
Ebruda dijitalleşme 
olamaz 
Ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu: “Bizim inancımıza 
göre ben istediğim kadar damlayı bir yere atmak istesem 
de damlalar Allah’ın takdir ettiği yere gidiyor. Bilgisayar-
da deterministik değerlerle yaptığınız ebru hiçbir zaman 
bizim böyle yaptığımız ebruyla eşdeş olamaz. Orada han-
gi damlanın nereye gideceğini bilgisayar programı belir-
liyor. Bizim yaptığımız ebru öyle değil dolayısıyla ebru 
üzerinde dijitalleşmekten söz edemezsiniz.”
Rabia Bulut’un röportajı sayfa 12’de.

Naime Erkovan

Güven Adıgüzel

Aynur Dilber

Bilen Işıktaş

07

05

03

09

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi litrossanat.comEYLÜL/2 NO  0402022

Rap popüler kültürün 
bir parçası 
Rap sanatçısı Mirac: “Türkiye’deki popçular veya farklı 
müzik yapanlar rap müzisyenleriyle şarkılar üretiyor. 
Hatta kendi tarzlarını rap müziğe benzetmeye çalışıyor-
lar. O yüzden rap müziğin değişerek, gelişerek ilerle-
yeceğini fakat bundan sonra popüler kültürün de bir 
parçası olacağını düşünüyorum.”
Sevda Dursun’un röportajı sayfa 6’da.

“Yusuf’un Kuyusu”, “Ölüm ve Ayna”, “Ah Güzel Bir Gün”, 
“Kültürün İzi”, “Bir Tutkuya Dönüşmek” ve “Gökte Asılı Şarkılar” 
kitaplarının yazarı Şakir Kurtulmuş’a  “Hangi kitapları 
okuyalım?” diye sorduk.
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da.

Şakir Kurtulmuş’tan 
öneriler

Litros Sanat’ın en enerjik ve hareketli sayfasında; merakla 
beklenen 17. İstanbul Bienali, etnik müzik rüzgarı Kaláka, 
Ingmar Bergman’ın aynı adlı filminden uyarlama “Evlilikten 
Sahneler” oyunu ve yolunuz düşerse önerileri sizleri bekliyor. 
Selva Yeşil’in yazısı sayfa 16’da.

Kültür sanatta
hareket var

Dünyanın dört bir yanına çağlar öncesinden damga vuran seyyâh-ı âlem 
Evliya Çelebi’yi ve onun on ciltten oluşan eseri “Seyahatname”yi  alanında 

uzman Prof. Dr. Haşim Şahin, Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı 
ve rehber Serdar Dumansız’a sorduk.

Şeref Yumurtacı’nın haberi sayfa 8’de.

Tiyatro, iddialı bir er 
meydanıdır
Oyuncu Hakan Bilgin: “Ben tiyatro yapan bir 
oyuncuyum. Tiyatro biraz daha iddialı er mey-
danıdır, kolay bir yer değildir. Bir oyuncu bunu 
yapabiliyorsa zaten o zaman bazı sınıfları geç-
miş demektir ama çok çalışması lazım.”
Hakan Akar’ın röportajı sayfa 2’de.

“Tarih” 
ulu bir rüya 
ile başladı 

Tanburun kalbi: Yenikapı Mevlevihanesi
Tanburi Refik Hakan Talu: “Bestekârların neredeyse hepsi İstanbullu. İstanbul’a her yerden gelmişler. Fetihten 
sonra başlamış bu olay. İyi sazendeler, iyi icracılar hep İstanbul’da olmuş. Klasik Türk müziğinin merkezini 
daraltarak söylemek gerekirse Yenikapı Mevlevihanesi’dir.”

Ahmet Dur’un röportajı sayfa 4’te.
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Deneyimli tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin, 
tiyatroya ve kendisine dair her şeyi bütün 
içtenliğiyle Litros Sanat okuyucuları için paylaştı: 
“Ustalarımızın yaptıklarıyla, gösterdikleriyle ve 
onlardan öğrendiklerimizle büyüdük. Sadece 
oyunculuk değildi öğrendiklerimiz, bu bir hayat 
dersiydi aslında. Bu işin adaleti, ahlakı, düzeni ve 
disiplini olduğuna dair. En önemli dersi çıraklığını 
yapmaya çalışarak başladığım Ferhan Şensoy’un 
Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda öğrendim. O kulisin 
masasında Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, 
Münir Özkul, Erol Günaydın ve Tuncel Kurtiz’in 
sohbetlerine şahitlik edebilmiş şanslı insanlardan 
biriyim. Televizyonda da Haluk Bilginer, Uğur 
Yücel ve Çetin Tekindor gibi değerli oyuncularla 
çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Bir 
diğer şansım o insanların hepsinin de bir şeyler 
vermeyi sevmiş olmaları. Onun içinde şanslı bir 
şekilde birçok şey biriktirdim.”

Merkür’de yeni 
bir sergi
Beral Madra’nın sergi 
metnini yazdığı, Mustafa 
Horosan ’ın “Ne Gam 
Baki, Ne Dem Baki” 
sergisi 14 Eylül-15 Ekim 
2022 tarihleri arasında 
Merkür Sanat Galerisi’nde 
sanatseverlerle buluşuyor.

Kültür turları: İlk 
durak Çanakkale
Esenler Belediyesi tarihi ve kültürel 
yerleri daha  yakından tanımak amacıyla 
Çanakkale, Bilecik, Konya, Edirne ve 
Bursa’ya Eylül ayı itibariyle kültür sanat 
turları düzenliyor. Kültür turunun ilk 
durağı Çanakkale. Esenler’de ikamet 
eden 12-65 yaş arası herkes katılım 
sağlayabilir.

Semazenler 
Hocapaşa’da
“İstanbul Dervishes: Sema Ayini” 
adlı oyun 15 dakikalık klasik Türk 
müziği konseri ile başlayıp sema 
ayini ile bitiyor. Oyun 31 Ekim 
tarihine kadar çeşitli tarihlerde 
Hocapaşa Kültür Merkezi’nde 
sanatseverlerle buluşuyor.

Asmalı Sahne’de 
“Yunus Emre”
Mutasavvıf Yunus Emre’nin 
hikâyesinin anlatıldığı tek 
kişilik “Eşik: Yunus Emre” adlı 
oyunun başrolünde oyuncu 
Oğuzhan Sarıkaya yer alıyor. 
“Eşik: Yunus Emre” 20 Eylül’de 
Asmalı Sahne’de tiyatroseverlerle 
buluşacak.

Festival “Sırba 
Octet” konseriyle 
sona erecek
Bu yıl ikincisi düzenlenen 
“İstanbul Uluslararası Oda Müziği 
Festivali” 23 Eylül’de Türkiye’ye ilk 
defa gelen “Sırba Octet” grubunun 
konseriyle Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda sona erecek.

Bu etkinlikte 
“Caravaggio” başrolde
Sanat tarihçisi ve seyahat yazarı Aslı Bora’nın 
moderatörlüğünü üstlendiği, ünlü İtalyan 
rönesans dönemi sanatçısı Michelangelo 
Merisi da Caravaggio’nun eserlerinin ve 
hayatının konuşulacağı “Caravaggio: Katil 
ve Dahi” adlı etkinlik 17 Eylül Cumartesi 
günü Lonca Sürekli Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleşecek. 

“Yaşam biyolojik bir kavramdır. İnsan ve diğer 
canlıların yaşamı vardır. Hayat ise yaşam üze-
rine inşa edilen ruhsal toplumsal kültürel üst 
yapıdır. Sadece insana mahsustur. Hayatını 
kaybetti demek yanlıştır, yaşamını kaybetti 
denmeli.” (Teoman Duralı) İnsan yaşamı son 
bulabilir ama hayatı sonsuzdur. Bizler algıla-
rımızın oluşturduğu gerçeklik evreni içinde 
yaşıyoruz. Duyularımızla, zihinsel faaliyetle-
rimizle, duygularımızla gerçekliğimizi inşa 
ediyoruz. Tasavvurularımız, tahayyüllerimiz, 
tahminlerimiz, deneyimlerimiz gerçekliğimizi 
kuruyor. Oluşturduğumuz gerçeklik evreni 
ise tartışmaya her zaman açık. En girift, ateşli 
tartışma konularından biri gerçekliğin tam 
olarak ne olduğu. Bazılarımız onun ancak  ve 
ancak kutsalın içinde deneyimlenebileceği-
ni söylüyor. Bizler kesişim kümemize düşen 
şeylere gerçek diyoruz. Şimdilerde metaver-
se denilen bir başka şeyle karşı karşıyayız. 
Henüz nedir ne değildir çoğumuzu alakadar 
etmiyor ama bu evreni adım adım inşa edi-
yorlar. Çağımız imge bombardımanı altında 
şeylerin şeylerinin şeyleri üzerinde ilerlerken 
ilk olanla mesafe her an açılırken  tamamen 
sanal bir yaşam sunan metaverse bunu zir-
veye taşıyor.

Bir hikâye kurgulamak, buna inanacak bin-
lerce insan bulmak gerçeği yaratmak demek. 
Hikâye: metaverse. Çok boyutlu kurgusal bir 
dijital evren. Kullanıcıların kendilerine bir 
avatar oluşturup alternatif sanal bir hayatı 
yaşadıkları “Second Life” dünyasında oku-
la gitmek, işe başlamak, gelir elde etmek, 
insanlarla sosyalleşmek ve yatırım yapmak 
mümkün. Hatta Second Life üzerinden para 
kazanıp, bu parayı gerçek dünyaya aktarmak 
da söz konusu.

Kurmacanın insan hayatındaki önemini çok 
iyi anlayamıyoruz. Bilim insanları kurguları 
yaşantımızın bir parçası hâline getiriyor. Bir 
metaverse kurgusuyla karşı karşıyayız. Ne-
den aslı varken sanal bir hayat yaşayalım ki? 
Bizi daha mutlu kılmıyor akıllı saatler, evler vs. 
Sayıların dünyası genişledikçe nitelikli do-
yum yaşayacağımız dünya daralıyor. 

Tabiat onların kurguların işlemediği yer. Dün-
yamızı kurma özgürlüğüne sahibiz orada. 
Hangi yoldan gideceğimize biz karar veririz. 
Dünyayı sahteliğe dönüştüren “kurgusal ya-
şam” burada ölümsüz hayata doğru çeker 
bizi. Tabiata savaş açmaları bu yüzden bel-
ki. Sanal dünyaların sahteliğini göstermesi. 
Gençlerin sanal dünyaya müptela oldukça 
tabiattan yani gerçekten haz almayışları 
bundan belki.

Metaverse gibi hikâyeleri özgür olduğumuz 
yanılsamasıyla pazarlıyorlar bize. Biliyoruz ki 
her geçen gün özgürlüğümüz daha da da-
ralıyor. Çember bir gün o kadar daralacak ki 
artık onu boğazımızı sıkar halde bulacağız, 
buluyoruz da. Bu yaşamda hayat yok. Düşün-
meye davet edecek hiçbir şey yok, meşgul 
edecek binlerce sanal eğlence türü var. 

“Bütün derin düşünce unsurları yaşamdan 
dışarı sürüldüğünde, yaşam ölümcül bir 
hiperaktiflikte son bulur. İnsan, kendi yapıp 
ettikleri içinde boğulur. Derin düşünce doğa-
sı gereği aktif yaşamdan üstündür.” (Byung 
Chul Han)

Bize salt yaşam sunan ama hayat vermeyen 
hiçbir hikâyeye itibar etmemeliyiz. 

Yaşam var 
hayat yok

Yıllardır tiyatrolarda, dizilerde, televiz-
yonda, sinemada, yarışma programla-
rında izlediğiniz çok değerli bir isimle 
tanıştıracağım sizleri. Gördüğünüzde 
hepinizin aslında yakından tanışmış 
kadar iyi bildiği bir isim Hakan Bilgin. 
Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, Münir 
Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, 
Zeki Alasya, Haluk Bilginer, Uğur Yü-
cel, Çetin Tekindor gibi çok değerli 
oyuncularla çalışmış bir isimden bah-
sediyorum size. Gelin isterseniz Hakan 
Bilgin’le gerçekleştirdiğimiz keyifli rö-
portajımıza geçelim hep birlikte.

h.akar@litrossanat.com

Hakan Akar 

Kendimi en iyi 
hissettiğim yer 
tiyatro 
Bize Hakan Bilgin’i kısaca anlatır mı-
sınız? 

Hakan Bilgin 1967 doğumlu. Karade-
niz'de; Terme, Bafra ve Çarşamba’da 
çocukluğu geçmiş, Ordu’da liseyi 
bitirmiş, İzmir Dokuz Eylül Üniver-
sitesi İşletme Fakültesi’ni kazanarak 
sonrasında İzmir'e gitmiş birisi. İlko-
kuldan itibaren hobi olarak kendimi 
fark ettirmeye çalışarak hep tiyatro 
yaptım. Birçok faaliyette bulunan 
sosyal bir çocuktum ama bunların 
içerisinde kendimi en iyi hissettiğim 
yer tiyatroydu. Sonra üniversitede 
işletme okurken, okulun amatör ti-
yatro topluluğunda oynadım. Memur 
çocuğu olduğum için bir tiyatroya ya 
da konservatuvara girmek gibi eko-
nomik durumum yoktu. Ailem ben-
den iş hayatında daha başka şeyler 
bekliyordu. Sonrasında bir şirkette 
çalışmaya başladım, girdiğim bu şir-

ket de battı ve boşta kaldım. O zama-
na kadar biriktirdiğim şeylere baktı-
ğımda en yoğun mesleki deneyimim 
oyunculuktu. Oyunculuğa devam et-
mek istedim. Şansıma Yılan Hikâyesi 
dizisi çıktı. O sırada Ortaoyuncular 
Tiyatrosu’nda oynuyordum Ferhat 
Şensoy’un çırağı olarak. Sonrasında 
tiyatro ve televizyonla beraber ar-
tık oyunculuktan para kazanmaya 
başladım. Boş kaldığım dönemlerde 
oldu; kafelerde çalıştım, garsonluk 
yaptım, bir vakıfta da görev aldım.

Oyunculukta eğitim sizce ne kadar 
önemli?

Oyunculukta eğitim çok kıymetli. Bir 
konservatuvar eğitimi alan bir de us-
ta-çırak ilişkisiyle eğitim alan alaylı 
oyuncular var. Ben alaylı bir oyuncu-
yum. Birçok ustam oldu ama ben de 
teori bilen ve konservatuvar okumuş 
bir oyuncu olmayı çok isterdim. Kon-
servatuvar eğitiminin çok kıymetli 
olduğuna inanıyorum. Çünkü onlar 
mesleki bir eğitim aldılar. Biz ustadan 

Ustalar 
olmasaydı 
bugünlere 
gelemezdik!

aldığımız eğitimle birçok şeyi öğren-
dik ve yapmaya çalışıyoruz. Eğitimsiz 
oyuncularında sektörde yer alması 
mümkün tabii ki her meslekte oldu-
ğu gibi. Kendini geliştiren herkese 
saygım var. Oyunculuk kimsenin 
tekelinde değildir. Herkes oyuncu 
olabilir eğitimini aldıktan ve kendi-
ni geliştirdikten sonra. Dolayısıyla 
bu noktada katı bir insan değilim. 

Sadece tipiyle ve var olan etkisiyle, 
başka bir noktada ünlenmiş birisi, 
şarkıcı ya da influencer da televizyon 
ve sinemada yer alabilir ama tiyatro-
da oynayamaz. Ben tiyatro yapan bir 
oyuncuyum. Tiyatro biraz daha iddi-
alı er meydanıdır, kolay bir yer değil-
dir. Bir oyuncu bunu yapabiliyorsa 
zaten o zaman bazı sınıfları geçmiş 
demektir ama çok çalışması lazım.

Oyuncu olmasaydınız ne yapmak 

isterdiniz?

Oyuncu olmasaydım ya aşçı ya da 

üniversitede öğretmen olmayı çok 

isterdim. İnsanların hayatlarını ge-

liştirmeyi ve onlara faydalı olmayı 

çok seviyorum. Bundan 6 sene önce 

bir üniversiteyle beraber Türkiye’yi 

dolaşmıştık. 40 binin üzerinde lise 

öğrencisine konuşmalar yaptım. 

Oradaki çocukların geri dönüşleri-

ni görünce eğitmenlerin insanların 

hayatında nasıl bir önem taşıdığını 

görmüş oldum. Onun için de ben-

den daha az bilgiye sahip olan ya da 

daha az tecrübeye sahip birisine bil-

gilerimi ve tecrübelerimi paylaşmak 

çok keyif vermişti bana.

Ustalar olmasaydı 
bugünlere gelemezdik

Kitabın ilk baskısı hemen 
tükendi

Hayalim kendi çapımda 
dünyayı değiştirmekti 

Zeki Alasya’yla çalışmak 
Allah’ın bana bir hediyesi

Aynur Dilber

a.dilber@litrossanat.com 

Erol Günaydın

Tuncel Kurtiz

Rasim Öztekin

Ferhan Şensoy

Zeki Alasya

Hakan Bilgin

Kendinize rol model aldığınız ve bu-
günlere gelmenizi sağlayan ustala-
rınızı da sormak istiyorum size.

Ustalar olmasaydı bugünlere ge-
lemezdik. Onların yaptıklarıyla, 
gösterdikleriyle ve onlardan öğren-
diklerimizle büyüdük. Sadece öğren-
diğimiz şey aslında oyunculuğa dair 
değildi, bu bir hayat dersiydi aslın-
da. Bu işin adaleti, ahlakı, düzeni ve 
disiplini olduğuna dair. Bazı ustala-
rımızın disiplini, bazı ustalarımızın 
adalet duygusu, bazı ustalarımızın 
ahlak duygusu çok yüksekti. Dolayı-
sıyla bunların hepsinin en iyi huyla-
rını bulmaya, görmeye, önemsemeye 
ve kaydetmeye veya bunu hayata na-
sıl geçirmeye çalıştığını öğrenmeye 
çabaladım. En önemli ders aldığım 
yer Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncu-
lar Tiyatrosu’ydu. O kulisin masa-
sında Ferhan Şensoy, Rasim Özte-
kin, Münir Özkul, Erol Günaydın ve 
Tuncel Kurtiz’le aynı masada onla-
rın sohbetlerine şahitlik edebilmiş 
şanslı insanlardan biriyim. Çünkü 
geçmişe, tiyatroya ve yaşadıklarına 
dair anlattıkları her şey bizim için 

çok kıymetli ve değerliydi. Ama al-
mayı ve kaydetmeyi biliyorsan, buna 
değer veriyorsan kendini hala bir 
hiç görüyorsan, bilmiyorum demeyi 
biliyorsan o zaman öğrenmesi çok 
daha kolay. Televizyona geçtikten 
sonra Haluk Bilginer, Uğur Yücel ve 
Çetin Tekindor gibi değerli oyuncu-
larla çalışabilmiş şanslı insanlardan 
biriyim. Şansım o insanların hepsi-
nin de bir şeyler vermeyi sevmiş ol-
maları. Onun içinde şanslı bir şekil-
de birçok şey biriktirdim.

Projelerinizden bahseder misiniz?

Şu anda “Dönme Dolap” isimli bir 
tiyatro oyununda oynuyorum. Tele-
vizyonda ATV’de yayınlanan “Yalnız 
Kurt” isimli dizide Urfalı bir karakte-
ri oynayacağım. Bu yaz boyunca 4-5 
tane sinema filminde oynadım. Bun-
lardan en bilineni “Çakallarla Dans” 
filmi.

“Mekanın Sahibine Geldik” progra-
mınızı da sormak istiyorum…

Sohbet programı çekelim istediler 
YouTube’da. Pandemi döneminde 

“Mekanın Sahibine Geldik” YouTube 
yayınlarına başladık böylece. İste-
diğiniz konuğu getirebilirsiniz ama 
ben istediğim soruları sormak isti-
yorum, dedim. Amacım da insanlarla 
sohbet etmekti sadece. Bizim progra-
mımızda ne magazin ne siyaset ne de 
özel hayat var. Sadece o kişinin kim 
olduğunu tanımlamaya, neler ya-
şamış, U dönüşleri var mı, bir prob-
lemle karşılaştığında nasıl tepkiler 
vermiş gibi soruların cevabını arıyo-
ruz yayınlarımızda. İnsan çünkü her 
olaya başka bir reaksiyon veriyor. 
Şu anda 124 bin üzerinde bir seyir-
ci kitlemiz var. 1 milyonun üzerinde 
izlenmelerimiz var. Benim maddi 
olarak kazandığım bir şey değil ama 
manevi olarak çok mutlu eden bir 
şey. 120’nin üzerinde videomuz oldu. 
Videolarda Türkiye’nin bir şekilde 
az veya çok tanıdığı birçok insanın 
hayat hikayeleri ve başarı hikayeleri 
var. Samimi bir anlatım var yayınlar-
da, o yüzden de böyle kalmasını çok 
istiyorum. Daha çok tutsun diye mü-
cadele vermiyoruz. İnsanlara abone 
olsun diye baskı da yapmıyoruz. Geri 
dönüşler de çok güzel gerçekten.

“Farkıma Takılanlar” isimli bir kita-
bınız da mevcut geçen sene çıkardı-
ğınız…

Pandemi döneminde çıktı bu kitabı-
mız. 40 binin üzerinde gençle konuş-
tuktan sonra Ahmet Şerif İzgören’le 
tanıştım. O da kişisel gelişim nokta-
sında konuşmalar yapan bir abimiz 
ve ustamız olduğu için; ‘Ben böyle bir 
yola girdim, bunun devamı nedir?’ 
diye sorduğumda bana kitap yaz-
mamı ve denememi söyledi. Ben de 
pandemi döneminde nasılsa boşta-
yım diye 50 sayfa yazdım önce. Elma 
Yayınları editörleri yazdığım sayfa-

lara pozitif geri dönüş yaptı. Dilimi 
samimi buldular, o da hiç bekleme-
diğim bir karşılıktı bu arada. İlk baskı 
hemen tükendi. Öğretmenlerden ve 
öğrencilerden çok talep geldi kitaba. 
Çok güzel geri dönüşler aldım, çok 
mutlu etti beni bu durum. İkinci bas-
kı da bitti, böyle böyle gidiyoruz. Bir 
daha kitap yazar mıyım bilmiyorum 
ama  “Farkıma Takılanlar”ı 50 senedir 
yaşadıklarım üzerine kaleme aldım. 

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Gerçek olmayı, kendi farkımızı kabul 
etmeyi, karşımızdaki insanın farkını 

kabul etmeyi başardığımızda top-
lum çok daha güzel bir yere doğru 
gidecek. İnsanların nereli ya da han-
gi meslekten olduğuna, giyimine, baş 
örtüsüne bakmadan yaşamayı başar-
dığımız gün bir şeyler değişecektir. 
Çok güzel toprakların üzerinde yaşı-
yoruz. Bunların hepsinin kıymetini 
bilelim. Beraber yaşamayı, önce ken-
dimizle barışmayı başarırsak, sonra-
sında komşumuzla ve mahallemizle 
barışmayı denersek çok daha güzel 
olacak her şey. Ne olur güzel yaşama-
yı öğrenelim çünkü bu güzellikler bi-
zim için, kimse için değil.

Oyunculuk gibi bir hayalim yoktu, sa-
dece mutlu olduğum yer oyunculuktu. 
Ortaokul yıllarımda ilk tiyatro sahne-
sine çıkmıştım. İlk defa tiyatronun in-
sanların hayatını nasıl etkilediğini ora-
da gördüm. Hiç tanımadığım insanları 
eğlendirmek, onları düşündürmek çok 
keyif veren bir şeydi. Sonra bu durum 
hayat felsefem gibi oldu. İnsanlara fay-
dalı olma duygusunu ilk keşfettiğim yer 
tiyatroydu. Hayalim tiyatrocu olmak 
değildi, dünyayı değiştirmekti kendi ça-
pımda. Dolayısıyla tiyatronun da bunun 
çok güzel bir aracı olduğuna inandığım 
için tiyatroyla beraber büyüdüm.

Yaklaşık 30 senelik bir oyunculuk 
geçmişi olunca unutulmaz hikâye-
si çok oluyor insanın. Benim için en 
kıymetli anlardan birisini rahmet-
li Zeki Alasya’yla beraber 1,5 sene 
“Küçük Ağa” dizisinde çalıştığım 
dönemde yaşadım. Yıllarca Metin 
Akpınar ve Zeki Alasya ikilisini 
izleyen ve hatta kendisini Metin 
Akpınar zanneden, onun oynadığı 
rolleri oynamaya çalışan birisiy-
dim. Yıllar sonra Zeki Alasya’yla 
oynama şansının verilmesi Allah’ın 

bana verdiği bir armağan olarak ta-
nımladığım bir şey. Zeki Alasya’yla 
Küçük Ağa dizisinde oynadığımız 
dönem rol metinleri dışında do-
ğaçlama yaptığımız anlar benim 
için en kıymetli anlardı. Çünkü 
Zeki abi de mütevazı bir oyuncuy-
du ve ben onun için çok genç ve çok 
tecrübesiz bir oyuncuydum. Bana 
uyum gösterip beraber eğlenmeyi 
ve oynamayı seçtiği için çok mutlu 
olmuştum. O anlar benim için en 
unutamadığım anlardır gerçekten.
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“Boşlukta Mevcut” 
sizleri bekliyor
13 sanatçının ses ve ışık 
yerleştirme sanatıyla oluşan 
“Boşlukta Mevcut” sergisi, 
çok sayıda sanatseverin 
katılmasıyla 6 Eylül’de Taksim 
Sanat’ta açıldı. Sergi 28 Eylül 
tarihine  kadar sanatseverleri 
bekliyor.

Ömer Tuğrul İnançer 
vefat etti

Türkiye’nin Oscar 
adayı belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi 
Türk Müziği Topluluğu kurucusu, mutasavvıf, 
müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer 
76 yaşında vefat etti. İnançer, “Mesnevi 
Sohbetleri & Dinle Neyden”, “Kalb-i Selim” 
gibi kitapların yanı sıra musiki alanında  TV 
ve radyo programları bulunuyor.

Bu yıl 95.’si düzenlenecek Akademi 
Ödülleri için “Türkiye’nin En İyi 
Uluslararası Film”adayı Vildan 
Erşen’in yapımcılığını, Tayfun 
Pirselimoğlu’nun yönetmenliğini 
üstlendiği Kerr filmi olarak 
belirlendi.

Ayın sanat olayı
17 Eylül - 20 Kasım 2022 tarihleri 
arasında gerçekleşecek 17. 
İstanbul Bienali şehrin havasını 
değiştirmek için hazırlanıyor. 
Bu defa önceki bienallerden 
farklı olarak sanat mekanlarının 
dışında metro durakları ve 
kitapçılar gibi şehrin farklı 
noktalarına taşınacak.

“Akıllı Hayat Sinema 
Günleri” sona erdi

Zorlu PSM Vestel Amfi’de 
1-12 Eylül tarihleri arasında 
düzenlenen “Akıllı Hayat 
Sinema Günleri” 2021 yılı 
Almanya - İsviçre yapımı 
Koloni (The Colony) filminin 
gösterimi ile sona erdi. 

Fatih’in türbelerini 
geziyoruz
Fatih Zeyrek Akademi tarafından 
düzenlenen sanat tarihçisi Leyla 
Alan’ın rehberliğini yaptığı 
Fatih’teki türbelerin gezildiği 
etkinlik 24 Eylül Cumartesi günü 
gerçekleşecek. Kontenjanın 
sınırlı olduğu geziye katılım 
ücretsizdir. 
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I - Uzun bir nehirdir satranç.

Lisede yazdığı ilk şiir Otel Odaları. İlk şiirinin 

adında söylediği gibi; en yalnız ikamet. Kal-

bi olanların safında bir çiçek, uçurum çiçe-

ği. Yalnız hüznü var gömlek cebinde. Kalbi, 

keder akrebinin kıskacında. Güvercinlerini 

uçurduğu bir gökyüzü gibi bakıyor şiirine, 

azat mevsimi gelsin diye belki de. Ağzını 

dayadığı ilk vadi, bir çoban çeşmesi. En çok 

da Âşık Sümmanioğlu’na gönderdiği vezinli 

şiirler. 11’li.

II  - Şurda güneşe ne kaldı.

Kendini bildi bileli yalnız, artık üfleyeni kal-

mamış kınalı bir kaval kadar mahzun. Bir 

ilkyazdan koca bir güz yontmaya azmetmiş. 

Şiir sandığı asılı sırtında, yükü ağır. Biri gül 

yakmış olmalı ocakta, sanki genişlemiş 

gibi yeryüzü. Cahit Yeşilyurt’un gördüğü o 

bakışlar: “Hüznün yaka-paça ettiği kişilere 

özgü, iki ürkek kuş tüneği gibi göz yuvala-

rına yerleşmiş iki kahverengi göz ve gözler 

altında belirsiz sürme izi örneği halkalar 

ortasından hep uzaklara kayıp giden uçan 

bakışlar.”

III - Yürümenin dışında bütün eylemlerin 
adı kaçış kaçış kaçıştır.

Kitapların, satırların, ağaçların, tek kişilik 

kalabalıkların arasından geçerek, cevabı 

olmayan bir soru gibi dolaşarak ve sabır ol-

madan yeryüzünde bir gün bile nasıl kalınır 

diyecekken, işte o anda göğekin. Kısa, çileli, 

yorgun bir ömür, kendi derdine tutunarak 

yola revan. Abisine koşar elinde bir kitapla 

Latif Çiçek: “Şiir kitabını tedavi için Ankara 

Mevki Hastanesine geldiği zaman kendisi-

ne ben götürmüştüm ve memnuniyetini ço-

cuk masumiyeti tebessümü ile göstermişti.” 

IV - Her şey eninde sonunda sessizdir.

Bir Hüznün Mesnevisi, Düş Gören Atlar, 

Kâbusa Beyaz Bir Su ve Satranç Dersleri. 

Bir kitaba dört isim. Kendi içine doğru açan 

solgun bir çiçek. Hitabı, muhatabını aşarak 

ebedi bir ırmağa dökülüyor ya artık, işte 

hepimizin şiir sandığı. Değil mi ki ebabil, 

adil bir infazın adıdır. 29 yıl, yürünecek yol 

tamam olduğunda, süreli nöbetlerle, kö-

pükten giysiler biçip ağızlara çarpmalarla 

geliyordu sara. Uzun bir hastane koridoru 

gibi soğuk ve yalnız. İçinin çıngarlarından 

yonttuğu asi bir atbaşı gibi, rüyalarının 

ucunda umudu sessizdir.

V - Yalnız hüznü vardır kalbi olanın.

İnsan olmanın hüznüyle, korku çağında 

bir adam. Sağ müntehir şair, değil. Kendi 

kalbinde rehin, belki. Dünyayla arasındaki 

mesafe, şiir uzaklığı kadar. Genç kayıp evet, 

edebiyat tarihindeki izleri her daim taze. 

Yalnızca sara hastalığının acısıyla değil, 

dünya ağrısıyla da meşgul, zaten yapıştı-

ğı günün sonunda hep kendi yakası. Ama 

neden bir kaleden artmış kapı tokmağı gibi 

ıssız ve dokunaklı diye sormadı hiç, çünkü 

en çok ağlayanları sevdi ve denebilir ki- bir 

insan en çok ağlarken güzeldi.

İlhami Çiçek için 
5 şarkı

Müzikte en korktuğu olgunun taklit olduğunu belirten Refik Hakan Talu, taklidin müzikteki değersizlik 
olduğunu altını çizerken müzisyenin özgünlüğünü kaybetmemesi gerektiğini vurguladı. 
Türk Müziğine 40 yılını veren, klâsik ve tasavvuf musikisi ile yakından ilgilenen tanbur sanatçısı Refik Hakan Talu ile tanbur ve Klasik Türk müziği üzerine 
bir röportaj gerçekleştirdik. Kıymetli sanatçımızla mezuniyetinden sonra TRT’deki yolculuğu hayatını nasıl değiştirdiğini, kıymetli isimlerin hayatını nasıl 
şekillendirdiğine dair geçmişe doğru bir yolculuk yaptık. En parlak dönemini İstanbul'da yaşayan tanbur için Refik Hakan Talu: “Bu arada ‘İstanbul müziği’ 
ismini takanlardan biri de benim. Çünkü bu şehrin hangi taşını kaldırırsan altından müzikle ilgili bir şey çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Hocam muhabbetimize kariyeri-
nizin başından ve okul yıllarınız 
ile müziğe nasıl adım attığınızdan 
başlayalım? 

Dedeler tarafından Çerkeziz.0 İs-
tanbul’a Kırım Savaşı zamanında 
gelmişler. Önce Fatih’e yerleşmiş-
ler sonra da Üsküdar’a geçmişler. 
Benim çocukluğum Acıbadem’de 
geçti. Haydarpaşa Lisesi’nde öğren-
ciyken müziğe ilgim vardı. Radyoda 
saz eserlerini dinlerdim. Tanbur 
taksimi çıksın diye dua ederdim. 
Demek ki tanburun sesini o yıllarda 
sevmişim.  Konservatuar imtihanı-
na girdim. Çok iyi bir öğrenciydim. 

Benim mezuniyet notum bile yok-
tur. Üstün başarıyla mezun oldum. 
O yıl Türk müziğinde ilk defa yük-
sek lisans açıldı. İmtihanı kazan-
dım,  İTÜ Sosyal Bilimler Enstitü-
sünde yüksek lisansa başladım.

Okuldan sonra TRT’ye mi geçtiniz 
hocam? 

Yüksek lisanstan sonra amacım 
yurtdışına gitmekti, doktoraya yurt-
dışında  devam etmek istiyordum. 
Tam o vakitler TRT yetişmiş tan-
bur sanatçısı sınavı açtı. Sene 1987. 
O zamanlar bir imtihan yapılıyor, 
nasıl zor, her önüne gelen kazana-

mazdı. İmtihanı kazandım ve tam 
33 yıl tanbur sanatçısı olarak TRT 
de çalıştım. 

Mevlevihanedeki 
postnişinler çok 
kültürlüydüler
Önemli isimlerle görüşüp, dinle-
mişsiniz sizin yetişmenizde etkili 
oldu mu? 

Ben çocukluğumdan beri çok şans-
lıyım. İstanbul’da Osmanlının son 
zamanlarını görmüş dedem de dâ-
hil olmak üzere önemli kişilerle 
tanıştım. Daha sonra konservatuar 

yıllarımda Selman Dede ile tanış-
tım. Kim Selman Dede? Bahariye 
Mevlevihanesi’nin postnişinlerin-
den Hüseyin Fahrettin Dedenin to-
runu. Ondan çok şey öğrendim. Ta-
bii ki onlar başka insanlardı. Şöyle 
düşün, konuşuyorsun Yunus Em-
re’yi anlatıyor ama bir anda Sha-
kespeare’i anlatmaya başlıyor, ar-
dından Dante’den konuşuyor. Aynı 
zamanda  yabancı dillere de hakim-
ler. Şiir yazanlarla birlikte bestekâr 
olan da var. O insanların bazıları ile 
beraber olmam bana çok şey kazan-
dırdı. Müziği okulda öğrendiysem 
de  onlardan da hayat hakkında çok 

şey öğrendim. 

Hocam her yerde sema yapılıyor 
bu doğru mu?

Sema töreninin mevlevîhanede ol-
ması gerekir. Kuralları var, edebi 
adabı var, anlamı var, özel müziği 
var. Şimdi sokaklarda orada burada 
sema yapılıyor. O sema değil başka 
bir şey, semaya benzeyen ama sema 
olmayan bir hareket. Aynı konular 
Mevlevî ayinleri yani sema yapılır-
ken icra edilen müzik içinde geçerli. 
Bir ayinin meydan görmesi gerekir 
yani mevlevîhanede icra edilmesi 
gerekir. 

Her taşının altında ayrı 
bir hikâye!

O bambaşka 
bir seviye

İhtiyaç fazlası 
tanburi!

Taklit müzikteki 
değersizliktir

Hocam müziğin başkenti İstanbul 
değil mi?

Bestekârların neredeyse hepsi İs-
tanbullu. İstanbul’a her yerden 
gelmişler. Fetihten sonra başlamış 
bu olay. İyi sazendeler, iyi icracılar 
hep İstanbul’da olmuş.  Klasik Türk 
müziğinin merkezini daraltarak 
söylemek gerekirse Yenikapı Mev-
levihanesidir. Bir mekan düşünün 
içinde büyük dehalar var. İki isim 
vereceğim. Biri  Şeyh Galip, aynı 
zamanda edebiyatımızın önemli 
bir ismidir. Biri de Hammamizâde 
İsmail Dede Efendi. Son dönemde 
mesela Rauf Yekta Bey, bizim ilk 
müzikoloğumuz, Zeki Dede ve oğlu 
Hafız Ahmet Efendi, Tanburi Ce-
mil Bey hepsinin yolu Yenikapı’ya 
düşmüş. Müziğimizin çok ismi var. 

Fasıl müziği, Saray Müziği, Ende-
run Müziği, Klasik Türk Müziği, 
Türk Sanat Müziğidir.  Ama bun-
ları daha da küçültürsen Yenikapı 
müziği dersin. Bu arada ‘İstanbul 
müziği’ ismini takanlardan biri de 
benim. Çünkü bu şehrin hangi ta-
şını kaldırırsan altından müzikle 
ilgili bir şey çıkıyor. 

Gizemli şehir 
İstanbul
Harbiye’de yıllarca çalıştığım rad-
yonun karşısında Fransız Kız Lise-
si var. İçinde St. Espirit Katedrali 
bulunmakta. Saray ressamı Zona-
ro İstanbul’a geliyor, 1892 de eşi 
Eliza ile orada evleniyor. Giusep-
pe Donizetti bizim topraklarımıza 
Batı müziğini getiren ve bugünkü 

haline gelmesinde büyük emekle-
ri olan kişinin mezarı orada. Papa 
23. John, papa olmadan önce on yıl 
Vatikan temsilcisi olarak orada ça-
lışmış. Yani her mekânın bir hikâ-
yesi var. İstanbul böyle bir şehir. 
Benim hocam şöyle derdi: “Daha 

ortada radyo yok. Gramofon bile 
daha İstanbul’a gelmemiş. 1800’le-
rin sonu. “Akşam Eyüpsultan’da bir 
şarkı okunur ertesi gün aynı şarkı 
ezbere olarak Bebek te söylenir.” 
Müziği böyle yaşayan bir şehir İs-
tanbul.

Sizin hayatınızda Tanburi Cemil 
Bey’in önemli bir yeri var mı?

O bizim pirimiz.Tanburun icra şek-
lini değiştirmiş olan ve makamları 
en iyi şekilde anlayan, sesler ara-
sındaki ilişkiyi en doğru şekilde 
kurabilen, hiç kimsenin düşüneme-
yeceği hayal dünyamızın sınırlarını 
zorlayan melodiler üreten müthiş 
bir Tanbur sanatçısıdır.  Kendine 
göre bir sağ ve sol tekniği geliştiri-
yor. Aynı şekilde bunu kemençede 
de yapıyor. Cemil Bey’den sonra or-
taya yeni bir tanbur tavrı çıkartmak 
yeni bir tarzda icra çıkartmak çok 
zor bir iştir. Bir kişi yapmış oda tan-
buri sanatçısı  İzzetin Öktedir. İzzet-
tin Bey, Cemil Bey’den sonra ortaya 
bir ekol çıkartabilen bunu başaran 
ilk kişidir. Cemil Bey’in oğlu tanbur 
sanatçısı daha doğrusu son yüzyıl 
içinde müziğimizin en başta ge-
len isimlerinden olan Mesut Cemil 
Bey’de İzzettin Bey’i çok beğenirmiş. 
Bu arada Cemil Bey deyince aklıma 
geldi, Cemil Bey’i taklit etmek is-
temişler fakat olmamış. Taklitçilik 
müziği mahvediyor.

Taklidin müzikteki yerine değindi-
niz, konuyu biraz  açabilir misiniz? 

Benim müzikte en korktuğum şey 
taklit. Bana Cemil Bey’in yaptığı 
aynı nağmeyi yapmamalısınız. Çün-
kü onun aslı Cemil Bey’dir. Ken-
disinin kullandığı ses aralıklarını, 
makam anlayışını kullanın. Fakat 
onun taklidini yapmayın. Taklit 
müzikteki değersizliktir. Kötü ol-
sun ama sana  özel olsun. Desinler 
ki bunu çalan Ahmet ya da Mehmet. 

Bekir Sıtkı Sezgin gelmiş geçmiş en 
büyük ses sanatçılarından biridir. 
Bekir Bey’in aynısı gibi okumak bir 
şey değil ki. Bekir Bey’in müzik an-
layışını alırsan eyvallah. Sesleri na-
sıl kullanıyor, sesi nasıl çıkartıyor, 
güfteyi nasıl taşıyor, aralıkları nasıl 
basıyor, esere başlangıcı ve bitirişi 
nasıl, sahnede nasıl duruyor bun-
ların hepsini alabilirsin. Ama Bekir 
Bey’in şarkı içerisinde kullandığı 
ona has nağmenin aynısını yapmak 
olmaz. O zaman kopya olursun.

Hatıralarınızdan bahseder misi-
niz?

Konservatuar bitirme imtihanına 
gireceğim. İyi bir talebeyim, zor 
eserleri seçtim. Günlerce çalıştım, 
imtihana girdim. Karşımdaki he-
yette bir devrin usta isimleri var. Ne 
çalacaksın, dediler. Refik Fersan’ın 
Arazbar Buselik saz semaisini ça-
lacağımı söyledim. Bu eserin ikinci 
bölümü zordur tanbur için atlamalı 
sesler var. Hiç unutmam Abdi Coş-
kun “oğlum dedi bir Beyati taksim 
yap sen” dedi. Beyati çok zor olma-
yan bir makam, taksimi yaptım. 
Tamam çık dedi. Hayır ben çala-
yım diyorum. (Gülüşmeler) Gerek 
yok, anladık dediler çalarsın. Tabi 
usta müzisyenler daha mızrabı ilk 
vurduğunda fikir sahibi oluyorlar. 
Radyoda da bir hatıram var. De-
netim vardı, on beş dakikalık solo 
icra istediler.  Bir abimiz var Neyzen 
Ümit Gülerman. İyi neyzendi. “Ne 
çalacaksın” dedi bana. “Cemil Bey’in 
Şedaraban saz semaisini çalacağım” 
dedim. Zor bir eser. Son bölümü 
zordur. “Oğlum dedi bunu dinle-

yenler anlamaz çal basit bir eser” 
demişti.  

Günümüzde beste yapılıyor mu?

Güzel şarkı besteleyenler var. Çok 
bestekâr var onların yüzde 95’ini 
bırak. Sadece yüzde 5’i hakikaten 
makamın, usulün ve  güftenin hak-
kını vererek aynı zamanda  duyguyu 
vererek beste yapıyor. Saz eseri bes-
teleyen arkadaşlar da var. 

Siz beste çalışması yaptınız mı?

Şöyle, birkaç tane saz eseri dene-
meleri yaptım. Selahattin Pınar ne 
diyor;  “Ben güfteyi alırım tenimin 
içine giyerim. Günlerce onunla be-
raber gezerim. Onun bir anısı var o 
an gelir ve beste çıkar.” 

Hocam konservatuvarlardaki öğ-
rencilere tavsiyeleriniz nedir?

Birincisi müziği sevecekler, ikincisi 
çok çalışacaklar. Bu hakikaten zor 
bir iş. Eski ustaları dinleyecekler. 
Oradan alabileceklerini alacaklar. 
Ama taklit etmeyecekler. Ayrıca tek 
başına müzikle olmaz mutlaka sa-
natın başka dallarına da merakları 
olacak.

Yurt dışındaki çalışmalarınızdan 
bahsedebilir misiniz?

Dünyanın birçok prestijli salonla-
rında, farklı mekânlarında, festi-
vallerinde Türk Klasik ve tasavvuf 
müziği konserleri ile sema törenleri 
hazırladım. Başta Harvard olmak 
üzere uluslararası üniversitelerde 
sohbet toplantıları yaptım. BBC, 
SBS, ASC, CNN, NBC ve Euro News 
televizyonlarında ve radyolarında 
Türk müziğini anlatan programlara 
katıldım. 

Hocam hatıralarınızı yazmaya 
devam etmek istiyor musunuz? 

“İhtiyaç Fazlası Tanburi” adıyla 
bir eser yazdım o da Pan Yayıncı-
lıktan çıktı. İkincisini de istiyor-
lar, ikinciyi de hazırlıyorum. Ki-
tabın hikâyesini şöyle anlatayım: 
“TRT’de 33 yılımdayım. 2018 yılı 
yaz aylarında sahil kenarında 
bir lokanta da yemeğimi yedim 
kahvemi içmek için beklerken. 
Telefonum çaldı. Açtım ve hiç ta-
nımadığım bir ses ‘Emekli oluyor 
musunuz’ dedi. Ne bir merhaba, 

ne bir kendini tanıtma ne de 
başka bir şey, sadece soğuk bir 
soru. ‘Emekli oluyor musunuz?’ 
‘Siz kimsiniz?’ dediğimi hatırlı-
yorum. Aldığım cevap ise: ”TRT 
bünyesinde bir emeklilik ofisi 
kuruldu oradan arıyorum, yeni 
bir kanun hükmünde kararna-
me yayınlandı. Siz artık ihtiyaç 
fazlası personelsiniz. Emekli 
olmazsanız devlet personel ha-
vuzuna gideceksiniz, oradan da 
başka bir kuruma nakil olacaksı-
nız.” Hiçbir şey söylemeden tele-
fonu kapattım ve kendi kendime 

‘şakadır’ her halde diye düşün-
düm. Ancak, aradan birkaç saat 
geçmişti ki telefonum yine çaldı. 
Ses değişmişti ama soru yine ay-
nıydı. Birkaç gün sonra kuruma 
gelip durumu anlattığımda bak-
tım herkesin başı yerde. Abi işte 
böyle bir KHK (kanun hükmün-
de kararname) çıktı. Tamam, 
dedim, ben anladım. Şimdi ben 
ihtiyaç fazlası personel yani ihti-
yaç fazlası tanburi olmuş oluyo-
rum demiştim.” Kitaba bu olay-
dan sonra başlamıştım. Çıkalı 
yaklaşık iki ay oldu.

Güven Adıgüzel

g.adiguzel@litrossanat.com

durahmet42@gmail.com

Ahmet Dur

Refik Hakan Talu

Refik Hakan Talu ve Ahmet Dur
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1973 yılının bir eylül gecesinde, büyülü şehir 
Roma’da şair sigarasını düşürdü yatağına. 
Ne parmaklarındaki hafifliği hissetti ne de 
kıvılcımın büyük bir aşkla çarşafı, yorganı, 
evi ve kendisini tutuşturduğunu anladı. Her 
gün avuç dolusu yuttuğu haplardan dolayı 
hissetmek, geçmişe ait bir anıydı Ingeborg 
Bachmann için. Hastaneye kaldırıldığında 
doktorlar yanıklarını tedavi etmeye çalışsalar 
da ilaç bağımlılığından habersizdiler. Bir şey-
den daha habersizdiler: Bachmann’ın parça-
lanmış ruhu ve kalbinden.

Kırk yedi yıllık hayatına birçok başarı sığdıran 
ve erkek egemenliğindeki edebiyat dünya-
sında zirvelere çıkan Bachmann’ı bir ayrılığın 
yıkacağını belki de hiç kimse tahmin ede-
mezdi. Çocuk yaşta şiir ve müzikle tanışan bu 
müstesna ruh, henüz yirmi altı yaşındayken 
“Grup 47” tarafından bir davet alıp onların 
önünde şiirini okumaya çalışırken heyecan-
dan duraksamış, bir yazar imdadına yetişip 
hayran kalınan şiirini yüksek sesle okumuştu. 
Edebiyat dünyasının -özellikle de şiirin- par-
layan genç yıldızıydı o artık. Bir yıldızdı ama 
iflah olmaz bir özgürlük bağımlısıydı da. 

Hayatına giren birçok erkek için o daima 
bir sevgili oldu; hiçbirinin soyadını alacak 
aşamaya geçmedi asla. Bu erkeklerin onu 
çok sevmeleri dışında ortak bir özellikleri 
daha vardı: Kalemine hayrandılar. Paul Ce-
lan’ın hayranlığı da bundan, ruh dünyasını 
karartan Max Frisch’inki de. Oysa fedakârdı 
Bachmann. Sevgililerinin yazdıklarını bir sa-
natçı gözüyle değerlendirmesini bildiği gibi 
çok sevdiği Roma’sını terk edip Max Frisch 
için Zürih’e yerleşmesini de bildi. Fakat ne ol-
duysa birlikte Roma’ya döndüklerinde oldu. 
Bachmann sık sık dışarı çıkıp boş boş dola-
şıyordu. Uzak durmasının nedeni, Frisch’in 
susmak bilmeyen daktilo tıkırtılarıydı. 

Frisch’in varlığı, Bachmann’ın yazı hayatını 
bir nebze sekteye uğratsa da yıkım henüz 
gerçekleşmemişti. Frisch genç bir öğrenciy-
le ilişkiye başlayınca Bachmann’la yollarını 
ayırdı. Belki bunu da kaldırabilirdi ama onun 
acıdan kalbi parçalanırken Frisch son derece 
mutluydu. Bir roman yazacak (Adım Guten-
bein Olsun) ve Lila karakterini Bachmann’ın 
yansıtması yapacak kadar rahattı. 

Bachmann’ı hayatta tutan ve herkesten ayrı 
bir yerde yaşattığı yazma aşkı bir anda sö-
nüverdi. Şiiri otuzlu yaşlarında zaten bıraka-
cağını söyleyen ve bunu gerçekten yapacak 
kadar bilinçli bir yazardı ancak tamamen 
yazmamak planında yoktu. Acıdan ve Lila 
karakterini gördükten sonra Frisch’e öfke-
sinden hiçbir şey yazamadı. Erkekler dün-
yasında dimdik ayakta durmasını başaran 
kadın, iyileşmek için hastaneden hastaneye 
gidiyordu. Yazmalısın, dedi nihayet doktorla-
rı. Ve kalemini yeniden eline alıp muhteşem 
eseri Malina’yı yazdı. Bütün hıncını kusacak 
bir alan bulmuştu. Triloji olarak tasarlanan 
“Ölüm çeşitleri”nin ilk kitabı 1971’de yayım-
landı.

Bachmann öldüğünde eski sevgililer büyük 
bir acı ve pişmanlık duysalar da hiçbir önemi 
kalmamıştı timsah gözyaşlarının. Edebiyat 
dünyasında özel bir yeri olan kişi sonsuza dek 
Bachmann olacaktı çünkü o sadece bencil 
erkeklerin değil, okurlarının da sevgilisiydi; 
hem de daima.

Sevgili, daima

“Döngü” ziyaretçilerini 
bekliyor
19 sanatçının minyatür 
sanatının zenginliğini geri 
dönüşüme uygun eserlerde 
sergilediği “Döngü” sergisi, 6 
Eylül-7 Ekim tarihleri arasında 
Üsküdar Nevmekan Sahil 
Galeri’de sanatseverlerle 
buluşuyor.

Contemporary başlıyor
Çağdaş sanat dünyasında yerli 
yabancı birçok galeri ve sanatçıyı 
bir araya getiren 17. Contemporary  
İstanbul Modern Sanat Fuarı  bu 
yıl  dünyanın dört bir yanından 65 
çağdaş sanat galerisi ve inisiyatiflerin 
temsil ettiği sanatçıların eserleriyle 
19-22 Eylül tarihleri arasında 
sanatseverlerle buluşturacak.

Beyoğlu’nda “Sahne 
90’lar”ın
Salt’ın 1990’lar Türkiyesi’ndeki 
kültürel ortamı ve sanat üretimlerini 
sahne ve performans kavramları 
odağında inceleyen “Sahne 90’lar” 
başlıklı yeni sergisi  kapılarını 
15 Eylül’de Salt Beyoğlu ve Salt 
Galata’da sanatseverlere açtı. 

Collect Galery’de 
yeni bir sergi
Collect Gallery, İngiliz sanatçı 
Richard Bartle’ın son dönem 
çalışmalarından oluşan üç 
sergiyi bir araya getiriyor. 
“Atlama Taşları/Stepping 
Stones” başlıklı kişisel sergiye  
14 Eylül -10 Ekim tarihleri 
arasında ev sahipliği yapıyor.

Storioni Trio 25. yılını 
kutluyor
Hollanda asıllı keman, 
viyolonsel ve piyano 
virtüözlerinden oluşan 
Storioni Trio'nun üçlüsü 
Wouter Vossen, Marc Vossen 
ve Bart Van De Roer, 18 Eylül 
Pazar günü CRR Konser 
Salonu'nda Storioni Trio'nun  
25. yılını kutlayacaklar.

O animasyon 
vizyona giriyor

Hz. Muhammed'in hicret 
yolculuğunu konu edinen 
3D animasyon türündeki 
yönetmenliğini Nurullah 
Yenihan’ın yaptığı  TRT 
ortak yapımı “Tay”, 23 
Eylül'de vizyona girecek.

Yeşilçam film artistlerinden 
Cüneyt Arkın, Kemal Sunal ve 
Şener Şen replikleriyle rap yap-
tın. Büyük ustalarla konuşuyor-
muşsun gibi yaptığın müzikler 
çok da sevildi. Bu fikir nereden 
geldi aklına?

Uzun bir süre ön yargılarımdan 
dolayı açmadığım TikTok hesa-
bını üç ay kadar önce açmıştım. 

Çalışmalarımı nasıl yaptığımla 
ilgili videolar yayınlamaya baş-
ladım. Daha sonra insanlar bana 
sokakta flüt çalan veya ağzıyla 
klarnet sesi çıkaran insanların 
viral olmuş videolarını gönder-
diler. Ben de bana gelen bu vi-
deoları remix ile düzenledim. 
Bu yolculuğa devam ederken bu 
esnada Cüneyt Arkın rahmetli 

oldu. Bir müzisyen olarak, çok 
sevdiğim bu isimle kendi mü-
zikal yolculuğumu nasıl birleş-
tirebilirim, geriye nasıl bir anı 
bırakabilirim diye düşünürken, 
Kara Murat filminin müziğini 
kullanarak, üzerine Cüneyt Ar-
kın’dan film replikleri alarak 
karşılıklı bir diyalog oluştur-
duğum bir video çektim. Video 

internette yaklaşık 30-40 mil-
yon civarında izlendi. Aslında 
Yeşilçam içeriğine dönüştürme 
fikrim yoktu, fakat insanlar ta-
lep edince, Kemal Sunal’a da bir 
çalışma yaptım. Ardından Şener 
Şen videosu da bu şekilde dinle-
yicilerin istekleri ve benimde o 
kişiye ilgi duymam sonucu orta-
ya çıktı.

Sırada 
Adile Naşit 
var

Aracı olmadan 
insanlara ulaştım

Her kurumun 
ideolojisi var

Rap müziği 
kendimden ayrı 
tutamam

Argo içerik dijitalleşmeyle geldi

M  Ü  Z  İ  K 

Rap sanatçısı Mirac, usta oyuncular Cüneyt Arkın, Kemal Sunal ve Şener 
Şen filmlerinin üzerine söz yazarak düet yaptı. Sıradaki projesinin Adile 

Naşit olduğunu söyleyen Mirac ile rap yolculuğunu ve önüne çıkan engellerle 
mücadelesini konuştuk. Rapin popülerleştiğini ama bundan rahatsızlık 

duymadığını söyleyen sanatçı, hiç olmazsa rap müziğinin bir derdi olduğunu 
ifade etti. 

Cüneyt Arkın’ın vefatının ardından rap sanatçısı Mirac, Kara Murat filminin replikleriyle bir 
video yayınladı. Sosyal medya platformlarında beğeniyle izlenen bu video sonrasında, Kemal 

Sunal ve Şener Şen’in filmleriyle de videolar geldi ve çok fazla izlendi. Çocukluk yıllarından iti-
baren rap müzik yapan Mirac ile yeni medyayı kullanarak yaptığı bu çıkışları ve rap yolculuğu-
nu konuştuk. Sosyal medyada insanlara aracısız dokunma fırsatı yakaladığını söyleyen sanatçı, 

dijital platformların listelerine girmeme sebeplerinden de bahsetti. Rap müziğin son yıllarda 
popülerleşen bir müzik olduğunu sözlerine ekleyen Mirac, “Bunun bir çeşitlilik olduğunu düşü-
nüyorum. Rap müzik derdi olan bir müzik ve her kesimden insanın ihtiyacını karşılıyor. Fakat 

tabii ki her popülerleşen şey, ardında yozlaşmayı getiriyor.” ifadelerini kullandı. 

Bir derdi olan muzik:

Yeşilçam yolculuğu bu şekilde 
devam edecek mi? Sırada han-
gi sanatçılar var?

MBenim bir kişiyle düet yapa-
bilmem için o kişiyle manevi 
bir bağım olması gerekiyor. 
Çünkü o zaman samimiyetle 
bir iş ortaya çıkıyor. Çok fazla 
isim geliyor. Gelen isimler içe-

risinden yakın olduğum Adi-
le Naşit var. Üç erkek 

oyuncuya dair video 
yaptım, bir de ka-

dın oyuncuya 
yapmak gerek-
tiğini düşünü-
yorum. Ayrıca 
bir proje ola-
rak “Hababam 
Sınıfı”na ayrı 
bir seri oluş-
turma niye-

tim var. Bunun yanı sıra Barış 
Manço ve Cem Karaca şarkıla-
rıyla oluşturmak istediğim bir 
seri var. Tabi ki müzikal çalış-
malarım da bir yandan devam 
ediyor. 

Bir dakikalık videolar olması-
nın bir sebebi var mı ve bunla-
rı birleştirip albüm yapma gibi 
bir düşüncen var mı?

Kullandığım uygulamalardaki 
paylaşım süresinin bir daki-
kayla kısıtlı olmasıyla alakalı. 
Fakat ben bunun güzel bir şey 
olduğunu düşünüyorum, çün-
kü bir parmak bal çalıyorsun 
insanların ağzına ve tadında 
kalıyor. Ayrıca uzun versiyonu 
olursa bu bir şarkıya dönüşür. 
Şarkıya dönüştüğü zaman da 
telif mevzuları ve yasal durum-

lar işin içine giriyor. O yüzden 
bunların ticari kaygı gütmeyen 
içerikler olması gerektiği için 
bu formatta kalması gerekiyor. 
Albüm yapmak için de hepsi-
nin telifinin alınması gereki-

yor. Bir müzik şirketi çıkıp ‘ben 

bunların hepsinin teliflerini 

alıyorum, hadi bu şarkıları ya-

palım’ derse albüm de yapmak 

isterim. 

n.erkovan@litrossanat.com

Naime Erkovan

s.dursun@litrossanat.com 

Sevda Dursun

“rap”

Mirac

Yeni medyayı kullanarak bir çıkış yakala-
dın. Ne düşünüyorsun bu konuda? 

Yeni medyanın keşfet gibi bölümleri sizin 
takipçiniz olmayan insanlara ulaşmanın en 
kolay yolu. Ben bunu sokak müzisyenliğine 
benzetiyorum. Sokakta bir performans yap-
tığınızda önünüzden geçen insanların kimi-
si yanınızdan geçip gidiyor, kimisi ilgilenip 

seyrediyor. Son zamanlarda yapmış oldu-
ğum içeriği yine ne istiyorsam onu yaparak, 
fakat yeni medya alanlarına yükleyerek yap-
tım. Bu mecralarda insanların bizzat kendi-
sine hiçbir aracı olmaksızın dokunma fırsatı 
yakaladım. Bu yüzden de yapmış olduğum 
şeyin buralarda dikkat çektiğini düşünüyo-
rum. Yoksa söylediklerimde, müziğimde de-
ğişen hiçbir şey yok. Geçtiğimiz zamanlarda 

dijital platformlarda listelenme ve bu liste-
lerin sunulma şeklinin adil olmadığıyla ilgili 
en yüksek sesle serzenişimi dile getirmiş in-
sanım. 2018 yılından beri bu platformlarda 
büyük hiçbir listede yer almamış bir sanatçı 
olarak, buralardan destek alamadığımı gör-
düğümde, kendi formülümü üreterek hiç-
bir aracı olmadan insanlara ulaşabileceğim 
platformları keşfettim.  

Dijital platformlardaki listelerde sana yer 
vermeme sebepleri neydi? Bununla ilgili bir 
açıklama yapıyorlar mı? 

Her kurumun belli ideolojisi ve tavrı olduğu-
nu biliyoruz. Bu yönde herhangi bir iletişim 

olmadı ama demek ki benim yapmış oldu-
ğum müzikle onların ideolojisi arasında bir 
çatışma veya bir fikir ayrılığı var ki yer ver-
miyorlar. Bu arada yalnız değilim, benim gibi 
birçok insan bu platformlarla alakalı sıkıntı 
yaşıyor. Fakat karşımızda derdimizi anla-

tacağımız doğrudan doğruya bir muhatap 
yok. Geçtiğimiz günlerde gerek pop grupları 
gerek rap grupları bununla ilgili serzenişte 
bulundular. Fakat hiçbir muhatap bulun-
maması, çözülmesinin önündeki en büyük 
problemlerden biri. 

Biraz da müziğinden bahsede-
lim, rap senin için ne ifade edi-
yor? 

Rap müzikle tanışmam çocuk 
dediğim yaşlarda olduğundan 
dolayı aslında bu müziği ken-
dimden ayrı tutabilmem müm-
kün değil. 13-14 yaşında kendimi 
hip hop kültürünün bir parçası 
gibi görmeye başladım. Çünkü 
tam o yaşlarda insanların ai-
diyet kültürü gelişir ve ben de 
doğduğu yer olarak Amerika’nın 
gettolarından çıkmış bu müzi-
ğin bir parçası olarak hissettim 
kendimi. Grafitiler yaptım, mü-
ziğini dinledim, icra edenleri 
araştırdım.  Rap müzik dinleme-
yi ve bir adım sonrasında da rap 
müzik icra etmeyi benimsedim. 
PlayStationdan aldığım müzi-
ğin üzerine rap söyleyip kaset-
çalara kaydederek yaklaşık dört 
beş demo yaptım. 2003 yılında 
ablamın bana bilgisayar alma-
sıyla beraber gecemi gündüzü-
mü o bilgisayar başında “Nasıl 
kendi müziğimi yaparım?” diye 
çalışarak geçti. 15 yaşında başla-
dığım bu yolculukta 18 yaşında 
Türkiye’deki bütün Türkçe rap 
dinleyen insanlar tarafından bi-
linen bir rapçi oldum. 

Üstelik senin başladığın zamanlar rap, bugünkü 
gibi popüler bir müzik değildi. Fazla küfürlü sözler 
olduğu için ailelerin de endişesi vardı...

Aslında ilk başlarda küfür yoktu. Çünkü CD ile ba-
sılıyordu ve Kültür Bakanlığı’ndan onaylı olması 
gerekiyordu. Rap müzik milli duyguları ve ahlaki 
hissiyatı yüksek olan bir müzik. Sokağın derdini 
anlatır, kötü olana karşıdır doğası itibariyle. Çün-
kü Amerika’daki rapçiler de haksızlığa uğramanın 
derdine düşmüş insanlardı. Eğlence ve haz odaklı 
bir müzik olarak ortaya çıkmadı. Protest bir yapıy-
la, sistemle, çarpık düzenle problemi olan bir mü-
zik olarak ortaya çıktı. Daha sonra daha şiirsel ve 
edebi bir forma kavuştu. Söz anlamında, bahsetti-

ğiniz gibi bir bozulma yaşaması ve argo, küfür gibi 
kavramların ortaya çıkması 2017’den sonra dijital-
leşmeyle beraber geldi. Çünkü burada herhangi 
bir denetim sistemi yok. 

Argo içerik üretmeyen ender rapçilerdensin. Bu-
nun özel sebebi var mı?

Bir küpün içinde ne varsa dışarıya o sızar. Sirke var-
sa sirke sızar, şıra varsa şıra sızar. Ben normal ha-
yatta küfürlü konuşan bir insan değilim. O yüzden 
müziğime de bu yansımıyor. Fakat illaki argo veya 
küfür olmasın tavrı içinde de değilim. Sokakta ne 
varsa bir şekilde müziğe veya sinemaya yansıyor. 
Her insan yeri geldiğinde argo konuşabilir. Her in-
sanın da kendi otokontrol sistemi vardır. 

Popülerleşme 
yozlaşma getirdi

Kendimi Kudüs’e yakın hissediyordum

Günümüz rap müziği ile ilgili ne 
söylemek istersin? Gelecekte ne-
rede görüyorsun bu müziği?

Dünyada hep farklı müzik türleri 
oldu ama rap bunların içerisin-
den hangi ülkede çıkarsa çıksan 
hep bir yükseliş ve de orada ka-
lışla gözlemlendi. Türkiye’de de 
üç dört senedir bu konuma geldi. 
Artık Türkiye’deki popçular veya 
farklı müzik yapanlar rap müzis-
yenleriyle şarkılar üretiyor. Hatta 

kendi tarzlarını rap müziğe ben-
zetmeye çalışıyorlar. O yüzden 
rap müziğin değişerek, gelişerek 
ilerleyeceğini fakat bundan sonra 
popüler kültürün de bir parçası 
olacağını düşünüyorum. 

Popülerleşmesi rahatsız ediyor 
mu seni?

Hayır etmiyor. Çünkü rap mü-
zik popülerleşmese başka bir şey 
popülerleşecek. En azından rap 

müzik yıllardır pop müzikle bize 
dayatılan şeylerden farklı bir şey 
sunuyor. Bu da insanların hoşu-
na gidiyor. Yaşam tarzlarına göre 
sosyal kültürel yapısına göre hat-
ta maddi düzeyine göre herkes 
rap müzik yapıyor. Bunun bir çe-
şitlilik olduğunu düşünüyorum. 
Rap müzik derdi olan bir müzik ve 
her kesimden insanın ihtiyacını 
karşılıyor. Fakat tabii ki her popü-
lerleşen şey ardında yozlaşmayı 
getiriyor. Rap müzik yapanlar da 

bundan nasibini alıyor. Yıllardır 
ezilmişliği yaşayan insanların rap 
müzik yaparak para kazanmasıy-
la beraber sahip oldukları araba-
yı, kol saatini, yaşadığı villasını 
veya gittiği ortamları anlatması 
benim hoşuma gitmiyor. Ahlaki 
ve normal bir şey değil bu. Popü-
lerleşmenin ardından gelen bu 
yozlaşma, bir süre sonra toplum 
tarafından yerini başka bir nokta-
ya çevirecek diye düşünüyorum. 

İlk çıktığında sahne adın Mozole Mirach’tı 
şimdi ise Mirac olarak yoluna devam ediyor-
sun.  İsminin bir hikayesi var mı? 

On yedi yaşındaydım Mozole Mirach ismini 
bulduğumda. Mirac’ın mozolesi demek. Çok 

derin anlamlar yükleyerek bulduğum bir isim 
değildi. Sadece Kudüs’le ilgili içimde bir ba-
ğım olduğunu hissediyordum. Bunun sebe-
bi belki babamla alakalıdır. İsrail’in Filistin 
halkına yapmış olduğu zulmü biliyordum. 
Kendimi her zaman için Kudüs’e yakın his-

sediyordum. Mirac’ın mozolesi de benim için 

Mescid-i Aksa’ydı. Daha sonraki yolculuğum-

da yaklaşık 2015 yıllarında biraz söylenme 

biraz hatırda kalmasının zorluğundan dolayı 

sadeleştirerek Mirac yaptım.  
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71 yaşına kadar süren yaşamında yirmi beş milyon km yol, 257 şehir ve 
birçok ülkeyi gezen seyyah Evliya Çelebi’yi mercek altına aldık. Evliya 

Çelebi’yi, akademisyenler Prof. Dr. Haşim Şahin, Prof. Dr. Hayati Develi, 
Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı’ya ve rehber Serdar Dumansız’a sorduk.

Her yüzyılda renkli şahsiyetleriyle içinde 

bulundukları toplumu anlamlandıran 

ve onlara ışık tutan simalar bulunur. 17. 

yüzyıl Osmanlı dünyasında bu kişiler be-

lirlense tartışmasız Evliyâ Çelebi ilk akla 

gelen olacaktır. Gezdiği şehirlerde sosyal 

hayata, gruplara, aralarındaki ilişkilere 

değinen Evliyâ Çelebi’nin kaleme aldığı 

Seyahatnâme birçok alan için zengin bir 

kaynaktır. Seyyah-ı âlem [dünya gezgini] 

tarihle, kültürle, coğrafyayla, mimariyle ve 

sanatla ilgili pek çok bilgiyi muhayyilesiy-

le birleştirerek bu eserinde sunar. Dolaş-

tığı yerlerde kendisinden bir iz bırakmak 

adına bina duvarlarına “Evliyâ ruhiyçin 

el-Fatiha” yazacak kadar nüktedan bir 

karakter olan Evliyâ Çelebi’nin ziyaret 

ettiği bölgelerin kültürel öğelerinden ve 

bu arada müziklerinden etkilenmemesi 

düşünülemez.1 

17. yüzyılın toplumsal belleğini canlı tu-

tan, bir bilgi taşıyıcısı Seyyah-ı âlem, dö-

neminin Osmanlı insanının bir temsili şek-

linde karşımıza çıkar. Evliyâ’nın toplumsal 

konumuna bakarsak bir müezzin ve hafız 

olarak alt sınıf ulemadan sayılabilir ve ba-

zen “efendi” unvanını alabilir. Ancak bir 

saraylı, müzisyen ve edip konumuna en 

uygunu “çelebi”dir.2 Musiki yeteneği, gü-

zel sesi ve zekâsıyla IV. Murad’ın gözüne 

girip takdirini kazanan ve onun emriyle 

saraya alınarak seferli odasında musiki 

öğrenenlerdendir Çelebi. Musikideki ho-

cası Atrabü’l Asar’da madde başı olarak 

yer alan Tokatlı Derviş Ömer Gülşenî’dir.3  

Evliyâ Çelebi 1636’da IV. Murad’ın mecli-

sinde yer alabilmek için çok dil bildiğini, 

müziğin her türüne hâkim olduğunu ve 

şiir okumadaki marifetinden söz eder. 

Evliyâ mehterde çalınanlar dışında 68 

çalgıyı sıralar ve adlarını verir. Ardından 

İstanbul’da kaç çalıcısının bulunduğunu 

söyler. İcat edeni, “mü’ellifi” diyerek ya 

da geçmişteki üstatları “pîri” ifadesiyle 

gösterir.4 Evliyâ Çelebi’nin saydığı bazı 

müzisyenlerin Cevrî, Ali Ufkî, Hafız Post, 

Kantemiroğlu ve Şeyhülislam Esad 

Efendi’nin çalışmalarında geçtiğini gör-

mekteyiz.  Evliyâ Çelebi’nin abidevi yapıtı 

Seyahatnâme, makamlar ve usuller ara-

sında seyreden bir kâr misali coğrafyalar 

ve kültürler arasında ilerler ve bize büyük 

bir uygarlığın alanının hafızasını geniş bir 

aynadan yansıtır.

1. Namık Sinan Turan (2004). “Evliya Çelebi ve batı 
müziği”, Andante, sayı 9, s. 55.

2. Robert Dankoff (2012). Seyyah-ı âlem Evliyâ 
Çelebi’nin dünyaya bakışı, çev. Müfit Günay, 
İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, s. 138. Evliya Çele-
bi’yi daha iyi anlamak, ara ara kullandığı efsunlu, 
anlaşılmaz dili çözmek için kılavuza ihtiyaç du-
yabiliriz. Konuyla ilgili bir başucu çalışması için 
bkz. Robert Dankoff (2013). Evliyâ Çelebi Seya-
hatnamesi okuma sözlüğü, çev. Semih Tezcan, 
İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.

3. Cem Behar (2010). Şeyhülislâm’ın müziği, 18. 
yüzyılda Osmanlı/Türk musikisi ve Şeyhülislâm 
Es’ad Efendi’nin Atrabü’l Âsâr’ı, İstanbul, Yapı 
Kredi Yayınları, s. 127.

4. Ersu Pekin (2012). “Evliya Çelebi’nin müzik kay-
nakları”, haz. Hakan Karateke ve Hatice Aynur, 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin yazılı kaynakları 
içinde (s. 286-341), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 
s. 310. 

5. Seyahatname’nin birinci cildinde sözü edilen 
İstanbullu müzisyenlerin bu saydığımız yazılı kay-
naklardaki geniş karılaştırmaları için bkz. A.g.e, 
Ersu Pekin, s. 314-318.

Seyyâh-ı 
Âlem’in  aynası: 
Seyahatnâme

Samimi, kibar, zeki ve kabiliyetli 
bir kişiliğe sahip olan Evliya Çelebi 
hat, musiki, nahiv ve tecvit gibi bir-
çok ilim tahsil etmiştir. Padişahlara, 
vezirlere, paşalara musahiplik yap-
mıştır. İyi bir sohbet ehlidir. Tarihçi 

Mücteba İlgürel onu bir seyyah ol-
manın ötesinde “tarihçi, halkbilim-
ci, müzisyen, ressam, haritacı, dilbi-
limci, zanaatkâr, mimar, savaşçı ve 
gurme” olarak tarif etmektedir. Ev-
liya Çelebi 25 Mart 1611/10 Muhar-
rem 1020 tarihinde İstanbul’un Un-
kapanı semtinde dünyaya gelmiştir. 
Aslen Kütahyalıdır. Evliya Çelebi 
önce sıbyan mektebinde daha sonra 
Unkapanı’nda bulunan Hamid Paşa 
Medresesinde eğitim görmüştür. 
Aynı zamanda Dârü’l-Kurraya’da 
devam ederek Kuran-ı Kerim’i hıfz 
ederek hafız olmuştur. Daha sonra 
Enderun Mektebine de devam eden 
Evliya Çelebi burada hem eğitim 

almış hem de devlet terbiyesi işleri 
ile ilgili bilgi sahibi olmuştur. Evliya 
Çelebi’nin seyahatlerine başlaması 
konusunda şöyle bir rivayet nakle-
dilir. Muharrem ayının Aşure gecesi 
sabaha karşı rüyasında İstanbul’da 
Eminönü’de Ahî Çelebi Camii’nde 
sabah namazını beklemektedir. Ca-
mide kalabalık bir cemaat vardır. 
Bu kalabalık arasından peygamber 
efendimiz Hz. Muhammed Musta-
fa’nın (sav) kalabalığın arasından 
geçerek namaz kıldırmaya geçtiğini 
görür. Peygamberimizin yanında 
dört halifesi ve ashabı da bulun-
maktadır. Namazdan hemen sonra 
aşere-i mübeşşereden Sa’d Bin Ebû 

Vakkas hazretlerinin ona cesaret 
vermesi ile peygamber efendimi-
zin huzuruna çıkar. Bu esnada ya-
şadığı büyük heyecanla “Şefaat yâ 
Resulallah” diyeceğine, “Seyahat yâ 
Resulallah” deyiverir. İşte böylelik-
le Evliya Çelebi’nin 71 yaşına kadar 
sürecek olan yirmi beş milyon km 
yol, 257 şehir ve birçok ülkeyi kap-
sayan yolculuğu başlamış olur… 

Esenler Belediyesi kültür sanat se-
zonlarının başlangıcında her sene 
bir tema belirliyor. O tema çerçeve-
sinde kültür sanat tarihimizde öne 
çıkan isimlerle anılan bir kültür sa-
nat sezonu geçiriliyor. Özel projeler, 

etkinlikler düzenleniyor. Yusuf Has 
Hacip, Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, 
Yunus Emre Süleyman Çelebi kül-
tür sanat sezonlarından sonra yeni 
sezonun ismi Evliya Çelebi Kültür 
Sanat Sezonu oldu. Evliya Çelebi 
denildiğinde akla gelen  seyahat et-
mek, onun seyahatinin sebebi olan 
rüya, seyahatlerinin bize kalan ese-
ri “Seyahatname” başrolde olacak. 
Biz de bu sayıda Evliya Çelebi’nin 
tarihi, edebi ve seyyah yönünü ko-
nunun uzmanları Prof. Dr. Haşim 
Şahin, Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. 
Dr. Ali Fuat Arıcı ve Serdar Duman-
sız’a  sorduk.

“Dünyada seyyah çoktur, 
Evliya Çelebi gibisi yoktur.”

“Seyahatname 
vazgeçilmezdir”

“Osmanlı sanatının özeti: 
Şair Baki, Mimar Sinan, 
Evliya Çelebi’dir”

“Bir rehberin gözünden 
Evliya Çelebi”

Prof. Dr. Hayati Develi (İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dekanı):

Prof. Dr. Haşim Şahin (Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi): 

Serdar Dumansız (Profesyonel turist rehberi)

Evliya Çelebi 17. yüzyıl Osman-
lı dünyasının parlak yıldızla-
rından biridir. Hafızlık, mü-
ezzinlik, nedimlik, nakkaşlık, 
haritacılık, okçuluk, kuyumcu-
luk, vergi tahsildarlığı, ulaklık 
gibi meslek ve kabiliyetlerinin 
üzerinde kendini ‘seyyah’ ola-
rak tanımlar, hayatının temel 
gayesini gaza etmek ve yeni 
yerler görmek amacıyla ‘seya-
hat etmek’ olarak belirleyen; 
bu hedef doğrultusunda yaşa-
yan, eşi benzerine az rastlanır 
bir dünya insanı. Onu dünyayı 
gezip dolaşan binlerce benze-
rinden ayıran ise gördüklerini 
ve yaşadıklarını yine emsalsiz 
bir dille yazıya geçirmiş olma-
sıdır. Dünyada seyyah çoktur, 
Evliya Çelebi gibisi yoktur. 

Evliya Çelebi’yi bizim için, 17. 
yüzyıl Osmanlı dünyasının da 

dışına taşan geniş bir coğraf-
ya için önemli ve vazgeçilmez 
kılan, bu diyarları gezmiş, gör-
müş olması değildir elbette. 
Asıl kıymet, on ciltlik muaz-
zam bir eserde bilgi, görgü ve 
tecrübelerini yazıya dökmüş, 
günümüze aktarmış olması-
dır. Bugün Seyahatnamenin 
coğrafyasında onlarca değişik 
halk yaşıyor. Başta Türkler 
veya Türkçe konuşanlar ol-
mak üzere bütün bu halkların 
o yüzyıldaki kültürlerine dair 

kimi zaman tekil kaynaktır Ev-
liya Çelebi.

Evliya Çelebi bir Türk, Müs-
lüman, Osmanlı ve İstanbullu 
olarak dünyaya bakmış, sul-
tandan hamala kadar toplu-
mun her kesimiyle iletişim 
kurabilmiş, Saray’dan meyha-
neye kadar her mekâna gire-
bilmiş, karşılaştığı bütün top-
lumların yaşama biçimlerine 
merak ve saygıyla yaklaşmış, 
‘öteki’ni de anlamaya çalışmış-
tır. Merakı hiç azalmayan çok 
dilli, tatlı dilli bir adamın yaz-
dıkları bize 17. yüzyıl dünyası-
nı bir sinema canlılığında gös-
termeye ve anlatmaya devam 
ediyor. Batı merkezci kültür 
algısının dışına çıkıp Evliya 
Çelebi’yi zengin bir ilham kay-
nağı olarak görmek, bizi her 
zaman kazançlı çıkaracaktır.

Evliya Çelebi’nin yaptığı dünya 
seyahati ve gözlemleri gerek Os-
manlı kültür dünyasının gerekse 
yaşadığı dönemin siyasi, sosyal ve 
kültürel hayatının doğru bir şekil-
de anlaşılması açısından hâlâ en 
önemli kaynak olma hususiyetini 
muhafaza etmektedir. Devrinin 
en entelektüel simalarından olan 
Evliya Çelebi İstanbul’un hatırı sa-
yılır kültür muhitlerinde yetişmiş, 
bilhassa Melek Ahmed Paşa’nın 

himayesinde kadim dünyanın bü-
yük bir bölümünü gezme imkânı 
bulmuştu. Hoş ve nükteli anlatımı, 
bazen abartıya kaçan ifadeleri, dö-
nemin gelenek ve göreneklerini de 
içine alan yaklaşımları, detaycı ve 
merak uyandırıcı ifadeleri onu di-
ğer pek çok seyyahtan farklı kılan 
hususiyetleri. 

Evliya Çelebi seyahatine başlama 
hikâyesini ise biraz da kutsal bir 
motif ilave etmek suretiyle görmüş 
olduğu bir rüya ile ilişkilendir-
mişti. Rüya ile amel etmek aslında 
kadim zamanlardan beri insanoğ-
lunun benimsediği bir uygulamay-
dı. Devletlerin kuruluş süreçleri, 
kutlu olaylar, padişahların yahut 
âlimlerin hayatlarındaki belli mer-
haleler hep rüyalarla bağlantılı 
olarak hayata geçirilmiş, hatta Üs-
küplü Asiye Hatun yahut Sultan 

III. Murad örneklerinde olduğu 
üzere bazı önde gelen şahsiyetler 
rüyalarını kayıt altına alan defter-
ler dahi tutmuşlardı. İşte Evliya 
Çelebi de görmüş olduğu meşhur 
rüyasını eserinde anlatmış, meş-
hur seyahatine başlayış sürecini 
rüyasıyla ilişkilendirmiştir. Ahî 
Çelebi Camii’nde gördüğü rüya 
ile başlayan seyahat süreci İstan-
bul, Balkanlar, Mısır, Anadolu’nun 
muhtelif şehirlerini de içine alacak 
geniş bir coğrafyada meydana ge-
len olaylar, gündelik yaşam, insan 
ilişkileri, hayvanların sahip olduk-
ları haklar, mutfak ve beslenme 
kültürü, Osmanlı toplumundaki 
menkıbeci yaklaşımlar hakkında 
bilgi edinmeyi mümkün kılmakta 
ve bu yönüyle seyahatnameyi vaz-
geçilmez hale getirmektedir. 

Yüzyıllarca tartışılıp durdu: “Çok ge-
zen mi bilir, yoksa çok okuyan mı?” 
Bu soru her sorulduğunda aklıma 
başka bir soru gelir. “Bilmek marifet-
se, marifet gezmekte mi yoksa oku-
makta mı?” Bilgi nerede gizli? Gez-
diğiniz mekânlarda mı yoksa, yoksa 
satır aralarında mı? Karmaşık bir 
soru. Cevabı hem gezip hem de oku-
yanlarda gizli... Günümüzde bunu 
yapanlara rehber deniyor. Hem çok 

okuyorlar hem de bol bol gezi. Peki, 
işin sırrı nerede gizli? Kendin gibi 
gezenleri, okuyanları, araştıranları 
bulmakta. İşte onlardan biridir; Ev-
liya Çelebi.15 yıldır rehberlik mesle-
ğini yapsam da vazgeçilmez yardım-
cımdır Evliya Çelebi. Ne zaman tarihi 
bir mekâna girsem, yanında hissede-
rim O’nu. Bazen Ayasofya'nın İmpa-
rator Kapısı'nda kulağıma “Nuh'un 
gemisinin sırlarını” fısıldarken ya-
nımdadır. Bazen sıkıştığımda bana 
yol gösterendir. Urfa'da yolumu kay-
bettiğimde, önüme düşüp Gümrük 
Han'ın yolunu tarif ederken bulu-
rum O'nu. Sözlerim düğümlendiğin-
de, onun sözleriyle şenlenir hitabım. 
“Edirne'nin kızları öyle güzelmiş ki 
deli eder oğlanları! Delirenler solu-
ğu şifahanede alır.” dediğinde gül-
dürür anlattıkları, tebessüm ettirir 
simaları. “Yılanlı sütunun yılanları 

tılsımlıdır. Ne zaman yılan başla-
rı koparıldı, İstanbul'u yılan, çıyan 
bastı.” dediğinde anlattıklarını çok 
abartılı bulurum, mantığıma uyma-
sa da “Evliya böyle demiş, çıkın ba-
kalım işin içinden”derim. “Hazârfen 
Ahmed Çelebi, Galata Kulesi'nden 
kanat takıp uçtu!” dediğinde, başka 
bir kaynakta bu olay yazmasa da “O 
dediyse doğrudur!” derim. Çünkü, o 
Evliya Çelebi'dir. Halkın sesi, kulağı, 
dili, mekânların ise vazgeçilmez nâ-
mesidir. Bu topraklarda yetişmiş en 
değerli gezgin, seyyahtır. Yüzyıllar 
öncesinde hayatını noktalasa da as-
lında Evliya Çelebi, yazdıklarıyla her 
zaman yanımızda, bizimle birlikte... 
Okuyana, gezene, hissedene... İyi ki 
yaşadın, gezdin, dolaştın ve yazdın 
Evliya. Dualarımız seninle... Mekânın 
Cennet ola!

Hüsrev, Venedikli Marco Polo ve 
Faslı İbn Batuta gibi önemli sey-
yahlara rağmen Evliya Çelebi’nin 
eseri bunlardan çok daha önemli 
görülmüştür. Nitekim eser üzerin-
de incelemeleri olan Robert Dan-
koff, Seyahatname’yi İslâm edebi-
yatının ve dünya edebiyatının en 
uzun ve ayrıntılı seyahat kitabı 
olarak değerlendirir. Yine ünlü 
edebiyatçımız Ahmet Hamdi Tan-
pınar, Osmanlı sanatını “Evliya Çe-
lebi”, “Mimar Sinan” ve “Şair Bâkî” 
ile özetler. Seyahatname’nin değe-
ri hem eserin içeriği hem de hac-
minden kaynaklanır. Çünkü Evliya 
Çelebi, 51 yıl gibi bir zaman dili-
minde bu şaheserini ortaya koy-
muş ve ömrünün sonlarına doğru 
eserine son hâlini vermiştir. Tabiri 
caizse ömrü yollarda geçen Çelebi, 
hiç evlenmeyip hayatını bu esere 
vakfetmiştir. Belki de bundan do-
layı kendisini “seyyah-ı âlem ve 
nedîm-i (dost) benî âdem” olarak 
görmüştür. Seyahatnâmenin ana 
konuları, kale ve şehir tarihleri, 
şehir isimleri, mimari yapıları, ma-
halleler, evler, saraylar; cami, mes-
cit, medreseler; darülkurra, darül-

hadis, sıbyan mektepleri, tekkeler; 
çeşme, sebil, hamam ve hanlar; 
aşevi ve imaretler; çarşı pazar ve 
dükkânlar; yiyecek, içecek, meyve 
ve bağlar; giyecekler, halkın görü-
nüşleri, yüz renkleri; kişi isimleri, 
tabipler ve cerrahlar, mesire yerle-
ri, hayat suyu ırmakları; iklim, ta-
lih, tılsım ve eğlencelik oyunlardır. 
Yani insanla ilgili hemen her şey 
eserde mevcuttur. 

“51 yıl, 7 iklimi, 18 
padişahlığı gezip 
görmüş!”
Evliya Çelebi, kendi tabiriyle 
Rum, Arap ve Acem’de, İsveç, Leh 
ve Çek’te 51 yıl, 7 iklimi, 18 padi-
şahlığı gezip görmüştür. Bunların 
büyük kısmı, Osmanlı Devleti’n-
den ayrılarak bugün 40’tan fazla 
devlete dönüşmüş durumundadır. 
Tamamı on cilt olan eserin birinci 
cildinde sadece İstanbul anlatıl-
mıştır. Bu bölüm bir geziden ziya-

de İstanbul tarihi ve güzellemesi 
şeklindedir. Onuncu cilt bir özet 
mahiyetindedir. 147 farklı dilden 
kelime toplanan eserde, gezip gö-
rülen yerler benzetmeler yapıla-
rak atasözü ve deyimler ile birlikte 
hikâyeler, türküler, halk şiirleri, 
masallar, maniler, halk oyunları ve 
düğün eğlenceleriyle anlatılmıştır.

“Ben ona inanmak 
için okurum!”
Evliya Çelebi, mensup olduğu kül-
türün ve medeniyetin bütün ruhu-
nu ve zekâsını nefsinde taşıyan ve 
etrafına bu nazarla bakan bir fert 
olarak eserini ortaya koymuştur. 
Neşeli bir mizaca sahip oluşu, ele 
aldığı kişileri ve olayları karikatü-
rize etmesini sağlamıştır. Eserini 
konuşma diline yakın bir dille ka-
leme almış; özgün, eğlenceli, sü-
rükleyici, alaycı ve hoş bir üslup 
ile mübalağalı bir anlatımı tercih 
etmiştir. Dikkatlice okunduğunda 
eserdeki abartıların anlatılan du-

rumun iyice kavranması ve akılda 
kalması için ustaca yapıldığı görü-
lür. Bu anlatımı, kimileri eleştirse 
de Ahmet Hamdi Tanpınar, “Ben 
ona inanmak için okurum.” diye-
rek beğenisini dile getirmiştir. Ese-
rin Erzurum ile ilgili bölümünde 
bunun en ilginç örneğine rastlanır. 
Burada Çelebi, kışın sert olduğu-
nu söyledikten sonra şöyle devam 
eder: “Hatta insanların dilinde 
darb-ı meseldir ki bir dervişe;

- Nereden gelirsin? derler,

- Kar rahmetinden gelirim, der.

- O ne diyardır, derler;

- Soğuktan ‘Ere zulüm’ olan Erzu-
rum’dur, der.

- Orada yaz olduğuna rast geldin 
mi, derler? Derviş der:

- Vallahi 11 ay 29 gün sakin oldum, 
bütün halkı yaz gelir derler, amma 
görmedim, der.” 

Evliya Çelebi, bazen eserinde il-
ginç bilgiler de vermiştir. Mesela, 
Trabzon’dan bahsederken balık-
ların hangi hastalıklara iyi gel-
diğini belirttikten sonra “Hamsi 
pilakinin nasıl yapıldığını da (ta-
rifini) anlatmıştır. Yine Bursa’dan 
bahsederken çeşmelerin sayısını 
“2060 can bağışlayan çeşme” diye 
belirtmiş, akarsuların sayısını ise 
“23.000 hanede birer akarsu” şek-
linde ifade etmiştir. Şehirdeki 17 
su kaynağının birer birer adlarını 
vermiş ve bu faslı “Kısacası Bursa 
demek, sudan ibaret bir sözdür.” 
diyerek tamamlamıştır. 

Bilen Işıktaş

b.isiktas@litrossanat.comAhi 
Çelebi’den 

dünyaya 
uzanan yol

Evliya Çelebi Müzesi /Kütahya

Ahi Çelebi Camii - İstanbul
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ÖNERDİKLERİM

Bilgelik Günlüğü    

Lev Nikolayeviç Tolstoy / 
Alfa

Tolstoy en olgun çağında insanlara 
rehberlik edecek ve fikirlerini derli 
toplu verecek bir eser yarattı: Bilgelik 
Günlüğü. Bu kitap Tolstoy'un ve onun 
kendine yakın bulduğu düşünürlerin 
görüşlerinden oluşan bir takvim. İyilik, 
mutluluk, yardımlaşmadan vejetar-
yenliğe, alçakgönüllülüğe ve duaya dek 

birçok konuda düşünceler içeren bu kitap 
Rus Devrimi öncesinde Tolstoycular tara-
fından çokça okunsa da Sovyet döneminde 
yayımlanmadı.

Dışarıda Bırakılmış Şiirler / 

Akif İnan / İz

Akif İnan’ın 1955-2000 yılları arasında yayımlanmış şiirlerinden 
bir kısmı kitaplarına girmemiştir. Özellikle ilk dönem şiirleri, se-
sini bulduktan sonraki şiirlerinden farklı bir yerde durur. Çeşitli 
süreli yayınlarda kalmış olan bu şiirlerin bir araya getirilmesi, 
Akif İnan şiirinin gelişim seyrini izleyebilmek açısından önem ta-
şıyordu. Ayrıca bu şiirleri topluca görebilmek İnan’ın şiir çabasını 
daha bütünlüklü bir şekilde değerlendirmeyi de kolaylaştıracak-
tır. Aruzla yazılmış ilk şiirlerinden sonra 1958-1967 arasında ya-
zılmış olanları Geçiş Dönemi Şiirleri, 1978-2000 arasında yazılmış 
olanları ise “Kalanlar” ara başlığı altında toplamış bulunuyoruz. 
Farklı dillere tercüme edilmiş şiirleriyle iki adet Farsçadan çevi-
ri-uyarlama şiiri de bu toplama ekledik. Böylece Akif İnan’ın sağ-
lığında yayımlanmış kitaplarına almadığı, dışarıda bıraktığı şiir-
leri büyük oranda bir araya getirmiş oluyoruz.

Diriliş Neslinin Amentüsü / 
Sezai Karakoç / Diriliş

Bu kitap, ilk sekiz bölümü 1975’te aylık Diriliş Dergisi`nde, 
son bölümleri ise 1976 Mayıs`ında Diriliş Pazartesi-Perşembe 
Günlüğü’nün ilk üç sayısında yayımlanmak suretiyle 
oluşmuştur.

Müslümanca Düşünme 

Üzerine Denemeler / 

Rasim Özdenören / İz

İnsanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı 
bir dünyada Müslümanca düşünmenin imkan ve yöntemi nedir? İslam 
konusunda yeterli malumata sahip olmak, Müslümanca düşünmek 
için yeter mi? İslam`ın özü ve bütünüyle kaynaştırılamayan bilginin, 
düşünme etkinliğini oryantalist bakış açısına mahkum etmesi 
kaçınılmaz olmayacak mı? Edebiyat ve özellikle öykü alanındaki 
başarılı ürünleriyle de tanınan Rasim Özdenören’in klasikleşmiş 
eseri…

Şiirler / 

Erdem Bayazıt / İz

Erdem Bayazıt’ın şiirleri yerel bir seziden yükselip dünyanın bütün 

duygularına ulaşır. Hayatı, toplumu, insanlık sorunlarını, insanın 

bizzat kendisini ilmek ilmek işleyen bu şiirlerde hakikatin sesi duy-

guların sesiyle birleşir. Bu eser, onun yayımlanmış tüm şiirlerini 

muhteva etmektedir. “Bir genç adam için şehrin ıstırabını, bozul-

muş törenin, inançsızlığın, faziletsizliğin tepkilerini, alışılmış dü-

zenden yılgınlığı ve isyanı ve İslâm’da kurtuluşun güzelliğini, mad-

deden kaçışı, şehirden köye kasabaya kaçışı ısrarla anlatan şiirler...” 

Ahmed Kabaklı, Türk Edebiyatı “Barbar güçlerin, teknolojinin yık-

tığı, Tanrı’dan kopardığı insanın manevî kurtuluşunu arayan Se-

beb Ey...” Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü “Erdem Bayazıt’ın şiiri, değil eski 

dindar şairlerinkinden, Mehmed Âkif’inkinden de çok farklı bir şekil ve üslûpla yazılmıştır...” 

Mehmet Kaplan, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri 

Yaşamak /

 Cahit Zarifoğlu / Ketebe

Bir kelime şiire girdiyse değişir çünkü yeniden inşa edilir. 

Yaşamak da Cahit Zarifoğlu’nun yeniden tanımladığı bir 

kelime. Zira o, tüm bilinmezliği ve sıradanlığı, huzuru ve 

kaygısı, aydınlığı ve esrarı, korkusu ve yakarışı ile yeryüzündeki 

yolculuğunu sürdürmüş; her adımında kendisi olarak ve ânı 

kendisinin kılarak apayrı bir yaşamak inşa etmiştir. 

Sisin örttüğü demiryolunda ağır aksak yola çıkan tren, şairin 

çocukluk hatıralarının başkenti Silvan’a doğru ilerlerken Yeni 

Camii’nin avlusu, sessizliği kolundan tutup çeker yeryüzüne. 

Koca medeniyetin içinde kendine yurt arayan ruhlar, yalnızlıktan yontulan büyük anlara 

acziyetle bir kez daha eğilir. Yaşamak’ta günlerin kendisinden ziyade ne barındırdığı; beyaz 

sayfalardaki bir avuç harfin, ölümü bilen dağlar gibi gülümsediği, ışığın parçaladığı karanlığı 

geri verdiği apaçık görülür. Farkına varmadan “Bütün bunların, hatırasız haftaların, kalbimi 

fark etmelerinden korkmamın sebebi var.” diyordum. Şimdi bir şeysin benim için... Varsın. 

Fakat bocalıyordum. Gizlice düşündüğüm, fark edilmesinden korktuğum hakikat sen miydin, 

yoksa ben, hatırasızlığı, boşluğu, en ucuz şekilde, sırtımdan korkakça, hiçbir teşebbüste 

bulunmadan birdenbire atmak için yine hayal mi kuruyordum. Dedim ya işte, bocalıyorum. 

Yeniden yaşamaya başlamak kolay mı?

El Greco'ya 
Mektuplar 

Nikos Kazancakis / Can

“Bir parça Girit toprağını avucumun 
içinde yavaşça ve 
hırsla yoğuruyo-
rum; bütün serse-
ri dolaşmalarım-
da, bu toprağı her 
zaman yanımda 
bulundurur, bü-
yük mücadele-
lerim sırasında 
kuvvetle kavrayıp 
sevdiğim bir dost eli gibi sıkardım. 
(...) Şimdi Girit toprağını elimde tutu-
yor, anlatılması olanaksız bir tatlılık, 
yumuşaklık ve şükranla sevilen bir 
kadının göğsünü avucumun içinde sı-
kıp veda ediyormuş gibi kavrıyorum. 
Ben sonsuza dek bir parça toprağım 
artık.” Ege güneşini obur bir bebek 
gibi emen ada toprağında dünyayla 
kucaklaşan, çivit mavisi sularda ku-
laç atan ve her koşulda aşkla yaşayan, 
gürül gürül bir yaşam akıyor bu uzun 
mektupta. Herkesin kendi görev yığı-
nının tepesine (Galgotha) omzunda-
ki haçla tırmandığını söyleyen Nikos 
Kazancakis, çıktığı dört basamağa 
kutsal bir ad verir: İsa, Buddha, Lenin, 
Odisseus... Yazara göre, dirilişin ger-
çekleşmesi için eninde sonunda çar-
mıha gerileceksin; bundan kaçmanın 
da yan çizmenin de ne yararı var ne de 
anlamı. Ve sen, insan olarak, bir basa-
maktan ötekine tırmanma çabasında 
direncinin ve gücünün ne kadarını 
kullanabiliyorsun? İnsanın tırmanır-
ken bıraktığı ayak izlerinin ardına dü-
şen Kazancakis'le -ister istemez- ken-
di ayak izlerine bakacaksın.

Körler Ülkesi ve 
Diğer Karanlık 
Öyküler 
Herbert George Wells / 
İthaki

Ursula K. Le Guin’in, “Onun 
yazdıkları edebiyatımızdaki belli 
başlı, hâlâ keşfetmeye devam 
ettiğimiz efsanevi eğilimleri 
belirledi,” diye bahsettiği Herbert 
George Wells, kaleme aldığı 
eserlerde ya bir türün ilk örneğini 

verdi ya da bazı 
gelenekleri alaşağı 
ederek ondan sonra 
gelecek yazarların 
da besleneceği 
ihtimaller yaratmayı 
başardı. Körler 
Ülkesi ve Diğer 
Karanlık Öyküler, H. G. Wells 
edebiyatının karanlık, tuhaf, sinir 
bozucu topraklarında dolaşan bir 
acayiplikler koleksiyonu. Korkutmayı 
beceremeyen hayaletler, çalınan 
bedenini uzaktan izleyen ruhlar, 
nereye gitseniz peşinizi bırakmayan 
güveler, intikamını almadan rahat 
etmeyecekler, rüyalarında bambaşka 
bir dünyanın kıyametine tanık 
olanlar, görmeyi unutanlar, unutmak 
isteyenler… H. G. Wells’e güvenin 
ve duvardaki kapıyı aralayın, diğer 
tarafta gözlerinizi ayıramayacağınız 
âlemlerle karşılaşacaksınız. Körlerin 
ülkesinde tek gözlü adam kral olur 
mu sahiden?

Mekânın Poetikası 
Gaston Bachelard / 
İthaki

Mekânın Poetika-
sı Bachelard’ın iki 
büyük yapıtından, 
opus magnumun-
dan biridir. Zama-
nın/zihnin izinden 
koşan Bilimsel Zih-
nin Oluşumu’nun 
aksine bu yapı-
tında Bachelard, 
mekânın zaman/zihin tarafından, dil 
aracılığıyla nasıl doldurulduğunu, 
dondurulduğunu, katılaştırıldığını 
analiz eder: ev, tavanarası, çekmece, 
dolaplar, sandıklar, yuva, kabuk, kö-
şeler, minyatür ve uçsuz bucaksız-
lık… Dil anlamlandırır, poetik hayal 
gücüyse tüm bu anlamlandırma sü-
reçlerine direnir, varlığın açılmasını 
sağlar Bachelard’a göre. Felsefe, fe-
nomenoloji, psikanaliz, fizik, biyo-
loji, nöroloji… hepsi dolaysız olanın, 
başka deyişle poetik hayalgücünün 
karşısında ikincildir artık. Bachelard 
epistemolojisinde yeni bir momenti 
temsil eden Mekânın Poetikası, deği-
şimin ve sürekliliğin kıskacında yer-
siz kalan düşüncenin dil-gerçeklik, 
zaman-mekân, sonlu-sonsuz, içsel-
lik-dışsallık, büyük-küçük diyalektik-
leri aracılığıyla kendisine poetik bir 
yer inşa etme girişiminin adıdır. Ba-
chelard’ın dediği gibi, şairlere kulak 
vermek gerekir.

Osmanlı 
Modernleşmesi ve 
Midhat Paşa
Bekir Koç / Türkiye İş 
Bankası

En başarılı Osmanlı valilerinden biri 
olarak kabul edilen Midhat Paşa’nın 
Tuna Valiliği yaptığı yıllar (1864-

1868) modernleşme tarihimiz açısın-
dan ayrı bir önem taşır. Devraldığı 
modernleşme mirasına kendine özgü 
denilebilecek birçok yenilik katan Mi-
dhat Paşa, dönemin taşra sorunlarına 
çözüm bulmak amacıyla ilan edilen 
Vilayet Nizamnamesi’ni Tuna’da ba-
şarılı bir biçimde uygulamakla kal-
mamış, yaygınlaşmasına öncülük de 
etmiştir. Osmanlı Devleti’nin yeniden 
yapılanmasını zorunlu kılan sosyopo-
litik ve ekonomik gelişmelere de yer 
verilen eserde, katılımcı yerel yöne-
tim, kanun hâkimiyetinin sağlanması, 
denetimin kurumsallaşması gibi dev-
let yurttaş ilişkile-
rinin daha rasyonel 
ve çağdaş nitelikler 
kazanması konula-
rında hayata geçiri-
len uygulamalar da 
ele alınıyor. Prof. Dr. 
Bekir Koç tarafın-
dan kaleme alınan 
Osmanlı Modern-
leşmesi ve Midhat 
Paşa, tarihi kökenleri hakkında az şey 
bilinen taşra belediyeleri, nizamiye 
mahkemeleri, çocuk esirgeme ku-
rumları, kız ve erkek meslek okulları, 
hapishane atölyeleri, kasaba buğday 
pazarları, siyasi polislik, tahsildarlık 
ve taşra basını gibi birçok kurum ve 
uygulamanın günümüze ulaşmasın-
da Midhat Paşa’nın katkılarını geniş 
bir çerçevede ortaya koyuyor.

İmtiyaz Sahibi: M. Tevfik GÖKSU Genel Koordinatör: Hasan TAŞÇI Genel Yayın Yönetmeni: Hüseyin CERRAHOĞLU Yazı İşleri Müdürü: Eyup EZBER 
Haber Müdürü: M. Emre YAPRAKLI  Yayın Danışmanları: Abdülbaki KÖMÜR, Özcan ÜNLÜ, Suat KÖÇER Editör: Rabia BULUT  Edebiyat: Halil İbrahim AYGÜL
Tarih: Şeref YUMURTACI Tasarım: noontasarim.com İletişim: www.litrossanat.com. • iletisim@litrossanat.com  Adres:  Nenehatun Mah. No: 4, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Esenler/ İST. 
Telefon: 444 00 73 Yayın Türü: 2 haftada bir yayımlanır.  Baskı: Turkuvaz Haberleşme ve Yay. A.Ş. Tel: 0222 354 30 00

Kitap 
okumanın lezzeti

h.aygul@litrossanat.com

Halil İbrahim Aygül

Bu sayımızda “Kitabın İzi”, “Şeytanın İninde”, “Heves”, 
“Dağların Açık Yarası”, “Hz. Hamza”, “Bilal-i Habeşi”, 
“Edebiyatın İzi”, “Sanatın İzi”, “Yusuf’un Kuyusu”, 
“Ölüm ve Ayna”, “Ah Güzel Bir Gün”, “Kültürün İzi”, 
“Bir Tutkuya Dönüşmek” ve “Gökte Asılı Şarkılar” 
kitaplarının yazarı Şakir Kurtulmuş’a  “Hangi kitapları 
okuyalım?” diye sordum. İşte aldığım cevaplar:

Şakir 
Kurtulmuş’tan

Dünyayı Değiştiren 
Kararlar
Ian Kershaw / Kronik

İkinci Dünya Savaşı’nda çarpışan altı 
büyük devletin liderleri, 1940 Mayıs’ı ile 
1941 Aralık’ı arasında birbiriyle bağlan-
tılı bir dizi karar aldı. Savaşın neticesini 
tayin eden bu kararlar, geleceğe ve ya-
şadığımız dünyaya büyük ölçüde şeklini 
verdi. Peki bu kararlar nasıl alınmıştı? 
Bu kararları alırken liderlerin önlerinde 
ne gibi seçenekler vardı? Ellerinde doğru 

veya yanlış hangi istihbarat mevcuttu? Lider-
lerin karakterleri ve lider haricindeki faktörler 
alınan kararları nasıl etkiledi?  Kershaw, İkin-
ci Dünya Savaşı’nın dönüm noktalarının ar-
dındaki plan, karar ve uygulama safhalarının 
izini sürerken bu büyük mücadelede hiçbir 
şeyin kesin olmadığını bize tekrar hatırlatıyor. 
İngiltere 1940 Haziran’ında Hitler ile barış 
masasına oturmaya karar verseydi yahut Al-
manya 1941 Haziran’ında Sovyetler Birliği’ne 
batıdan tek başına taarruz etmek yerine Japon 
İmparatorluğu’yla çift taraflı müşterek bir is-
tilaya başlasaydı gidişat şüphesiz çok farklı 
bir hâl alacaktı. Peki ya Almanya aynı anda iki 
cephede savaşmasa yahut Japonya Pearl Har-
bor baskınını yapmasaydı? Kershaw, en niha-
yetinde iki ülke için de felaketle sonuçlanmış 
olsa da bu kararların siyasî ve askerî hedeflere 
dayanan menfur bir mantığın sonucu oldu-
ğunu ortaya koyuyor. Kershaw bir yandan 
Almanya, İtalya ve Sovyetler Birliği’nin tek 
adamın kontrolü altında olmaları ve bu li-
derlerin duymak istemedikleri şeyleri onlara 
söyleyemeyecek kadar dalkavuk müşavirlerle 
çalışmaları nedeniyle söz konusu üç ülkenin 
savaş sırasında büyük zorluklar yaşadığını 
gösterirken; diğer yandan demokratik sürecin 
daha yavaş ve sağduyulu bir şekilde ilerleme-
siyle Churchill ile Roosevelt’in daha bilinçli 
kararlar alabildiğini örneklerle okuyucuya 
sunuyor. Akademik titizlik, özenli tartışma ve 
sağduyulu muhakeme kabiliyetlerini büyük 
bir ustalıkla sergileyen Ian Kershaw, Dünyayı 

Değiştiren Kararlar  ile İkinci Dünya 
Savaşı’na olağanüstü çarpıcılıkta bir 
yeni bakış getiriyor ve bu kritik döne-
min heyecan ve belirsizlik hissini ye-
niden yaşatıyor.

Kanun ve Şeyh 
Zekeriya Işık / Çizgi

Tarikat şeyhlerinin işlediği ya da ka-
rıştığı suçlar ve aldıkları cezaların 
mahiyeti nedir? Meşâyih (şeyhler) 
hüküm giydikleri idam, kürek, tom-
ruğa vurmak, hapis, kalebentlik, sür-
gün, görevden uzaklaştırma, tevbihât 
(azarlama ve paylama), tenbihât (na-
sihat) vb. cezaî müeyyidelere han-
gi suçlar nedeniyle çarptırılmıştır? 
Meşâyihin işlediği suçlarda müritler, 
muhipler ve ihvan başta olmak üzere 
toplum ve yöneticiler üzerinde sağla-
dıkları nüfuzun 
idari ve adli ko-
vuşturma, mu-
hakeme ve ceza 
infaz süreçleri 
üzerinde etkisi 
olmuş mudur? 
Devletin şeyhle-
rin-sûfîlerin ka-
rıştıkları hukuki ve adli sorunların 
çözümünde izlediği politikalar ne-
lerdir? Şeyhler-sûfîler çarptırıldığı 
cezaî müeyyidelerden hangi kaçış 
politikalarıyla kurtulmaya çalışmış-
tır? Manevi gücünü velayet inancın-
dan, meşâyih silsilesinden ve batıni 
geleneklerden alan, zahiri potansiye-
lini toplum, saray, bürokrasi, asker ve 
esnaf arasında bir çekim merkezine 
dönüştüğü ölçüde sosyo-politik bir 
kuvveye dönüştüren meşâyih, sûfîler 
arasındaki anlaşmazlıklarda ne de-
rece arabulucu, karar verici, problem 
çözücü bir merci olarak görülmüş-
tür? Elinizdeki çalışma bu ve buna 
benzer soruları tartışmak ve cevaplar 
bulmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yeni Bir Hamlet 
Osamu Dazai / İthaki
Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının 
önde gelen yazarlarından, sıradışı 
hayatıyla da meşhur Osamu Dazai 
“tiyatromsu bir roman” olarak nite-
lendirdiği Yeni Bir Hamlet’te William 
Shakespeare’in talihsiz ve depresif 
Hamlet’ini yeniden anlatıyor. Shakes-
peare’in eşsiz hikâyesi ile Dazai’nin 
otobiyografik anlatımı birleşince or-
taya trajik olduğu kadar absürt bir 
metin çıkıyor. Dazai 1941’de yazdı-
ğı  Yeni Bir Hamlet’te Norveç-Dani-
marka arasın-
daki savaşı aynı 
yıl patlak veren 
Amerika-Japon-
ya savaşıyla, me-
lankolik Hamlet’i 
kendisiyle ve 
Hamlet’in çevre-
sindeki Gertrude 
ve Ophelia ka-
rakterlerini ha-
yatındaki kadınlarla değiştiriyor. Ka-
rakterlerin yer yer dördüncü duvarı 
yıktığı Yeni Bir Hamlet’te Dazai birçok 
eserinde olduğu gibi yine kaleminin 
yoldan çıkmasına ket vurmadan aykı-
rı bir eser yaratıyor.

Ian Kershaw, Dünyayı 
Değiştiren Kararlar ile İkinci 
Dünya Savaşı’na olağanüstü 
çarpıcılıkta bir yeni bakış 
getiriyor ve bu kritik dönemin 
heyecan ve belirsizlik hissini 
yeniden yaşatıyor. 

H. G. Wells’e 
güvenin ve 
duvardaki
 kapıyı aralayın, 
diğer tarafta 
gözlerinizi 
ayıramayacağınız 
âlemlerle 
karşılaşacaksınız. 

Yaşamak’ta günlerin kendisinden ziyade ne 
barındırdığı; beyaz sayfalardaki bir avuç harfin, 
ölümü bilen dağlar gibi gülümsediği, ışığın 
parçaladığı karanlığı geri verdiği apaçık görülür. 

tavsiyeler
Geçtiğimiz günlerde mütefekkir, mutasavvıf, müellif ve Türk Müziği’nin önemli temsilcilerinden Ömer Tuğrul İnançer’i Hakk’a uğurladık. Bir kitap fuarında kitaplar hak-
kında şöyle kelam etmişti: “Kitap okumanın lezzetinden haberdar olmayanlar herhangi bir şeyi okumakla yetiniyorlar. Bence büyük eksikliktir. Kitap okumanın keyfi baş-
kadır, ninemin yemeği gibi… Ayrı lezzetlidir. Kitap okumakla yetinmesinler, bir konuyu okumayı öğrensinler. Bilgi olarak kalmamalı, olguya dönmeli.” Mekânı cennet-i âlâ 
olsun. Yukarıda belirttiğim gibi kendisi aynı zamanda müellifti. “Bir Muhammedî Âşık: Mevlânâ”, “Sohbetler”, “Vakte Karşı Sözler”, “Mübarek Vakitler”, “Gönül Sohbetleri”, 
“Şarkılar Seni Söyler”, “Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed”, “Gönül Gözü”, “Dinle Neyden”, “Kalb-i Selim” ve “Dinle ki Dinlenesin” kitaplarını okuyuculara armağan etti. 
Bizlere de okumak düşer.
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Ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu: “Bizim sanatlarımızın olmazsa olmazı usta 
çırak ilişkisi. Bu sadece sanatın tekniğini öğrenmek olarak değil. Her sanatın 
bir edebi adabı var. Kendi kendimize öğrenebileceğimiz birşey değil bu ancak 
ustadan çırağına geçer. Ebru sanatının edebini adabını usulünü ancak ustadan 
öğrenebilirsiniz. Teknik olarak kendi kendinize istediğiniz kadar verimli bir şekilde 
üretim yapın ama edebini öğrenecek kimse yoksa öğrenemezsiniz.”

Eylül ayı ile beraber kültür sanat dünyası yeni sergiler, konserler, etkinliklerle canlanmaya başladı. İstanbul’un kültür sanat çeşitliliğiyle takvimler 
ajandalar yoğunlaştı. O sergilerden biri de geçtiğimiz günlerde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açılan “Hezârfen Necmeddin Okyay’a Saygı” 
sergisi oldu. Yazılı âkkase ebruların mucidi Necmeddin Okyay’ı anmak için kurulan serginin küratörlüğünü ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu 
yapıyor. Biz de Alpaslan Babaoğlu ile sergiyi, gelenekli sanatların dijitalleşme ile ilişkisini, usta çırak ilişkisinin günümüzde nasıl olduğuna dair 
bir röportaj gerçekleştirdik. 

Ebrunun icrası çok 
zahmetli

Bizim ebrumuzda 
determinizm yok

Sayı arttıkça kalite artmadı

Günümüzde gençlerin gelenekli 
sanatlara bir ilgisi var. Bu uzun 
yolda usta çırak ilişkisi içerisinde 
yürümeye nasıl bakıyorlar?

Bu yola başlayan 10 kişi ise yola çı-
kan 2 kişi olur. Ebru insanları çok 
cezbediyor. Renklerle oynamak, 
yeni renkler yapmak, anında so-
nuç almak, farklı desenler çıkart-

mak gibi şeyler çok canlı bir yapı 
sunuyor. Hep bir hareket var ve bu 
insanları cezbediyor. Ama bunun 
öğrenme süreci çok uzun icrası da 
çok zahmetli. Ebru yaptığınız yerin 
seramik olması lazım halının üze-
rinde bunu yapamazsınız. Çünkü 
boya etrafa sıçrıyor. Bulunduğunuz 
yerde su olması lazım. Çünkü sürek-

li kavanoz, fırça, tekneleri yıkıyor-
sunuz. Bu tarz şeyler insanı bir süre 
sonra yıldırıyor ya da ben bunla 
uğraşamam deyip bırakıyor. Başka 
bir sanata yöneliyorlar. Dolayısıyla 
ebru yapmak isteyen sayısı çok faz-
la devam eden sayısı az. Ama buna 
rağmen Türkiye’de çok fazla sayıda 
insan ebruyla uğraşıyor. 

r.bulut@litrossanat.com

Rabia Bulut

“usta çırak” ilişkisi

Geleneklisanatların olmazsa olmazı 

AKM Galeri’de yer alan “Hezârfen 
Necmeddin Okyay’a Saygı” sergisi 
nasıl planlandı ve nasıl bir yoldan 
geçti?

Bu yazılı akkase tekniği ile yazının 
bir bölümünü ya Arap zankıyla ya 
da hafif bir yapıştırıcı ile yapıştırıl-
mış kağıtla kapatıp birbirini kalıbı 
söktüğün zaman yazı öyle yazılır. 
Bu şekilde ebru yazılmış gibi olu-
yor. Bunların mucidi Necmettin 

Okyay’dır. Önce yazının kalıbını 
kesmiş Arap zankıyla yapıştırmış 
sonra dışarı taşan Arap zankını 
boya almadığını görünce doğru-
dan mürekkep yerine Arap zankı 
kullanarak yazmış. Ben böyle yazılı 
akkaseleri 1997’de yapmaya başla-
dım. 1999’da ilk sergimi sergiledim. 
O günden bu güne bu sadece ya-
zılı ebru yazılı akkase has edilmiş 
olan üçüncü kişisel sergim. Yazılı 
akkasenin mucidi Necmettin Ok-

yay olduğu için Necmettin Okyay’a 
hissettiğim bir vefa minnet borcum 
var. Onun sayesinde ben bunları 
yapabildim diye bu sergiyi Necmet-
tin Okyay’a ithaf etmek istedim. Bu 
sergiyi 2020 yılının Nisan ayında 
yapacaktık aslında ama salgın baş-
layıp da şehirlerarası dışarı çıkma, 
seyahat yasağı başlayınca ertele-
mek zorunda kaldık. Ortam müsait 
olduğunca şimdi yapmaya karar 
verdik. Böylece bu sergi ortaya çıktı.

Bu serginin devamı olacak mı? Na-
sıl ilerlemeyi planlıyorsunuz?

Bundan sonra keyif için ebru yap-
mak istiyorum. Dolayısıyla bu ka-
dar çok üretemem artık.  Yaşım 65 
oldu gözlerim yavaş yavaş bozul-
maya başladı. Bu iş gözleri çok yo-
ruyor. Yazıyı hattatın yazdığından 
farksız aynı onun yazdığı gibi o 
netlikte çıkartıp kesebilmek kalıbı 
gözü çok yoruyor. 3-4 miyopluk 

merceklerle çalışıyoruz. Dolayısıy-
la gözlerimde yavaş yavaş katarakt 
vs. olmaya başladı. Çok fazla yapa-
bileceğimi zannetmiyorum ama 
ben yazılı akkase yapmaya devam 
edeceğim. Bu kapsamda bunun gibi 
sergi bir daha yapabilir miyim emin 
değilim. Ama elbette Allah sağlık 
verdiği süreçte ebru yapacağım. O 
ebrulardan güzel olanlarını da  in-
şallah  bir yerlerde sergilerim diye 
düşünüyorum.

Hocamı anlatmaya, ondan feyz 
almaya devam edeceğim
Eser anlamında hocalarınıza dair 
ürünler vermeye devam etmeyi 
düşünüyor musunuz?

Benim ebrunun tekniği ile alakalı 
“Türk Ebrusu Nakş-ı ber ab” adın-
dan bir kitap yazdım.  Klasik Türk 
Sanatları Vakfı yayımladı. 2022 yı-
lında geçen senede doğumunun 
100.yılında hocam Mustafa Düz-

günman’ı, onunla ilgili hatıralarımı 
yazdım. Önümüzdeki hafta Birlik 
Vakfı’nda  Mustafa Düzgünman ho-
camızı anlatmaya gideceğim. Bizde 
ustayla çırağın ilişkisi her ikisi de 
hakka yürüyene kadar devam eder. 
Ustası ölür ama çırağı onun eserle-
rinden feyz almaya devam eder. Git-
tiği her yerde ustasını anlatarak ona 
hizmete devam eder. Bende hakkın 

rahmetine kavuşana kadar hocamı 
anlatmaya, onun eserlerinden feyz 
almaya devam edeceğim. Bu anlam-
da hizmetim de devam edecek.

Ebru sanatında usta çırak ilişkisi 
önemli bir yer kaplıyor. Şuan ki 
gelenekli sanatların ilerleyişinde 
usta çırak ilişkisini nasıl görüyor-
sunuz?

Bizim sanatlarımızın olmazsa ol-
mazı usta çırak ilişkisi. Bu sadece 
sanatın tekniğini öğrenmek aracıy-
la değil her sanatın bir edebi adabı 
var. Kendi kendimize öğrenebile-
ceğimiz birşey değil bu ancak usta-
dan çırağına geçer. Ebru sanatının 
edebini adabını usulünü ancak us-
tadan öğrenebilirsiniz. Teknik ola-
rak kendi kendinize istediğiniz ka-

dar verimli bir şekilde üretim  yapın 
ama edebini öğrenecek kimse yoksa 
öğrenemezsiniz. Dönüp baktığınızda 
bizim sanatlarımızın geleneğiyle be-
raber bugüne geldiğini görürsünüz. 
O yüzden bugüne gelmesini sağlayan 
geleneği koparırsanız usta çırak mi-
rasının yarısından fazlası geçmişte 
kalır. Geleceğe intikal etmez. O ne-
denle usta çırak mirası çok önemli. 

Günümüzde dijitalleşmeden çokça 
bahsediyoruz. Gelenekli sanatların 
dijitalleşmeyle ilişkisini nasıl görü-
yorsunuz?

Ben gelenekli sanatlar derken bu sıkı 
sıkıya bir geleneğe bağlı hiçbir ye-
nilik yok olarak anlamıyorum. Öyle 
anlamamak lazım gelenek kendi 
içinde tekamül ediyor. Ama tekamül 
ederken o geleneğe aykırı yeniliklerle 
tekamül etmiyor. Yapılan yenilikler 
bugüne kadar yapılmış geleneğe ay-
kırı değil. Şöyle bir örnek vereyim; bi-
zim sanat geleneğimizde insan sureti 
yapmak, üç boyutlu çiçekler, içi gö-
züken çiçekler ya da hayvan suretleri 
yapmak yok. İslamiyetin ilk yılların-
da insanların puta tapma riski vardı 
bu yüzden tasvir yasağı getirildi. Bu 

tasvir yasağı bizim sanat geleneği-
mizi şekillendirdi. Bugün bir tasvir 
yasağından söz etmesek de sanat 
geleneğimizde tasvir yasağıyla şekil-
lendiği için bu geleneğimizi devam 
ettirmek adına buna devam ediyoruz. 
Üç boyutlu çiçekler çalışmıyoruz. Bu 
tezhipler mesela üç boyutlu yapılmış 
geçmişte onun şukufe demişler, teş-
histen ayırmışlar. Çinide mesela üç 
boyutlu çiçekler yapılmamış. Bugün 
çini çalışanlar üç boyutlu çiçek re-
simleri hayvan figürleri yapıyorlarsa 
yanlış yapıyorlar. Geleneğe aykırı bir 
şey yapıyorlar. Yaptıkları çini ama 
o çiniyi götürüp bir camiye asamaz-
sınız. Çünkü içinde bir canlı tasviri 
var. Dolayısıyla gelenekli sanatlarda 
dijitalleşmeye çok kökten bir değişik-
lik ya da bunlar artık çağın gerisinde 
kaldı biz yeni şeyler yapalım mantı-
ğıyla yaklaşırsak eğer geleneği kay-
bederiz. Ortaya çıkanlar bunlardan 
alakasız şeyler olur.  Ebruda gelenek-
ten kopuk çağdaş denemeler yapma-
ya çalışıyorlar. Bu insanlar ancak bir 
yenilik yaparsak sanatçı oluruz gibi 
bir algıya sahipler. Yenilik katmam 
düşüncesiyle bakıyorlar  bu da gele-
neğe ters oluyor. 

Alparslan Babaoğlu

Gelenekli sanatların bugününü ve 
geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Ben ebruya 83-84 yıllarında 40 sene 
öncesinde başladım. Ben başladığım 
yıllarda ebruyla uğraşan insan sayı-
sı bütün Türkiye’de 5-6 taneydi. Tek 
ustası vardı o da Mustafa Düzgün-
man’dı. Ama bugün binlerce insan 
ebru yapıyor. Bu bütün sanatlarımız 
için geçerli. Değişen sonuçlar bunu 
gerektiriyor. İnsanlar gelenekli sa-
natlara daha fazla itibar etmeye baş-
ladılar. Minyatür, tezhip, çini, ebru 
sanatlarının hepsi bu artıştan nasip-
lendi. Ama bu sayının artışı tek başı-
na yeterli değil. Bütün bu insanların 
sanatlarını icra etmesi lazım sanat 
yanlış icra edilirse gelenekler ifa 
edilirse geleceğe bunu doğru taşıma 
ihtimalimiz azalır. Bir risk oluşuyor. 
Sosyal medyada birtakım insanlar 
tezhip, hat yaptıkları için kendile-
rine sanatkarım diyor. Ama yazdığı 
yazılara bakıyorum Allah’tan kork 
diyorum. Çünkü insanın kendine sa-
natçı demesi için bir edep olması ge-
rekiyor. Ben kendime sanatçı demi-
yorum. bana  başkaları sanatçı desin. 
Sosyal medyada böyle bir karmaşa ve 
risk var yani sayı arttıkça kalitede o 
oranda artmadı.

Klasik Türk Sanatları Vakfı gibi çe-
şitli kurumların, gelenekli sanatla-

rın aktarılmasındaki konumlarını 
nasıl buluyorsunuz?

Bütün vakıflar doğru çalışıyor diye-
mem. Çünkü içerisinin işleyişini bil-
miyorum ama Klasik Türk Sanatları 
Vakfı eğittiği kişiler hangi sanatı öğ-
reniyorsa o sanatı usta ellerden öğ-
reten bir vakıf. Her vakıf her belediye 
kendisini geleneksel sanatlarla ilgili 
bir kurs düzenleyip insanlara bunu 
öğretmek amacıyla yola çıkıyor. Bu-
rada çok dikkat etmemiz gereken 
bir şey var. Dersleri veren kişi hangi 
konuda öğretiyorsa icazeti sağlama-
sı lazım. Mesela meslek edindirme, 
kuaförlük, aşçılık kursu yanında hat 
kursu açılıyor. Ama bir kuaförlüğü iki 
senede öğretirsiniz ama hüsnü hat-
tı on senede öğretemezsiniz. Hiçbir 
hatta ben oldum artık demez. Mer-
hum Necmeddin Okyay ölmesine ya-
kın ben hala talebeyim diyordu. Mus-
tafa Düzgünman hocam 65 yaşında 
iken hocası Necmettin Okyay vefat 
edeli 10 sene olmuş iken kendisine 
“Hocamın çırağıyım. Böylece mağlu-
bum” diyor. Şimdi bu edep nerede bir 
de ben sanatçıyım size ebru öğrete-
yim deyip abuk subuk şeyler öğreten 
insanlar var. Dolayısıyla vakıflara, 
belediyelere burada da çok önemli 
bir görev düşüyor. Doğru insanlara 
çalışmayı bulmaları lazım.

Dijitalleşmeden kastınız dijital or-
tamda ebru yapmaksa böyle şeyler 
var internette rastgele sayı üreteç-
leri kullanarak ebru yapıyorlar. Siz 
bir parametre seçiyorsunuz o para-
metre renkleri, boyaların düştüğü 
yeri belirliyor ve ortaya bir battal 
ebru çıkıyor. Ama bizim ebrumuzda 
determinizm yoktur. Külli irade ve 
cüz’i irade vardır. Her ebruda, eb-
rucu eserin içine katacağı su mikta-

rını, hangi fırçayla serpecek, kuru-
ması için ne kadar boya bırakacak 
onu kendisi belirliyor. Fakat fırçayı 
eline alıp da teknenin ucuna vurdu-
ğu andan itibaren hangi damlanın 
nereye gideceğini kendisi karar ve-
remiyor. Ona külli irade karar veri-
yor. Bizim inancımıza göre ben iste-
diğim kadar damlayı bir yere atmak 
isteyeyim damlalar Allah’ın takdir 
ettiği yere gidiyor. Bilgisayarda de-

terministik değerlerle yaptığınız 
ebru hiçbir zaman bizim böyle yap-
tığımız ebruyla eşdeş olamaz. Aynı 
olamaz. Orada hangi damlanın ne-
reye gideceğini bilgisayar progra-
mı belirliyor. Planlı birşey oluyor. 
Matematiksel olarak hesaplanıyor. 
Bizim yaptığımız ebru öyle değil 
dolayısıyla ebru üzerinde dijitalleş-
mekten söz edemezsiniz.

Necmeddin Okyay

G E L E N E K L İ  S A N AT L A R

Alparaslan Babaoğlu ve Rabia Bulut

Hezârfen Necmeddin Okyay'a Saygı Sergisi /AKM Galeri
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Muhammet Emre Yapraklı 

Dijital platformlarda birçok belgesel yer alıyor. Bugünlerde yayınlanan 
Terim belgeseli, belgesellerin ülkemizdeki yaygınlaşması üzerine birçok 
şey düşündürüyor. Nesnellik nasıl sağlanabilir? Neden önceden belgesel 
denildiğinde hayvanlar âlemi anlaşılıyordu?

Boş zamanlarımızda 
belgesel izleriz DiJiTAL 

PLATFORMLARDAN 
YENi ÖNERiLER

Ragnarok
Ragnarok, küçük bir Norveç kasabasında yaşananları konu ediyor. Edda, 
ılık kışlara ve şiddetli yağmurlara maruz kalan bir kasabadır. Burada ya-
şayan insanlar, mevsim değişikliklerinden dolayı oldukça muzdariptir. 
Eğer kimse bu duruma müdahale etmezse, kıyamet çok da uzakta değildir. 
Olağanüstü güçlere sahip kişilerin hikayeleri biz mit tarihinin farklı yer-
lerine doğru götürüyor.

Gambit
Walter Tevis’in 1983 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan The Queen’s 
Gambit, Soğuk Savaş döneminde geçen bir hikayeyi işliyor. Dünyanın en 
iyi satranç oyuncularından biri olan Beth Harmon’ın hayatına odaklanı-
lan dizinin başrolünü Anya Taylor-Joy üstleniyor. Ailesini kaybetmesinin 
ardından kurum tarafından büyütülen Beth, burada çalışan bir görevli-
den satranç oynamayı öğrenir. Satranç'ta olağanüstü bir yetenek sergile-
yen Beth, önüne çıkan tüm rakipleri yenmeyi başarır.

 Sen Ben Lenin 
Sinemalarda yakalayamadıysanız Sen Ben Lenin, bir kasabanın umudu 
olan heykelin çalınmasıyla yaşananları konu ediyor. Bir sahil kasabasının 
tek kurtuluş umudu turizmdir. Tam da bu sırada dalgalar, kasaba sahiline 
ahşap bir Lenin heykeli getirir. Heykelin turistlerin ilgisini çekmesinin ar-
dından belediye heykeli meydana diker. Ülke gündeminde de yer alan bu 
heykel, herkesin dilindedir. Başbakan ve Rus heyeti ile görkemli bir açılışın 
planlandığı sırada Lenin heykeli çalınır. Tecrübeli komiser Erol ve genç ko-
miser Ufuk, heykelin bulunması için Ankara'dan özel olarak görevlendirilir. 
Erol ve Ufuk'un heykeli bulmak için sadece on iki saatleri vardır. Eldeki de-
lillerse kasabanın geçmişine uzanan bir yolun açılmasına neden olur.

Terapist
Dizinin başrollerinde Zeynep Çamcı, İlayda Alişan, Çağdaş Onur Öztürk ve 
Murat Kılıç gibi isimler yer alıyor. "Terapist" isimli dizide Dolunay Soysert, 
Muhammet Uzuner gibi isimler bulunuyor.  Dizinin yönetmen koltuğunda 
Zeynep Dadak oturuyor. Dizide beş cinayet zanlısı, bir doktor ve gizemli bir 
cinayet üzerinden güçlü bir hikaye anlatılacak.

İstanbul Hesabı
İstanbul Hesabı 3 sezondan oluşuyor. Ahmet Mümtaz Taylan İstanbul'un 
gezilecek yerlerini sizin için geziyor. İstanbul Hesabı’nın 3 sezonunda da 
farklı konseptte içerikler bulunuyor. İstanbul’un turistik yönünü gezmek 
isteyenler, İstanbul’un gece hayatına ve arka bahçelerine göz atmak iste-
yenler burada buluşuyor. 

Şaka Bi’ Yana 
Hayattan kesitler anlatarak insanları güldüren stand-upçıların, kendi ha-
yatlarının gerçekleri bu belgeselde ortaya dökülüyor. Stand-upın sırların-
dan bu işe nasıl başladıklarına, sahnede yaşadıkları anılardan kulis soh-
betlerine, şakaları hazırlama süreçlerinden otosansüre kadar her konunun 
derinliklerine iniliyor. Mesut Süre, Cem İşçiler, Cihan Talay, Baturay Özde-
mir, Buse Sinem İren, Aslı Akbay, Oktay Şenol ve Rüya Aslangül’ü takip etti-
ğimiz komik bir yolculuğa hazır mısınız?

Börü 2039 
2039 senesi beyin-makine arayüzlerinin, füzyon enerjisinin ve proto-kuan-
tum bilgisayarların sivil dünyaya etkilerinin hissedildiği, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Çin arasındaki gerilimin gitgide tırmandığı bir yıl. Türkiye 
kendi askeri teknolojisini üreten, gizemli teknokrat Kemal Boratav saye-
sinde rakip ülkelerin seviyesine ulaşmış, karışan dünya düzeninde kendi 
ekseninde tarafsız bir bölgesel güç. Büyük teknoloji markaları ve Savunma 
Bakanlığının desteği ile rekor sürede bitirilen Ötüken Projesi sayesinde İs-
tanbul’un yer altında, kozmik bir karargahta, dünyadaki iki süper bilgisa-
yardan biri Beta+ yapay zeka KAM, ülkeye olabilecek tehditleri hesaplıyor 
ve Boratav’ın yeniden düzenlediği, taarruz ve “son çare müdahale” timi Bö-

rü’nün sayesinde senelerdir ülke terörizmden arınmış halde. Ta ki Mart 15 2039’a kadar...

40
Özgün “hard talk” formatını Türkiye’ye tanıtan “40”ta siyaset, sanat, spor ve 
popüler kültür dünyasının önde gelen isimleri, Cansu Canan Özgen’in ya-
nıtlanması zor sorularına samimi cevaplar veriyor. Her bir yanıt için konuk-
lara yalnızca 2 dakika süre ayrılan programda, toplamda 40 soru soruluyor. 
En sert soruların rengi kırmızı. Konuk cevap vermek istemediği soruları pas 
geçme hakkına sahip. Programda şimdiye kadar dile getirilmemiş ya da so-
rulması zor olanlar gün yüzüne çıkıyor.

Çamaşır Suyu
Yönetmen Büşra Bülbül’ün filmi Blu TV’deki kısa film seçkisi kısmında yer 
alıyor. Pusetteki bebeğiyle, merdiven silerek hayatını kazanmaya çalışan Si-
bel, birikmiş kiralarından dolayı evden atılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Bir taraftan çöplükte çalışan kocası Yılmaz'a ulaşıp durumu çözmeye çalı-
şırken, bir taraftan da apartman dairelerini dolaşarak aylık merdiven para-
sını toplamaya çalışacaktır.

90’lı yılların sonunda, 2000’li yılların başında çok sık duyduğum bir anket sorusu: “TV’de daha çok hangi tür programları izlersiniz?” Bu soruya istisnasız önde çıkan cevap; “belgesel” ol-
maktaydı. Dijitalin bu kadar yaygın olmadığı ve reyting ölçüm cihazlarıyla ilgili şaibelerin ön planda olduğu dönemde bu cevap birçoğumuzu gülümsetiyordu. Zannediyorum o zamanlar 
belgesel algımızda da bir problem söz konuydu, diyebilirim. Belgesel kelimesinin içerisini zürafalar, aslanlar, yılanlar, maymunlar ve ismini yeni duyduğumuz türden nice hayvan dol-
duruyordu. Belgesellerin yalnızca hayvanlar aleminden ibaret zannediyor olmamız bize öğretilen bir çaresizlikti belki de. Mafya dizileri furyası bittiğinde ağa dizileri başlıyordu ve TV’ye 
olan bağlılıkla birlikte kişilerde herhangi bir boşluk bırakılmıyordu. Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programındaki belgeseller gibi yapımlar ara ara belgesel türündeki farklı formatları 
bize öğretiyordu. Hayvanların âleminden başka âlemlerin olabileceği ve sunulabileceği gerçeğini öğrenmeye başlamıştı genel izleyici.

“Belgesel nedir?” sorusunun karşılığında bir genişlik olmasa da hayvan belgeselleri meselesi yalnızca klişe işlerin korunması anlamına geliyordu. Belli araştırmalar ve belgelerin ışığında 
sinematografik bir tabanda yapılması gereken ve arzu edilen belgesellerin nesnellikleri de tartışılır bir noktada duruyor, diyebilirim. Güzelleme yapmak için çekilmeyen biyografik anlam-
da kaç tane belgesel vardır? Bu sorunun cevabı bende yok gibi. Gerçekliğin algılarının yön değiştirmesi hem beyaz hem de kara bir propaganda biçimi haline dönüşmüyor mu? 

Terim  (2022)

Terim mi İmparator mu?
Belgesel meselesini konuşmak isteme sebebim son zamanlarda 
platformlardaki iyi-kötü belgesel bombardımanı diyebilirim. 
Sosyal medyada “trend topik” olan Netflix’te yayınlanan Te-
rim belgeseliyle birlikte bu konuda bir şeyler söyleme ihtiyacı 
duydum ve tavsiyeler vermek istedim. Bir Galatasaraylı olarak 
Fatih Terim’e hayran olduğumu, belgeseli de çok sevdiğimi 
söyleyebilirim. Fakat belgesele olan duygusal yönelimim öznel 
olduğu için doğru bir yargı vermekten uzak duruyor. Belgese-
lin de duygulara olabildiğince boğulduğunu ve bir TRT belge-
seli misali bazı ayrıntıları kenara koymak durumunda kaldı-
ğını iletebiliriz. Belgeselin en sevdiğim yönü doğru senaryo ve 
kompozisyon ile yola çıkılmış olması. Fatih Terim gibi ülkemi-
zin futboldaki “imparator”u için yapılan bu işin dünyanın farklı 
coğrafyalarındaki kişileri için önemli olduğunu düşünüyorum. 
Yalnızca bir UEFA kupası değil iyi bir aile ilişkisi örneğini Te-
rim’in hayatında izleyeceksiniz.

Okan Bayülgen ile kahve yolculuğu
Dijital platformlardaki başka belgesellerin geldiği süreç göz 
önüne alınırsa belgesellerin geniş bir yelpazede bizlere ulaş-
tığını söyleyebiliriz. Bilindik formatların dışına çıkılıyor. Okan 
Bayülgen’in Blu TV’de yayınlanan Göz Açıp Kapayıncaya Kadar 
adlı kahve belgeselini de belki bu şekilde yorumlamakta fayda 
vardır. Kahve tutkunu birinin hayatının nasıl değişip dönüşe-
bileceğini şahit oluyoruz. Kahramanımız Okan Bayülgen uyku 
ile uyanıklık arasında gidip geldiği bir noktada aniden kendi-
ni zamanın farklı şekilde aktığı bir dünyada bulması izleyiciyi 
de uyandırıyor. Bayülgen’e bu gizemli yolculuğunda her biri 
alanında uluslararası çapta tanınan farklı konuklar da eşlik 
ediyor. Senaryosunu Selin Atasoy ile Okan Bayülgen’in yaz-
dığı dokü-dramada, kahvenin tarihinden türlerine, demleme 
şekillerinden, edebiyat, müzik, teknoloji, tıp gibi birçok alanda-
ki yeri ve hakkında merak edilenler sıra dışı ve dinamik hikâ-
ye kurgusu içinde sinema filmi tadında ele alınıyor. Belgeseli 
izledikçe kahvenin tarihine yolculuk yaparken bir taraftan da 
kahve kokularıyla dolu dakikalar geçirecek ve önemli bilgiler 
elde edeceksiniz.

Trump bir 
Amerikan rüyası 
mı?
Amerikan eski başkanı Donald 
Trump’ın hayat hikâyesi “Trump Bir 
Amerikan Rüyası” başlığıyla Netf-
lix’te yayınlanmıştı. Bu belgeseli iz-
lemiş olmanın ciddi anlamda bana 
faydası oldu. Neye faydası var der-
seniz biyografik belgesellere nesnel 
bakışın orantılı olduğu gerçeğini 
göstermek gerekir. Trump’ın gençlik 
yıllarındaki ilerleyişinden siyasetin 
içerisinde var oluşuna kadar giden 
uzun yolculuk sunuluyor. 4 bölüm 
içinde izleyeceğiniz portre siyaset ve 
para ilişkisi anlamında birçok çıka-
rım yapmanıza faydalı olacaktır. 
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İstanbul için
bienal vakti

Litros Sanat olarak bu sayımızda da kültür sanat ajandamız oldukça dolu. Eylül ayı ile birlikte kültür sanat sezonunu açtık. Etkinliklere de sonbaharın enerjisi yansıdı. 
İstanbul’daki sanatseverleri hareketli bir sezon bekliyor. Sanatın kalbi İstanbul’da her yıl merakla beklenen İstanbul Bienali’nden müjdeli haber geldi. 17. İstanbul Bie-
nali 17 Eylül’de kapılarını sanatseverlere açmaya hazırlanıyor. Farklı alanlardan katılımcıları bir araya getiren bienal multidisipliner etkileşimi artırmayı hedefliyor. 
Ayrıca İstanbul’da etnik müzik rüzgarı da etkili olacak. Macar müziğinin sevilen grubu Kaláka, 23 Eylül’de AKM’de İstanbullular ile buluşacak. Sanat ajandamızın tiyatro 
bölümünde de Ingmar Bergman’ın kült filminden Kayhan Berkin tarafından tiyatroya uyarlanmış “Evlilikten Sahneler” isimli oyun var. Ece Dizdar, Kayhan Berkin ve 
Naz Buhşem’in oynadığı oyun kadın erkek ilişkilerine ışık tutuyor.

Sergi
Boşlukta Mevcut
Taksim Sanat

Konser
Cem Adrian an Epic Symphony
17 Eylül Cumartesi saat 21:00
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava 
Tiyatrosu

Müzikal
Broadway’den İstanbul’a Müzikaller 
20 Eylül Salı  Saat :21.00
Maximum Uniq Açık Hava

Tiyatro
Kum Zambakları 
22 Eylül Perşembe 20.30 
Zorlu PSM

Yolunuz 
düşerse

Etnik müzik 
tınıları 
Taksim’den 
yükselecek
Kültür sanat ajandamız sizi 
etnik tınıların yolculuğuna 
da çıkarıyor. Taksim’den Ma-
car müziğinin notaları yükse-
lecek. 53. sanat yılını kutlayan 
Macar müzik grubu Kaláka 
ikinci kez İstanbul’a geliyor. Grup adını Macaristan’ın Erdel bölgesinden alıyor. O bölgede 
Kaláka ismi “birlikte çalışmak” anlamına geliyor. Adlarından da anlaşılacağı gibi “Müzik işi 
grup işidir, kolektif çalışmanın ürünüdür.” şiarı ile kurulan grup, Macar şiirinin en güzel ör-
neklerinden esinlenerek yaptıkları besteleri halk müziği formatında seslendiriyor. Gruptaki 
çalgı aleti çeşitliliği dinleyenlerin kulaklarının pasını siliyor adeta. Gitar, klarnet, ağız kopuzu 
ve ukulelenin tınılarının armonisi eşsiz yolculuğa çıkarıyor etnik müzik severleri. Müzik ve 
şiirin keyifli birlikteliğine şahit olmak isteyen sanatseverler Macar müzik grubu Kaláka’yı 23 
Eylül’de Taksim AKM’de dinleyebilecek. 

Bergman’a Türkçe uyarlama
İsveçli oyun yazarı ve yönetmen Ingmar Bergman’ın 
mutlaka bir eserini izlemiş, “Yaban Çilekleri” filminden 
bir replik mutlaka zihninizin bir kenarında tüm cazibesi 
ile saklanmıştır. Kültür sanat ajandası olarak Bergman 
severler için bir etkinlik seçtik. Ingmar Bergman’ın kült 
filmi “Evlilikten Sahneler”  Kayhan Berkin tarafından 
tiyatroya uyarlandı. Johan ve Marianne isimli bir çiftin 
10 yıllık evliliklerini kadın-erkek ilişkileri bağlamında 
ele alan oyun, izleyicilere “İki insan bir ömür bir arada 
yaşayabilir mi?” sorusunu soruyor. Başrollerde Ece Diz-
dar, Kayhan Berkin ve Naz Buhşem yer alıyor. Sorunları 
eski yöntemlerle çözemediklerini fark eden çiftin ger-
çeklerle yüzleştiklerinde yaşanan bu yüzleşmeyi nasıl 
karşılayacaklarını anlatan tiyatro oyunu Zorlu PSM’de 
20 Eylül’de izleyenlerle buluşacak. 

Sanat Ajandası’nda: yılın  merakla beklenen sanat olayı 17. İstanbul Bienali, Macar müzik grubu 
Kaláka, Zorlu PSM tiyatro oyunu “Evlilikten Sahneler” ve yolunuz düşerse önerileri sizleri bekliyor.

Bienal rüzgarı 
İstanbul’da
İstanbul’a artık sonbahar rüz-
garı hakim. Kulağımızda her ne 
kadar Teoman’dan “İstanbul’da 
Sonbahar” çalsa da bir gözümüz 
sonbahar ile açılan kültür sanat 
sezonunda. Sezonun açılması ile 
birlikte şunu söylemekte fayda 
var: İstanbullular bu yıl da kültü-
re ve sanata doyacak. Litros Sanat 
kültür sanat ajandası olarak sezo-
nun ilk kapsamlı işini duyurmanın 
heyecanını yaşıyoruz. İstanbul’da-
ki sanatseverlerin her yıl heyecan-
la beklediği İstanbul Bienali 17 
Eylül’de kapılarını açıyor. Bu yıl on yedinci edisyonuyla güncel sanatın buluşma 
merkezi haline gelecek olan 17. İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü Ute Meta Bau-
er, Amar Kanwar ve David Teh üstleniyor. Bienal, birden fazla farklı sanat dalları-
nı bir araya getiren sergilerden oluşuyor. 17. İstanbul Bienali’ne sanatçı, düşünür, 
yazar, şair, araştırmacı, mimar, radyo programcısı, balıkçı, aktivist gibi daha birçok 
alandan 500’ün üzerinde katılımcı kolektif ve bireysel çalışmaları ile katkı sağla-
yacak. İstanbul Bienali’nin mekanları İstanbul’un eski ve karakteristik semtlerin-
den seçilmiş. Beyoğlu, Kadıköy, Fatih ve Zeytinburnu’nda yer alan 12 sergi mekâ-
nının yanı sıra, şehrin dört bir yanında sayıları 50’yi aşan kitapçı, sahaf, hastane, 
huzurevi, kafe, metro durakları ve bir radyo istasyonunda izleyiciyle buluşacak.  
İstanbul’un eski semtlerinin seçilmesindeki en önemli faktör mahalle kültürünün 
bazı bölgelerde hâlâ canlı olması. Bienal kapsamındaki eserler böylelikle bizlere 
mahalle ve mahallelilerle kurulan ilişkileri de sanat kapsamında anlatacak. 

s.yesil@litrossanat.com 
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