayata ilik kütüphaneci olarak başla-
mışsınız? 

Ben farklı okullarda okudum. Ortaokulu 
Bitlis Ahlat’da, İmamhatiplisesini sınavı 
kazanarak Muş’da okudum. Üniversiteyi 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi’nde okudum. Üniversiteyi bitir-
dikten sonra ben çalışmak zorunda idim. 
Doğduğum bölgede Doğu’da çalışmak is-
tedim. Tayinimi Doğu’ya istedim. Van İl 
Halk Kütüphenesi’nde başladım. Yorucu 
ve zahmetli bir mücadele verdim. Çünkü 
kitapların hepsini odalara hapsetmişler. 
Bir öğrenci geldiği zaman koşa koşa gidip 
kitabı getiriyorlar öğrenciye veriyor tekrar 
odaya gidip kilitliyor memur. Kaybolan 
kitapların parasını ödeyeceğimin sözünü 
vererek bu durumu düzelttik. Salonun dört 
bir tarafını kitaplarla donattık. Ben üç yıl 
çalıştım orada üç yılın sonunda benden 
öncede kaybolan bütün kitaplarım parası-
nı  benden kestiler. Bu da ilginç bir anı oldu 
benim için. Sonra gazeteciliğe başladık.

Mehmet Şevket Eygi 
sayesinde gazeteci 
oldum
Kütüphaneci iken nasıl gazeteci oldunuz 
bir anda. Üstelik kütüphaneciliği sevme-
nize rağmen bu geçişi anlatır mısınız ho-
cam?

Biz o yıllarda ailecek İstanbul’a göç etmiş-
tik. Ben rahmetli Mehmet Şevket Eygi’yi 
tanıyordum. Ona gittim. Mehmet Şevfket 
Eygi ile kısa bir süre çalıştık. Sonra ben 
Türkiye Gazetesi’ne geçtim. Türkiye Ga-
zetesi’nde Başbakanlık muhabiri olarak 
göreve başladım. Uzun yıllar bu görevi 
yaptım. Yani Başbakan ve Cumhurbaşkanı 
İstanbul’da olduğu sürece beraberdik. Ben 
haberlerini yapıyordum. Yoğun bir çalış-
mamız oldu. Mesaimiz yoktu. 

Hocam başarılı bir muhabirken sizi kim 
yönlendirdi fotoğrafa. Fotoğraf editörü-
nüz mü?

Fotoğrafa da gazeteci olarak çalışırken ilgi 
duydum. Fotoğraf ilgimi çekmeye başlamış-
tı. O sırada 1990’lı yılların başında İzmir Kuş 
Cenneti’nde bir fotoğraf yarışması düzen-
lenmişti. Müdür beni gönderdi.  Her gazete-
den, dergiden, medya kuruluşlarından birer 
kişi davet edilmiş. Gittik şans eseri biraz da 
acemi şansı olarak orada ben de ödül aldım. 
Sonra ertesi yıl tekrar davet edildim. Bu 
sefer iki ödül birden aldım. Hem dereceye 
girdim hem de Ankara Fotoğraf Sanatçıları 
Derneği’nin özel ödülünü de aldım.  Fotoğ-
raf benim daha fazla dikkatimi çekmeye 
başladı. Sormaya araştırmaya başladım. 
Gittikçe fotoğrafla ilgi her gün yeni yeni bil-
giler öğrenmeye başladım. Böyle böyle be-
lirli bir seviyeye geldik.

Barış Manço’nun 
hayatımda büyük bir 
önemi var
Profesyonel fotoğrafçılık için dönüm nok-
tanız ne oldu hocam?

Türkmenistan’da başkent Aşkabat’ta bir 
stadyum açılış vardı. Oranın açılışına git-
miştik. O zamanki Devlet Başkanı Safar 
Murat Türkmenbaşı’ydı. Türkmenbaşı 
stadyuma geldiğinde korumaları gazeteci-
leri biraz tartaklamışlar. Onlar da bu olayı 
protesto ederek dışarı çıkmışlar. Benimde 
haberim yok. Stadyum ana baba günü ka-
labalık. Türkmenistan’da 4 büyük Türk 
boyu var. Hepsinin adetleri görenekleri o 
stadyumda sergileniyor. Çok güzel bir or-
tam var. Protokol alanına geldiğimde bi-
zim gazetecilerin stadı terk ettiklerini fark 
ettim. Tam o sırada köşede kameranın kar-
şısında Barış Manço dikkatimi çekti. Gittim 
yanına ve dedim ki durum böyle böyle. Ne 
diyorsunuz, ben de dışarı çıkıyım mı diye 
sordum? Dedi ki, bu fırsatı bir daha ne za-
man bulabilirsin? Bunu kaçırma bence 
dedi. Bak bende buradayım ve çekim 
yapıyorum dedi. Peki dedim. Yukarı-
ya çıktım. Bizi götüren şirketin genel 
müdürü, “Seni Allah gönderdi. Orta-
da kimse yok. Çok mahcup olacak-
tık. Açılışı sen yalnız fotoğraflaya-
caksın” dedi. Önemli bir açılış var 
ve orada ben yalnızım. Tek fotoğrafçı, 
tek gazeteci. Bir de Barış Manço. Bir tek ben 
çektim kurdele kesimini.Sonrasında ken-
di kendime ben bu işi neden profesyonel 
olarak yapmayayım dedim. Ve bir kartvizit 
bastırdım. Hangi iş adamıyla tanışırsam 
bir gazeteci - yazar olarak bir de fotoğraf 
sanatçısı olarak kart vermeye başladım. 
Ve bu şekilde tatilde, izinli olduğum 
günlerde profesyonel olarak fotoğraf 

çekmeye başladım. Kısa sürede de profes-
yonel bir stüdyo açtım. Ve böylelikle başla-
mış oldum. Sonradan hava çekimlerine de 
başladım sonra geliştirdim. 15 yıl havadan 
çekimler yaptım. Bu işi ilk yapanlardanım.  
O yıllarda bir de Orhan Durgut vardı. Or-
han Bey hava çekimlerinde bir hayli iddia-
lıydı. Sonradan tanıştık ve dost olduk, şim-
di hala iyi görüşüyoruz.  Sonradan o Mekke 

K Ü L T Ü R  S A N A T

a.dur@litrossanat.com

Ahmet Dur

“Fotoğrafçı okumalı, araştırmalı, gözlemlemeli, usta fotoğrafçıların karelerini iyi okumalı. Haber 

fotoğrafçısı ile, fotoğraf sanatçısı çok farklıdır. Birisi ışığın ve gölgenin peşinden gider, diğeri anın ve 

o an yaşanların. Haber fotoğrafçısı hızlı olmalıdır. Sezgisi güçlü olmalıdır.”

Uzun yıllar politika ve başbakanlık muhabirliği yapan gazeteci yazar fotoğraf sanatçısı Ali İhsan 

Gülcü ile hayatı ve sanatı ile ilgili Litros Sanat için bir röportaj gerçekleştirdik.

Fotoğrafçı 
kültürlü olmalı

Ali İhsan GülcüFotoğraflar: Muhammed Fatih Dur



07S A Y F A

Seyahatlerin en güzel tarafı, bizi bize kazan-
dıran yanı olsa gerek. Bu arada kastettiğim 
seyahat, iş kalabalığından sonra tatil kala-
balığı olan yerlere koşar adım gitmek değil; 
ıssızlığın duvağını açıp, huzuru çadır yapıp, 
ruhunuza bir dem susup kendinize koşmak. 
Evet…

Yıl boyunca bir koşturmanın başkarakteri ya 
da figüranısınızdır. Öyle ya da böyle telaş-
lar sizi size unutturacak kadar bencildir de. 
Telaşın olmadığı yerde hayat elbette yoktur. 
Ama bir türlü şu tutturamadığımız, “orta yol” 
dediğimiz nokta, şifa iken zarar olarak karşı-
mıza çıkabilir. Çalışmanın da tatilin de orta-
sını bulabildiğimiz dönemlerin yol arkadaşı, 
ruhumuzu dinlendirdiğimiz anlardır.  

Seyahat demiştik… Uçak ile yolculuk zaman 
kazandıran akılcı bir çözüm olsa da otobüs 
yolculuğu her zaman tercihimdir kendime 
kaçmak istediğim anlarda. Bulutların ma-
salvari duruşuna kısa kaçamaklar yapmak 
elbette çekici. Göğün göğsüne yakın olan ru-
hunuzu anlık özgürleştiren o heyecan elbette 
coşku dolu. Oysa ayakları yere basan anların 
sıcağı sıcağına size sunduğu malzemeler 
çok daha reel ve doğaldır hep. Molalardaki 
tevafuk ehli selâmlaşmaların mahallevari bu-
luşmalara dönüşmesi de ayrı bir yazı konusu. 
Ara ara aldığınız kısa notların takipçisi yaşlı 
bir teyzenin molada yanınıza yaklaşarak; 
“Yaz yaz nereye kadar!?” suali ile aslında uzun 
süredir aradığınız sorunun cevabını belki bu-
lamamışsınızdır ama şeddelenmiştir dimağı-
nızda bazı kısır duruşlar.

Bir yerde duymuştum “Kâğıt kesiği de ağacın 
intikamıdır!”… İntikamını alacak olan her şey 
o hudutsuz anlamın avlusunda yok olurken, 
varoluşuna vereceği selâmı bekliyor. İşte bu 
yüzden mola yerindeki teyzenin suali düşün-
dürürken gülümsetti, gülümsetirken düşün-
dürdü.

Fuar yazarı olmak, halkın yazarı olmak, hayal-
lerin yazarı olmak, edebiyatın yazarı olmak, 
birilerinin sipariş yazarı olmak ya da idealle-
rinin kıyısında kendi davanın yazarı olmak… 

Sonra… 

Yüreklerine, yaralarına, suskunluklarına ve 
haykırışlarına dokunduklarınızın çiçeklendi-
ği topraklarda imzanıza denk gelmek. İnsanı 
insana yaslayıp şartsız iyilik/güzellik/vefa 
maratonunda en önde ya da en arkada ama 
illâ o koşuyu bitirmek, bitirebilmek, bittirtire-
bilmek!..

 Peki ya sonra? Sahi teyzenin suali, özellikle 
de son dönemde vefat eden edebî büyükle-
rimizin ardında bıraktığı o nitelikli düşünceyi 
de yeniden getiriyor aklımıza. Göçtüğünüzde 
ardınızda bırakacağınız “gelecek” siz yokken 
de cümleleriniz birilerinin uçurtmasının ipi 
oluyorsa ya da avuçlarındaki kurtuluş oluyor-
sa veyahut kördüğümüne kanat oluyorsa… 
Bir geleceğin inşasında rolünüz varsa. İşte 
bu kutlu düşünce nereye kadar kalem oyna-
tacağınızın haberini veriyor; size de duymak 
isteyene de duymamazlıktan gelenlere de… 

Hadi, seyahate…

Yaz yaz nereye kadar?!

AKM’nin yeni heykelleri onlardan
Eşsiz mimarisini kalıcı sanat eserleri ile 
zenginleştirmek amacıyla düzenlediği Heykel 
Yarışması’nı kazanan sanatçılar belli oldu. 
İç mimar ve tasarımcı Semih Eskicioğlu’nun 
tasarladığı eser birinciliğe layık görülürken; 
“Zamanın İzinde” isimli eserle Sinan Günay, 
Nurhayat Öz ve Ayceren Karabıyık ikinci; 
“Uvertür” isimli eserle Ramazan Avcı ve Özlem 
Satı Kurtcu üçüncü oldu.

Decollage yaz seçkisi 
ziyaretçilerini bekliyor
Decollage Art Space, 15 Ağustos 
- 10 Eylül tarihleri arasında 
yaz seçkisiyle ziyaretçilerinin 
karşısına çıkıyor. Mahir Güven, 
İbrahim Örs, Zekai Ormancı, 
Altan Çelem’in çalışmalarının 
yer alacağı seçkide toplam 13 
eser bulunuyor.

17. İstanbul Bienali 
17 Eylül’de açılıyor
17. İstanbul Bienali kapılarını 
17 Eylül’de açılacak. Bienal’in 
Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy 
ilçesinde yoğunlaşan sergi alanları, 
sadece birer mekân olarak değil 
bulundukları mahalleler ve o 
mahallelerle kurdukları ilişki 
üzerinden de öne çıkacak.

Yarışmalarda gelen kareler 
başlıkla uyumlu olmalı

Hava fotoğrafları önem kazandı

K Ü L T Ü R  S A N A T

Hocam siz bir fakülte de fotoğraf  dersi 
verseydiniz deselerdi ki 5 saatiniz var, 
siz o 5 saatte gençlere ne verirdiniz?

Ben fotoğraf dersleri vermeye başladı-
ğımda önce fotoğraf bilgisiyle başlıyo-
rum. Fotoğraf nedir, önce bunu anlat-
mak lazım. Sonra ışık bilgisini verirdim. 
Üçüncü olarak da makine bilgisini verir-
dim. Bu üç bilgi oturduktan sonra sıra 
kompozisyona gelirdi. Fotoğrafta kom-

pozisyon çok önemli. Bir de fotoğrafta 
insan unsuru önemli.Son zamanlarda 
havadan çekilen fotoğraflar öne çıkmaya 
başladı.  Mesala şu an içinde bulunduğu-
muz Süleymaniye Camii’ni ve külliyesi-
ni tek karede yerden çekmeniz mümkün 
değil. Fakat biraz yükseldikten sonra 
dron ile gayet güzel bir kompozisyon ya-
pabilirsiniz. Onun için son raddede dron 
yani hava fotoğrafları önem kazanıyor.

Ali İhsan Gülcü ile Ahmet Dur

ve Medine’yi fotoğraflayıp mukaddes beldelerin 
fotoğrafçısı oldu.  Uzun yıllar Mekke de kaldı. 
Sonra İslam şehirlerini, kutsal mabetleri fotoğ-
rafladı. Şimdi inanılmaz bir arşivi var. Mekke, 
Medine ve diğer İslam şehirleri.

Fotoğraf bir belgedir
Hocam arşiv konusu acı bir durum. Özellikle 
fotoğraf arşivleri çok bireysel. Önemli fotoğraf 
sanatçılarının arşivi kaybolup gidiyor. Yerel 
sanatçıların da... Ne olacak hocam bu bireysel 
arşivler?

Bu konu hepimizin ortak derdi maalesef. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürü 
Coşkun Yılmaz Bey ile konuşmuştum. Coşkun 
Bey, Eyüpsultan Rami Kışlası’nı Türkiye’nen en 
büyük kütüphanesi yapacaklarını hatırlatarak, 
“Rami’de yapılmakta olan kütüphane için ya-
zarlara sanatçılara teklifte bulunacağız. Bende 
ona bu kapsama fotoğraf arşivi olanları dahil 
edelim diye teklif etmiştim. Böylece Türkiye’nin 
görsel hafıza arşivi de Rami’de toplanmış olur. 

Coşkun Bey, buna olumlu bakmıştı. Yani tanın-
mış yazarlara birer oda vermek çok güzel, fo-
toğraf sanatçıları için de bu olursa, harika olur. 
Bu proje Rami’de yapılamasa bile başka bir me-
kanda mutlaka yapılmalı diye düşünüyorum. 
Bir fotoğraf kütüphanesi kurulması çok çok iyi 
olur. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Teklif 
etmiş olalım.

Fotoğrafçılıkta uzmanlık 
vardır
Hocam fotoğrafçılıkta da uzmanlık var. Spor 
fotoğrafçılığı, portre fotoğrafçılığı, kültür fo-
toğrafçılığı, ürün fotoğrafçılığı gibi. Bir kişi 
hepsini bir arada yapabilir mi? Yoksa fotoğraf-
çı tek bir alana mı yönelmeli?

Fotoğrafçılıkta gerçekten ciddi uzmanlık var. 
Sadece ana dallarda değil kendi içinde de bir 
uzmanlığa gidiyor. Mesela ürün fotoğrafçılı-
ğı gerçekten uzmanlık ister. Mimari ve sporun 
dışında hatta ürün fotoğrafı çekiminde bile uz-

manlaşma var. Mesela altın fotoğrafı çekmek 
ayrı bir meziyet ve tecrübe ister. Mobilya çe-
kenler ayrı. Cam ve çelik gibi ürünleri çekmek 
apayrı bir uzmanlık alanı. Saat, altın ve gümüşü 
herkes çekemez. 

Hocam siz hem haber fotoğrafçılığı yaptınız 
hem de profesyonel fotoğrafçılık yaptınız, hem 
de ışığın peşinde sanat fotoğrafları çektiniz?  
Sorum şu, fotoğraf sanatçısı bir başka dalın fo-
toğrafçısı olabilir mi? 

Haber fotoğrafçılığı ile sanat fotoğrafçılığı apay-
rı şeylerdir. Haber fotoğrafçıları zamanla yarı-
şır. İşleri hız ve sıkı takip ister. Kontrol onlarda 
değildir. Anı en iyi anlatan kareleri yakalarlar. 
Diğer alanlarda ise bilgiye ihtiyaç duyulur ama 
kontrol sizdedir. Siz yönlendirerek yaparsınız. 
Beğenmezseniz tekrarlarsınız. Ama haberci foto 
muhabirinde bu durum yoktur. O iyi bir takip-
çi, gözlemci ve hızlı olmalıdır. Sezgileri güçlü 
olmalıdır. Gazetecilik yaparken foto muhabiri 
olarak stüdyo fotoğrafçısı bir arkadaş geldi ama 
uyum sağlayamadı haber fotoğrafçılığına. 

Fotoğraf yarışmaları da düzenle-
diniz. Sadece yarışmalar için ça-
lışan gruplar var mı? Nasıl fotoğ-
raflar geliyor?

Fotoğraf yarışmalarında bir konu 
belirleniyor. Gelen fotoğrafların 
da o konuya uygun olması lazım. 
Sadece yarışmaları takip eden 
ve içerik üreten fotoğrafçılar var.  
Kare çok önemli ama konuyla il-
gisi yoksa kabul edilmemesi lazım.

Yeditepe Fotoğraf Derneği isimli 
bir dernek kurdunuz. Kimlerle 
kurdunuz? Şu an nasıl gidiyor?

Biz özellikle kendi alanında uz-
manlaşmış profesyonel fotoğ-
raf sanatçılarını bir çatı altında 
toplamak istedik. Ülke çapında 
faaliyetlerin ötesinde uluslarara-
sı faaliyetlere yönelmek istedik. 
Türkiye’nin şehirleri ile diğer ül-
kelerin şehirlerini fotoğraflayıp 
oradaki fotoğraf sanatçılarının da 

ülkemizi fotoğraflamalarını sağ-
lamak istiyoruz. Sergilerin açıl-
masını, kitapların yapılmasını is-
tiyoruz. Derneği kurduktan sonra 
pandemi biraz sekteye uğrattı. 
Şimdi tekrar hareketlenerek he-
deflerimize ulaşmak istiyoruz. 

Üniversitelerdeki fotoğraf eği-
timleri nasıl buluyorsunuz, yeter-
li mi? 

Üniversitelerin fotoğraf eğitimi 
vermeleri çok çok güzel bir şey. 
Yaygınlaştırılmasında faydalar 
var. 

Hocam fotoğrafçıda belirli bir se-
viyenin üstünde kültür de gereki-
yor değil mi?

Katılıyorum. Mesela benim ya-
nımda çok asistan çalıştı. Eyüp-
sultan’da bir Ramazan günü iftar 
açanları çekmesi için fotoğraf ma-
kinesini verdim. Delikanlı gitti gel-

di. Baktım ki hep portre çalışmış. 
Eyüpsultan’ın o manevi havasını 
yansıtacak camiyle birlikte çekil-
miş kareleri göremedim.  Neden? 
Eyüpsultan ve o kutsal mabetle 
ilgili bir bilgisi ve kültürü yok. Bil-
gi olmayınca arzu edilen kareler 
de olmuyor tabii. Bu basit bir ör-
nek. Bu her konuda böyledir. Fo-

toğraf sanatçılarına baktığınızda 
fotoğraları her yerde sergilenen 
Ara Güler Galatasaray mezunu-
dur. Gelenekleri görenekleri bilen 
adamdır. İzzet Keribar da öyledir. 
Dünyayı dolaşmış ama Türk kül-
türüne de vakıf bir kişidir. Kültüre 
hakim isen o hakimiyet fotoğrafı-
na yansır.

Mehtap Altan 

m.altan@litrossanat.com 

“Gaziantep’i, 
Adanayı, Kon-
ya’yı ve diğer 
şehirleri gereği 
gibi bilmeyen 
fotoğrafçılar 
oralardan sade-
ce sokakta gör-
düklerini çeker 
gelirler. Bu da o 
şehirleri yansıt-
mayan kareler 
olur.”
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Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA)’nın yayınladığı istatistiklere göre 2021 yılında ABD’de CD satışları yirmi yıl sonra ilk kez artış göstermiş. 2020 
yılında 21,6 milyon olan CD satışları 2021 yılında 46,6 milyona kadar yükselmiş. İnternet üzerinde Spotify, YouTube Music gibi platformlardan müzik 
dinleme oranları oldukça fazla gözüküyor. Milyonlarca tık alan müzikleri ve sanatçıları gözlemliyoruz. Bu milyonlarca tıka rağmen yaşanan bir istatis-
tik dikkat çekici durumda. 2021 yılında CD satışlarında bir canlanma meydana geldi. Plak satışlarından yalnızca 2021 yılında ABD’de 1 milyar dolar gibi 
yüksek bir gelir sağladı. Kovid-19 salgını nedeniyle günlerinin büyük bir bölümünü evlerinde geçiren kişiler de plağa bir ilgi oluşturmuştu. Geçtiğimiz 
yıl Türkiye’de plak satışları %40 oranında artış göstermişti. Bu durumu yalnızca popüler bir durumun peşinden giden yığınlar olarak görmenin plak 
kültürüne ciddi bir haksızlık olacağını düşünüyorum. Bizlere yansıtmış olduğu ses performansıyla plaklar müzik terapi kutusu gibi değil mi? Birey-
selleşen ve kendini daha iyi hissetmek isteyen bizlerin müzikten aldığımız lezzetin bir gurme kıvamına eriştiğini görüyorum. Müzik ruhumuz için bir 
meditasyon aracı haline geliyor. 

Plak satışlarından yalnızca 2021 yılında ABD’de 1 milyar dolar gibi yüksek bir gelir 
sağladı. Son yıllarda plak dünyasına olan yoğun ilginin sebepleri ve plağın bize 
hissettirdikleri ile ilgili; TRT Müzik Kanal Koordinatörü Kenan Bölükbaş, Müzisyen 
Sedat Anar ve Müzikolog Doç. Dr. Bilen Işıktaş ile konuştuk. 

Plak sevgisi
. .

Plaklar içimizi 
gıcıklıyor
YBen plakların dünyasına hayran 
bir müzikseverim. Çünkü müzik 
dinlemeyi ve bu durumla dinlen-
meyi çok severim. Müzik gerçekten 
ruhun gıdası ise bizler bu gıdayı fast 
food şeklinde tüketmemeyi öğreni-
yoruz belki de. Bir pikabın kapağını 
açıp sevdiğiniz plağın yüzünü çevi-
rip iğnesini doğru yöne bırakmanız 
romantik bir rutin değil sizin için! 
Bu rutin dinlediğiniz sese duydu-
ğunuz saygının tezahürüdür. Plak 

meraklısı bir müziksevere çok bü-
yük saygı duyulur. Zevkli ve estetik 
yönü yüksek biriyle karşı karşıya-
sınızdır. Bir plak dükkanında eski 
ve yeni plakların anologdan kayıt 
olup olmadığını inceleyen bir deli 
olabilirsiniz. Denemeden almayan 
ve seslerin renklerini dinlemeden 
seçmeyen bir kişilikte de olabilir-
siniz. Mesela ben MFÖ’nün gençlik 
yıllarında yapmış olduğu bir albü-
mü dinlerken onların genç seslerini 
ve enstrümanlarıyla olan o yıllarda-
ki bağlarını merak edip dinlemeye 
gayret ediyorum. Plağın içerisin-

deki magazin dünyası kişinin içini 
gıcıklıyor. 

Yukarıda anlattıklarımdan da anla-
şılacağı üzere plak meraklısı olmak 
şahane bir şey olmakla birlikte zor 
ve nadir görülen bir eylem. Fakat 
son yıllarda da bahsedilen derece-
de belki de daha fazla oranla plak 
dünyasına bir merak söz konusu. 
Hem dünyada hem de Türkiye’de 
plak satışlarının artmasının birçok 
sebebi olabilir. Pandemi sürecin-
de kendilerine hobi yapan geçici 
heveslerin olduğu kadar izlenilen 

filmin etkisi altında kalan kitlele-
rinde ciddi bir yansıması olmuştur 
mutlaka. Hem bu yoğun ilginin ne-
lerden kaynaklandığı hem de plağın 
dijital sesten nasıl ayrıştığını merak 
ederek işin ilgililerine ulaşmak is-
tedim. Konuyu hem iyi birer plak 
dinleyicisi olan hem de bu konuda 
duygusal çağrışımları bulunan; TRT 
Müzik Kanal Koordinatörü Kenan 
Bölükbaş, Müzisyen Sedat Anar ve 
Müzikolog Doç. Dr. Bilen Işıktaş ile 
konuştuk. Sedat Anar’ın “Bir filmde 
plak alan iki aşığı izleyip bir anda 
patlıyor plak satışları. Kalıcı olama-

yacak diye düşünüyorum.” Sözünü 
son derece çarpıcı buluyorum. Doç. 
Dr. Bilen Işıktaş ise “Arşivimdeki 
Tanburî Cemil’in, Udî Nevres Bey’in, 
Şerif Muhiddin’in, Denizkızı Eftal-
ya veya Safiye Ayla’nın plaklarını 
evimde dinlerken âdeta tarih can-
lanır.” Derken ciddi bir gerçekliği 
vurguluyor. TRT Kanal Koordinatö-
rü Kenan Bölükbaş’ın ise “Günümü-
zün gösterme furyasının müzikteki 
karşılığı “plak sevgisi” olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.” cümlesinin çok 
önemli sosyopsikolojik bir tespit 
olduğunu düşünüyorum.  

m.emreyaprakli@itrossanat.com

Muhammet Emre Yapraklı 

neden 
hortladı?
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“Popüler bir akım oldu. Bence plak devri gidecek ve 
sonra kaset popüler olacak. Sonra da yine CD.”

Plak, daha çok müzikal altyapıyı öne çıkaran ve buna dair detaylara önem veren, akustik melodileri daha 
net bir şekilde duymak isteyen müzikseverler tarafından tercih edilmektedir.   

Çünkü bir plağı gördüğünüzde ve ona dokunduğunuzda başka bir duyguya ortaklık ettiğinize şahit 
olursunuz ve bundan böyle kopamazsınız ondan. Tabii kolektif bir ilişkidir bu. Gitmek istediğiniz yere 
kadar size rehberlik eder plaklar. O adresi bulduğunuzda da artık içinizdeki sestedir sıra.

Merhaba sevgili okur, aslında başka bir 
konuda yazacaktım lâkin hayatın olağan 
akışı yine engel oldu. Haziran, Temmuz, 
Ağustos ayları genelde “Özel Tiyatrola-
ra Devlet Desteği” tartışmasıyla geçer. 
Mesleğin içinden gelenler ve fiilen tiyatro 
yönetenler için en temel ilgi konulardan 
birisidir bu durum. “Ne kadar dağıtılacak, 
kim başvurdu, hangi projeyle başvurdu, 
çıktı mı, çıkmadı mı?” gibi sorular yaz boyu 
prova salonlarında döner durur.

Şahsen, devletin Özel Profesyonel Tiyat-
rolar’a her yıl bir defa para dağıtmasına 
karşıyım. Dağıtılan paranın miktarından 
bağımsız olarak söylüyorum bunu. Tabii ki 
genelde sanat, özelde tiyatro devlet tara-
fından sübvanse edilmelidir ve fakat bizim 
uyguladığımız prosedür sürdürülebilir de-
ğildir. Sanatın “maddi ve manevi destek-
lenmesi” meselesi Antik Yunan’dan beri 
tartışılan bir husustur. Shakespeare’de 
destek aldı, Dede Efendi’de, Moliere’de 
buna ihtiyaç duydu, Necip Fazıl’da. Zaten 
modern bir devlet sanatı desteklemek zo-
rundadır, bakınız “desteklemelidir”, “des-
teklese iyi olur” demiyorum, “zorundadır” 
diyorum. Tıpkı İngiltere, Almanya ya da ne 
bileyim Brezilya'da olduğu gibi. 

Evet sayın okur, devletimiz ‘SANATIN VE 
SANATÇININ KORUNMASI’ meselesini 
1982 Anayasası’nda 'SOSYAL GÜVENLİK 
HAKKI’ başlığı altında düzenlemiştir.  Şim-
di gelin şu meşhur 64. Madde’ye bakalım: 
“Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı 
korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının 
korunması, değerlendirilmesi, desteklen-
mesi ve sanat sevgisinin yayılması için 
gereken tedbirleri alır.” Demek ki neymiş, 
“Sosyal Devlet İlkesi”ni benimsemiş bü-
tün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizim 
ülkemiz de sanatçıya destek verilmesini 
benimsemiştir. 

Peki bu görev sadece devletin mi? Tabii 
ki hayır, haydi bir de 5393 Sayılı Belediye 
Kanunu’na bakalım: “5393 Sayılı Belediye 
Kanunu Sosyal Devlet İlkesi’ nin yerel ola-
rak uygulanması için, yerel idareler, aynı 
zamanda toplumsal gelişimi de sağla-
makla yükümlüdür. Kanunun 'Belediyenin 
Görev ve Sorumlulukları’ başlığını taşı-
yan 14. Maddesi’nde “Belediye, mahallî 
müşterek nitelikte olmak şartıyla…kültür 
ve sanat geliştirilmesi hizmetlerini yapar 
veya yaptırır.” denilmiştir.

Sevgili okur, bu ve benzeri pek çok mev-
zuat ve yükümlülük maddesi var kanu-
numuzda. Şimdi bana; ‘İyi de kardeşim o 
zaman neden her yıl para dağıtılmasına 
karşısın?’ diye sorabilirsiniz. Hemen ya-
nıtlayayım; ‘Profesyonel Tiyatro’ olmak 
için şirket kurmak zorundasınız ki fatura 
kesip, çalışanlarınıza sigorta yaptırabi-
lesiniz. Yani milyonluk şirketler ile aynı 
mevzuata tâbi oluyorsunuz, sonra şunlar 
oluyor;

Devlet diğer şirketlerden olduğu gibi, 
tiyatro için kurduğunuz şirketten de ver-
gi alıyor, Biletinden; %8, %18 KDV. Artı 
%22 ve %35 arasında gelir vergisi, artı 
bu durumlardan oluşan ; geçici vergi, artı 
stopaj, artı zaten devletten kiralanan sa-
lonun günlük kullanım vergisi, artı defter 
tasdik ücreti, artı TSO’ya kayıt olduğunuz 
için ödediğiniz aylık ücreti, artı bunları ta-
kipetmesi için mali müşavir ödemesi, SGK 
prim ödemeleri vs. Peki bitiyor mu? Hayır!

Belediye sizden oyun aldığı için devlete 
vergi öder. Siz belediyeye oyun sattığınız 
için vergi ödersiniz. İzleyici bilet aldığı için 
vergi öder. Siz bilet sattığınız için vergi 
ödersiniz. Devlet tiyatroya yardım eder. 
Yardım olarak verdiği paranın yaklaşık 
%40’ı yine vergi olarak dağılır.

Sevgili okur burada bahsettiğim; bilet sa-
tan, turne yapan Profesyonel Özel Tiyatro-
lar’dır. Bu yazının müellifi yaklaşık on yıldır 
böyle bir tiyatronun sahibidir ve yukarıda 
yazılanları yaşamaktadır. Bunlar göz önü-
ne alındığında tiyatro ve sanat kurumları-
na özel bir mevzuat getirilmelidir. Devlet 
bazı iş alanlarından  %1 vergi alıyor. Bu 
kapsama özel tiyatrolar da sokulmalıdır, 
mesela bakınız pandemi döneminde 
yayınevlerinden vergi alınmadı ama biz 
hem oyun oynayamadık hem de geçmiş 
dönem vergi ödemeleri ile boğuştuk. 

Polemik yazısı

Plak merakı 
kalıcı olmayacak

Plak dinlerken
adeta tarih canlanıyor

Plak dinlemek içsel 
bir yolculuk

Sedat Anar – Müzisyen – Santuri 

Doç. Dr. Bilen Işıktaş - Müzikolog - Ud Sanatçısı 

Kenan Bölükbaş – TRT Müzik Kanal Koordinatörü 

Kesinlikle plak dinlemeyi bir 
nostalji olarak görmüyorum. 
Hissettiğim şey duyduğuma 
yani müziğe bağlı. Bu yüzden 
plakta müzik dinlemek müzis-
yenlerin sanki odamda bana 
canlı çalıyormuş gibi hisset-
memi sağlıyor. Bu durum da 
beni mutlu ediyor.

Plak alımı -şaka gibi- “Issız 
Adam” filminden sonra patla-
dı. Yoksa çok az plak meraklısı 
vardı. Artık kitap satışı yapan 
sitelerde bile pikap satılıyor. 
Popüler bir akım oldu. Bence 
plak devri gidecek ve sonra 

kaset popüler olacak. Sonra da 
yine CD. Kapitalist sistemin 
içine girmiş müzik piyasası. 
Bir filmde plak alan iki aşığı iz-
leyip bir anda patlıyor plak sa-
tışları. Kalıcı olamayacak diye 
düşünüyorum.

Plak dinlerken 
piyanistin 
nefesini duyarım
Bir ses aralığı genişliğini en 
fazla plakta duyarız. Benim 
pikabın hoparlörleri de çok 
iyi olduğu için bir piyano kay-
dı dinlerken piyanistin nefe-
sini bile duyuyorum. Bunu 
CD de zor duyarım. Bu arada 
5000’nin üzerine CD arşivim 
de var. Onun tadı başka. Ka-
setin başka ama plak en temiz 
sesi duyurur dinleyiciye

Plak dinlemek, dinleyende “İçsel 
bir yolculuk hissi” uyandırdığı gibi 
onun için özel bir vakit ayırma ge-
rekliliği ile de daha öznel ve derin 
bir atmosfer sunmaktadır.

Plak sesinin insan sesine en yakın 
seslerden biri olduğu söylenir. Bu 
nedenle plak sesi, doğal oluşu ile öne 
çıkmakta, bu sebeple şarkı söyleye-
ne dair “yanımızdaymış” gibi bir algı 
oluşturmaktadır. Plak, daha çok mü-
zikal altyapıyı öne çıkaran ve buna 
dair detaylara önem veren, akustik 
melodileri daha net bir şekilde duy-
mak isteyen müzikseverler tarafın-
dan tercih edilmektedir.   

Son yıllarda plaklara olan ilginin 
artmasının arkasında, çoğunluk ta-
rafından beğenilmesi umulanları 

sunma isteği ve popüler olana duyu-
lan ilginin de payı olabilir. Günümü-
zün gösterme furyasının müzikteki 
karşılığı “plak sevgisi” olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Diğer yandan do-
ğaya hasret, dijitalleşmeden dolayı 
öze dönme arayışı, yaygın olanın dı-
şına çıkma isteği, özgünleşme, ken-
dine dönme, bireysel zevkleri farklı 
yollardan geliştirme ve gösterme is-
teği, farklılaşma çabası gibi faktörler 
de olabilir. 

TRT arşivi plaklara 
basılıyor
Müzik arşivimiz titizlikle korun-
makta ve radyo-TV yayınları ile 
yaşatılmaktadır. Ayrıca müzik arşi-
vimiz dijitale aktarım ile “ölümsüz” 
hâle getirilmektedir. TRT’nin gün-
celleştirme çalışmaları sonucunda 
arşivdeki sesler,  “İstanbul Radyosu 
Tasavvuf Müziği Topluluğu-İlahi-
ler”, “Dünden Sesler”, “Ustalardan 
Seçmeler” gibi isimlerle plaklara ba-
sılmaya devam etmekte, bu plaklar 
TRT Market uygulaması üzerinden 
müzikseverlerin beğenisine sunul-
maktadır.

Plak, bir zamanlar Türkiye’sinin 
musiki dünyasının bir parçası, bu-
gün ise geçmiş ve şimdi arasında-
ki bağların yadigârı gibi. Açıkçası 
plak dinlerken kültürün genetik 
ve müziksel etkileşiminden yep-
yeni renklerin doğduğunu, her bi-
rinin ise farklı tınılarda olduğunu 
hissederim. Arşivimdeki Tanburî 
Cemil’in, Udî Nevres Bey’in, Şerif 
Muhiddin’in, Denizkızı Eftalya veya 
Safiye Ayla’nın plaklarını evimde 
dinlerken âdeta tarih canlanır. Yal-
nızca seslerini duymakla kalmam, 
onların yaşantılarını düşünür ve 
hangi şartlarda bu plakları doldur-
duklarını tahayyül ederim.

Gitmek istediğiniz 
adrese kadar eşlik 
ederler
Plak bana çok eskiyi hatırlatır; 
mümkün olmayacağını bilsem de 
görmeyi arzuladığım, ud çalıp da 
refakat etmek istediğim o döne-
mi. Gramofonuyla, hışırtısıyla gü-
zeldir plak. Ona bu şekilde tarihî 
anlamı atfederiz. Belki teknolojik 
iyileştirmelerle dinlemeyi daha iyi 
duruma getirme yöntemleri avan-
taj sağlar diye düşünülebilir an-
cak dijital hissi yer yer bağlamın-
dan koparılmış bir cümle tadında 
kalmakta benim için. Plaklar aynı 
zamanda tanıktır, yaşanmışlıkları 
vardır. Ne zorluklar çekerek size 
gelmişlerdir. Kimlerin evinde mi-
safir olmuşlar ise onların sohbet-
lerinden bir parça da sizlere geti-
rir. Bunlar müziğin içine yerleşmiş 
melankoli duygusuyla açıklanabi-
lir. Elektronik olarak dijitalleşen 
bir ortamda bu hareketler dizisini 
tasavvur edebilir misiniz?

Evet, plaklara talebin artmasını do-
ğal karşılıyorum. Çünkü bir plağı 
gördüğünüzde ve ona dokunduğu-
nuzda başka bir duyguya ortaklık 
ettiğinize şahit olursunuz ve bun-
dan böyle kopamazsınız ondan. Ta-
bii kolektif bir ilişkidir bu. Gitmek 
istediğiniz yere kadar size rehberlik 
eder plaklar. O adresi bulduğunuz-
da da artık içinizdeki sestedir sıra. 
Bunların ötesinde alışkanlık hâline 
gelir mi plak dinlemek, toplamak 
ve saklamak? Bunu bilmek kolay 
değil lakin şunu söyleyebilirim ki 
bu sevgi bir bilinç gerektirir. Sessiz 
bir biçimde dururlar bir kenarda 

ama kolektif ruh kültürü içerisinde 
hayat bulurlar. Tüketim aracı veya 
nesnesi olarak görmemek lazım 
plağı yoksa sıkıntı çekmeden popü-
ler bir sürecin parçasına dönüşür 
gerçekte iş. Kalıcı olmaları da yine 
zamana bağlı. Aslında müziğin üre-
tim ilişkilerinde doğal bir akış var 
zaten. Dikkat edersek 1900’lerin 
başında fonograf yerini gramofona, 
gramofon da çok geçmeden özel-
likle 1940’larda ses iletme görevi-
ni radyoya bırakır. Üstlendikleri 
misyona göre her dönem bu ilişki 
kendini güncelleyerek devam ede-
cektir.

Devamı litrossanat.com'da

Hakan Güneri

h.guneri@litrossanat.com



ÖNERDİKLERİM
Ahmet Hamdi 
Tanpınar'ın Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü     
Bir Tahlil / Necip Tosun / 
Ketebe
Saatleri Ayarla-
ma Enstitüsü; şan, 
şöhret, zenginlik, 
iktidar, itibar için 
bir “masal”a sarılan 
ama sonuçta kişilik 
erozyonu, dejene-
rasyon ve çözülme 
ile sonuçlanan bir 
infilakın romanıdır.

Necip Tosun’un, “ül-
kemizin kaderinin ironik bir destanı” 
olarak nitelediği ve hem tarihsel hem 
sosyo-kültürel hem de yazar merkezli 
birçok açıdan detaylı olarak tahlilini 
yaptığı bu eserin gündeme getirdiği 
problemler, günümüzde de benzer şe-
kilde sürmektedir. Bu tahlil; Türk mo-
dernleşmesini, bürokratik açmazları, 
temeli olmayan Batıcılığı, güncele tes-
lim anlayışları, yeninin dayatmaları-
nı, kurumların işlevsizliğini eleştiren 
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün bir 
karakterler galerisi ile tüm bu temala-
rı nasıl ele aldığını detaylı bir şekilde 
gözler önüne seriyor. “Tanpınar, ‘ye-
ni’nin getirdiği ikilik ve yabancılaşma 
olgusunu romanda ikna edici ve tu-
tarlı görüşlerle tartışmaya açar. Top-
lum yapısının, zihniyet ve anlayışının 
iyi okunmadan tepeden inme biçimde 
yapılan ‘toplum mühendisliği’nin ağır 
hicvi olan bu roman, ironik anlatımın 
şaheserlerinden biridir.”

Genç Tanzimat 
Paşazadesi Avrupa’da 
& Seyahatname-i 
Avrupa ve Avrupa 
Layihası  
Rıfat Paşazade Mehmed 
Rauf / Timaş
19. yüzyılın ikinci yarısında uluslararası 
görüşmelerde Osmanlı Devleti’ni temsil 
eden ekibin içinde yer almış; başta Kı-
rım Savaşı’yla ilgili müzakereler olmak 
üzere İngiliz ve Rus temsilcileriyle yapı-
lan diplomasi trafiğinin en önemli ak-
törlerinden biri olmuştur. Ünlü devlet 
adamlarından Sadık 
Rıfat Paşa’nın oğlu 
olan Mehmed Rauf, 
kaynaklarda çoğun-
lukla Rıfat Paşazade 
Mehmed Rauf Bey 
olarak geçer. Bugün 
Cağaloğlu’nda Ba-
bıali Caddesi üze-
rinde bulunan ve bir 
zamanlar İstanbul 
İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü binası olarak kullanılan Rauf 
Paşa Konağı’nda yaşamıştır. Prof. Dr. 
Fikret Turan, 19. yüzyılın ortalarında 
yayımlandığı hâlde sadece eksik bir tek 
nüshasına ulaşılabilen Seyahatname-i 
Avrupa ile yayımlanmamış Avrupa Lâ-
yihası’nı eksiksiz tam metinler olarak 
yayına hazırladı. Mehmed Rauf yaklaşık 
4 ayda 50 şehir, bölge ve mekân gezmiş; 
Malta’dan Roma’ya, Venedik’ten İsviç-
re’ye, Londra’dan Paris’e, Viyana’dan 
Berlin’e Avrupa’nın farklı ülkelerini 
satırlara nakşetmiştir. Eser, kendinden 
önceki seyahatnamelerde anlatılanlar-
dan çok daha fazla sayıda bölgeyi içer-

mesi bakımından Türk seyahat-hatıra 
tarihinde özgün bir yer teşkil etmekte-
dir. “Genç Tanzimat Paşazadesi Avru-
pa’da”, seyahatname/hatırat okumayı 
seven, Osmanlı modernleşme tarihine 
ve Türk kültürüne ilgi duyan meraklı 
tarih okuyucusunun zevkle okuyacağı 
ve aynı zamanda dönemin Avrupa’sına 
dair birçok bilgiye ulaşacağı özgün bir 
eserdir.

İstanbul Ağlayan Şehir 

Haldun Hürel / Kapı

İstanbul! Büyülü, masalsı bir şehir. 
Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, 
Fatih camileri. Semtlerden semtlere 
değişen iklim güzelliği. Galata Kulesi, 
Kız Kulesi, Üsküdar, Çengelköy, İstin-
ye, Kanlıca, Ka-
lamış… Şiirlerde, 
şarkılarda, kitap-
larda, hatıralarda 
kalmış, eski İstan-
bul. Şimdi kao-
tik bir metropol. 
Gittikçe kendi 
dengesini yitiren 
bir dev. Bu kitap-
ta eski İstanbul’a 
ait pek çok renkle, 
ahenkle, sesle, motifle, desenle, dekorla 
karşılaşacaksınız. İstanbul’un bir tarafı 
gülerken, diğer tarafı hep içli gözyaşla-
rı döker. Bitmez tükenmez İstanbul’a 
bir mersiye olduğu kadar bir gözyaşı 
kasidesi. Haldun Hürel içtenliğiyle…

Peygamberliğin İspatı 
& Haber Delili  

Altay Cem Meriç / İnsan

Hz. Muhammed (s.a.v.) bir haberle gel-
di: “Cebrail benimle görüşüyor ve Al-
lah’tan vahiy getiriyor.” dedi. Bu kitap 
bu “haber”in değer-
lendirmesini yap-
maktadır. Kendine ait 
bir metodu olan bu 
eserde sadece deliller 
ortaya atıp bırakılma-
maktadır. Bir gayri-
müslimden gelebile-
cek muhtemel itirazlar kitap boyunca 
yazar tarafından kendisine yöneltilmiş 
ve cevaplandırılmıştır. Deyim yerin-
deyse “kapalı devre” bir nübüvvet ispatı 
yöntemi aktarılmıştır. Bu “haber kurgu-
su” dışında daha önce işaret edilmeyen 
bazı mucize iddiaları temellendirilmiş-
tir. Yazar haber kaynağı olarak kullana-
cağı Kur’an’ın tahrif edilmediğini ispat 
etmektedir. Ayrıca İslam tarihi verile-
rinin güvenilirliğinin gayrimüslim bir 
okuyucuya anlatılmasının zor olması 
sebebiyle tarihî arka plan Müslüman 
olmayan yazarlardan nakillerle tasvir 
edilmiştir. Bu sayede gayrimüslimlerin 
sözleri ile Hz. Muhammed’in peygam-
berliği ispat edilmektedir.

Abdülhamid ve 
Sherlock Holmes      

Yervant Odyan / 
Everest 

Yervant Od-
yan'ın 1911 ta-
rihli bu olağa-
nüstü klasiği, 
dünyanın en 
ünlü dedektifi 
Sherlock Hol-
mes ile dün-
yanın en ünlü 
polisiye roman 
tutkunu Padişah 
II. Abdülhamid'i yan yana getiriyor. 
Yüzyıl başının tekinsiz günlerinde, 
II. Abdülhamid'in hafiye teşkilatına 
mensup adamları birbiri ardına ölü 
bulunur. Kendini bir anda tehdit 
altında hisseden "şüpheci" Padişah, 
cinayetleri aydınlatma görevini de-
dektiflerin en ünlüsüne, Sherlock 
Holmes'e verme kararı alır... Fonda 
tarihimizin en çalkantılı dönemle-
rinden birini, II. Meşrutiyet'in ilan 
edilme sürecini mektup, telgraf, 
fotoğraf gibi belgesel değeri olan 
malzemelerle işleyen Abdülhamid 
ve Sherlock Holmes, dehşet bir po-
lisiye olmasının yanı sıra, Savaş ve 
Barış esinleri taşıyan son derece 
gerçekçi bir roman. Çünkü Yervant 
Odyan aynı zamanda yetkin bir 
Tolstoy çevirmeni. Sherlock Holmes 
hikâyelerine düşkünlüğüyle bilinen 
II. Abdülhamid'in, hayran olduğu 
Sherlock karakterinin yaratıcısıy-
la tanışmak için yazar Sir Arthur 
Conan Doyle'u İstanbul'a, sarayına 
davet ettiği ve kendisini Mecidiye 
Nişanı'yla şereflendirdiği de bir ri-
vayet olarak romanda yerini alıyor...

Bir Cinayet    

Georges Bernanos / 
Dergâh

Genç bir rahibin, taşrada, dağla-
rın eteğindeki küçük bir kasabada, 
atandığı kilisedeki ilk gecesinde, 
duyduğu silah sesiyle başlayan 
gizemler, ölümlere; ölümler, bi-
linmezliklere kapı aralıyor. Berna-
nos'un anlatısında niyetler, arzu-
lar ve gerçekler her daim muğlak 
kalıyor. Rahibin peşinden tüm bir 
kasaba, kilisesinden doktoruna ve 
mahkemesine, suçun içine çekiliyor. 
Suçun incelenmesi, toplumun ifşa 
edildiği bir soruşturmaya dönüşü-
yor. Klasik dedektif romanı türünü 
altüst eden, anlaşılmazın peşinde 
bir roman. "Evet, sayın hâkim, ağız-
larında yalnız mantık ve sağduyu 
sözleri dolaşıyor ve kendileri de far-
kında olmadan uzun zamandan beri 
ayrılmış oldukları bir yolu harita 
üzerinde parmaklarıyla gösteren 
gemicilere benziyorlar. Biçareler! 
Hayatlarının, normal durumda kal-
ması saat sarkacının ölü noktada 

d u r m a s ı n d a n 
fazla sürmüyor. 
Makul olsalar 
da olmasalar da 
muhtelif yol-
lardan olmakla 
beraber eninde 
sonunda dai-
ma sapıtıyorlar. 
Bunu bazıları 
pısırıklıklarıyla, 
bazıları da ihtiyatsızlıkları ve cüret-
leriyle yapıyorlar, çünkü yüzleri ne 
kadar değişikse cinnetleri de o ka-
dar değişik: Yeryüzünde birbirinin 
eşi olan iki türlü bile delilik yoktur." 
Türkiye okuyucusu, Robert Bres-
son'un filmleri Bir Taşra Papazının 
Günlüğü ve Mouchette ile son Ka-
tolik romancı Georges Bernanos'un 
yarattığı tuhaf ve tekinsiz dünyaları 
biliyor. “Bir Cinayet” Bernanos'un 
az bilinen, mali kaygılarla yazıldığı 
için göz ardı edilmiş, tek dedektif 
romanı.

Cahil Hoca  

Jacques Ranciere / 
Metis

Felsefenin el-
ması Joseph Ja-
cotot'nun başı-
na düşmüştür: 
1818'de sür-
günde bir dev-
rimci olan Ja-
cotot Belçika'da 
Fransız edebi-
yatı okutmanı 
olarak yarı-zamanlı bir iş bulur. Tek 
kelime Fransızca bilmeyen Flaman-
lara, kendisi de tek kelime Flamanca 
bilmediği halde hocalık etmek zo-
rundadır... İki dilli bir Fénelon bas-
kısı koşar imdadına; "öğrencileri"-
nin kendi kendilerine Fransızca ve 
Telemak'ı öğrenmelerine kılavuzluk 
eder. İnsanın bilmediğini de öğre-
tebileceğini gösteren bu tuhaf de-
neyin sezdirdiği kaçınılmaz sonucu 
anlamakta hiç gecikmez Jacotot: Bi-
len ile bilmeyenin, öğreten ile öğre-
nenin, kol emekçisi ile zihin emek-
çisinin, kısacası zekâların eşitliği. 
Bu şaşırtıcı hikâyeyi ve Jacotot'nun 
felsefesini anlatan Jacques Rancière 
hem eğitim üzerine çok özgün bir 
düşünce sunuyor hem de zekâların 
eşitsizliğini ve bilgi hiyerarşisini 
bahane eden toplumsal eşitsizlik 
tasavvurlarına önemli eleştiriler 
getiriyor. "Özgürleştirmeksizin eği-
ten aptallaştırır," diyen Cahil Hoca, 
eğitimciler ve eğitim sistemi üzerine 
kafa yoranlar için olduğu kadar si-
yaset felsefesiyle ilgilenenler için de 
ufuk açıcı bir kitap.

Ortaçağ 
Avrupası'nda 
Cadılar ve Cadı Avı    

Haydar Akın / Alfa

Avrupa’nın belleğinde yüzyıllar 
boyunca farklı imgelerle yer etmiş, 
Shakespeare, Dante, Milton’un eser-
lerinden Bosch ve Goya’nın resim-
lerine kadar pek çok sanat yapıtına, 
masallara konu olan cadılar on bin-
lerce masum insanın ölümüne sebep 
olan “cadı avı çağı”nda Engizisyon 
mahkemelerince yargılanıp ceza-
landırılmıştır. Haydar Akın, orta ça-
ğın sonlarıyla yeniçağın başlarına 
kadar olan bu süreçteki kültürel, 
sosyolojik arka planı çok zengin bir 
bibliyografya taraması yaparak in-
celemektedir. Orta çağ Avrupa’sın-
da Cadılar ve Cadı Avı Eski Mısır, 
Mezopotamya, İran kültürlerindeki 
şeytan, büyü ve demon inanışları-
nın Avrupa’daki büyücülük ve cadı 
inanış ve ritüellerine etkileri; Şey-
tan’la iş birliği Hıristiyan teolojisi 
ile büyücülük, demon inanışlarının 
birbirinden ayrılması; büyücülük 
ritüelleri, Engizisyon mahkemeleri-
nin cadılık testleri; hayvana dönüş 
büyüleri ve 
hayvan dava-
larında Kutsal 
Engizisyonun 
verdiği ceza-
lar, infazlar, 
mahkeme ka-
yıtlarıyla eş-
siz bir okuma 
sunuyor.

“Bir Cinayet” 

Bernanos'un 

az bilinen, mali 

kaygılarla yazıldığı 

için göz ardı edilmiş, 

tek dedektif romanı.
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Üç şiirde üç kişi ve 
birkaç kitap

10S A Y F AK I T A P L I K

Yirminci yüzyıl Türk şiirinde, içinde kişi 
adı geçen üç şiir dikkatimi çeker. Bunlar-
dan ilki; Sezai Karakoç’un, “Mona Rosa” 
adlı “akrostiş” şiiri. Sezai Karakoç’un ilk şi-
irlerinden biri olan “Mona Rosa” hem aynı 
adı taşıyan kitabının içinde hem de şairin 
bütün şiirlerini kapsayan “Gün Doğmadan” 
adlı kitapta yer alır. Karakoç, “Mona Rosa”-
yı 19 yaşında bir üniversite öğrencisiyken 
kaleme alır. Hem yabancı ad verme moda-
sına uyar hem de o günlerde serbest şiir 
akımının divan edebiyatı mazmunları olan 
gül ve bülbül gibi kelimeleri alaya almaları 
sebebiyle bu adı vermeyi uygun görür. Di-
zelerdeki ilk harfler yukarıdan aşağı doğru 
okunduğunda şiirin Muazzez Akkaya adlı 
bir kadına ithafen yazıldığı görülür. Sezai 

Karakoç, bu şiirin yıllarca akrostiş oldu-
ğunun anlaşılamadığını da belirtir. Bu şiir 
yıllarca tartışma konu olmuş ve Sezai Kara-
koç’un en çok ezberlenen şiirlerinden biri 
haline gelmiştir. Yıllar sonra şair “ilk ve son 
defa” diyerek bu şiir hakkında konuşmuş ve 
iddialara kısa yanıtlar vermişti. Şiiri tekrar 
okumanızı öneririm.

İkincisi; Ahmet Muhip Dıranas’ın, “Fahriye 
Abla” adlı şiiri. Yapı Kredi Yayınları’ndan 
basılan “Şiirler” kitabında bulunmaktadır. 
Şiir ilk kez 1935 yılında “Varlık” dergisinde 
yayımlandı. Şiir, yayımlandığı dönemde 
“yenilikçi” olarak addedildi ve ilgi gördü. 
İdeolojik gruplaşmaların dışında kalan 
şairin bu şiirde özellikle öyküleme tekniği 

kullanması ve samimi havası göze çarptı. 
Şiirde fiziksel ve ruhi güzellikleri betim-
lenerek anlatılan Fahriye Abla’nın bulun-
duğu muhit de tasvir edilir. “Fahriye Abla” 
şiirinde estetize edilmiş bir gerçeklik oku-
yucuya sunulur. Döneminde ve sonrasında 
Dıranas’a takdir toplayan ve “Fahriye Abla” 
şiirini günümüze kadar popüler kılan özel-
lik de budur. Aynı zamanda şiirin hikâyesi 
1984 yılında Yavuz Turgul yönetmenliğin-
de sinema filmi olarak aynı adla gösterime 
girmiştir. Seyretmenizi temenni ederim.

Son olarak da aralarında en çok sevdiğim; 
Asaf Halet Çelebi’nin, “İbrahim” adlı şiiri. 
Bu şiir de Asaf Halet’in Everest Yayınları 
tarafından basılan “Bütün Şiirleri” kitabın-

da mevcuttur. Çelebi, Kur’an-ı Kerim’de 
çokça zikredilen ve divan edebiyatında “İb-
rahim-i put şikest” şeklinde anılan Hz. İbra-
him’i, putları kırması yönü ile ele almıştır. 
Şair aslında Hz. İbrahim’in, kibrin ve kötü-
lüklerin sembolü olan putları kırması gibi 
şairin kendi içindeki putları kırmasını, onu 
hayra ve iyiliğe yöneltmesini istiyor. Şair, 
Hz. İbrahim’e seslenip imdat diler gibi ken-
di nefsine sesleniyor. Asaf Halet Çelebi’nin 
mistisizm ve metafizikten yoğun bir şekilde 
yararlanması, divan edebiyatından etkilen-
mesi ve telmihlere yer vermesi kendi döne-
minde çok görülen bir durum değildir. Bu 
yönüyle de önem arz eden aynı zamanda 
şiir bestelenmiş ve ezgi haline getirilmiştir. 
Onu da dinlemenizi tavsiye ederim. h.aygul@litrossanat.com

Halil İbrahim Aygül



Her Şey İçin Çok Geç   
 Bülent Parlak / İzdiham
2000 Türk şiirinin en önemli temsilcilerinden olan Bülent Parlak’ın 3. Şiir kitabı 
Her Şey İçin Çok Geç; beş yıllık bir çalışmanın sonucu. Her Şey İçin Çok Geç, 
farklı isimli şiirleri barındırsa da baştan sona bütünlük taşıyan bir kitap. Keyifle 
okunmayan her kitap gibi bitirince sizi sarsacak. “İnsan sevdiğine son kez baka-
maz.”

Merhum Asım Gültekin'in yazılarından 
derlenen “Uçtun Yine Deli Gönül” 
isimli eserinde
yazarın dostlarının
şahitliklerinin de yer alıyor. 

Kıyamet Aşısı  
Sezai Karakoç / Diriliş
Bu kitaptaki yazılar, 7. sayfadaki Kıyamet Aşısı adlı yazıdan 71. sayfadaki Oruç 
ve Diriliş adlı yazıya kadar, Haftalık Büyük Doğu Dergisi’nde, 1967 yılında; 
Oruç ve Diriliş adlı yazı, İslam Düşüncesi Dergisi’nin Aralık 1967 sayısında; 
diğerleri, Ekim 1969’dan Ocak 1971’e kadar Diriliş Dergisi’nde, Zülküfül Ma-
kamında Bir Sütun başlığı altında yayınlanmıştır. Cuma’nın Anlamı adlı yazı, 
Dergide M.B.Y. imzasıyla çıkmıştır.

Mardinli Saatçi ile Madridli Zapparo
Mevlâna İdris Zengin / Vakvak

Mardin – Madrid arasında geçen sıra dışı bir masal. Mevlâna İdris,’’ Tuhaf Adamlar’’ serisine eklediği son 
masalında bizi yine tuhaf bir düşünsel yolculuğa çıkarıyor.

Dağıstan Çetinkaya’nın enfes Mardin çizgileriyle resimlenen kitap aynı zamanda Doğu-Batı iletişiminin de 
masalsı ip uçlarını taşıyor.

Uçtun Yine Deli Gönül 
 Asım Gültekin / İz

Merhum Asım Gültekin'in yazılarından derlenen “Uçtun Yine Deli Gönül” 
isimli eserinde yazarın dostlarının şahitliklerinin de yer alıyor. Kitaptaki 
başlıklar günümüz gençliğine seslenmeye ve yol göstermeye davet ediyor. 
Aşina Kitap Genel Konsept Danışmanı Süleyman Ragıp Yazıcılar; Asım Gül-
tekin'in vefatının ardından, "özlem dolu hüznün gölgesinde, vefa hisleri eşli-
ğinde” onun adına bir kitap olması niyetiyle böyle bir kitabı hazırladıklarını 
açıkladı. Yazıcılar; “Özellikle gençler yazılarından daha çok istifade etmeliler 
diye düşünüldü. Bir de nasıl bir yürek taşıdığına dair şahitliklerin derli toplu 
bir şekilde kayda geçmesini istedik. Zira Asım Gültekin bir dönemin hafıza-
sıdır, bıraktığı izlerle birçok insanın hayatına dokunmuş eşsiz isimlerden bi-
ridir.” ifadelerini kullandı.  Yazarın “Uçtun Yine Deli Gönül” kitabı iki bölüm-
den oluşuyor. İlk bölümde yazıları yer alırken ikinci bölümde dostlarının, 
öğrencilerinin şahitlikleri yer alıyor. Merhum Asım Gültekin, bu kitabında 
gerek düşünce gerekse hareket dünyamıza ilişkin önemli notlar düşüyor. 
Gencin duruşunu, hadiselere bakışını, gönül dünyasına dair meselelere yak-
laşımını ufuk açıcı ve akıcı üslubuyla dile getiriyor.
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Bu sayımızda “İnsan Mevsimi”, “Çocuk Oyunları”, “Oruç Mevsimi”, “Oyun 
Sözü”, “Günbegün”, “Saklambosi” ve “N’apsak Bu Gençleri”, kitaplarının 
yazarı sosyolog Erol Erdoğan’a “Hangi kitapları okuyalım?” diye sordum. 
Yakın dönemde kaybettiğimiz önemli yazarlarımızın eserlerini tavsiye 
etti. İşte aldığım cevaplar: 

Erol 
Erdoğan’dan tavsiyeler

Uyumsuzlar 
Rasim Özdenören / İz

Türk öykücülüğüne ve düşünce dünyasına yeni fikirler 
ve boyutlar kazandırarak unutulmaz eserler veren Rasim 
Özdenören, öykü ve düşüncedeki istikrarlı ve güçlü ko-
numuyla kendinden sonra gelen pek çok yazarı etkiledi. 
Türkçeyi doğru ve güzel kullanmaktaki mahareti, insan 
ruhunun sırlarına vâkıf olması, gözlemciliği, ayrıntıları 
yakalamadaki ustalığı, dilde ve muhtevada yerli duruşu 
her kesimde kabul gördü. Öyküleri; özetlenemez oluşuyla, 
her defasında yeniyi ve yenilenmeyi yakalamasıyla dikkat 
çekti. Benliğimizi, bilincimizi tazeleyen, okuyucusunu tek-
raren kendine çağıran metinler ortaya koydu. Toplumdaki 
değişmeyi, yabancılaşmayı, uyumsuzluğu, modern çağın 
insanının dramını ve trajiğini sergilemedeki başarısıyla 
özgün bir yere sahip oldu. Bu özellikleriyle edebiyat ve 
düşün dünyamızın bilgesi olarak anıldı. Türk öykücülüğü-
nün ve deneme yazarlığının gelmiş geçmiş en usta kalemlerinden biri olarak temayüz 
etti. Uyumsuzlar’da, büyük usta benzersiz üslubuyla insan hâllerini, aşkı ve uyumsuzları 
anlatıyor. Sevmenin, kıskançlığın, özlemin, kavuşamamanın, ayrılığın kısaca aşka dair 
olanın betimlenmesinde eşya ile insanı kaynaştıran bir dikkatle de ön alıyor. Birbirinin 
kültürüyle, mizacıyla uyum sağlayamayan insanlar ara- sında doğan aşk 
ve bu aşktan fışkıran hüsran… Daha önce varlığı k e ş f e -
dilmemiş aşk ilişkileri… Özdenören’in dün- y a 
edebiyatına sunduğu bir hediyeler toplamı…
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Zeynep Betül Akyıldız

Müzisyen ve hikâye anlatıcısı Zeynep Betül Akyıldız, “Gençlere bu noktada şunu önermek 
istiyorum bizler bir şeyler yaptığımızda yaptığımız işlere sevgimizi, heyecanımızı ve Allah’ın 
bize vermiş olduğu yaratıcılığı kattığımızda güzel bir şey çıkmaması mümkün değil. Güzel 
bir şey de çıkınca tabii ki dışarıda ki insanlar bunu başarılı bularak, size güzel şeyler 
söylemeye başlıyorlar. Bu iltifatları aldığınız zaman bu iltifatların karşısında kendinizi 
nasıl konumlandırdığınız çok önemli. Çünkü bu dünyada sahip olduğumuz her şey 
yaratıcının bize vermiş olduğu bir şey. Biz tabii ki onu geliştiriyoruz zaten buda bir kulluk 
borcudur. Bana bunlar verilmiş ve ben hangi yemeği pişirebilirim olarak bakıyoruz hepimiz 
hayatımıza. Bu noktada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aslında o iltifatların ve alkışların 
kendi üzerimize tamamen almamanın çok önemli bir püf noktası olduğunu düşünüyorum.”
Zeynep Betül Akyıldız ve eşi Ömer Çeşim, Litros Sanat okuyucularına özel başka hiçbir yerde paylaşmadıkları bir projeden bahsettiler. Yakın zamanda birlikte yazıp 
besteledikleri Kuşlar şarkısı formatında olan çocuk şarkılarını iki haftada bir yayınlayacaklarını ifade ettiler. Çocuklar ve ebeveynler için güzel bir haber olsa da, 
bence çocuk ruhlu büyükleri de yakından ilgilendirip sevindireceği kesin.

Dilerseniz sohbete sizi tanımakla 
başlayalım. Kimdir Zeynep Betül Ak-
yıldız?

Sanat sepet işleriyle uğraşan bir ar-
kadaşınız diyebilirim. Sabah uyan-
dığımız zaman düşünürüz ya; bugün 
ne pişirsem diye, ben de bugün ne 
çalsam, ne yazsam, ne bestelesem 
şeklinde hayatını geçiren bir arkada-
şınızım.  

Benim oyuncağım 
enstrüman değildi, 
sesimdi
Müziğe çocukken başlıyorsunuz, 
müziğin icra edildiği bir evde doğ-
mak müzik yolculuğunuzun temelini 
oluşturuyor. Sizden dinleyelim mü-
zik serüveniniz nasıl başladı?

Müzik anne tarafıyla başladı aslında. 
Dedem uzun seneler Üsküdar’da Yeni 
Valide Camii’nin müezzinliğini yapı-
yordu. Annem, teyzem hep bir şeyler 
söyleyen, hep bir şeyler mırıldayan 
insanlardı. Onların yetiştirdiği evlat-
lar olarak biz de müziğin içine doğ-
duk. Dolayısıyla hayatımda “müziğe 
başlama” gibi bir başlangıç noktası 
göremiyorum, müzik hep vardı. Bir 
çocuğun oynadığı oyuncak gibiydi 
diyebilirim. Fakat benim oyunca-
ğım bir enstrüman değildi, sesimdi. 
Aynanın karşısına geçip programlar 
sunar, aralarında şarkılar söylerdim. 
Anlatıcılık da baba tarafından gelen 
bir şey. Babamın büyük dedesi çok 
yolculuk yapar, her döndüğünde de 
Karamürsel’de topladığı hikâyeleri 
köy ahalisine anlatırmış. Bütün köy 
bahçeye toplanır ve o gün toplanıp 
topladıkları meyveleri yerken dede-
min anlattıklarını dinlermiş. Büyük 
dedem hikâyeleri öyle anlatırmış ki 

dinleyenler bir detayı kaçırmamak 
için elmayı ağızlarında 

bekletirlermiş, ısırırız da o sırada bir 
şeyi kaçırırız diye. Büyük dedem as-
kere gittiğinde bile komutanları ona 
masal anlattırmışlar. Babamın dayı-
ları, teyzeleri de hep bir şeyler anla-
tırlardı. Müzik de anlatıcılık da benim 
parçam, bu noktada ailemden güzel 
beslendim diyebilirim. 

Müzisyen, gitarist, solist, hikâye an-
latıcısı, müzik eğitmeni, bu farklı 
kimliklerinizin ortak noktası var mı-
dır? Her bir kimliğe hazırlanma sü-
reci nasıl oluyor? 

Sadece müzik yaptığım ya da hikâye 
anlattığım bir hayat düşünemiyorum, 
zor olurdu benim için. Bazen bu yolda 
bütün bunları öğrenmeye ve o yolda 
ilerlemeye çalışırken hocalarımdan 
bazı sitemler alırdım. Piyano hocam 
derdi ki “Betül masalı meseli bırak, 
piyanoya odaklanmalısın!” Başka bir 
hocam derdi ki “Piyanoyu bırak, hikâ-
yeye odaklanmalısın.” Bu yönlendir-
meler devam ederdi. Hocalarımdan 
beni ben yapan çok şey öğrendim. Bu 
noktada hepsine vakit ayırmak tabii 
ki çok fazla emek istiyor. Fakat bir-
biri ile bağlı alanları seçince hepsi 
birbirini besledi ve ortaya tam olarak 
yapmak istediğim sanat çıktı. Kimlik 
noktasında ise bir konsere çıktığım-
daki solist kimliğimle, hikâye anlatır-
kenki anlatıcı kimliğim ve üslubum 
birbirinden biraz farklı diyebilirim. 
Hisler de farklılaşabiliyor, bir şeyler 
anlatırken dinleyicilerle kurduğum 
bağ belki bir tık daha samimi, muzip 
olabilir. Şimdilerde iki sanatı da bir-
leştirdiğim kişisel performanslar üze-
rine çalışıyorum. Eğitmen kimliği ise 
öğrencilerimi çok ayrı sevdiğim için 

bambaşka, analık gibi bir şey.

Yazmak mı, anlatmak mı, müzik mi, 
hangisi ile kendinizi daha iyi ifade 
edebildiğinizi düşünüyorsunuz?

Bu soruyu cevaplarken ben de zor-
lanıyorum ama şarkı söylemek hep-
sini sollar diyebilirim. Hayal ettiğim 
neredeyse her sesi çıkarabildiğim 
enstrümanım, sesim. Yazmak o ka-
dar kolay olmuyor ya da bir anlatımı 
yoğurmak, onu beynimizde defalarca 
canlandırmak, birilerine anlatmak 
daha emek ve zaman isteyen süreçler. 
Bunların hepsinin içinde çok daha 
atik, çok daha hızlı bir şekilde cevap 
alabildiğim bir arkadaşım var: sesim. 

Hayallerden sahneye 
bir serüven
“Kısırımız yok müziğimiz var…” slo-
ganı ile başlayan Akşam grubu nasıl 
oluştu? Oluşum sürecinden kısaca 
bahseder misiniz?

Müzikle devam eden hikâyem, oku-
duğum kız lisesinde kız arkadaşlar ve 
kız öğrencilerin buluştuğu konserler 
düzenlemekle devam etti. Fakat üni-
versiteye geldiğimde bir boşluk his-
settim. Tıpkı lise günlerindeki gibi 
kadınlara özel konserler düzenlemek 
için müzisyen arkadaşlarla kontak 
kurmaya çalıştım, tweetler atıp açık 
çağrıda bile bulundum ama bu fik-
re inanan müzisyen ya da inanıp da 
müzisyen olan arkadaşım çıkmadı. 

İki-üç yıl sonra üniversiteme çok tatlı 

müzisyen öğrenciler geldi. Onlar da 

böyle hayaller kurmaya başlamışlar-

dı. Birlikte hayallerimizi birleştirerek 

kadın müzik grubumuzu kuralım mı 

dedik. Grubun ismi için de “akşam” 

kelimesi geldi aklıma çünkü bilirsiniz 

kadınların buluştuğu “günler” vardır. 

Bu sağlam geleneğe modern bir yo-

rum getirip “Gündüz buluşamıyor-

sak akşam buluşalım, kısırımız yoksa 

müziğimiz var “ mottosunu buldum. 

Ve o günden bu yana onlarca kadının 

emeğini, müziğini, hayalini katma-

sıyla kocaman bir müzik grubu hali-

ne geldi.

e.baki@litrossanat.com

Esma Baki
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Hikâye  anlatıcılığı sadece 
performatif bir sanat değildir!

Akşamın ulaşamadığı 
birçok kadın var!
Peki, Akşam Grubu ile kadınlar üze-
rinde nasıl bir etki oluşturdunuz? 
Geri dönüşler nasıl oldu? 

Bir coşku seli hayal edin, hatta bir çağ-
layan düşünün fakat bu çağlayan su 
damlacıklarından değil de binlerce ka-
dının gözlerindeki o pırıltıdan oluşu-
yor. Ve onların “İnanamıyoruz! Bunu 
biz de düşünmüş ve yıllarca istemiş-
tik! İyi ki bunu yaptınız!” seslerinden 
ve şarkılara eşliklerinden oluşuyor. 
Bu muhteşem bir şey. Şunu biliyorum 
ki Akşam’ın ulaşamadığı daha birçok 
kadın var… Güzel bir şey yakaladık. 
Grubun her bir üyesi muhteşem kız-

lar. Herkes sevgisini, yeteneğini ortaya 
koyarak yapıyor. Dolayısıyla dinleyici-
ler de bunu görüyor. Akşam ilk kurul-
duğunda daha ziyade arkadaş grubuy-
du. Ama şu an temel motivasyonumuz 
yaptığımız şeye olan inancımızdır di-
yebilirim. Dinleyicilerimiz bunu çok 
güzel desteklediler. Onların desteği 
olmadan hiçbir şey olmazdı zaten.  

Grubun bütün 
üyelerinin kalbinin 
çarptığı parçalar 
bambaşka
Akşam grubunun repertuarında ne 
tür müzik tarzları bulunmakta?

Kadın müzik grubu olduğu için önce 

kendi ihtiyaçlarımızı ama aynı zaman-
da dinleyicinin ihtiyaçlarını düşün-
meye çalıştık. Ayrıca grubumuzun 
hikâyesi oldukça farklı o yüzden tek 
bir müzik tarzı yapmıyoruz. Öncelik-
le biz ne çalmak istiyoruz bu grubun 
üyeleri olarak aklımızdan ne geçiyor 
ya da canımız hangi şarkıyı söylemek 
istiyor, buluşuyoruz ve konuşuyoruz. 
Ve ortaya karma bir repertuvar çıkı-
yor. Çünkü grubun bütün üyelerinin 
kalbinin çarptığı parçalar bambaşka. 
Aynı şekilde bunun bir de bunun din-
leyici tarafı var. Farklı background-
lardan gelen yüzlerce kadın var. Her 
kadının kalbinin attığı en az bir par-
ça olsun istiyoruz. Opera, Türk Sanat 
Müziği, Rock, Pop, soundtrack parça-
ları… Her şey var.

Storytelling (hikâye anlatıcılığı) pa-
zarlama alanında popülerleşen bir 
kavram. Şirketler hikâyelerle var 
olmaya, hedef kitlesine ulaşmaya 
çalışıyor. Peki, storytelling insanlar 
üzerinde etkili midir? Hikâyeleriniz-
le kitlenize ulaştığınızı düşünüyor 
musunuz?  

Hikâye anlatıcılığını neden yaptığı-
mızla ilişkili bir soru. Aldığımız 2 se-
nelik eğitimden sonra hocamız bizden 
şunu istedi; “Şunu yazın ‘Neden anlatı-
yorum?’ ” diye. Dolayısıyla bu soru da 
neden anlattığımızla derinden ilişkili 
diyebilirim. Eğer biz hikâye anlatıcılı-
ğını sadece 

performatif bir sanat olarak görürsek 
bu sadece bizi kariyer olarak yuka-
rılara taşıyan bir araç olmuş oluyor. 
Hepimiz farklı hikâyeler anlatıyoruz. 
Aslında hikâye ile masalar ne zaman 
ortaya çıktı? İnsanlar birbirlerine 
bir şey anlatma ihtiyacı duydukları 
zaman, bazı değerleri korumak iste-
dikleri zaman dolayı ortaya çıktı. Bu 
kültürel bir miras aslında. Bu mirasa 
sahip çıkma niyetiyle anlatmak iste-
diğinizde bu güzide sanata bakışımız 
bambaşka oluyor.

Uluslararası bir 
çemberin etrafında 
buluşmak şahane bir 
duyguydu
2018 yılında Avrupa Hikâye Anlatı-
cılığı Fedarasyonu’nun genç anlatıcı-
ları arasına seçilmiş ve yurt dışında 
festivallerde hikâyeler anlatmışsınz, 
sizin için unutulmaz bir deneyim ol-
malı?

Uluslararası bir platformda hikâyele-
rinizi paylaşabileceğiniz dil İngilizce 
oluyor. Bu benim için büyük bir farktı. 
İngilizce olarak orada Türk masalları-
nı da paylaşıyor olmak çok keyifliydi. 
Bir de şu çok muhteşem bir duygu, or-
tak bir paydada buluşan insanlar ola-
rak bir araya gelmek, uluslararası bir 
çemberin etrafında buluşmak şahane 
bir duyguydu. Festivaldaki gösteri-
lerin dışında kalan vakitlerde farklı 
ülkelerdeki hikâye anlatıcıları ile bir-
birimize ne katabiliriz diye kendi hi-
kayelerimizi birbirimize anlattık. Ben 
hala bir arkadaşımın İsviçre’den an-
lattığı bir masalı Türkiye’de anlatmayı 
çok severim, bol bol anlatırım. Onlar 
da aynı şekilde duydukları masalları 
anlatıyorlar. Düşünün ki hepimiz ken-
di yemeklerimizi götürüyoruz ve muh-
teşem bir şölen çıkıyor ortaya. Büyük 
festivallere katılmanın en keyifli nok-
tası bu.

Uçan Halı Sakinleri adında bir hikâye 
anlatıcılığı oluşumunuz var. Neden 
“Uçan Halı”?

Üniversite yıllarımda arkadaşlarım-
la yazmış olduğum bir projeydi Uçan 

Halı Sakinleri. Anlatıcılıkla profes-
yonel yolculuğuma devam ederken 
amatör olarak bununla ilgilenmek is-
teyenler için bir halı olsa, hep birlikte 
heyecanımızı canlı tutsak dedik. Uçan 
Halı anlatıcılık yoluna baş koymuş ve 
ömrünün sonuna kadar bunun için 
amatör heyecanını yitirmeden çaba-
layacak olan, üzerinde çok tatlı sakin-
lerin bulunduğu bir halı. Bu sembol 
masallarda da karşımıza çıkar aslında. 
Ve sakin dedik çünkü biliyorsunuz gü-
nümüzde popülerleşen her şeye gidip 
atlıyoruz ama biz gerçekten bu halının 
sakinleri olalım, burada kalalım iste-
dik. Hikaye anlatıcılığının en eğlen-
celi tarafı bana kalırsa bunu amatör 
hislerle yapmak. Uçan Halı Sakinleri 
bu şekilde halısının konduğu yerler-
de masallar anlatan, müzikler yapan 
bir grup. Halının anlatıcıları günlük 
hayatlarında bambaşka mesleklerden, 
kişilerden oluşuyor. Tadı gerçekten 
bambaşka. Öte yandan da bunu pro-
fesyonel yaptığım arkadaşlarım da 
var. Anlatıcılığın iki türünü de çok se-
viyorum.

İlhamımızı 
aslında Allah’ın 
yaratıklarından 
alıyoruz
Sizin deyiminizle “Kafamda şarkılar 
söyleyip, dans eden rengarenk kuşlar 
vardı… Ardından kafamı gagalamaya 
başladılar.” Bu son çocuk şarkınızın il-
ham kaynağı kuşlar oldu. Genel olarak 
baktığımızda nelerden ilham alırsınız?

Bu şarkıların ait olduğu bir kültür var 
buna çocuk müziği diyoruz. Soruyla 
ilişkili olduğu için buradan almak ve 
cevaplamak istedim. Çocuk müziği 
kategorisinde paylaştığımız bir şarkıy-
dı kuşlar şarkısı. Fakat çocuk müziği 
deyince aslında aklımıza ne geliyor 
yani. Çocuklara hitap eden bir şarkı 
mı sadece. Çocuklar aslında insanoğ-
lunun en saf halidir. Bizde aslında saf 
bir müzik ortaya koymaya çalışıyoruz. 
Güzel duygular derken sadece pozitif 
duygular değil belki biraz hüzün, biraz 
neşe, biraz heyecan, biraz da muziplik 
hepsi bir arada. Bestelediğim şarkıları 
da bütün duyguları içeren bir formda 
bestelemeye çalışıyorum. Ve bunu da 
çocuk müziği altına koyuyoruz ama 
herkese yönelik hazırladığımız şar-
kılar diyebilirim. Kuşlarda biz dün-
yamızda yaşarken üzerimizde kanat 
çırpan ve bir yandan bizi izleyen ama 
takılmayan uçmaya devam eden muh-
teşem yaratıklar bu noktada bunun ilk 
öznesi kuşlar oldu. İlerleyen süreçler-
de de yine böyle ilgimizi çeken belki 
gagalayan, belki ısıran farklı şeyler 
olabilir. İlhamımızı aslında Allah’ın 
yaratıklarından alıyoruz tabii ki ve 
bunu saf bir şekilde ortaya koyuyoruz. 
Bu kategoride çocuk müziği oluyor. Bu 
şekilde isimlendiriliyor ama herkesin 
dinleyebileceği bir şey ortaya koymaya 

çalışıyoruz. Tam da bu aşamada şöyle 
bir haberi sizlerle paylaşmak isterim. 
Ve daha bunu kimse ile paylaşmadık 
oda şu; Kuşları bir buçuk hafta önce 
ortaya koymuştuk. Bunun gibi aslında 
bir sürü bestemiz var. Ve bundan son-
ra belki yaz sonu ya da önümüzde ki 
yıla mümkün olduğu kadar iki haftada 
bir yeni şarkılarımızı da kaydetmeye 
çalışacağız. Ve hem çocuklarla hem de 
bu müziği dinlemek isteyen gençler ve 
yetişkinlerle bu müziği buluşturmaya 
devam edeceğiz.

Dünyadan da masalar, ninniler ses-
lendiriyorsunuz. Ülkemiz bu masalar, 
ninniler açısından zengin mi, size ye-
terli malzemeyi veriyor mu?

Bu topraklar o kadar çok millete aslın-
da ev sahipliği ki, dolayısıyla bu soru-
yu “fazlasıyla” sözcüğü ile cevaplaya-
yım. Şu arkamda görmüş olduğunuz 
kütüphane de birçok farklı coğrafya 
ya ait masallar var. Ve bunlarla besle-
niyoruz dolayısıyla bunun tabii ki kıy-
metini bilmeye çalışıyoruz bizde. Bu 

noktada en şanslı kültüre sahip mille-
tiz diyebilirim. 

Müzik ve hikâye anlatıcılığı alanında 
eğitimler veriyorsunuz. Bu eğitimler-
de yetenekli gördüğünüz kişileri ara-
nıza alıyor musunuz?

Bu topraklar muhteşem sanatçılara ev 
sahipliği yapıyor. O kadar yetenekli 
kadınlar ve yetenekli genç kızlarla ta-
nıştım ki bu süreçte. Onların o sanat-
ları beni uçurdu diyebilirim. Çıkardı-
ğımız gruplarda öğrencilerime de yer 
vermeye çalışıyorum. Ama bir yandan 
tabii ki onlarında bir yolculuğu var. 
Çünkü yetenek her şey değil aslında. 
“Eğitimlerini sistematik bir zemine 
oturtmak için hangi adımları izlemeli-
yim?” şeklinde danışan öğrencilerime 
her zaman destek olmaya çalışıyorum. 
Ama bunlarında ötesinde bazen ken-
dimizi çok da küçük görebiliyoruz. Ak-
şam Grubunu ilk defa dinlemeye ge-
len dinleyicilerden hiç şaşmadan “Bu 
kadarını da beklemiyorduk çok iyiydi” 
cümlesini duyuyoruz. Karşılaştığımız 
yetenekli arkadaşlara kendimizce yol 
göstermeye çalışıyoruz tabii ki biz-
lerde yolun çok başındayız. Ben şan 
noktasında kendi eğitimlerimi düzen-
liyorum. Ama bu bitmek bilmeyen bir 
derya bitmek bilmeyen bir yol. İsterim 
ki ileri ki yıllarda çok daha tecrübe-
li bir öğretmen olarak öğrencilerime 
hep yolar açabileyim yollar gösterebi-
leyim.   

İnsan alkışı üzerine 
almadığında o 
hakareti de üzerine 
almıyor
Ayrı ayrı alanlarda ilgilenip başarılı 
işlere imza atıyorsunuz. Peki nedir ba-
şarınızın püf noktası?

Bu konserlere ilk üniversite yıllarımda 
başladığımızda konserler tabi ki geç 
saatlerde biter geç saate bitmese bile 
dinleyicilerle selamlaşmak, fotoğraf 
çektirmek belki bir yemek derken eve 
vardığım saat gece yarısını bulur. Ba-
bam bu noktada çok endişeliydi. Kon-
serden geldiğimde babam her defasın-
da beni baştan ayağa bir süzerdi ve “İyi 
misin aynı Zeynep misin? İşte alkışlar 
seni senden almadı değil mi?” şeklin-
de sorular sorardı bundan çok endi-
şelenirdi. “Merak etme baba. Ben aynı 
Zeynebim hiçbir şey değişmedi.” diye 
devamlı ifade ederdim kendimi. Genç-
lere bu noktada şunu önermek isti-
yorum bizler bir şeyler yaptığımızda 
yaptığımız işlere sevgimizi, heyecanı-
mızı ve Allah’ın bize vermiş olduğu ya-
ratıcılığı kattığımızda güzel bir şey çık-
maması mümkün değil. Güzel bir şey 
de çıkınca tabii ki dışarıda ki insanlar 
bunu başarılı bularak, size güzel şey-
ler söylemeye başlıyorlar. Bu iltifatları 
aldığınız zaman bu iltifatların karşı-
sında kendinizi nasıl konumlandırdı-
ğınız çok önemli. Çünkü bu dünyada 

sahip olduğumuz her şey yaratıcının 
bize vermiş olduğu bir şey. Biz tabii ki 
onu geliştiriyoruz zaten buda bir kul-
luk borcudur. Bana bunlar verilmiş ve 
ben hangi yemeği pişirebilirim olarak 
bakıyoruz hepimiz hayatımıza. Bu 
noktada bir şeyler yapmaya çalışıyo-
ruz. Aslında o iltifatların ve alkışların 
kendi üzerimize tamamen almamanın 
çok önemli bir püf noktası olduğunu 
düşünüyorum. Bunun şöyle güzel bir 
yanı da oluyor. Madalyonun bir diğer 
yüzü bu yolda kitleniz büyüdükçe çok 
farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz 
özellikle şuan sosyal medya da büyük 
bir problem var. Linç herkes birbirini 
linçliyor. Bunun sebebi de aslında bir-
biri ile etkileşim kurmayan insanların 
bir anda kocaman bir etkileşim ağında 
kendilerini bulmalarını ve çok fazla 
girdiye maruz kalmak dolayısıyla hiç 
tanışmayacağımız insanla bir şekilde 
aynı etkileşim ağında buluştuğunuzu 
görmüş oluyorsunuz. Kitleniz büyü-
dükçe enteresan linçlerle, hakaretler-
le karşılaşabiliyorsunuz. Bu noktada 
mesela o alkışı üzerine almadığında 
insan o hakareti de üzerine almıyor ve 
sıyrılıyor. Ben bir kul olarak bir şeyler 
yapmaya çalışıyorum. Bunu yaparken. 
ne bir alkış, nede bir hakaret çok da 
etkilemiyor. Tabii ki güzel bir şey duy-
duğumuzda çok mutlu olabiliyoruz 
ya da kalbimizi kıran şeyler duydu-
ğumuzda boynumuzu bükebiliyoruz 
ama bu yolda ki yolculuğumuza de-
vam ediyoruz.

En güzel şey 
aslında kendimize 
odaklanmak oldu
Eşiniz Ömer beyde sizin gibi oldukça 
yetenekli ve sürekli ortak çalışmalar 
yürütüyorsunuz. Peki eşiniz ile birlik-
te şuan neler yapıyorsunuz ve bundan 
sonra neler yapacaksınız?

Ömer ile çıktığımız bu evlilik yolculu-
ğunda en güzel şey aslında kendimize 
odaklanmak oldu. Ve işte en son pay-
laştığımız kuşlar şarkısı mesela birlikte 
ortaya koymuş olduğumuz ve daha çok 
bireysel bir çalışmaydı. Buna vakit ayı-
rabilmek bana çok iyi geldi. Eşim çok 
iyi bir müzisyen ayni zamanda. Video 
işi ile profesyonel olarak ilgilenip böy-
le kimsenin görmeyeceği zamanlarda 
müzik yapıyor. Ayrıca çok güzel beste-
leri var benim bestelerimi, besler nite-
likte. Projelerden, konserlerden, masal 
anlatımlarından vakit bulduğumuz 
zamanlarda belki bir gece yarısı, belki 
öğle yemeğinden önceki yarım saat. İşte 
böyle zamanlarda bir araya gelip sohbet 
ederken bir anda bir şeyler kaydetmek, 
birlikte hayaller kurmak, hayallerimize 
yoldaşlık etmek diyebilirim. İkimizde 
çok fazla şey üretip onları orda bırakı-
yoruz bir rafta bırakır gibi. Fakat işte 
bunları sistematik bir şekilde paylaş-
manın zamanı geldi.
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Dijital Ekran’da ne var derseniz? El cevap; Netflix yapımları son dönemin 
popüler dizisi “Zeytin Ağacı” ve aşkın müzikle anlatılan hali “Gönül”, 
Disney Plus’ta yayınlanan “Only Murders in the Building”.

Biraz polisiye
biraz aile biraz aşk

İzlemek hayatımızın temel eylemlerinden biri oldu. Televizyon izlemekle başlayan süreç şimdi dijital platformlarda bir şeyler izlemek, Instagram’da reels videoları izlemek şeklinde devam 
ediyor. Dijital Ekran köşesinin ilgilendiği dijital platformların izleme eylemi üzerindeki etkisinin çerçevesi ise her geçen gün genişliyor. Kendini aşıyor. Turizmi, modayı, sosyal medyayı 
şekillendirir hale geliyor. Netflix’in platformlar arasında en çok etkiye sahip olan olduğunu söylemeye gerek yok. En son örnek ise “Zeytin Ağacı” dizisi oldu. Ayvalık, Cunda ve Küçükköy’de 
çekilen dizi hem konusuyla hem de mekânlarıyla bir popülerlik yakaladı. Yakalanan popülerlik Ayvalık-Cunda esnafını da şaşırttığını kendilerinden duydum. İzleme eyleminin büyüsü 
sinemayla taçlanır. Diziler, belgeseller ise farklı bir boyuta ulaştırır. Platformların kendi içindeki çeşitliliği hem tüketilen içerik hem de etkileyen içerik tarzında iki durum ortaya koyuyor. 
“Zeytin Ağacı”nda aile dizimi kavramı ele alınıyor. Aileden gelen travmaların bugüne nasıl yansıdığını çeşitli örneklerle en temel şekilde anlatıyor. “Masumlar Apartmanı”, “Kırmızı Oda” 
dizileriyle televizyonda gündeme gelen terapi dünyasının başka bir versiyonu da dijital platformlara taşınmış oluyor. Terapi dünyası denilince birkaç gündür gündeme gelen “Psikolog 
başörtülü olmaz” açıklamasının içerisinde barındırdığı ön yargıyı da söylemek gerek. Yapılan açıklamanın mantıksızlığı, tutarsızlığı üzerine çokça konuşulabilir. Ama  Berkun Oya’nın “Bir 
Başkadır” dizisinde beyaz türk bir psikoloğun kendi içinde barındırdığı ön yargıları ortaya koyduğu terapi sahnesi bütün diğer cümlelerin yanında daha anlamlı olur. İzlemenin ve izledi-
ğimiz şeylerin çerçevesinin ne kadar önemli olduğunu gün yüzüne çıkarır. Sosyal ve toplumsal meselelere dair sözümüzü söylediysek yazımızın başrollerine geçelim.

Zeytin Ağacı (2022)

Only Murders in the Building (2021)

Gönül (2022)

Netflix matematiği yine işliyor    
Bir babanın kaybı, anneniz ve anneanneniz arasındaki çatış-
manın sizin hayatınıza etkisi nedir? Bir sürü soru vardır belki 
hayatımızın bir yerinde karşımıza çıkan ve bugünü etkileyen. 
Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Fırat Tanış ve 
Murat Boz’un başrollerinde yer aldığı “Zeytin Ağacı” bizi bu 
sorulara ve cevaplarına dair bir yöntem olan “aile dizimi” te-
rapisine götürüyor. Netflix’te yayınlanan dizi ilk anda itibaren 
kendisinden bahsettirdi. Bazıları konusunu bazıları ise Tuba 
Büyüküstün’ün zayıf oyunculuğunu konuştu. Biz ise diziyi 
kurduğu dünyayı ele alacağız. Ne anlatmak istediğinin gayet 
farkında olan bir dizi ile karşı karşıyayız. Netflix matematiğini 
konuşturmuş da diyebiliriz. Seçilen konu ve mekanlarla yazın 
konuşulacak dizisi olmaya adayım mottosu seziliyor. Seçilen 
oyuncularda aslında ona işaret. Sevgi (Boncuk Yılmaz) kanser 
hastasıdır. Ada (Tuba Büyüküstün) ve Leyla (Seda Bakan) en 
yakın arkadaşlarıdır. İyileşmek için Sevgi, Ayvalık’ta Zaman 
Bey’in (Fırat Tanış) terapilerine katılmaya karar verir. Doktor 
Ada bu karara karşı çıksa da Sevgi’yi desteklemek zorunda ka-
lır. Sevgi’nin kendi için şifa arayışı Leyla ve Ada’nın hayatın-
daki çalkantılarla Ayvalık ve Zaman Bey’in terapileri onların 
iyileşme yolculuğunun yeri oluyor. Materyalist bakış açısına 
sahip Ada’nın bir ameliyatta eli titrer ve nedenini açıklayamaz. 
Zaman Bey ise açıklamanın geçmişinde saklı olduğunu dile ge-
tirir. Geçmiş bir kara kutudur ve kara kutunun içinde çıkanlar 
bir yüzleşme ve kabulleniş gerektirir. Sekiz bölümlük dizi bo-
yunca Sevgi’nin, Ada’nın ve Leyla’nın hayatlarındaki dönemeç-
lerle onların şifalanmasının bir kısmı anlatılıyor. Sezon finaliy-
le de yeni sezonlara göz kırpıyor. Dizinin beni ekstra etkilediği 
bir nokta olduğunu söyleyemem. Ama bu tarz mevzularla yeni 
tanışan ya da meraklı olan insanlar için merak uyandırıcı bir 
tarafının olması da şaşırtıcı değil. 

Uslanmaz “Gönül”  
“Uslan artık deli gönül / Bak gelip geçiyor ömür” der şarkıda. 
BKM yapımı “Gönül” ise  uslanmaz gönül diyor. Biraz “Vizonte-
le” biraz “Çingeneler Zamanı” filmlerinin esintilerinin yer aldığı 
film, Erkan Kolçak Köstendil ve Hazar Ergüçlü’nün oyunculu-
ğuyla kendine bağlıyor. Filmde müzik başrolde. Sümbül (Ha-
zar Ergüçlü) düğün günü sonrasında evlendiği kişi tarafından 
baba tarafına geri gönderilir. Piroz (Erkan Kolçak Köstendil) 
düğüne zurna çalmaya gelir ve Sümbül’e vurulur. Piroz ve ai-

lesi göçebedir.  Sümbül ise Seymen 
Ağa’nın kızıdır. Piroz Sümbül’ü kaçı-
rır ve evlenir. Anlattığımız kısmıyla 
klasik, bilinen bir hikâyedir. Hikâye-
nin farklı olan noktası ise tercih edi-
len müziklerdir. Kurgusal anlamda 
sarkan, arka planı tamamlanmayan 
noktalar vardır. Piroz’un babası Mir-
ze’nin (Bülent Emin Yarar) ilk aşkı 
Dilo’ya olan özlemi, Piroz’un abileri-
nin eşlerine olan aşkları ve Piroz’un 
Sümbül’e olan aşkı müzikle birle-
şince film sarkan yerlere rağmen 
alıp götürmeyi başarıyor. En son 
sahnede Hazar Ergüçlü’nün söyledi-
ği kürtçe şarkı ise sonu taçlandırmış. 
Kendi insanımızın çeşitliliğini, fark-
lılığını yerel hikâyelerle anlatmak 
en doğru seçim. 

Eğlenceli polisiye za-
manı
İstanbul! Büyülü, masalsı bir şehir. 
Ayasofya, Sultanahmet, Süleyma-
niye, Fatih camileri. Semtlerden 
semtlere değişen iklim güzelliği. 
Galata Kulesi, Kız Kulesi, Üsküdar, 
Çengelköy, İstinye, Kanlıca, Kala-
mış… Şiirlerde, şarkılarda, kitap-
larda, hatıralarda kalmış, eski İs-
tanbul. Şimdi kaotik bir metropol. 
Gittikçe kendi dengesini yitiren bir 
dev. Bu kitapta eski İstanbul’a ait 
pek çok renkle, ahenkle, sesle, mo-
tifle, desenle, dekorla karşılaşacak-
sınız. İstanbul’un bir tarafı güler-
ken, diğer tarafı hep içli gözyaşları 
döker. Bitmez tükenmez İstanbul’a 
bir mersiye olduğu kadar bir göz-
yaşı kasidesi. Haldun Hürel içten-
liğiyle…

r.bulut@litrossanat.com

Rabia Bulut
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DiJiTAL
PLATFORMLARDA
NE VAR
NE YOK ?

Aşıklar Bayramı
1Kemal Varol’un aynı adlı romanın-
dan uyar-
l a n a n 
“ A ş ı k l a r 
Bayramı” 
f i lminin 
b a ş r o l -
l e r i n d e 
K ı v a n ç 
T a t l ı t u ğ 
ve Settar 
T a n r ı ö -
ğen yer 
a l ı y o r . 
Yönetmen koltuğunda Özcan Al-
per’in oturduğu film, baba ve oğul 
bir yandan geçmişleriyle diğer yan-
dan gelecekleriyle olan sorunlarını 
çözmeye çalışmasını anlatıyor. Yayın 
tarihini not almak isterseniz 2 Eylül.

Yaparsın Şekerim
U s t a 
tiyatro 
o y u n -
c u s u  
H a l -
d u n 
D o r -
men’in 
yaşam 

yolculuğunun anlatıldığı “Yaparsın 
Şekerim” belgeseli 26 Ağustos’ta Netf-
lix kütüphanesine eklenecek. Belge-
selde Dormen’in heyecanını, tiyatro 
aşkını, kişiliğini eski eşi Betül Mar-
din, Demet Evgar, İzzet Günay, Erol 
Evgin, Nevra Serezli ve birçok isim 
anlatıyor. 

Satranç 
Sinemalarda yakalayamadıysanız 
Stefan Zweig’in çok konuşulan ese-
rinden uyarlanan “Satranç” Netflix 
kütüphanesinde sizleri bekliyor. 
Film, hapishanede gördüğü psikolo-
jik işkenceye dayanmak için satranca 
sığınan bir adamın hikayesini konu 

e d i y o r . 
Başrolde 
“ D a r k ” 
d i z i -
s i n d e n 
tanıdığı-
mız Oli-
ver Ma-
succi yer 
alıyor.

Ölüm Zamanı
Dört arkadaş birlikte kamp yapmak 
için yola çıkarlar. Yol boyunca, onla-
rı karavanlı birinin takip ettiğini fark 
edip huzur-
suz olurlar 
ama aldır-
mazlar; ta ki 
içlerinden 
biri sabah 
üstü başı 
kan içinde 
u y a n a n a 
dek… Komi-
ser Cevat'ın 
işin içine 
girmesiyle, 
işler daha 
da karışık 
bir hal almaya başlar. Polisiye tü-
ründeki dizinin kadrosunda Ahmet 
Mümtaz Taylan, Mert Yazıcıoğlu ve 
Nilsu Berfin Aktaş yer alıyor.

Yazgı
Sekiz farklı kişi sekiz farklı hayat. Her 
hayat hikâyesi kendine has ve zorlu 
bir mücadeleyi anlatıyor. İstanbul, 
Sakarya, İzmir sokakları ise belgesel-
de hikâyesi anlatılanların mekanla-
rından bazıları. “Yazgı” belgeselinde 
Turgay, Orhan, Emine, Medar, Ha-
lil-Bilal ve Necdet Kökeş’in hikâyeleri 

sizleri bekliyor.

Adım Başı Kafe
EXXEN’de ya belgesel ya dizi içerik-
leri yer alıyor. O zaman biz de son 
önerimizi komedi dizisi “Adım Başı 
Kafe” ile yapalım. Üç hayalperest be-
yaz yakalı 
a r k a d a ş 
küçük bir 
s e r m a y e 
ile kafe aç-
maya ka-
rar verir-
ler. Fakat 
bu serü-
ven bek-
l e d i k l e r i 
gibi gitme-
y e c e k t i r ; 
ç ü n k ü 
h i ç b i r i -
nin kafe işletmekle ilgili en ufak bir 
deneyimi yoktur ve bu iş tahmin et-
tiklerinden biraz daha zor olacaktır. 
Başrollerde Zeynep Çamçı, Emrah 
Kaman, Burak Serdar Şanal ve Şenay 
Gürler yer alıyor.

Metot 
Uzun yıllar kapalı gişe oynayan “Me-
tot” adlı tiyatro oyunun dizisi Gain’de 
yer alıyor. Yönetmenliğini Serkan 
Keskin’in yaptığı dizi dört adayın bir 
iş görüşmesi için verdikleri mücade-
leyi anlatıyor. Verilen bu mücadelede 
hangi karanlık yollardan geçecek-
leri ise meçhuldür. Gain’in orjinal 
yapımlarından olan dizide Keskin’e, 

Ş e b n e m 
Hassani-
s o u g h i , 
M u s t a f a 
Kırantepe 
ve Sarp 
Aydınoğ-
lu eşlik 
ediyor.

İstan-
b u l 

Apartmanları

İstanbul’da apartmanlar üzerinden 
bir yolculuğa çıkmak ister misiniz? 
Tarihin so-
k a k l a r ı n -
da yaşayan 
apartmanlar 
ü z e r i n d e n 
gitmek ka-
dar büyülü 
bir yolculuk 
olur mu? 
“ İ s t a n b u l 
Apartmanla-
rı” aradığınız 
belgesel. Bu 
belgesel sizi 
1870 Beyoğ-
lu yangınında yanan ahşap binaların 
yerine Avrupa’dan ithal bir konut 
tarzı olarak yapılan apartmanların 
yapım sürecini, hikayelerini, kimle-
rin yaşadığını ve günümüze kadar 
uzanan hikayelerine götürecek.

Kamyon
Yerli ve yabancı kısa filmler Gain kü-
tüphanesinde yer alıyor. Dijital plat-
formların kütüphanelerine kısa film-
lerin daha çok insana  ulaşmaları için 
bir fırsat oluyor. “Kamyon”un baş-
rolünde Tansu Biçer yer yer alıyor. 
Yolun ortasında kalan bir kamyon 
ve yerel 
h a l k a 
d e r t 
a n -
l a t m a 
çabası 
i ç i n -
de bir 
ş ö f ö r . 
G e r i -
si ise 
yanlış anlaşılmalar silsilesi.

Dilberay 
Amazon Prime yerli 
yapımları kütüp-
hanesine eklemeye 
devam ediyor. “Dayı” 
filminden sonra 
“Dilberay”da kü-
tüphaneye eklendi. 
Şarkıcı Dilberay’ın 
hayat hikâyesinin 
anlatıldığı film acıklı 
biyografi filmlerini 
sevenlere hitap edi-
yor. Başrolde Büşra Pekin yer alıyor.

Pink: Hayattan Öğ-
rendiklerim

Ünlü şarkıcı Pink’in tur-
nelerinden kesitlerin yer 
aldığı belgeselde onun sa-
natçı olarak disiplini ve eş, 
anne olarak ise kurmaya 
çalıştığı denge anlatılıyor. 
Pink’i daha önce dinle-
memiş ya da duymamış 
olabilirsiniz. Ama  anlatı-
lan azmin ve çalışkanlığın 
hikâyesi size bir yerden ta-
nıdık gelecektir.

Yüzüklerin Efendisi : 
Güç Yüzükleri
Kültleşmiş seri Yüzüklerin Efendi-
si’nin öncesinin anlatılacağı dizinin 
ilk bölümü 2 Eylül’de Amazon Pri-
me’da yayınlanacak. Fragmanıyla 
bile çok konuşulan dizinin yeni bir 
kült olup olmayacağı merak konusu. 
Dizi "Yüzüklerin Efendisi" serisinin 
ilk kitabından ve "Hobbit"ten binler-
ce yıl önce geçiyor.

Her yerde podcast
Günümüzde en çok kayıp giden zamanlarımız aklımıza geliyor. Zamanı neye ne kadar harcadığımızı her sohbette 
bir şekilde hesaplıyor, çıkan sonuca bir şaşırıyor. Sonra yola revan olarak geçen zamana bir halka daha ekliyoruz. 
Halkaya eklenen zamanı bereketlendirmek mümkün mü? Mümkün. Son zamanlarda yükselişte olan podcast din-
lemenin işlevi de burada ortaya çıkıyor. Yürürken, toplu taşımada, evde ütü yaparken ya da bilgisiyarda çalışırken 
arka planda konuşan, konsepti olan programlar bu yüzden artıyor. Radyo canlı yayınlarının yerini kayıtlı podcast 
programları alıyor. Podcastlerde komedi, siyaset, kişisel gelişim, edebiyat, sanat gibi birçok alanda çeşitlilik bu-
lunuyor. O zaman gelin birkaç programa yakından bakalım. Onlardan biri Spotify, SoundCloud uygulamaları-
nın yanına eklenen TRT Dinle uygulaması. Uygulamada TRT bünyesinde yayınlanan programların düzenlenmiş 
kayıtları, Radyo Tiyatrosu’nda çeşitli eserlerin seslendirilmiş bölümleri ve her moda uygun müzik önerileri yer 
alıyor. Podcast önerisi isterseniz; “Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri” nin yer aldığı programa bakın derim. Aynı 
zamanda Radyo Esenler’in programları da artık podcast dünyasında yer aldığını da belirtelim. O programlar ara-
sındandan “Lokal Anestezi”ye bir bakın derim.
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Sonbahar
sezonuna bir kala

Kültür sanat ajandasının kıymetli takipçisi bu sayımızda da yine dopdolu etkinlikler listesi ile karşınızdayız.  Sergi ve müzik etkinliklerinden oluşan seçkimizi sizler 
için derledik. Her zaman olduğu gibi bu sayımızda da içeriğimiz hayli dolu. Victor Hugo'nun ölümsüz eseri Notre Dame'in Kamburu romanından esinlenen “Notre 
Dame - Quasimodo Müzikali”, sanatseverler ile buluşacak . Yönetmenliğini Vural Bingöl'ün yaptığı müzikal, Fransız İhtilali sonrası Fransa’nın karanlık günlerine dair 
kesitlerden oluşuyor. 

Sanat ajandası sergisiz olmaz. Arter'de gezenleri heyecanlandıracak bir sergi var. 'Ahmet İpek: Başımızda Siyahtan Bir Hâle' isimli sergi  insanın iç yolculuğunu doğa 
olaylarından esinlenerek anlatıyor. Sergi metaforlarla dolu, varoluşsal sancılar için adeta bir pencere niteliğinde.  Pencereden baktığınızda yanardağ patlaması ya da 
başka bir doğa olayına bakarken aslında iç dünyanızda bir yolculuğa çıkarıyor sizi. 

Vakit sonbahara dönerken yazın bitişine üzülenler için eğlenceli bir etkinlik de seçmek istedik. Altı Gün grubu Amsterdam'da kuruldu. Halk müziğini rock ile dönüş-
türen grup, dilimize pelensenk olmuş türkülere başka bir boyut getirdi. Altı Gün, Anadolu turnesine çıktı. Sevenleri ile buluşmak için gün sayan grubun şarkıları ile 
Eylül'de doyasıya eğleneceğiz.

Tiyatro
Doğal Afet 
KüçükÇiftlik Park 
 17 Ağustos Çarşamba

Sergi 
 Şehzade’nin Sıradışı Dünyası: 
Abdülmecid Efendi 
Sakıp Sabancı Müzesi 

Tiyatro
Anne 
ENKA Eşref Denizhan Açık Hava 
Tiyatrosu
 23 Ağustos Salı

Sergi
Zamanın Döngüsel Doğası 
Anna Laudel İstanbul

Yolunuz 
düşerse

Arter’de sanat soluklanması
Kültür sanat ajandamızın sergi bölümünde  Arter'de ziyaret edilebilen  “Ahmet Doğu 
İpek: Başımızda Siyahtan Bir Hâle” isimli sergiyi ele aldık. Ahmet Doğu İpek'in 2020-2022 
yıllarında ürettiği eserlerin 
bir arada bulunduğu 
serginin ana teması doğa 
olayları. Heyelan, güneş 
tutulması, yanardağ 
patlamasından yola çıkılarak 
yapılan resimler, çizimler, 
video eserler insanoğlunun 
varoluşsal sancısı doğa 
olaylarından ilham ile 
anlatılmış. Madde ile his, 
kurmaca ile gerçek, doğal 
ile yapay, elle tutulabilir 
olanla uçucu olan arasında 
karşılıklı bir etkileşim 
alanı yaratan eserler, bizi 
farklı ölçeklerin çarpıştığı 
bir tanıklık ve duyumsama sahasına davet ediyor. Sergi, merkezine aldığı fenomenlerin 
dehşet verici görkemi karşısında yapılacak tek şeyin görünenin seyrine dalmak olduğuna 
işaret ediyor. Zaman, boşluk, yaşam, hareket, döngüsellik, ölüm ve çözülme gibi kavramları 
çağrıştıran bu sahnelerin bir araya getirdiği unsurların hafifliğine ve uçuculuğuna 
rağmen ortaya çıkan ağırlık ve kaçınılmazlık hissi, yaşadığımız dönemin makro ve mikro 
olgularının yarattığı iklimi soyutlayarak sergi mekânına taşıyor. Sergi, 29 Ocak 2023'e 
kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

“Altı Gün” İstanbul’a geliyor
Litros olarak kültür-sanat ajanda-
mızda konsere de yer açtık.  Amster-
dam çıkışlı müzik grubu Altı Gün, 
İstanbul'da sevenleri ile buluşmaya 
hazırlanıyor. Altı Gün 2019'da Gece 
isimli eserini çıkartmış ve Grammy 
Ödülü'ne aday gösterilmişti. 60'lar 
ve 70'lerin Türkçe şarkılarını çalan 
grup, başta İstanbul olmak üzere Tür-
kiye'de bir dizi konser yapacak. İstan-
bul'daki konser, açık havada düzen-
lenecek. Hava yavaş yavaş sonbahara 
dönerken açık havada yapılan son et-
kinliklerin tadını çıkartmak isteyenler için Altı Gün konseri iyi bir seçenek. Küçük Çiftlik 
Park'ta 9 Eylül'de sahneye çıkacak olan grubun konseri yaza veda niteliğinde.

Litros Sanat'ın bu sayısında kültür sanat ajandası olarak müzikalden, sergiye tüm seçkin etkinlikleri 
takipçilerimiz için derledik.  Victor Hugo'nun ölümsüz eseri “Notre Dame-Quasimodo Müzikali”, Türkçeye 
çevrilmiş versiyonu ile seyirci karşısına çıkacak. Fransız İhtilali sonrasındaki Fransa'nın karanlık 
günlerinden kesitler veren müzikal, 25 Ağustos'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde gösterilecek. Arter'de 
de doğa olaylarından esinlenerek insanın iç yolculuğunu anlatan Ahmet Doğu İpek’in “Başımızda Siyahtan 
Bir Hâle” isimli sergisi 29 Ocak 2023'e kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Folklorik müziği rock ile 
sentezleyen Altı Gün grubu da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta 9 Eylül'de sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. 

Ölümsüz eseri müzikal 
olarak izleyeceğiz
Ünlü yazar Victor Hugo'nun ölümsüz 
eseri Notre Dame'in Kamburu, Türkçeye 
çevrilmiş eşsiz versiyonu ile seyircinin 
karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müzikal 
olarak derlenen oyun, Fransız İhtilali 
sonrası Fransa'daki karanlık günlere 
dair kesitler sunuyor. Kaderin insan-
ların hayatındaki yerini ve yoksulluk 
ile mücadeleyi anlatan, danslarıyla göz 
dolduran bir müzikal... Oyunda ayrıca 
çirkin, kambur, engelli ve çok acayip bir 
yaratık olan Kilise zangocu Quasimodo 
ile Fransa’nın ruhani ve dini lideri Cla-
ude Frollo’nun, semtte yaşayan Çingene 
Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, Zan-
goç ile Papaz’ın ruhlarında oluşan iki-
lemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla 
ele alındığını izleyeceğiz. Yönetmenliği-
ni Vural Bingöl'ün yaptığı “Notre Dame 
- Quasimodo Müzikali”, 25 Ağustos'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde izleyici ile 
buluşacak. 
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Ahmet Doğu İpek: Başımızda Siyahtan Bir Hâle sergisi Arter'de


