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  Resmin Şairi 

Devrim Erbil: “Şiirdeki duygusallık benim resimlerimde titreşimle, 
ritimle birleşerek yepyeni bir duyarlılığın renkle ifade ediş şeklini 
gösteriyor. O yüzden şiirin benim hayatımda çok önemi var.  
Zaten resimlerime şiir yazdığım için değil resmin şiirsel duygusal 
bir boyutta olduğu için bana resmin şairi diyorlar.”  
Zeynep Okumuş’un röportajı sayfa 12’de.
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  Türkler gibi  
hissediyorum
Ressam Ursula Soltermann Katipoğlu: “Türkler gibi de 
hissediyorum. Eskiden daha üst yaşlardakiler eserle-
rimi takip ediyordu. Şimdi gençlerden de eserlerime 
çok ilgi olduğunu fark ettim. Yakından takip ediyor-
lar ve seviyorlar. Bu arada ben kimse sevsin ya da 
beğensin diye değil kendim istediğim için yapıyorum.”  
Hakan Akar’ın röportajı sayfa 2’de.
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  En anlamlı ifade “şiir”
Şair Zeynep Karaca: “Neden şiir? Neden hayat? gibi bir 
sorunun cevabıdır. Buna çok çeşitli cevaplar verilebi-
lir. Ben içimde, dünyaya bir şeyler söylemek isteyen o 
sesin; en gerçek ve en anlamlı ifadesini kendini şiirde 
bulduğuna inandığım için diyebilirim. Yaşam boyu sizi 
terk etmeyen duygularınız vardır, sanatın da derinine 
indiğimizde buralardan dünyaya kendini gösterir.”  
Muhammet Fatih Dur’un röportajı sayfa 4’de.
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  Hepimizin cebinde  
Google Maps var
Koleksiyoner Bekir Cantemir: “Eski çağlarda haritacı-
lar arkeologlar ve istihbaratçılardır. Çünkü o bölgenin 
bilgisini alırlar ve oraya götürürler. Fotoğrafın ve ile-
tişimin olmadığı bir  yer ve gezenin anlattıkları ile 
sözlü kültür üzerinden tasvirlerin aktarılması ile bu 
aktarım yaygın hale gelir. Bundan dolayı bu anlamıyla 
geçmiş çağların stratejik bir değeri vardır. Günümüzde 
artık hepimizin cebinde Google Maps  girmişken siz 
bile buraya gelirken konum verisi kullanmışken bu 
stratejinin nerede olduğuna dair yeni yorumlar çıkar.”  
Rukiye Kürek’in röportajı sayfa 6’da.
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  Bilal Kemikli’den öneriler
“Ulu Cami’nin Bilge İmamı Süleyman Çelebi”, “Ateş-i Aşk”, “Kıyıya 
Vuran Deniz”, “Arif Hikmet Beyefendi”, “Şehir, Hayat ve Derviş”, “Kapı”, 
“Sûfi, Aşk ve Ölüm”, “Suah-ı Gaybi”, “Mevlana’nın Kalbine Açılan Kapı” 
ve “Yunus Emre” kitaplarının yazarı Prof. Dr. Bilal Kemikli’ye “Süley-
man Çelebi ve Mevlid temalı hangi kitapları okuyalım?” diye sorduk.  
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da.

  Ruhu doyuran sanat zamanı
Sanat ajandasında; Galata Mevlevihanesi’nde Fatih Çıtlak’ın Mesnevi 
sohbeti, Şişhane Meydanı’nda gerçekleşen Derya Türkan konseri 
ve  İş Sanat Galerisi’ndeki  Mustafa Pilevneli’nin “Mavilerde 60 Yıl” 
sergisi sizleri bekliyor. 
Selva Yeşil’in yazısı sayfa 16’da.
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MÜZİĞİMİZ  
ÖZÜNÜ KORUMA  
SINAVINDA
Türk müziğinin bugününü ve geleceğini ele aldığımız dosya  
haberde Türk müziği alanında önemli çalışmalar yürüten  
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz, eserlere ses veren birbirinden  
kıymetli ses sanatçıları; Yaprak Sayar, Çiğdem Yarkın ve  
Selin Yücesoy görüşlerini paylaştılar. 

Merve Tuç’un haberi sayfa 8’de.



K I S A  H A B E R

 “İsmi Lâzım Değil”  
ziyaretçilerini bekliyor

Küratörlüğünü Brigitte Pitarakis 
ve Selen Ansen’in üstlendiği “İsmi 
Lâzım Değil” sergisi, 11 Aralık’a 
kadar Abdülmecid Efendi Köşkü’nde 
sanatseverlerle buluşuyor. Bizans 
döneminin doğaüstü ve bilinmez 
olana ilişkin sembolik dünyasından 
hareketle, güncel sanatta bilinmez 
olanın temsilini sorguluyor.

 Yapı Kredi Kültür’den  
yeni sergi

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahip-
liği yaptığı “Hayat, Ölüm, Aşk ve 
Adalet”   isimli sergi farklı toplum-
lardaki adaletsizliklere aşk, umut 
ve direnişle bakmayı öneriyor. 2 
Ocak 2023 tarihine kadar Yapı Kredi 
Kültür Sanat Galeri’de ziyaretçile-
rini bekliyor. 

 Boğaziçi’nden  
iki yeni ödül

Bu yıl 21-28 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek 
“10. Boğaziçi Film Festivali” 
ulusal ve uluslararası film 
yarışmaları kapsamında 
verilen ödüllerine ödüllerine 
“SİYAD Ödülü” ve “FEDEORA 
Ödülü” eklendi.

 İddialı fotoğraflar 
ödüllendirildi

Dünyanın en prestijli uluslara-
rası fotoğraf yarışmalarından 
olan Siena Fotoğraf Ödülleri’nin 
kazananları belli oldu. Birinci, 
Yunanistan’daki yangında 
çektiği fotoğrafla Konstantinos 
Tsakalidis olurken, Türk fotoğ-
rafçı Deniz Kalaycı yarışmada 
dereceye girdi.

 Melihat Gülses  
rüzgarı esecek

Melihat Gülses’in sahne aldığı, 
Aslıhan Özel ve Özer Özel’in 
hazırlayıp sunduğu “Aşk 
Olmazsa Meşk Olmaz” kon-
seri 18 Ekim Salı günü Fatih 
Kültür Sanat Merkezi’nde ger-
çekleşecek.

 “Karmakarışık” 
AKM’de

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 
kapsamında İstanbul Dev-
let Tiyatrosu oyunlarından 
“Karmakarışık” 29-30 Ekim 
tarihlerinde Atatürk Kültür 
Merkezi’nde tiyatroseverlerle 
buluşacak..

P L A S T İ K  S A N A T L A R

Öncelikle kısaca kendinizden bahseder misiniz?

İsviçre’nin Rhône Vadisi ve Alp Dağları’nda bulu-
nan Wallis bölgesinde doğdum. Köyümüz dağlarla 
kaplı bir yerdeydi. Doğal güzelliklerin içerisinde 
büyüdüm, keyifli bir çocukluk geçirdim. Her gün 
dağları görüyordum. Sion Güzel Sanatlar Akademisi 
Resim Bölümünden mezun oldum. Zürih’te üç sene 
vitray atölyesi “Maeder” de çalıştım ve bu benim 
renk anlayışımı derinleştirdi. Wallis Brig’de üç 
sene resim öğretmenliği yaptım. Karma sergilere 
katıldım. İlk kişisel sergimi “Galeri Jodok” Brig’de 
açtım. Kendimi bildim bileli hep resim yapıyordum. 
6 kardeşimle birlikte bir çiftlikte büyüdük. Hatırladı-
ğım kadarıyla çiftlikte sürekli resimler çiziyordum. 
Çocukken kızıyorlardı bana sürekli her bulduğum 
yere çizim yaptığım için. Gazetenin kenarına duvar-
lara neresi olursa çiziyordum sürekli. Gördüğüm her 
şeyi ve kafamdakileri sürekli resme döküyordum. 
Ailem sayesinde öğretmenlerim bu durumu fark etti 
ve sanatçılığım da bu şekilde başlamış oldu.

İsviçre’den Türkiye’ye uzanan hikayenizi de sizden 
dinlemek isterim.

İsviçre’de yaşadığım dönem arkadaşlarım sürekli 
bana Yusuf Katipoğlu’nun eserlerinden bahsediyor-

lardı. Türkiye’ye gezmeye geldiğimde de Trabzon’da 
kendisiyle tanıştım. Onun atölyesini gördüm ve 
yaptığı resimlerden çok etkilendim dürüst olmak 
gerekirse. 1980’de Türkiye’ye yerleşip eşim sanatçı 
Yusuf Katipoğlu ile evlendim. 30’u aşan kişisel 
sergi açtım. Sayısız karma sergide yer aldım. Halen 
çalışmalarıma Kuzguncuk’ta eşim değerli sanatçı 
Yusuf Katipoğlu ile yaşamış olduğum ev atölyesinde 
sürdürüyorum. Çok değerli bir sanatçıydı kendisi. 
Hayatımız resimle devam etti. Çok güzel bir evlilik 
yaşadık kendisiyle aramızdan ayrıldığı güne kadar. 
Vefatı sonrası çok zor günler yaşadım.

Çocuklarınız da sanatçı mı sizler gibi?

Birisi mühendis. Diğeri ise film yönetmeni Ferit Kati-
poğlu. Kendisini çektiği filmlerden ve projelerinden 
tanırsınız.

“Maviden Kırmızı Dalgaya” serginizi sizden dinle-
yebilir miyiz? Bu sergiye gelenleri neler bekliyor?

Bu sergimde İstanbul’da ve Türkiye’de yaşadığım 
zaman diliminden ve özellikle son dört yılda eşim 
değerli ressam Yusuf Katipoğlu’nu kaybedip pan-
demiyi yaşadıktan sonra, içimdekileri akıtarak 
yaşama bağlanmasının, umut etmesinin göster-

Kırk iki yıl önce yolu Türk ressam 
Yusuf Katipoğlu ile kesişen ve son-
rasında Türkiye aşığı olan İsviçreli 
sanatçı Ursula Soltermann Katipoğ-
lu’yla tanıştıracağım sizleri. Yeni 
sergisi “Maviden Kırmızı Dalgaya” 

ilgili röportaj yapmak için buluştuk kendisiyle. 
Umudu, yaşama bağlanmayı, geri dönüşü simge-
leştirdiği yapıtları “Maviden Kırmızı Dalgaya” adlı 
resim sergisini gerçekleştirdiği Galeri Diani’de çok 
keyifli bir röportaja imza attık. Ursula Soltermann 
Katipoğlu’nun “Maviden Kırmızı Dalgaya” adlı ser-
gisi gezip görmek isteyenler için 22 Ekim’e kadar 
Galeri Diani’de sergilenecek. Bu sergide sanatçı edin-
diği deneyimlerini yalınlaştırıp, son zamanlarda 
tüm dünya ve ülkemizde insan kaynaklı yaşanan 

faciaların etkilerini dinginleştirerek, yaşama sevin-
ciyle birleştiriyor. Paletindeki renkleri ana renklere 
yaklaştırıp zaman ve mekân öğelerini birbiri içinde 
eriterek izleyiciye aktarıyor. Ursula Soltermann 
Katipoğlu, sanatsal dilinin tuvale aktarımında her 
zaman için öncelikle renklerle düşünüp, sonrasında 
renklerin uyum ahenk ve zıtlığını, açık koyu den-
gelerini kurup formlarını ona göre yerleştirdiğini 
belirtiyor. Kendini bir anlamda peyzaj ressamı 
olarak adlandıran Ursula Soltermann Katipoğlu 
eserlerinin çoğunun soyut ve somut arasında ince 
bir çizgide dururken daha çok soyut olarak adlandı-
rabileceğini söylüyor. Gelin isterseniz “Renk benim 
için her şeydir” diyen Ressam Ursula Soltermann 
Katipoğlu ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajı-
mıza geçelim hep birlikte.

Derin İzler 
Bıraktı

İstanbul Sanatımda
gesi olarak, yumuşak bir dalga formunda 
karşımıza çıkan kırmızı bandı yoğun-
lukla kullandığımı belirtmek istedim 
eserlerimde. Umudun göstergesi olarak 
kullandığım ‘Kırmızı Bant’ı adeta umut 
simgesine dönüştürdüm. Türkiye’nin 
bana verdiği renkleri, yaşam sevinci ve 
doğasının zenginliği, dağlar ovalar tekto-
nik oluşumları, eski çağların yerleşimleri 
(örneğin Göbeklitepe), eski kent yerleşim-
leri, kalıntılar ve hala toprak altında kalan 
medeniyetler ve tabi ki İstanbul’da yaşa-
mak sanatımın üzerinde derin izler bıraktı 
ve ben bunları soyutlaştırarak yapıtlarıma 
aktardım. Bu sergide yaşama sevincinin 
göstergesi olarak ana renklere dönme isteği 
hissettiğimi belirtmek istedim eserlerimde. 
Karanlığı kovarak aydınlığa işaret etmeye 
çalıştım umudu göstererek. Boynumda 
gördüğünüz kırmızı şalı da bir arkadaşım 
hediye etti. Ben de bu sergimde giyerek 
“Maviden Kırmızı Dalgaya” sergime dikkat 
çekmek istedim.

 Eşimle sanat tarzlarımız  
çok ayrıydı

Bu serginizde eşinize adadığınız bir ese-
riniz var mı?

Sergimde eşim Yusuf Katipoğlu’na atfet-
tiğim iki tane eserim var. Eşimle sanata 
bakışlarımız çok farklıydı. Birbirimizin 
eserleri üzerine eleştirilerde bulunuyorduk. 
Eşimle daha önce çok fazla ortak sergimiz 
olmuştu. Ancak başından beri Yusuf’la 
atölyelerimiz ve tarzlarımız ayrıydı. Resim 
yaparken yanında kimseyi istemiyordu.

 Anadolu beni kendisine  
hayran bıraktı

Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan yabancı 
bir ressam olarak sizi burada en çok etki-
leyen ne oldu?

Turist olarak gezdiğim zamanlardan beri 
binalar ve renkler beni çok etkilemişti. 
Anadolu beni kendisine hayran bıraktı. 
Hala çok etkilenirim ne zaman o dağları, 
bayırları Türkiye’nin o güzel tarihi yerle-
rini gezsem. Sanat olarak öyle tek tonda 
yapılar görüyorsunuz ki büyülenmemek 
elde değil. Etkisinden çıkamıyorsunuz 
adeta. Ne zaman o eski yapıları görsem 
beni yapıldığı zamanlara götürüyor ve ger-
çekten çok etkiliyor. Türkiye’yi tıpkı eşim 
gibi çok derinden sevdim. Dünyanın diğer 
bütün köşelerinden farklı olduğunu hisse-
diyor ve düşünüyorum. Benim için adete 
bir ‘İkinci Vatan’.

 Resim yaparak hayata  
tutundum

Sanatı nasıl tanımlarsınız?

Sanat şu anda bence dünyanın en güzel 
şeyi. İyi ki sanatçıyım diyorum. Sanatsız 
hayat benim için çok zor olurdu. Eşim res-
sam Yusuf Katipoğlu’nu da kaybettikten 
sonra resim yaparak hayata tutundum.

İstanbul’un sanatınıza etkisi nasıl oldu?

Bir mega kent olan İstanbul’u tanımaya ve 
öğrenmeye çalıştım. İstanbul’un canlılığı, 
bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, semt 
pazarları beni çok etkiledi. Başlarda Türkçe 
bilmediğim için kendimi daha yoğun bir 
biçimde resimle ifade etmeye başladım. 
Tıpkı İstanbul‘un kendisi gibi renklere 
yöneldim ve kendimi soyut ile somut 
arasındaki çizgide buldum. İstanbul’da 
oturuyorum ve doğal olarak sanatımda da 
etkisi oldukça yoğun. Uzunca bir süreden 
beri yapıtlarımda hep şehri, şehir yaşamını, 
canlılığını, bitmek tükenmek bilmeyen 
enerjisini yansıtmaya çalıştım. Şehrin 

değişimi benim yapıtlarıma da yansıdı. 
Örneğin gökdelenler ve camları daha açık 
maviler ve griler olarak resmettim. Yıllar 
sonra yapıtlarıma baktığımda gördüğüm 
ince ve derin duyguların çocukluğumun, ilk 
gençlik yıllarımın geçtiği Alp Dağları’nda 
mı yoksa Türkiye’de mi yaşamış olmaktan 
kaynaklandığını ayırt edemiyorum.

Sanat akımları açısından sizi en iyi 
anlatan dönem ve çalışmalar için neler 
söylersiniz?

Rusların avangardları vardı 1890-1930 
yılları arasında, oradaki akımları söyleye-
bilirim. Minimalist eserler vardı bu akımda 
ama ben o kadar minimalist değilim onu 
da söylemek isterim. O akımı hala çok sevi-
yorum.

Eşsiz sanat yapıtı sizce nasıl olmalı?

Sizin kendiniz gibi olmalı. Başka birisi-
nin eserine asla benzememeli. Size özgün 
olmalı. 

Anadolu sanatı sizce dünyayı etkiledi mi?

Kendi açımdan söylemek gerekirse beni 
çok etkiledi.

Batı’nın sanatı ile doğunun sanatını nasıl 
karşılaştırırsınız, en temel farklılıklar 
neler?

Dünya enternasyonal olduğu için sanat 
akımları da birbirine karışmış durumda. 
Bunu takip etmek zor geliyor, bir eser gör-
düğünüzde kimden nasıl etkilendiğini 
söylemek de zor olabiliyor.

Sizi sevenlere ve sanatseverlere  
bir mesajınız var mı?

Kendi iç seslerini dinlesinler ve asla vaz-
geçmesinler. Çok sanatçı var günümüzde 
bunun farkındayım ancak kendilerine özgü 
yapılarını dışarıya koymaları gerekiyor 
dikkat çekmeleri için.

 Türk mimarisine hayranım

Anadolu mimarisinin en ilgi çekici yönü nedir sizce?

Beni bu ülkeye çeken  en çok tarihi ve mimarisi oldu. Yunan ve Roma tarihi beni bu 
kadar etkilememişti. Ancak Osmanlı ve Türk tarihine, mimarisine hayran oldum. 
Küp halindeki yatay Osmanlı tarihinden günümüze kalma çeşmeleri çok seviyo-
rum. Doğudan gelen Türk mimarisine  çok hayranım. Anadolu’daki o eski simetrisi 
farklı evleri çok beğeniyorum. Türk minyatürünün renk anlayışına hayranım. 
Bununla birlikte Anadolu’daki halkın yaptığı dokuma ve kilimleri çok beğeniyo-
rum. En önemli ilham kaynağım ise Türkiye’nin sıradağları, ovaları ve rüzgârları.

Şah Hatâyî’nin  
Gönül Evi’nde aşk

Şah Hatâyî, Divânı’nındaki bir gazelinde, gönül 
evinin bayındır hâle gelmesinin ancak aşkla 
mümkün olacağını söyler. Beş beyitten oluşan 
gazel şöyledir :

Dilberâ gözden cemâlin bir nefes dûr olma-
sın / Yaşlı çeşmimde yüzünden ayrı hiç nûr 
olmasın

Tâ ki aşkınla senin mamur oluptur dil evi / 
Aşkın ol viraneden bir lahza mazur olmasın

Ebr-i nisân tâ cemâlin gülşenine su verir / 
Katre-i eşkimden özge anda yağmur olmasın

Tâ ki senden ayrı düştüm görmedim sabr u 
karar / Hiç âşık dilberinden zâr mu mehcûr 
olmasın

Tâ seni sevdi Hatayî oldu destan âleme / 
Kimesne anın tek aşkında meşhur olmasın

Ey Dilber, ey güzeller güzeli, ey her şeyi yoktan 
var eden Yüce Yaratıcı, cêmâlin, yüzün, ay gibi 
güzel varlığın bir an, bir soluk, bir nefes gözden 
uzak olmasın. Nereye baksam, Seni göreyim. 
Neye kulak kesilsem, Seni işiteyim. Nereye 
dönersem Yüz’ünün orada olduğunu göreyim, 
bileyim, tadayım. Bu, mutlak tevhittir, cem-
dir, birliktir, her şeyde ve her yerde Yaratıcı’yı 
görebilmektir, bir an bile O’ndan gâfil olmama 
dileğidir.

Böyle böyle, gönül evi, Sen’in aşkınla mamur 
hâle gelecek, güzelleşecek, Sen’in sonsuz 
ve mutlak varlığının feyizleriyle dolacaktır. 
Sen’in aşkın, bir an gönül evi denilen vira-
neden, Sen’siz yıkık ve harabe olan o evden 
bir an için uzak olmasın, uzak olmak için bir 
mazereti bulunmasın… Kuran’da, Necm Sûresi 
17. Âyette buyurulduğu üzere, “göz ne şaşsın ne 
de başka bir yöne baksın.” Sadece Seni görsün. 
Her şeyin, Sen’in ism-i şeriflerinin tecellisi oldu-
ğunu bilsin, her görünenin, Sen’in bir sıfatın 
olduğunu idrak etsin, her eylemin, Sen’in irade 
ve ihtiyarınla, takdirinle vücut bulmuş oldu-
ğunu algılasın, nihayet, bütün oluş ve işleyişin, 
Zât’ının kâmil tecellileri olduğunu fark etsin. 

Nisan yağmuru, Sen’in Cemâl’inin gül bahçe-
sini sular. Benim gözyaşlarım dışında orada bir 
yağmur olmasın, su bulunmasın. Cemâlinin gül 
bahçesi, sadece ve sadece benim gözyaşlarımla 
sulansın… Ebr-i Nisân mazmunu, belirtilmese 
de “dürr”e yani inciye gönderme yapıyor. Bu 
telmih ile Hatâyî şunu ima ediyor olabilir : 
Gözyaşlarım Sen’in mutlak varlık ve birliğinin 
gül bahçesini yani anlam dünyasını besliyor. 
Gözyaşımdan bir damla, oradaki bir istiridyeye 
isabet edebilir ve inciye dönüşebilir. İnci, haki-
kat-i Muhammediyye sırrıdır. O Muhammedî 
sır ile ben de sırlanayım, O’ndan feyizleneyim, 
benim de gönül evimde o hakikat kemâliyle 
tecelli etsin…   

Senden bir an için ayrı düşmek istemiyorum. 
Sabrım ve kararım kalmaz o zaman. İçim çöl-
leşir, gönül evim viraneye döner, mahvolurum. 
Hiç âşık, Sevgili’sinden ayrı düşer mi, düşmek 
ister mi? Düşerse hali nice olur? Bu, onun mah-
vına sebep olmaz mı?

Hatâyî, seni candan sevdi ve âleme destân oldu, 
dillere düştü, herkes O’ndan söz etmeye başladı, 
aşk ile şöhret buldu. Kimse, O’nun gibi, aşkıyla 
ünlenmesin, dillere destân olmasın…

S A D I K  YA L S I Z UÇ A N L A R
s.yalsızucanlar@litrossanat.com 

Yusuf Katipoğlu ve Ursula Soltermann

Ursula Soltermann Katipoğlu ve Hakan Akar Türkiye’yi ikinci vatanı olarak gören ve Türk ressam  
Yusuf Katipoğlu’yla evlenerek adeta bizden biri olan 
Ressam Ursula Soltermann Katipoğlu, “Maviden Kırmızı 
Dalgaya” adlı sergisini Litros Sanat için anlattı:

İstanbul’da yaşamak sanatımın üzerinde  
derin izler bıraktı ve ben bunları soyutlaştırarak 
yapıtlarıma aktardım. Bu sergide yaşama  
sevincinin göstergesi olarak ana renklere  
dönme isteği hissettiğimi belirtmek istedim. 
Eserlerimde karanlığı kovarak aydınlığa işaret 
etmeye çalıştım umudu göstererek.”

 Gençler eserlerimi  
yakından takip ediyor

İsviçre doğumluyum ama 40 senedir 
burada yaşayan biri olarak kendimi 
Türkler gibi de hissediyorum. Eski-
den daha üst yaşlardakiler eserlerimi 
takip ediyordu. Şimdi gençlerden de 
eserlerime çok ilgi olduğunu fark 
ettim. Yakından takip ediyorlar ve 
seviyorlar. Bu arada ben kimse sev-
sin ya da beğensin diye değil kendim 
istediğim için yapıyorum. Resim yap-
maktan çok mutluyum ve huzurlu 
oluyorum resim yaptığımda. Yaptı-
ğım eserin içerisine giriyorum adeta 
yaşıyorum o anları. Yaptığım eserler 
ortaya çıkınca da beni çok etkiliyor.

 Doğduğum çiftlikte  
açtığım sergimi unutamam

Ressamlığa dair en unutamadığım 
anım ailem sayesinde gerçekleşti. 2012 
yılları olabilir tam tarihi hatırlamıyo-
rum ama ne zaman bundan bahsetsem 
çok etkilenirim. İsviçre’de ailemle 
birlikte doğup büyüdüğüm çiftliği-
mizde ailemin desteğiyle resim sergisi 
açmıştım. Ailem büyük hazırlıklar 
yapmıştı, çok güzel süslemişlerdi. Çok 
duygulanmış ve çok etkilenmiştim. 
Çok da güzel bir sergi olmuştu.

H A K A N  A K A R
h.akar@litrossanat.com 
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K I S A  H A B E R

 Hicaz’daki 40 yıl 

Belgesel yapımcısı ve fotoğraf 
sanatçısı Ömer Faruk Aksoy’un 
kutsal topraklarda objektifine 
yansıyan fotoğraflarından 
oluşan “Bir Belgeselcinin 
Hicaz’daki 40 Yılı” isimli fotoğ-
raf sergisinin açılışı 11 Ekim’de 
TBMM Milli Saraylar Saray 
Koleksiyonları Müzesi Sanat 
Galerisi’nde ziyarete açıldı.  

 124 saat Manas  
okuyarak Guinness’e 
girdi

Bursa’da 4’üncüsü gerçekleştirilen 
Dünya Göçebe Oyunları kapsa-
mında Kırgızistan Cumhuriyeti’nin 
desteğini alarak düzenlenen 
“Manas Haftası” etkinliklerinde 
124 saat Manas Destanı’nı okuyan 
Manasçı Rısbai İsakov, Guinness 
rekorlar kitabına girdi. 

 Travis, İstanbul’da 
sahne alacak

İngiliz popunun alternatif 
İngiliz rock müziğine dönüş-
mesinde büyük rol oynayan ve 
sayısız hite imza atarak pek çok 
prestijli müzik ödülünün sahibi 
olan Travis, 19 Ekim’de Zorlu 
PSM’de sahne alacak.

 Filistinli Meryem’in 
hayatı sahnede

Filistin’de yaşayan Filistinlilerin 
yaşadığı zulüm ve bu zulümlerin 
getirdiği psikolojik sıkıntılara 
odaklanan “Filistin Hakkında 
Konuşmalıyız!” adlı tek kişi-
lik tiyatro oyununun 24 Ekim 
Pazartesi günü Dr. Kadir Topbaş 
Kültür Merkezi’nde galası gerçek-
leşecek..

 Çukurcuma’da  
antika festivali

Beyoğlu Kültür Yolu Fest ival i 
kapsamında pek çok etkinlik ve 
müzayedenin düzenlendiği “Antika 
ve Sanat Festivali”nde ilk açılış ve 
müzayede Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Ahmet Misbah Demir-
can’ın katılımıyla gerçekleşti. Festival 
boyunca antikacılar Çukurcuma’da 
antika meraklılarını bekliyor.

 “Ten ve Ruh” 
Dolapdere’de

Beral Madra’nın küratörlü-
ğünü yaptığı  “Ten ve Ruh” 
isimli karma sergi  1980’ler 
ve 1990’larda doğmuş olan 
14 sanatçının eserlerini bir 
arada sunuyor. Sergi 31 Ara-
lık tarihine kadar Evliyagil 
Dolapdere’de sanatseverleri 
bekliyor. .

Kayıp kitaplar üzerine

İlkokulda okumaya en geç geçen öğrenciler-
den biri de bendim. Uzun bir süre de oldukça 
yavaş okudum. Önüme bir kitap konulduğu 
anlarda yaşadıklarım da aklımda: Harfler bir-
birinin içine giriyor, farklı şekiller oluşuyor, o 
sırada bir hayal kurmaya başlıyor, dışardan 
bir kuşun sesi kulağımı cırmalıyor, okuduğum 
heceyi unutuyorum ve başa dönüyorum. Yılın 
sonunda sınıfın geri kalanının içinde bir hayli 
geriye düştüm. Çözümü nasıl buldum bilmi-
yorum ama kendi kendime, biraz da gizliden 
gizliye kitap okumaya başladım. Tek hedefim 
ikinci sınıfa geçince çok daha seri okuyabil-
mekti. Bu masumane hırs okumamı seri hale, 
okumayı da alışkanlık haline getirdi. Sıranın 
altında, beden dersinde, sıkıcı pazar günlerinde 
kitap bana hep yeni bir dünyanın kapısını açtı. 
Kimseye ihtiyacım olmayan bir dünya… 

İlk gençliğim kitaplarını saplantılı biçimde 
bağlı insanları tanıyarak geçti. Onları okuya-
rak da tanıdım, yüz yüze de tanıştım. Yıllar 
geçtikçe ben de onlara benzedim. Artık bir kita-
bımı yerinden oynatan sebep ve dağınıklığın 
içindeki düzeni bozan gizli eller en büyük düş-
manım. Ama artık başka bir sorunum/ arzum 
daha var: İstediğim her kitaba ulaşamamak, 
kayıp kitapların peşine düşmek. Aramak, bul-
mak, sonra yine okumak.

Yazacağım bir yazıyla alakalı hiç bilmediğim 
bir dilde bir kitaba mı rastladım? Atalım sepete. 
Sahafta ilk forması kopuk bir roman mı bul-
dum? Derhal kitabın adını, yazarını araştırmaya 
başlamalıyım. Yolda aniden karşıma çıkan 
kitaplar mı? Evet, onları kendime doğru çek-
tiğime inanıyorum.

Peki ya tamamen kaybolanlar, orta olmayan-
lar, anısı bile kalmayanlar? Bu zamana kadar 
onlara rastlamadım. Ama son günlerde onlar-
dan bahseden güzel bir kitap bizi karşıladı. 
Giorgio Van Straten’in Kayıp Kitapların İzin-
de’si birkaç haftadır elimde. Aslında sadece 82 
sayfa. Ancak iç dinamiği gereği birçok paralel 
okumaya açık. Galiba bu nedenle bir türlü bit-
miyor, yeniden başlıyor. İtalyan yazar, bugüne 
kadar şahit olduğu, duyduğu, okuduğu tüm 
kayıp kitapların hikâyelerini okura anlatmaya 
çalışmış. Sayıları çok. Tabii Kayıp Kitapların 
İzinde bu konudaki ilk çalışma değil. Ancak 
onu özel kılan yazarın birden çok kaynağı kul-
lanarak özgün hikâyelere ulaşması, buna kendi 
gözlemlerini de eklemesi olmuş.

Bu yöndeki benzer çalışmalardan olan Kayıp 
Kitaplar Kitabı’nda Stuart Kelly, James Joyce’un 
Sanatçının Genç Bir Adam Olarak Portresi isimli 
kitabının taslaklarını sinirinin bozulduğu bir 
an yakmaya çalıştığını, Mikhail Bakhtin’in de 
önce İncil’in sayfalarını sonra da kendi kitap 
taslağını sigara kâğıdı olarak kullandığını anla-
tır. Bu yönde okumalar yaptıkça kayıp kitaplar 
tarihinin yazın hayatının kendisi kadar eski 
olduğunu anlarız. Çünkü anlatılar bitmez: Lord 
Byron’ın Hatıralar’ının nasıl ortadan kaybol-
duğu, Hemingway’in çalınan bavuluyla beraber 
ortadan kaybolan roman taslakları… William 
Shakespeare, Ezra Pound, Sylvia Plath hatta 
Dante… 

Son olarak ekleyeyim, Derrida şöyle diyor: 
“Sürekli ve kaçınılmaz bir biçimde, metinler 
sonsuza kadar kaybolma riskiyle karşı karşıya-
dır. Bu tür yok oluşların kim farkında olacak?” 
Biz okurlar mı?

M E R V E  A K B A Ş
m.akbas@litrossanat.com 

E D E B İ Y A T

Kendinizi tanıtır mısınız? 

1988 Ordu doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi 
Ordu’da tamamladım. Liseyi İstanbul’da oku-
dum. 28 Şubat sürecinin uzantılarına denk 
geldiğim (henüz çözülmemiş başörtüsü sorunu 
ve imam hatip liselerini kapsayan katsayı 
uygulaması) için üniversiteye gitmek yerine 
çalışma hayatına atıldım. Yeni Şafak Gazete-
si’nde başlayan yolculuğum, uzun yıllar sürdü. 
Editör olarak çalıştım. Bir dönem de, video 
içerik üreticiliği yaptım. Birkaç farklı medya 
kuruluşunda da kısa süreli çalışmalarımın 
ardından şu an bir kamu kurumda kültür işle-
rinde görev yapmaktayım. Eğitim hayatımda 
bu süre içinde; ilahiyat önlisans olmak üzere şu 
an İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi olarak 
devam ediyor. 

  İlk metnim Ortadoğu üzerine

Yazı hayatına başlama ihtiyacınız nereden 
hâsıl oldu ve ilk yazdığınız kelimeler hangi-
leriydi? 

Yazı erken yaştan itibaren ilgi alanıma girdi, 
buna başlangıç olarak lise yılları diyebiliriz. 
O dönem biraz dünyada neler olup bittiğine 
dair meraklarım vardı. Düzenli olarak gaze-
teleri takip ediyordum. Yine okumayla ilk ciddi 
ilişkimin gelişmeye başladığı yıllar. Doğu-Batı 
klasiklerinden ilgimi çeken roman, düşünce ve 
dini metinleri okuyordum. Edebiyat olarak da 
Türk Edebiyatı Dergisi’ni düzenli olarak takip 
ediyordum, sanırım bunların bir sonucu olarak, 
kendi kendime düzyazılar yazmaya başladım. 
Bunları bazen okuldaki hocalarıma da okutur-
dum. Sanırım ilk metin de Ortadoğu üzerine 
düşüncelerimi yazdığım bir şeydi. Tabi ki, oku-
maların ve gündemi takip etmenin verdiği bir 
heyecan.  Şiir tabi ki çocukluktan gelen bir alış-
kanlık olarak devam ediyordu. Lise yıllarında 
da yazıyordum. Sekiz dokuz yaşında başlayan 
şiir yazma alışkanlığı bir dönem ortaokul bir 
dönem lise yıllarında kendini tekrarlayarak 
devam etti. 

  En anlamlı ifade “şiir”

Neden şiir? 

Neden şiir? Neden hayat gibi bir sorunun ceva-
bıdır. Buna çok çeşitli cevaplar verilebilir. Ben 
içimde, dünyaya bir şeyler söylemek isteyen o 
sesin; en gerçek ve en anlamlı ifadesini kendini 
şiirde bulduğuna inandığım için diyebilirim. 
Yaşam boyu sizi terk etmeyen duygularınız 
vardır, sanatın da derinine indiğimizde bura-
lardan dünyaya kendini gösterir. Burada beni 
terk etmeyen o bilincin kelimelere dönüştü-
ğünde bana söyleyecekleri şeyler; bir tür içten 
topluma doğru taşmak isterken kurduğum o 
havza, bana yaşam karşısında güç ve anlam 
veriyor. Bu anlama sahip çıkmak ve yüceltmek 
için şiir diyebiliriz. 

İlk şiir kitabınız Ketebe Yayınları’ndan çıktı. 
Bu kitabın hikayesini bize anlatır mısınız? 

Bir kitabım olsun aşamasına geldikten sonra, 
doğal bir süreç olarak yayınevleriyle görüş-
mek istersiniz. Ben de dosyamı ilk Ketebe 
Yayınları’na gönderdim, burada biraz da bu 
yayınevinin daha önce çalıştığım medya gru-
bunun içinde yer alması gerçeği etkili oldu. 
Tabi ki Ketebe Yayınları’nın iyi kitaplar bas-
ması ve genel kültür havzasında merkezdeki 
konumu da etkili. Dosyamı gönderdikten sonra 
olumlu dönüş aldım, altı yedi ay kadar editöryal 
bir süreçten geçtim ve bir yıl dolmadan kitap 
çıktı. Burada Furkan Çalışkan Ağabey’e teşek-
kürlerimi iletmek isterim. Hem dosyama dönüş 
sağladığı hem de şiirlerle ilgilenip, şiirde oluş-
turmak istediğim bilince kendi deneyiminden 
katkı sağladığı için. 

  Her tanım sizi kısıtlar

Şairliğinizi nasıl tanımlarsınız? 

Her tanım olmak istediğiniz şeyin, sizi biraz 
daha kısıtlamış haline dönüştürür. Onun için 
bir şeyleri tanımlamaya kalkmadan önce iyi 

düşünmek lazım. Ama bir şeylerde söylemek 
gerekiyorsa, şöyle yapalım; içinde bulunduğu-
nuz sanat dalı sizi biraz o alanla ilgili geçmişte 
ve günümüzde söylenmiş şeylerin bilgi alanına 
vakıf olmayı mecburi kılar. Ben bu çağın çocu-
ğuyum, bu çağa ait olan her şey elbette ilgi 
alanım içinde. Ama bizim var oluşumuzdan 
topluma yansımamıza kadar akan süreçte, 
büyük sıkıntılarımız var. İçinde yaşadığımız 
dünya ve ülke her şeyin güllük gülistanlık 
olduğu bir gerçeğini maalesef bize sunmuyor. 
İnsani ilişkilerimizden, emeğimize kadar her 
şeyin büyük bir soysuzlaşma sürecinde olduğu 
bir dönemdeyiz. Elbette ki bu korkunç yıkım-
ları sorunları görüp hayatta hiçbir şey olmuyor 
gibi yaklaşmak biraz masalsı, düşünce hav-
zamı oluşturan bu çağa karşı sorunlarıyla da 
baş edebilme yollarını arama gerçekliğinde-
yim, üstelik sözün ve kelimelerin gücünün 
imajlardan daha geçersiz olduğu bir dünyada. 
Buralardaki arayışım ve kendimce oluşturdu-
ğum çıkış yolu denemeleri sürüyor. Elimden 
geldiğince de bunu yapıtıma yansıtmaya 
çalıştım. Belki sonrası için bu daha güçlü ve 
görünür bir sese dönüşür. 

Kendinizi feminist bir yazar olarak  
görüyor musunuz? 

Feminist bir yazar olmak toplumda biraz da 
dışlanma sebebi gibi lanse edildiği için konuyu 
biraz açmaya çalışalım. Elbette ki öncelikle bu 
hayatın içinde kadın kimliğimle varım, yaşam 
kodlarım ve hayata bakışım ve sanat üretimim 
de bir kadın havzasından. Bunun bu şekilde 
devam edeceğini düşünüyorum. Kadına dair 
olan ve kadının yaptığını önemsiyorum ama 
bunun bir tür kadın tapıcılığına dönüşmesine 
de karşıyım. Dünyaya ve topluma baktığımızda 
kadın politikacılar var, kadın iş insanları var, 
kadın sanatçılar var ama bunların yansıma-
sına baktığınızda; erkeğe atfedilen vahşet ve 
savaşla özdeştirme durumu bu kadınların 
uygulamalarında da ortaya çıkıyor. Demek 
ki, mesele sadece kadın olmak değil ayrıca o 
kadının insanlığı da yüceltebileceği bir politik 
havzadan dünyaya bakabilmesi. 

  Nazım Hikmet’le Necip Fazıl’a 
sitemim var

Bir şaire bir sitemde bulunacak olsanız hangi 
şaire hangi sitemi yapardınız? 

Ben Nazım Hikmet ve Necip Fazıl’a sitemde 
bulunmak isterdim. Zira ikisi de sözün 
gücüyle toplumu dönüştürme etkisine ulaş-
mış insanlar. Bari biri gerçekten düşüncesi 
ekseninde devrim yapmış olsaydı da başka 
bir bahara uyanmış olsaydık bu diyarda. Bu 
bir yanıyla, şaire fazla ödev yükleme olur, 
farkındayım ama dönemin politik havzasına 
bakıldığında da bu başarılabilirdi. Nazım Hik-
met, Komünizmi savunduğu için istenmedi, 
Necip Fazıl İslam şuuru gelişmiş bir toplum 
istediği için kabul görmedi. Ve bu iki bakış 
açısı da dönemin şartlarında burada barındı-
rılmak istenmedi. Bu görüşlerin uçları olabilir, 
vaatleri bize sakıncalı gelebilir. Ama mevcut 
dünya gerçekliğiyle kıyaslandığında bize daha 
iyi bir hayatın kapısını açabilecek bir havzaya 
hitap ediyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada; 
dünyada olup biten kötülükler hakkında karşı 
koyamaz, kendimizi var edemez ve dünyaya 
bir söz söyleyemez haldeyiz. Küresel sistemin 
sevgili çocuğu olduk. O yüzden bu iki insan-
dan birinin vaatlerinin tam anlamıyla karşılık 
bulduğu bir Türkiye gerçekliğine uyanmak 
isterdim.    

Gelelim şiir kitabınıza, içinde kaç senelik 
emek var? 

Yaşam boyunca şiirle ilişkisini hiç koparma-
yan biri olarak tam bir yıl ifade etmek doğru 
olmayabilir. Ama kitap çıkmadan beş yıl 
öncesi itibariyle şiir yazmaya yeniden dön-
düğüm dönem olarak bakabiliriz. Bu sürecin 
sonunda kitap oluştu. Ağırlıklı olarak da kita-
bın çıkışından bir yıl öncesinde yazılan şiirler 
yer alıyor. 

  Toplumsal gerçekçilik alanında 
kalmayı isterim

Şiirlerinizi bir akımına sokmak isteseniz 
hangi akım olurdu?

Şiir dilim sembolistlere daha yakın durmakla 
birlikte toplumsal gerçekçilikten de öğeler 
barındırıyor. Elbette düşünsel havzam, ken-
dimizle ne yapmak ve toplumla ne yapmak 
istediğimiz üzerine kurulu olduğu için; bu 
dışa taşımları anlamlı buluyorum. Bu eserleri 
sadece kendimiz için yazmadığımızı varsayar-
sak; toplumsal gerçekçilik alanında kalmayı 
isterim. Ama yine de bir akımın içinde var ola-
lım, sözümüzü oradan söyleyelim gibi keskin 
uçları üzerimde taşımak istemiyorum. Hayat 
sürekli değişir ama hayattan beklediğimiz 
hakiki arzu değişmez. Ben bu hakiki arzunun 

peşindeyim. Bu arzunun en temel noktası da 
nasıl daha iyi insan kalabiliriz ve nasıl daha 
iyi bir topluma dönüşebiliriz, doğal olarak 
daha iyi bir dünyaya. 

Yazarken sizi en çok duygulandıran ve zor-
landığınız şiir hangisi?

Bir duygunun, durumun, fikrin şiir çağrışımı 
bende kendini gerçekleştirdikten sonra yazar-
ken çok zorlanmıyorum. Ben de sancılı olan 
o aşamaya gelmek. Çünkü şunu yazmalıyım 
dediğimde ve üzerine düşünmeye başladı-
ğımda; zaman zaman bir sıkışmışlık oluyor 
üzerimde. Yazdıktan sonra bunu aşmış oluyo-
rum. Bir tür ruh daralması diyelim buna. O an 
beni acıtan şey neyse ona belki fazla yoğun-
laşmaktan oluşan bir yorgunluk hali gibi. 
Yine bu anları yaşatan birkaç örnek vermem 
gerekirse; “Google’daki Kesinti Üzerinden Vah-
yin Kesintisine Parodi” ve “Dolanmış Ayaklar 
Adım Atmak Mümkün Değil”, “Uzun Yaşayan 
Fotoğraf.”

Annesine özlem kelimeleriyle başlayan şiir serüveniyle dün-
yaya tutunmaya çalışan bir insan olan Şair Zeynep Karaca, ilk 
şiir kitabı ile bizleri buluşturdu. İmgelerin gücünden yararlan-
dığı şiirleri ile edebiyat dünyasına muhtelif edebiyat dergileri 
ile giren Zeynep Karaca, “Gövdesi Hakkında Konuşan Kelebek” 

adlı şiir kitabını uzun süren bir çalışma sonucu yayınlamayı 
başardı. Şiirleri, hayat kadar ironik aynı zamanda özlenen bir 
basitliğe sahip olan Karaca, yazın dünyasına denemeye yazıları 
ile başladı. Biz de onu kendi kelimeleriyle tanımaya çalışacağız. 

Şair Zeynep Karaca: “Ben Na-
zım Hikmet ve Necip Fazıl’a 
sitemde bulunmak isterdim. 
Zira ikisi de sözün gücüyle 
toplumu dönüştürme etkisi-
ne ulaşmış insanlar. Bari biri 
gerçekten düşüncesi ekse-
ninde devrim yapmış olsaydı 
da başka bir bahara uyanmış 
olsaydık bu diyarda. Bu bir 
yanıyla, şaire fazla ödev yük-
leme olur, farkındayım ama 
dönemin politik havzasına 
bakıldığında da bu başarılabi-
lirdi.”

Kendi sesimin peşindeyim

Örnek aldığınız yazar ve şairler daha doğrusu size ilham veren isimler kimler? 

İlham mevzusu bende ilginç bir konudur, aklımda dizesi olan birçok şair var. Dönüp dönüp kitabına baktığım şairler de var. 
Bunlar, Yahya Kemal’den başlayıp günümüz şairlerine kadar uzanıyor. Ama birinin dizesini beğenmeniz ya da etkilenmeniz, 
sizin onun muadilini yazacağınız anlamına gelmez bende hiçbir zaman. Sen iyisin, güzelsin, hoşuma da gidiyor bu ifade 
ama benim sesim nerede sorusunun peşindeyim hep. O yüzden insani ilişkiler bağlamında ve fikirler olarak bir şaire karşı 
yakınlık hissetsem de, şiirime ilham oluyor diyemem, bir etki olabilir ama ben her zaman kendi sesinin peşindeyim. Yine 
de şair ismi belirtmemi isterseniz; kendi dönemleri içinde, Yahya Kemal, Melih Cevdet Anday, Ahmet Muhip Dıranas, Sezai 
Karakoç, İlhan Berk, Edip Cansever, Turgut Uyar, İsmet Özel Gülten Akın, Lale Müldür, Nilgün Marmara severek okuduklarım 
arasında ama bu daha güncele ve dünya edebiyatının önemli isimlerine doğru gittikçe uzatılabilir.

  Yollar Sezai Karakoç’a  
çıkacak

Sezai Karakoç’u bize nasıl anlatırsınız?

Sezai Karakoç aslında eserleriyle kendini 
anlatan biri. Yaşadığı müddetçe bu toplu-
mun entelektüel alanına nüfus etmiş ve 
orada varlık göstermiş. Ama bence düşün-
cesinin ufukları gün geçtikçe daha iyi 
anlaşılacak. Hatta o kadar ki bu toplumda 
insanlar Müslüman olarak iyilik ve erdem 
dolu bir anlayışı hakim kılmak istedik-
lerinde Sezai Karakoç’a çıkacak yolları. 
Bana kalırsa da “Masal” şiirinde yer alan 
doğunun yedinci oğlu kendisidir. “Gömül-
mek istiyorum buraya hiç değişmeden” 
dediği mısradır belki de. Karakter olarak 
ise, ince ruhlu, zaman zaman çocuk kadar 
hassas, nezaketli bir insandı. Olaylardan 
daha çok, bunda düşünür olmasının da 
etkisi var tabi, bir meseledeki yanlış fikir-
lere kızardı. 

M U H A M M E T  FAT İ H  D U R
m.dur@litrossanat.com 

Zeynep Karaca ve Muhammet Fatih Dur

Nazım Hikmet’le 
Necip Fazıl’a 

sitemim var
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K I S A  H A B E R

 Saat sesleri  
arasında zamanda  
bir seyir 

“Saatten kastımız bizzat zaman-
dır” mottosuyla hazırlanan “Her 
Şeyin Bir Zamanı Var” sergisi 
kapılarını ziyaretçilere açtı. 31 
Aralık 2022 tarihine kadar Fatih 
Belediyesi Nusret Çolpan Sanat 
Galerisi’nde görülebilecek.

 Minik sanat-
severler operada 
buluşuyor 

Zamanı olmayan bir mekâna 
düşen yönetmenin, opera eserini 
hayata geçirme serüvenini konu 
alan “Wolfie Harikalar Operasın-
da”nın bu sezon ilk gösterisi, 
16 Ekim saat 13.00’te Kadıköy 
Belediyesi Süreyya Operası Sah-
nesi’nde gerçekleşecek. 

 “Kadınlar Dünyayı 
Çalıp Söylüyor”

Türk Halk Müziği ve Türk Makam 
Müziği’nde enstrümanlarıyla ön 
plana çıkmış 36 kadın sanatçı-
nın yer aldığı albüm çalışması ile 
kadın sanatçılar bu kez sahne üze-
rinde “dünyayı çalıp söyleyecekler.” 
Hikâye anlatıcılığı ile teatral bir 
konser olarak tasarlanan etkin-
lik, 25 Ekim’de Cemal Reşit Rey’de.

 Fransız yazara 
Nobel 

2022 Nobel Edebiyat Ödülü, 
“Kişisel hafızanın kökle-
rini, yabancılaşmalarını 
ve kolektif kısıtlamalarını 
ortaya çıkarmadaki cesa-
reti ve klinik duyarlılığı 
için” Fransız yazar Annie 
Ernaux’e verildi. 

 Dünyanın gidişatını 
yorumlayan şiirler

17. İstanbul Bienali “Şiir Hattı” 
programıyla kamusal alana 
yayılıyor. Bienal katılımcısı 15 
şairin, bienalin “Şiir Hattı” prog-
ramı kapsamında yazdığı şiirler, 
Faiz Ahmad Faiz’in ve Nâzım 
Hikmet’in seçili şiirleriyle bir-
likte şehrin farklı noktalarında 
okurlarla buluşuyor.

 Usta seslendirme 
sanatçısı vefat etti

“Morpheus”, “Clayton”, “Thano”s 
ve yüzlerce karaktere ses veren; 
“Ben Optimus Prime” ile “Ben 
kaçınılmazım” replikleriyle sesi 
kulaklarımızda yankılanan 64 
yaşındaki seslendirme sanatçısı 
ve dublaj yönetmeni Ayhan Kahya 
vefat etti.

“Doğaçlama müzik”  
üzerine bir deneme 1

Müzik dünyasının aykırı isimlerinden John 
Cage şöyle der:

“Eğer illa bir tanım istiyorsanız sanat bir suç 
eylemidir. Hiçbir kurala tabi olmaz. Hatta 
kendisininkine bile. Bir sanat çalışmasını 
deneyimleyen en az sanatçısı kadar suçlu-
dur. Bu, bir suçu paylaşma meselesi değildir. 
Her birimiz tümünden sorumluyuz.”  1

John Cage’in söylediklerini okuyunca ilk 
aklıma gelen şey “doğaçlama” oldu. Çünkü 
doğaçlamada kural yoktur. Doğal ola-
rak doğaçlama denince ilk aklıma gelen 
müzik türü de caz olur. Müzikte özgürlü-
ğün en fazla hissedildiği türdür caz. Yani 
yine John Cage’in: “Sanat hiçbir kurala tabi 
olmaz.” cümlesine gidiyoruz. Kuralları eli-
mizin tersiyle itiyoruz çünkü müziği icra 
edildiği anda içinden geldiği gibi, anında 
yaratmaktır caz.  Bir eserin başıyla sonunu 
asla tahmin edemeyeceğimiz bir türdür caz. 
Bir kez yapılan bir icranın bir dahaki sefere 
asla yapılmaması demektir. İyi caz ustaları 
aynı zamanda çok iyi doğaçlama ustaları-
dır. Bu yazıyı yazmamdaki amaç, doğaçlama 
sanatını anlatma çabamdan ötürüdür. 

Doğaçlama, müzikte olduğu gibi sanatın 
diğer alanlarında da mevcuttur. Müzikten 
sonra beni en çok etkileyen doğaçlamaların 
Japon edebiyatı hakkında yazılar okurken 
gördüm. Japon şairlerin geliştirmiş olduğu 
“waka” denilen bir şiir biçimi var. Şairler 
akşam toplandıklarında içlerinden gelen 
biri iki dize sunuyor, onun ardından gelen 
kişi, karşılık olarak kendinden öncekinden 
esinlenip onu yapmaya çalışmıyor yani 
sonra gelenin bir öncekinden mümkün 
olduğunca değişik olması ve aynı zamanda 
iyi bir şey sunma şartı oluyor. Böylelikle 
kendi yaratıcılıklarını geliştirmiş oluyorlar. 
Bu bilgiyle karşılaşınca çok etkilenmiştim. 

Avangart besteci ve trombon ustası Vinko 
Globakar, serbest doğaçlama kayıtlarının 
sadece bir kere dinlenilmesi gerektiğini 
söyler.2  Globakar’a bu konuda hak veri-
yorum. Bir defa, müzisyen onu çaldığı 
andaki hisselerle müzik yapar. Bunun için 
bir daha aynısını çalmayacağı bir doğaç-
lamayı dinleyici de bir defa dinlemiş olur. 
Sekiz yıl boyunca sokakta müzik yapma-
mın bana kattığı en güzel şey, doğaçlama 
konusunda bir usta olacak kadar kendimi 
geliştirmiş olmamdır. Her gün farklı bir 
müzik yaparak anlık besteler yapıyordum 
sokakta. Bazen üç saat boyunca santurumla 
doğaçlama çalardım. Şimdi düşünüyorum 
da nedense o dönemde bu doğaçlamaları 
kaydetmek hiç aklıma gelmedi. Halbuki o 
sırada kayıtlar alsaydım belki de yüzlerce 
beste çıkmış olurdu ortaya. Zaten birçok 
bestem de sokakta çalarken hafızama kay-
dettiğim bestelerdi. Anlık beste kavramıyla 
Evan Parker’in “Doğaçlama” kitabını okur-
ken karşılaşmıştım. Ben de doğaçlarken 
yaptığım besteler için “anlık beste” diyorum.

1  [John Cage, ‘‘Diary: Audience’’, A Year from Mon-
day: New Lectures an Writings, Londra: Calder 
and Boyars, 1968, s.51 (Çeviri Nermin Saybaşılı’ya 
aittir)]

 2 (Evan Parker, Doğaçlama, FYUBackStreetPub-
lishing, 2019, İstanbul, Çeviri: Burcu Denizci, s.8) 
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siz bile buraya gelirken konum 
verisi kullanmışken, eski harita 
motivasyonunu anlamlandıra-
mayabiliriz. Ama örneğin; Katar 
ile  Bahreyn arasında gaz yatak-

ları hakkında tartışma çıktığında, 
Osmanlı arşivlerindeki sınır kayıt-
ları üzerinden Birleşmiş Milletler 
bir karar verdi ve gaz yatakları 
sınırları belirlendi. Bu nedenle eski 
harita ve harita bilgilerinin hala 
günümüzü etkileyen yanları var-
dır. Kısacası bilgi siz onu kullanıp 
yorumlayınca stratejik olur. Harita 
bilgisine herkes ulaşabilir fakat siz 
onu ihtiyacınıza göre yorumlaya-
rak stratejik hale getirebilirsiniz. 

Dijitalleşmeyle koleksiyo-
nerlik form değiştiriyor

Harita tarihi ve koleksiyonerliği 
açısından Türkiye başta olmak 
üzere dünyayı geldiği noktada 
nasıl buluyorsunuz?

Harita artık hepimizin cebine 
konum datasıyla giren bir veri 
halinde. Önceden biz konum veri-
sini teodolitlerle, açı ve kenar 
ölçüleriyle haritalandırırdık. Şimdi 
ise, herkes bunu çok hassas bir 
şekilde cep telefonu ile yapabi-
liyor. Dikkat ederseniz attığımız 

konuma göre birbirimizi buluyo-
ruz. Artık adres verisi başka bir 
şeye dönüşmüş durumda. Mesela 
19’uncu yüzyılda, saatlerin hayatı-
mıza girmesi zamanı düzenlemişti 
şimdi ise dijitalleşme ile sıradan 
insanlar çok fazla konum verisi 
ile muhatap olarak mekanı farklı 
tecrübe edebilir hale geldi. Kısa-
cası bulunduğunuz ölçüden tutun 
ki bulunduğunuz noktaya kadar 
her şeyi belirleyebilir ve  ölçebi-
lir hale geldik. Bu bizler için yeni 
bir deneyim. Harita her zaman 
yeniden üretilebilen bir veridir. 
Bölgedeki şartlar değiştikçe o da 
değişir. Dolayısıyla harita dedi-
ğimiz uğraşı sizin ihtiyacınıza 
göre şekillendirdiğiniz bir çer-
çevedir. Modernleşme açısından 
değerlendirecek olursak eski 
koleksiyonerler yani bizler kağıt 
merkezli haritalar topluyoruz. Diji-
tal haritalarla ilgili imkanımız da 
var. Dijitalleşmeyle koleksiyoner-
lik artık biraz form değiştiriyor. 
Koleksiyonerlik önceden asiller ya 
da belli bir imkana sahip insan-
ların yaptığı bir uğraş iken şimdi 
herkes tarafından yapabilir hale 
geldi.

Koleksiyonun hikâyesi 
bir değerle ilişki  
kurmaktır

Koleksiyonerliğin kültür sanat 
aktarımında ve birikimlerinde 
nasıl etkiler bıraktığını düşünü-
yorsunuz?

Eğer siz sadece topluyorsanız yani 
cimrilik içerisinde iseniz geriye 
çok bir şey bırakamıyorsunuz. 
Varisleriniz değerinin altında 
satıp kurtluyor. Bazen koleksiyona 
verdiğiniz değeri bile kıskanıyor, 
varisleriniz. Sadece malzemenin 
kaybolmamasını engelliyorsunuz, 
ki bu da büyük bir iş. Koleksyion 
için şöyle bir yaklaşım vardır 
mesela; çocuklarınız kitaplarınızla 
ilgilenmiyorsa sahaflara satma-
lısınız, çünkü para verip alan 
kıymetini bilecektir. Para vere-
rek onu alanlar kıymet verecektir 
çünkü değerini biliyordur. Özetle 
kendinde ki bir değeri başka bir 
değerle değiştiriyordur.  Koleksi-
yon bana, bir değerle ilişki kurmak 
gibi geliyor. Ona zamanını, ki en 

değerlisi, paranı harcamak ve 
onunla ilgili yazılar yazmak ayrıca 
onu açıklamak ve paylaşmaktır. 
Bu durum ilişki kurmak gibidir. 
Malzemelerle kurduğunuz anlamlı 
ilişki koleksiyonerliği doğuruyor. 
Dolayısıyla herkesin koleksiyoner-
liği biraz kendi kişiliğinde kendi 
arzularında, eksikliklerinde ve 
aradığı noksanlıklarında müm-
kün bir şeydir. Tek koleksiyonerlik 
tanımı yapmak bu yüzden çok 
mümkün değil. 

Malzemeler, gündelik 
hayatta farklı anlamlar  
ihtiva eder

Koleksiyonerliğin tarihsel süreci 
etkilediğini söyleyebilir miyiz?

Bazı malzemeler tarih yorumunu 
değiştiren özellikleri barındırır. 
Haritada da bu söz konusu olabi-
lir. Dijitalleştirmeyle birlikte bu 
durum mülkiyet haritalarında 
çok fazla ön plana çıkar. Mesela 
İsrail Osmanlı tapu kayıt sistemini 
esas almış, Filistin Birüssebi top-
raklarını Osmanlı’nın miri arazisi 
olarak kabul etmiş ve bu bölgenin 
yeni hükümdarı olarak mülki-
yet hakkını ilan etmiştir.  Fakat 
Osmanlı arşivlerindeki kayıtlarda, 
1890’larda Birüssebi’nin bölgenin 
bedevilerine tapulandığına dair 
kayıtlar çıktı. Şimdi bu tapu kayıt-
ları gösteriyor ki, Birüssebi mülk 
arazisidir ve buradaki Filistinli-
lerin hukuki hakları vardır. Bu 

tür kayıtlar, her daim gündelik 
hayatın yorumlanmasında etkili 
sonuçlar üretebilir. Bu mülkle 
ilgili de olur. Mesela Boğaziçi’nde  
imarda yeriniz vardır orada yeni 
bina yapmak için eski bina yeri 
ispatlanmalıdır. Bina; eski hari-
talarda, fotoğraflarda  ya da kazı 
yapılarak ispatlanabilir. Bu tür 
malzemeler kullanıldığında veya 
işlendiğinde, gündelik hayatta  
farklı işlevler görürler.

Savaş topoğrafyayı  
yönetmektir

“Savaş topoğrafyayı yönetmektir” 
şeklinde bir ifadeniz var harita 
koleksiyonculuğunu da bu min-
valde değerlendirebilir misiniz?

Savaş; coğrafya üzerinde insanın 
strateji ile yaptıkları bir kavga biçi-
midir. İnsan elindeki güçle karşı 
tarafı alt ederek oradaki egemen-
liği kurmak ister bunu yaparken 
de coğrafya yani topoğrafyada 
egemenlik kurar. Kısacası savaşın 
arzusu, topoğrafyaya hükmetme 
sanatıdır. O yüzden sınırlar ve bu 
sınırları gösteren haritalar çok 
kıymetli hale gelir.  Bu nedenle 
haritalar genellikle askeri heves-
lerle yapılmış ve bilim dalı askeri 
teknoloji ile gelişme göstermiştir. 
Bilimsel ve teknolojik gelişmele-
rin çoğunun askeriyeden çıkması 
gibi, haritacılık da asker kökenli-
dir. Türkiye’de de ilk haritacılar da 
asker kökenlidir.

K Ü L T Ü R  S A N A T

Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotoğrametri Mühen-
disliği mezunusunuz. Lisans alanınızdan dolayı mı harita 
koleksiyonculuğu yapıyorsunuz yoksa özel bir ilginiz mi 
var?

YTÜ’de bölümümüzün adı Jeodezi Fotoğrametiri’nin eski 
adı Harita Kadastro Mühendisliğiydi. Harita Mühendisliğini 
bitirdikten sonra Boğaziçi Atatürk Enstitüsü’nde yüksek 
lisans, Marmara Üniversitesi’nde Cumhuriyet Tarihi üzerine 
doktora yapma şansım oldu. Eski haritalarla tanışıklığım 
lisans döneminde değil, Beyoğlu Araştırmaları Merkezi’nde 
çalıştığım dönemde oldu. O dönemde biz Beyoğlu’nda üç 
bin beş yüz binanın tarihini yazdık. Eski haritalardan bir 
binanın sokaktaki yerini bulup o binanın hakkında bilgiler 
topluyorduk. Bu vesileyle eski İstanbul haritalarıyla 2003-
2004 yıllarında tanıştım. Ondan sonra bende harita bilgim 
var, Beyoğlu’ndaki binaların nerede olduğunu eski harita-
lardan biliyorum ama bunu herkes bulamıyor şeklinde 
bir soru oluştu. Sonrasında birkaç akademik çalışmaya 
merak saldım. Bu haritaları bilgisayar ortamına aktara-
rak saysalsallaştırmak ve bugünkü haritalarla çakıştırmak 
üzerine bazı işler yaptım bunları yaptıkça da eski harita-
larla tanışıklığım arttı. Haritaları tanıdıkça da haritaları 
koleksiyonuma dahil etmeye başladım. Böyle böyle  kolek-
siyonum oluştu.

Osmanlı, Anadolu ve İstanbul haritaları koleksiyonlarını 
yapıyorsunuz. Koleksiyonunuzu diğer koleksiyonlardan 
ayıran nedir?

Yaşadığım şehri yani İstanbul seviyorum ve İstanbul 
haritalarını bu yüzden topluyorum. Osmanlı ve Anadolu  
haritalarını özellikle topluyorum. Çünkü sonuçta yaşadı-
ğımız kültürel coğrafyayı anlıyorum. Zamanla, Osmanlı 
haritalarının bütüncül bir şekilde toplandığı bir koleksi-
yonda olmadığını da farkettim. İstanbul haritalarından 
oluşan koleksiyonlar var ama bu haritalar, bir bibliyograyfa 
gözetilerek toplanmıyor. Bir resim gibi algılayanlar var veya 
eskiye ait malzemeler gibi. Bir dönem Atatürk Kitaplığı ve 
İFEA bu konuda önderlik etti. Benim motivasyonum; bu 
haritaların hangi dönemde kim tarafından yapıldığı ve 
hangi teknik kullanılarak çizildiklerini keşfetmek. Ayrıca 
bu haritaları, bugüne ilişkin verilerini ilgililer tarafın-
dan kullanılabilir kılmaya çalışıyorum. İstanbul, Mekke, 
Medine, Kudüs şehirlerine ve  Anadolu, Osmanlı toprakla-
rına ilişkin haritaları topluyorum.

Osmanlı’nın bütüncül bi kartografya tarihi  
yazılmış değil

Türkiye ve dünyadaki harita koleksiyonculuğu ile ilgili 
ne düşünüyorsunuz?

Dünyada harita koleksiyonculuğunda daha ileri noktalara 
varılmış yerler var. Birçok üniversitenin harita merkez-
leri bulunuyor ve bu haritacılıkla ilgili iyi işler yapıyorlar. 
İstanbul’da bunu Atatürk Kitaplığı bir dönem çok iyi işler 
yaptı ve yeni yönetimle birlikte onlar da çalışmalarını çok 
ilerletemediler. Fransa Anadolu Araştırmaları Merkezi de  
bir dönem çok iyiydi ama oradaki Kartografya Bölümü artık 
çalışmıyor. Ama Türkiye’de bu anlamıyla harita koleksi-

yonculuğu çok zayıf yani bütüncül Türkiye haritalarının 
bir arada bulunduğu bir yer yok. İstanbul ya da Osmanlı 
haritaları ile ilgili de yok. Fakat Harita Genel Komutanlığı 
yani şimdiki Harita Müdürlüğü’nde haritalar var.  Türk 
Tarih Kurumu’nda haritalar var. Ama bunların sistema-
tize edilmesiyle ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor. Biz 
şu an bu çalışmayla ilgili bir altlık çalışmasını Türk Tarih 
Kurumuna hazırlıyoruz. En geniş  Osmanlı sınırları haritası 
ile ilgili biz bir alt yapı ve uzmanların görüşlerini haritaya 
aktarma ile ilgili bir teknik iş yapıyoruz. Dünyada bunun 
en iyi örneği David Rumsey arşivi Stanford’da.  Benim Stan-
ford’a gidip David Beyi ziyaret etme şansım oldu. David 
Bey’de oraya geldiğimi duyunca merkeze yanıma geldi ve 
kendisiyle tanışma şerefine nail oldum. Fakat onun kolek-
siyonu daha çok atlaslardaki haritalardan oluşuyor. Atlas 
haritaları genel veriler içerir. Ben koleksiyonumu dijitalize 
edip David Beyin sisteminde açmak üzere kendisiyle bir 
mutabakatımız oldu. Araya pandemi girdi. Bu anlamıyla 
dünya da farklı yerlerde harita koleksiyonları var. Türki-
ye’de bilinçli harita koleksiyoncu sayısı çok fazla yok. Ve 
hatta Osmanlı’nın kartografya tarihi sağlıklı ve bütüncül 
bir biçimde yazılmış durumda değil.

Benim motivasyonum sahiplik duygusu değil

Dijital dünyada koleksiyonerliğin yeri nedir ve dijital harita 
koleksiyonu mümkün mü? Ayrıca siz koleksiyonlarınızı 
dijital arşive dönüştürmeyi düşünüyor musunuz?

Dijital dünyada koleksiyonun güzel yanı şu; farklı disiplin-
lerden ihtiyaç duyan herkes başka koleksiyona ulaşabilir. 
Koleksiyon, collect yani toplamaktan geliyor siz topladığı-
nız şeyin malzemesine sahip oluyorsunuz. Bazı insanlar o 
malzeme sahipliği ile mutlu olurlar. Benim motivasyonum 
o sahiplik duygusu değil. Motivasyonumu onlardaki bilgi-
leri yorumlanması üzerine kurdum.  Bende olsun kimsede 
olmasın mantığıyla bir koleksiyon yapmıyorum. Bu yüzden 
haritalarda dijitalleştirme yapıyoruz. Eski İstanbul harita-
larını bugünküler ile çakıştırdık ve İstanbul’da bir parselin 
270 yıl boyunca tarihini yazabiliyoruz. Benim Miras Araş-
tırmaları Şirketim var  ve  bu işlerde bunu da kullandığımız 
için alt yapı itibariyle artık hayatımızın bir parçası haline 
geldi. Fakat şu anda bu sistemi dışarıya açacak bir alt yapıya 
sahip değilim. Bu konuda bazı çalışmalarım var ama bu 
ayrı bir iş ve ayrı bir organizasyon gerektiriyor. Şimdilik 
haritaları toplayıp sayısallaştırıyorum ilgili gelirse onun 
hizmetine sunuyorum.  

Haritacılar genellikle istihbaratçıdır

Haritaların stratejik ve tarihi anlamda önemli bir yer tuttu-
ğundan bahsediyorsunuz bu durum dijital haritalar içinde 
geçerli midir?

Eski haritacılar ve arkeologlar ve genellikle istihbaratçı-
lardan oluşur. Çünkü o bölgenin bilgisini alırlar ve hizmet 
ettikleri yere sunarlar. Seyahatnamelerin amacı gezil-
meyen coğrafyaları anlatmaktır. Fotoğrafın olmadığı 
dönemlerde, gezenin anlattıkları ile sözlü ve yazılı kültür 
üzerinden  coğrafi tasvirler  yaygın hale geliyordu. Günü-
müzde artık hepimizin cebine Google Maps  girmişken, 

KOLEKSİYON 
KENDİMİ  

BULMA 
ARAYIŞIM

Resim tahayyülünüzdür harita tasvirdir

Harita sembolojisinin ideolojik bir tarafı ve kimliği var mıdır ve bu 
durum harita koleksiyonerliği için de geçerli midir?

Haritanın sembolojisi üzerinden ideolojik okuma yapabilirsiniz. 
Ölçek öncesi haritalar çok tasvir niteliğindeydi, bir ülkeyi tanım-
lıyorsanız oradaki bir kişinin kıyafetini, kadın ve erkek figürlerini 
çizersiniz. Dini sembolojiyi uygularsınız ve onu bir forma sokarsınız. 

Çünkü zihninizdeki imgeleri kağıda aktarırsınız ve resim yapmak-
tan farklı olarak burada detaylı bilgiler vermeye çalışırsınız ayrıca 
tasvir niteliği fazladır. Resim sizin tahayyülünüzü tuval aktarırsı-
nız; haritada ise yeryüzünü tasvir edersiniz. Harita, topografyada 
okuduklarınızı anlamlandırarak kağıda aktarma sanatıdır, lejantı 
ile herkesin aynı şeyi okumasını hedefler. Bu durum ileriki süreç-
lerde özellikle ulus devletin oluşumuyla ölçekli haritalarda başka bir 
forma bürünür. Yani artık haritanın sıfır noktası önemli hale gelir. 
Bu durumda coğrafya, ulus için yeniden anlamlandırılır.

Miras araştırmaları ve kültür-sanat yönetimi yapan, saat 
ve harita koleksiyoneri olan Dr. Bekir Cantemir ile eski 
Osmanlı, Anadolu ve İstanbul haritaları üzerine bir röportaj 
gerçekleştirdik. 

Bekir Cantemir, koleksiyonerliğin toplamak ve muhafaza 
etmekten ibaret olduğu takdirde kimseye bir katkısı olma-
dığını ve kendisinin koleksiyon yapmaktaki motivasyonun 
yeni bilgiler elde etmek ve bunları herkesin hizmetine 
sunmak olduğuna değindi. Haritanın tarihine ve kültürel 
taşıyıcı rolüne vurgu yapan Cantemir, haritanın stratejik 
önemini ve dijital dünyadaki konumunu da değerlendirdi.

İnsanın yaşadığı en zor tecrübe  
kendisi ile tanışmasıdır

Koleksiyonerliğin fikir dünyanız da ve rutin  
hayatınızdaki yeri nedir?

Koleksiyonerlik benim için keyifli bir alan. İnsanın en zor 
yaşadığı tecrübe kendisi ile tanışmasıdır. Yani bir insanın 
kendisi ile tanışması ve kendisini tanıması zaman alan bir 
mevzudur. Koleksiyon bu anlamda benim kendim ile tanış-
mamda verimli bir uğraş alanı oldu. Çünkü ilgileriniz alakanız 
malzeme ile, onu okuma biçiminiz ve egonuz kendiniz ile tek-
rar tekrar tanışmanız için bir fırsat oluyor. Koleksiyon biraz 
kendimi bulma arayışım. Profesyonel iş alanımda zihnim 
yorulduğunda beni dinlendiren ve aynı zamanda kendimle 
tanıştığım bir alan haritalar.

David Ramsey ve Bekir Cantemir

Bekir Cantemir ve Rukiye Kürek

R U K İ Y E  K Ü R E K
r.kurek@litrossanat.com 

Koleksiyoner Bekir Cantemir: 
“Koleksiyonerlik benim için keyifli 
bir alan. İnsanın en zor yaşadığı 
tecrübe kendisi ile tanışmasıdır. Yani 
bir insanın kendisi ile tanışması ve 
kendisini tanıması zaman alan bir 
mevzudur. Koleksiyon bu anlamda 
benim kendim ile tanışmamda verimli 
bir uğraşı oldu. Çünkü ilgileriniz, 
alakanız malzeme ile ilişkiniz, onu 
okuma biçiminiz ve egonuz kendiniz 
ile tekrar tekrar tanışmanız için bir 
fırsat oluyor. Koleksiyon yapmak, 
biraz kendimi bulma arayışım.”
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Türk müziğinin 
geleceği parlak mı?

Tanpınar’ın  
rüya tabirleri III

… “Allah’ın rüya göreni uyarmak için gön-
derdikleri, Allah’ın müjde vermek için 
gönderdikleri ve şeytanın gönderdik-
leri.”[1] Batı’nın determinist anlayışının 
kabul edeceği bir durum değildir bu. 
Uyku, bizim inanışımızda küçük ölüm-
dür. “Allah uyudukları zaman insanların 
ruhlarını alır.” (Zümer Suresi) ayetinden 
de yola çıkarak uyuduğumuz zaman 
ruhumuzun yolculuğa tâbi olup, farklı 
boyutlara geçtiğine inanırız. Ve ruh, 
geçtiği diğer boyuttan bilgiler taşır. Yani 
İslami anlamda rüyanın bambaşka bir 
rahmani tarafı bulunmaktadır. Zaten 
Allah katında zaman ve mekân diye 
bir şey olmadığına göre, bilgi her yer-
den alınabilir. Rüyanın bilgi kaynağı 
olması da levh-i mahfuza açık olma-
mızdan dolayı olabilir. (Gazali, rüyayı 
levhte yazılı olan şeylerin insan kalbine 
yansıması olarak açıklar. Bkz. İhya, IV, 
903) Yani bilinçdışına. Bilinçdışı kav-
ramı ile rüyanın Batı tarafına geçmek 
istiyorum. Psikanalize. Özellikle Freud’a. 
(Jung’un, Batılı zihinden çıkıp Doğu’yu 
inceleyerek vardığı yer çok kıymetli.) 
Yazımızın merkezindeki isim olan 
Tanpınar’ın Freud’u sevdiğini biliyoruz. 
Zaten Abdullah Efendi’nin Rüyaları’na 
dair olarak ifade ettiği estetiğinin diğer 
yanını veren rüya kısmı Freudyen 
bakıştır. Freud, iç dünyasına inebilmek 
için rüyalarını kullanmıştır. Ona göre 
rüya, bilinçdışında gizlenen isteklerin, 
bilinç düzeyine çıkmış versiyonlarıdır.
[2] Freud, katı bilim anlayışıyla rüyanın 
gelecekle olan bağlantısını, bilgi kaynağı 
işlevini, kişinin manevi halleriyle ilişki-
sini tamamen reddetmiş. Onu yalnızca 
bilinçdışı isteklere doyum sağlama aracı 
yapmıştır. Çocukluğumuzdan getirdiği-
miz dürtülerimiz (cinsellik, saldırganlık) 
ile günümüzün kalıntıları rüyamızı 
şekillendirmektedir.

Tanpınar’da da rüya bu şekilde ele 
alınmış, Freudyen yaklaşımla tabir edil-
miştir. Yani rüya konusunda Tanpınar, 
Batı tarafında konumlanır. Karakterle-
rinin, günlük problemleri rüyada açığa 
çıkmaktadır. Bilinçdışına ittikleri 
arzularla örülüdür düşleri. Abdullah 
Efendi’nin Rüyaları’nda hikâye boyunca 
vurgulanan ve Abdullah’ın kavuşama-
dığı susuzluk, bir metafordur. Freud’un 
ifade ettiği gibi simgeleştirme (su) ile 
bilincin uyguladığı sansür mekaniz-
masını devreye sokmuştur Tanpınar. 
(Su gerçek anlamında kullanılsaydı 
bu, rüyayı etki rüyası yapardı. Fakat 
tamamen bilinçdışı rüyası söz konu-
sudur.) Susuzluk, erosu yani yaşama 
dürtüsünü imlemektedir. Bu da cinsel-
liktir. Zaten hikâye boyunca Abdullah, 
aşkı arar. İstediği gibi bir kadına yani 
arzusuna bir türlü kavuşamaz. Bu arzu 
peşinden oradan oraya (randevu evleri, 
sokaklar, meyhane, hiç tanımadığı evler) 
sürüklenir, acayip olayların, doğaüstü 
ve korkutucu durumların içinde kalır. 
Hikâye sonunda, su dolu bir sürahiye 
ulaşsa bile onu içmesi bir çocuk tarafın-
dan engellenir. Çılgın olarak tanımladığı 
çocuk, Abdullah’a “Biliyorum siz bu 
sudan içeceksiniz… Biliyorum ki içe-
ceksiniz fakat içirtmeyeceğim…” diyerek 
sürahiyi pencereden aşağı fırlatır.

[1] Aslı Niyazoğlu, 17. Yüzyıl İstanbul’unda 
Rüyalar ve Hayatlar, Doğan Egmont Yayın-
cılık, Mart 2020, İstanbul, s.107.

[2] Engin Geçtan, Psikanaliz ve Sonrası, Metis  
Yayınları, 2002, İstanbul, s. 22-23.

M E R V E  U Y GU N
m.uygun@litrossanat.com 

G
ünümüzde birçoğu-

muzun dinlediği, açıp 

dinlemese bile bir 

yerde duyunca eşlik 

edebildiği, belki de 

anne babalarımız hatta 

dedelerimizin ve ninelerimizin etki-

siyle çocukluğumuzda dinlemeye aşina 

olduğumuz, büyüyünce de bir yerlerde 

duyduğumuzda tanıdık gelen o müzik; 

evet konumuz Klasik Türk Müziği. Konu-

muz her ne kadar Klasik Türk Müziği olsa 

da konuyu Türk müziği olarak daha geniş 

bir şemsiyeden irdelemenin daha iyi 

olacağı kanaatindeyim. Türk müziğinin 

geçmişine bakalım dediğimizde çok eski-

lere, Farabi’ye kadar gitmek mümkün. 

Elbette bu kadar geçmişe gitmeyeceğiz. 

Günümüzü yani nitelikli müzik yapmanın 

neredeyse hiç konuşulmadığı bu dönemi, 

koskoca bir medeniyetin izlerini taşıyan 

bu müzik hazinesinin değişip modernleş-

mesini, müzik kültürümüze sahip çıkma 

konusunda hangi aşamada olduğumuzu 

ve bizi gelecekte nasıl bir tablo bekle-

diğini değerlendirdiğimiz bu haberde; 

hep beraber bugünden pencere açıp bu 

alanda önemli çalışmalar yürüten Prof. 

Dr. Nilgün Doğrusöz, eserlere ses veren 

birbirinden kıymetli ses sanatçılarımız; 

Yaprak Sayar, Çiğdem Yarkın ve Selin 

Yücesoy ile geleceğe bir bakalım.

Binlerce yıllık bir geçmişi olan Türk müziğinin, alanında 
uzman kişilerin farklı bakış açılarıyla bugünündeki 
mevcut sorunlarını ve bizi gelecekte nasıl bir tablonun 
beklediğini öngörmeye çalıştığımız haberde; gençlerin Türk 
müziğine bakış açılarını, Türk müziğinin kitlesini, yaşanan 
dejenerasyonu,müzik algımızdaki değişimi ele aldık. 

Türk müziği, hiçbir dönemde çok geniş kitlelere hitap 
etmedi. Günümüzde bu sayı azalmış olsa da yine anlayan 
kitle tarafından dinlenilmeye devam ediyor olması güzel. 

Gelecekteki tablonun da bu şekilde devam edeceği 
kanaatindeyim. Türk müziği bitti diyenler 

de kendi dönemleriyle kıyasladığı için bu 
fikirdeler aslında. Bu hep böyle olmuş-

tur, bunu söyleyenlerden önce bu 
müziği icra edenler de arkalarından 
gelenler için aynı şeyi söylemiştir.  
Ancak günümüz Türk müziği ile 
ilgili şunu söyleyebilirim ki Türk 
müziği üslup ve tavır olarak egza-
jere ediliyor maalesef. Piyasa tavrı 

diye tabir edilen tavırla Türk müziği 
eserlerinin okunmasını tasvip etmi-

yorum. Bu konu hem konservatuarlarda 
hem de sosyal medyada doğru aktarılmıyor 

ne yazık ki. Sadece müzik değil her alanda veri-
len eğitim doğru olmayınca yol da yanlış yönlere kayıyor. 
Kimsenin insanların zevklerine müdahale etme hakkı 
yok elbette ama kimsenin de Türk müziğini egzajere ede-

rek okumaya hakkı yok. Bir de şu konu var. Bir şeyi nasıl 
görürsen, nasıl duyarsan öyle seversin. Sonradan aslını 
duyduğunda veya gördüğünde öbür şekli hep aklında olur. 
Çoğu insanın “Canım, gençler Türk müziğini duyup seviyor 
işte” gibi bir fikri var. Sosyal medya artık o kadar geniş 
ağı olan bir platform ki herkes bir tık ile her şeye ulaşabi-
lir, hele hele konu müzikse. Doğruyu bulup dinlemek çok 
kolay, iş sevmeye gelince, zorlamayla sevilecek bir müzik 
türü değil Türk müziği. Gençlere şunu belirtmekte fayda 
var; dinlediğiniz müzik türü ne olursa olsun doğru olanını 
dinleyin. Türk müziğinin, kaba bir tabirle alıcısı her zaman 
az ve öz olmuştur. Yani o insanların ve gelecekte de aynı 
anlayışta gelecek olan insanların zevki hiçbir zaman değiş-
meyecektir. Değişen sadece konser salonları, dinlediğimiz 
materyaller ve ses sistemleri olacaktır.  Türk müziği benim 
için değerli bir mücevher gibidir, değerini ve verdiği hazzı 
anlayanlar tarafından dinleniyor ve dinlenecek olması 
beni de benim gibi düşünen sanatçı dostlarımı da mutlu 
ediyor. Özetle, Türk müziği seven ve koruyan gençlerin 
elinde güvende.

  Çiğdem Yarkın (Ses Sanatçısı):  

Türk müziği egzajere ediliyor

Türk müziği bugün hepimizin de bildiği ve gördüğü üzere, 
eski şaaşalı günlerini yaşamıyor. Ancak bana kalırsa bu 
çağın hızına, birçok konuda sığlığına, telaşesine rağmen 

Türk müziği ile meşgul olan insan sayısı bir hayli var 
diye düşünüyorum. Türk müziğinin geleceği 

hakkında olumsuz düşünmüyorum. Her 
şartta ve dönemde bu müziği seven, 

yaşayan, yaşatan insanlarımız 
olacaktır. Burada en çok konuşul-
ması gereken şey, müziğimizin 
dejenere olma miktarı. Bunu etki-
leyen çokça sebep olacaktır, bugün 
de çokça var. Bunlara rağmen de 
inanıyorum ki birileri çıkacak 

ve layıkıyla müziğimize hizmet 
edecektir. Bizlerin yanlışı, sahip 

olduğumuz kültüre, değerlere uzak büyü-
tülüyor oluşumuz ve bitmek bilmeyen Batı 

hayranlığımız diye düşünüyorum. Sorun, zaten 
çocukken tohumları ekilerek başlıyor. Büyüdükçe de başa-
rılı olabilmek için dayatılan birtakım ezberler bizleri ruhu 
bedeninden alınmış birer kütleye dönüştürüyor. Bu kütle de 

süreçle birlikte herkes ne yaparsa onu yapmaya, onu gör-
meye, onu sevmeye başlayıp, içinde bulunduğu ortamdaki 
“herkes” ile aynılaşmaya başlıyor. Doğal olarak da popüler 
olan o gün ne ise onu dinlemeye yöneliyor. Kısacası sunu-
lana alışmış, ondan başka herhangi bir merakı olmayan 
bir nesle dönüşüyoruz. Bu doğrultuda müziğimizin eğitim 
hayatına bir şekilde adapte edilmesi gerektiğini düşünü-
yorum. Gençlerimizin bu kadar uzak kalmamaları için, kar 
suyunu baştan kaçırmak gerekir :) Bu jenerasyonun kalbine 
ulaşabilmek için farklı yollar denenmesi gerekebilir. Çünkü 
artık onlar bambaşka bir lisanla anlaşıyorlar. Bir kanunla 
da farklı olunabilir tabii ki. Türk müziğinde geçmişten 
bugüne baktığımızda, icra stillerinin, beste stillerinin bile 
çokça evreden geçtiğini görebiliriz. Mesela Hafız Burhan 
dönemi başka, Münir Nurettin Selçuk dönemi başka, Lale 
Nerkis Hanımlar başka, Safiye Ayla ise bambaşka bir icra 
stiliyle karşımıza çıkar. Bugün ise söylemekten çekinerek 
ciddi bir bozulmanın olduğunu görüyoruz maalesef. Ancak 
karamsar olmaya gerek yok, çünkü bütün bu şartlara rağ-
men eski stili korumaya çalışan icracılarımız var. Mühim 
olan bundan sonra nasıl bir yol izleneceği.

  Yaprak Sayar (Ses Sanatçısı):  

Türk müziğinin geleceği hakkında umutluyum

Günümüzde dinleyici, “Türk müziği” diyebileceğimiz çok az 
şarkı biliyor. 20. yüzyıla  ait konser programlarına baktığı-
mızda birkaç takım birden okunduğunu görüyoruz. Bu da 

“Peşrev, Birinci Beste, İkinci Beste, Ağır Semai, 
Yürük Semai, Şarkı, Saz Semaisi” demek. 

Şu an günümüzde düzenlediğimiz kon-
serlerde bir takım okuyunca dahi 

dinleyici tarafından “ağır müzik” 
olarak algılandığı zamanlar olu-
yor. Solistler de artık konserlerinde 
bırakın takım okumayı, sadece 
şarkılardan oluşan repertuvar 
yapmayı tercih ediyorlar. Değişen 

dünyayla müzik algımız da değişi-
yor. Eserlerin anlaşılması için ayrıca 

o dönemi tanımak gerekiyor. Hızlı bir 
çağda olduğumuz için bu müziği dinleyip, 

zevk almaya insanların sabırları da yok tabii. 
Dinleyici, günümüzde müziği araç olarak kullanıyor. Fakat 
kimse bu müziğin ne olduğundan veya ne anlatmak istedi-
ğinden bîhaber. Sadece çalan müziğe ritim tutar haldeyiz. 

Biz solistlerin de yaptığı yanlışlar var tabii; başta üslup. 
Eldeki notayı genellikle değiştirerek söyleme girişiminde 
olduğumuzu gözlemliyorum. Bizi arabeskleşmeye götüren 
şeylerden biri de bu müzikteki “fazla, gereksiz” çarpmalar. 
Eskilerin söylemiyle Türk müziği bitti. Tanburi Abdi Coşkun 
35 sene önce müzikteki yozlaşmanın farkına varmış ola-
cak ki TRT’deki görevini “Türk müziği artık bitti.” diyerek 
bırakmış. Günümüzdeki müzik, kim bilir ne kadar rahatsız 
edicidir onlar için. Bir yanım böyle düşünse de diğer taraf-
tan da bu müziğin yaşaması için mücadele etmek gerektiği 
fikrindeyim. Sosyal medya sayesinde ilgili gençler Türk 
müziğini daha yakından tanımaya başladı.Tabii gençlerin 
ilgisini çekmek için de onlara ortam yaratmak gerekiyor. 
Mesela meşk ortamı. Dinleyiciler, dahil olduklarında ken-
dilerini daha yakın hissediyorlar bu müziğe. Öte yandan 
teknoloji gelişiyor ve yaşam hızlanıyor. Bu dinlenilen 
müziğe de yansıyor. Önemli olan Türk müziğinin gelecekte 
en çok dinlenilenler listesinde olması değil; değerini, özünü 
koruyarak devamlılığını sürdürmesi. 

  Selin Yücesoy (Ses Sanatçısı):  

Değişen dünyayla müzik algımız da değişiyor

Türk müziği denildiğinde yaygın 
tabirleriyle kullanmak gere-

kirse Türk Sanat Müziği 
düşünülüyor, oysa Türk 
Halk müziğini de aynı 
çatı altında düşünüyo-
rum. Her ne kadar üretim 
kaygıları, üslup ve stilleri 
farklılıklar gösterse de 

temelinde makam ve usul 
kavramlarını bünyesinde 

barındırıyor. Bu bağlamda, 
Türk müziğinin bugününü 

değerlendirirken devletin kültür 
politikasında “gözde bir yerde” durduğunu belirtmek 
lazım. Türk müziği son zamanlarda en parlak döne-
mini yaşıyor. Hem vokal hem çalgısal her türüyle; en 
uzun soluklu tür olan Mevlevi ayininden şarkılara, 
taksimlerden saz semailerine kadar. Geçmişe uzanan 
güçlü kökleri olan Türk müziğinin bugüne kadar sür-
dürdüğü varlığı yarına da baki kalacaktır. Çünkü Türk 
müziği, Türk milletinin kültürel kodlarında mevcut-
tur, vazgeçilemez bir kültür unsurudur. Annelerinin 
ninnileriyle hicaz makamıyla tanışır, beş vakit din-
lediğimiz ezan seslerinde; Türk müziğinin asırlardır 
yaşayan rast, saba, uşşak makamlarını duyarız. 

İnce bir zevke hitap ediyor 

Gelecekte ise nasıl bir dinler kitle bizleri bekler bile-
meyiz ancak bazı varsayımlarda bulunabiliriz. Türk 
müziğinin dinler kitlesi eski dönemlerdeki kadar 
çok olmayacaktır. Çünkü “Türk sanat müziği” ince 
bir zevke hitap ettiğinden dinler kitlesinin çok fazla 
olacağını söylemek mümkün değildir. Buna karşın 
“Türk Halk müziğinin” daha fazla dinler kitleye sahip 
olduğunu sözlerime eklemek isterim. Konu çeşitli-
liği itibariyle daha çok toplumu kucaklamıştır. Türk 
müziğinin günümüzde dijital platformlarda azım-
sanmayacak sayıda bir dinler kitleye sahip olduğunu 
görüyoruz.  Bu durumun devam edeceğine inanıyo-
rum. Ancak müzik kültürüne sahip çıkma konusunda, 
devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörün (medya, 
bankalar vs.) Avrupa müziğine sahip çıktıkları gibi 
Türk müziği topluluklarını desteklemesi kıymetli 
ve kültürel bir hizmet olacaktır. Üstelik böylece bir 
rekabet ortamı doğurarak müziğin gelişimine kat-
kıda bulunabilirler. Ayrıca her şehrin müzikal kültür 
mirasını sergileyeceği muhakkak bir veya daha fazla 
müzik müzesi olmalıdır. 

Popüler kültüre  
karşı durmak gerekiyor
Günümüze bakacak olursak, toplumsal değişmeyle 
beraber Türk müziğinde de bazı değişmeler yaşandı-
ğını görmek mümkün. Zaten gelenek dediğiniz şey 
yenilenmezse yok olur.  Nasıl 17. yüzyılın “kâr” denilen 
Farsça ve uzun soluklu türü 18.yüzyılda ortadan kay-
boluyor. Beste, ağır ve yürük semai türlerinden oluşan 
fasıl repertuvarı da yerini “şarkı” denen türe bırakı-
yor. Yeni üretilen müzikler daha kolay tüketilebilir 
oluyor, bu Türk müziği için de geçerli. Bazı deneysel 
yaklaşımlara fırsat tanımak lazım. Mesela “İncesaz” 
grubu bu talebi gayet güzel karşılıyor, yıllardır varlı-
ğını sürdürüyor ve gençler tarafından da tanınıyor. 

Türk müziğinin gençleri yakalaması 
kolay değil 

Bugün küresel dünya ne dinliyorsa, ulaşmak çok 
kolay. Bu müzik türleri de kimlik, etkileşim, hayat 
tarzı gibi kavramları ve tüketim biçimini belirliyor. 
Gençlerin tüketim alışkanlıkları ve tercihleri popü-
ler kültür tarafından yönetilmiş oluyor. Kapitalizmin 
küreselleştirici boyutunun tüm dünyayı homojenleş-
tirme çabasının yanı sıra direnç gösteren diyalektik 
bir yerele dönüş de söz konusudur. Neyse ki bu gençler 
rap dinlerken Neşet Ertaş gibi sanatçıları da dinleme 
listelerine dahil ediyorlar. Gençlerin Türk müziği 
yayınlayan kanalları daha az dinlediklerini yapılan 
araştırmalardan öğreniyoruz. Türk müziğinin genç-
leri yakalaması kolay değil ancak hatırı sayılır bir 
çoğunluğun diğer türlerin yanı sıra halk, sanat ve 
Türkçe pop müziğini dinlediklerini de biliyoruz. Basit 
tüketilen popüler kültüre karşı durmak gerektiriyor. 
Yoksa çocuklar, gençler ailelerinin kültür serma-
yelerinin birer iz düşümleri oluyorlar. Türk müziği 
sevgisi küçük yaşta bir Türk müziği sazının çocuğun 
hayatına girmesiyle başlayabilirse, eğitim sistemimiz 
içerisinde yer alabilirse, müziğimizdeki zenginliğin 
farkına ancak o zaman varmak mümkün olabilir. 
Sonuç olarak, “Gelenek sadece geçmişle değil, bugün 
ve gelecekle ilgilidir.” Türk müziğinin üretimi devam 
etmektedir, nitelikli temsilciler tarafından taşınmakta 
ve aktarılmaktadır.

  Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz  
(İTÜ TMDK Müzik Teorisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): 

Türk müziği yarına da baki kalacaktır 

M Ü Z İ K

M E R V E  T UÇ
m.tuc@litrossanat.com 

Türk müziğinin bugüne kadar sürdürdüğü 
varlığı yarına da baki kalacaktır. Çünkü 
Türk müziği, Türk milletinin kültürel 
kodlarında mevcuttur, vazgeçilemez bir 
kültür unsurudur.
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K İ T A P L I K

Bu sayımızda “Sen Sen Ol Sevgili Kızım”, “Ramazan Güzelle-
meleri”, “Karantina Günlüğü”, “Oğul, Sen Sen Ol”, “Memleket 
Yazıları”, “Süleyman Çelebi ve Mevlid”, “Erzurumlu Bilge İmam 
Muhammed Lütfî Efendi”, “Pîr Sultan”, “Dost İlinden Gelen Ses”, 
“Şiir ve Hikmet”, “Şiir ve İrfan”, “İnsan, Deniz ve Hayat”, “Alvarlı 
Muhammed Lütfî Divanı”, “Mihenk”, “Müfîd u Muhtasar”, “Ulu 
Cami’nin Bilge İmamı Süleyman Çelebi”, “Ateş-i Aşk”, “Kıyıya 
Vuran Deniz”, “Arif Hikmet Beyefendi”, “Şehir, Hayat ve Derviş”, 
“Kapı”, “Sûfi, Aşk ve Ölüm”, “Suah-ı Gaybi”, “Mevlana’nın Kalbine 
Açılan Kapı” ve “Yunus Emre” kitaplarının yazarı Prof. Dr. Bilal 
Kemikli’ye “Süleyman Çelebi ve Mevlid temalı hangi kitapları 
okuyalım?” diye sordum. İşte aldığım cevaplar:

Bir Şâheseri Yeniden Okumak  
Kolektif / Esenler Belediyesi

Vesîletü’n-necât, Ulu Cami’nin “bilge” imamı Süleyman Çelebi’nin altı 
yüzyıl evvel kaleme aldığı bir şâheserdir. Bu şâheser, yazıldığı günden 
bugüne sevinçli ve hüzünlü günlerimizde bizi derleyip toparlayan bir iksir 
olmuştur. Bu metin, bazı kavramları Türkçeleştirdiği yahut kullanımını 
yaygınlaştırdığı gibi, bestelenerek ihyâ gecelerine mescitlerde okunmuş, 
böylece “Türkçeyi mabede sokmuştur.” Bu bakımdan o, Türkçeyi hakikat 
dili haline getiren Pîr-i Türkistan Ahmed Yesevî’nin hikmetleri ve onun 
izinde giden Yunus Emre’nin ilahileri gibi sade ve samimi bir söyleyişle 
Türkçe din dilini yenilemiştir. Uzun ve yorucu bir çalışma takviminin bir 
neticesi olarak ortaya konan bu eser, yeni çalışmaların öncüsü olacaktır.

Mevlid & Süleyman Çelebi  
Necla Pekolcay / Sufi Kitap Yayınları

“Ger Muhammed Olmasa idi ayan / Olmayacaktı zemin ü asuman” diyerek 
kainatın hürmetine var kılındığı Peygamber Efendimiz için Türk edebi-
yatının ilk ve en muhteşem Mevlid’ini yazan Süleyman Çelebi, asırlardır 
Peygambere muhabbetini arzetmek isteyen mümin gönüllere tercüman 
olmaktadır. Dünya edebiyatında emsaline az rastlanacak bir aşk ve muhab-
betle Kainatın Sevgilisinin doğumu, mucizeleri, miracı, hicreti, daveti, vefatı 
vs.nin anlatıldığı mısralar, aynı zamanda kıymetli bir siyer-i nebi hükmün-
dedir. Elinizdeki Mevlid metni, bu sahada ilk ve en derli toplu araştırmayı 
yapan A. Neclâ Pekolcay Hanımefendi tarafından kütüphanelerde bulunan 
bütün Mevlid metinleri tetkik edilerek hazırlanmıştır.

Mevlid Külliyatı 1-2-3  
Süleyman Çelebi 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

Müslümanlar tarih boyunca, Hz. Peygambere duyulan muhabbetin bir neti-
cesi olarak çeşitli türlerde eserler kaleme almışlardır. Türk edebiyatında ise 
Süleyman Çelebi’nin açtığı çığır neticesinde gelişen bu tür ile Türk halkının 
peygamber sevgisi, dil ve estetik imkânlarla dile getirilmiş ve peygamber 
sevgisi geniş kitlelere ulaştırılmıştır. Eser halk arasında çok beğenilmiş ve 
sevilerek okunmuştur. Mevlid’in Latin harfleriyle çeşitli yayımları yapılmış 
olmakla birlikte bunların çoğu güvenilir değildir. Titizlikle hazırlanan bu 
çalışmada Süleyman Çelebinin Vesîletü’n-Necât adlı eseri ile çeşitli dillere 
tercümesini ve başkaca isimler tarafından kaleme alınmış diğer mevlidleri 
bulabilirsiniz. 

Mevlid-i Şerif   
Uğur Derman & Mehmet Akkuş 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât isimli manzum eseri… Prof. Dr. Uğur 
Derman ile Prof. Dr. Mehmet Akkuş tarafından yayına hazırlanan Rei-
sü’l-hattatin Hacı Kamil Akdik’in benzersiz ve Bahaddin Tokatlıoğlu’nun 
mükemmel tezhibiyle yayımlanan bir edebiyat şaheseri. Enfes bir nüsha, 
tıpkıbasım. Prestij bir eser. Eser, yazıldığı dönemden itibaren Osmanlı coğ-
rafyasının hemen her yerinde özellikle Hz. Peygamber’in doğum günlerinde 
okunmuş, bestelenmiş, çeşitli dillere çevrilmiş ve nazîreleri yazılmıştır. 
Ayrıca başta Balkanlar olmak üzere çeşitli İslâm ülkelerinde bir ibadet anla-
yışı içinde mübarek gün ve geceler yanında doğum, ölüm, sünnet, evlenme, 
askere gönderme gibi pek çok vesile ile okutulmaktadır. 
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BİLAL 
KEMİKLİ’DENtavsiyelerGeçtiğimiz sezonu, Türkçe kaleme alınmış mev-

lidlerin ilki ve en meşhuru olan Vesîletü’Necât’ın 
müellifi Süleyman Çelebi’ye atfeden Esenler Bele-
diyesi, sezonun danışmanlığını yürüten Prof. Dr. 
Bilal Kemikli’nin öncülüğünde çok sayıda akade-
misyenle birlikte Vesîletü’n-Necât (Mevlid-i Şerif) 

için “Bir Şâheseri Yeniden Okumak” adlı çalışmaya imza attı. Geç-
tiğimiz günlerde eser, bir basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı. 
Prof. Dr. Ayşe Necla Pekolcay, eser hakkında şu bilgileri aktarmak-
tadır: “Vesîletü’n-Necât’ın 812 (1409) yılında Bursa’da tamamlandığı 
eserdeki bir beyitte açıkça belirtilmektedir. Başka bir eseri bilinme-
yen Süleyman Çelebi’nin mevlidini kaleme almasıyla ilgili yaygın 

rivayet şöyledir: Onun Ulucami’de imamlık yaptığı yıllarda bir vâiz 
Bakara sûresinin 285. âyetini açıklarken peygamberler arasında 
bir fark bulunmadığını, bu sebeple Hz. Muhammed’in Hz. Îsâ’dan 
ve diğer peygamberlerden üstün olmadığını söyleyince cemaatten 
bazıları vâize karşı çıkmış, tartışmalar büyümüş, bu arada Süley-
man Çelebi, “Ölmeyip Îsâ göğe bulduğu yol / Ümmetinden olmak için 
idi ol” beytini söylemiş, halkın çok beğendiği bu beyti, daha sonra 
büyük bir aşkla Hz. Peygamber’in sevgisini terennüm edecek ve 
onun hayatının bazı bölümlerini içine alacak şekilde geliştirerek 
eserini tamamlamıştır.” Prof. Dr. Bilal Kemikli ise eserin önemini şu 
şekilde vurgulamaktadır: “Vesîletü’n Necât, fetret döneminde yazıl-
mıştır. İktisadi ve güvenlik açıdan sıkıntıların yaşandığı dönemde 

mesihlik iddialarıyla ortaya çıkanlar olmuştur. O dönemlerde ehl-i 
sünnet perspektifiyle bu meseleye bakarak Peygamber Efendimizi 
merkeze alan bir düşünce inanış biçimini yeniden topluma sunan 
kişidir Süleyman Çelebi. Bunu mutabakatla sağlamıştır. Eser yazıl-
dıktan hemen sonra bu etki kendini göstermiştir. Bu bakımdan 
birlik ve düzeni sağladığından milli mutabakat metnidir. Aynı 
zamanda kurucu bir metindir ve bir kültür kurmuştur. Mevlidhanlık  
kültürü  kurmuştur. Camilerde, konaklarda ve evlerde insanları bir 
araya getirmiştir. İnsanları birleştirmiştir.” Hem milli mutabakat 
metni hem de kurucu metin olacak derecede öneme haiz olan bu 
eseri okumanızı dilerim. Bu bağlamda Mevlid ve Süleyman Çelebi 
üzerine hazırlanmış eserlere göz atalım dedik. İyi okumalar dilerim.

VESÎLETÜ’N-NECÂT
Milli mutabakat metni:

h.aygul@litrossanat.com 

H A L İ L  İ B R A H İ M  AY GÜ L

Abdülhamid Türkiyesi  
Árminius Vámbéry 
Yeditepe Yayınevi

Árminius Vámbéry on dokuzuncu yüzyı-
lın ikinci yarısından itibaren Avrupa’nın 
bilim ve siyaset hayatında yer alan 

önemli bir şahsiyet olarak kabul edilmektedir. 
II. Abdülhamid’in yakın çevresine girdiği gibi 
Kraliçe Victoria tarafından da Windsor Sarayı’nda 
ağırlanmıştır. Elinizdeki eser Vámbéry’nin 1897 
yılında önce Almanca ve bir yıl sonra da Fran-
sızca yayımlamış olduğu, Türkiye’nin o zamanki 
durumunu kırk yıl önceki haliyle kıyasladığı bir 
çalışmadır. Kendisi bu eserinde Türkiye’nin kırk 
yıllık zaman zarfında kaydettiği büyük geliş-
meleri aktarırken, Tanzimat ile başlayan Türk 
çağdaşlaşmasının -sanılanın aksine- Abdülha-
mid döneminde de kesintiye uğramayıp devam 
ettiğini belgeleriyle ortaya koymaktadır.

Bir Aşk Masalı  
Ahmet Ümit  
Yapı Kredi Yayınları 

Özgürlük yoksa aşk da yoktur. Asla sevdi-
ğin insanın gardiyanı olma. Bir varmış bir 
yokmuş, dünyada acayiplikler çokmuş. 

Bir gece beş farklı ülkede, beş prens aynı rüyayı 
görmüşler: Bir genç kız, kadim bir kentin alacaka-
ranlık sokaklarında ışıktan bir güzellik halinde 
dolaşıyormuş. İşte o kızı gördükten sonra, artık 
ne eski hayatları kalmış ne de eski hakikatleri. 
Ahmet Ümit’ten insanlığın en yüce duygusu olan 
aşkın doğasına dair bir hikâyat. Bir Aşk Masalı, 
beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir 
yol ve hal macerası. Kaf Dağı’ndan ıssız çöllere, 
ücra hanlardan savaşçı kabilelerin çadırlarına, 
devlerden denizkızlarına, balinalardan devasa 
yılanlara, cümle tabiatın ve mahlukatın geçiş 
yaptığı bir hayal perdesi.

Bursa’da Mevlevi Kültürü ve  
Yemekleri 
Recep Şen / Ayyıldız Kitap

Mutfakta yemek ve insan pişmeden 
olmaz; mutfakta öncelikle yiyeceklere 
saygı duymak ve doğru şekilde tüket-

mek üzere kurulsun, öyle ki gürültü yapmak 
yiyeceklere bile bile saygısızlık sayılsın, sofrada 
toplu oturulup toplu kalkılsın, su içtiğinizde bile 
hak geçmesin, dünyadaki en özel mutfaklardan 
birisi Mevlevi Mutfağıdır. Mevlana’nın da mutfağa 
ayrı bir önem vermesinden doğan Mevlevi Mutfak 
Kültüründe mutfakta sanatın yanında Mevlevi 
anlayışı da öğretilirdi. Bu bakımdan Mevlevi 
“değerli, şerefli” anlamlarına gelen “şerif” sıfatıyla 
birlikte kullanılarak “Matbah-ı Şerif” adıyla anıl-
mıştır. Çalışmada Mevlevilik kavramı ve Nasıl 
Mevlevi olunacağı ile ilgili bazı bilgiler verilmiş, 
Mevlevi mutfak kültürü ve Mevlevi mutfak kültü-
ründeki bazı ritüeller ifade edilmeye çalışılmıştır.

Dünya Romanının Serüveni  
Necip Tosun 
Ketebe Yayınları

Dünya Romanının Serüveni Cervantes’ten 
başlayıp Mo Yan’a kadar gelen ve bütün bir 
dünyaya yayılan roman birikimini yansıt-

mayı amaçlayan, özenle seçilmiş, kapsamlı bir 
külliyat; her zevke, beğeniye ve estetik anlayışa 
seslenecek bir roman kütüphanesi vadediyor 
okuruna. Bir başka deyişle; tüm dünyayı, tüm 
coğrafyaları, dilleri, biçimleri içine alacak roman 
örnekleri bu incelemede bir araya getiriliyor. Tem-
sil gücü yüksek, dünya insanlarının, olayların, 
durumların romanda görünümlerini izleyeceği-
miz bütünlüklü bir fotoğraf sunuyor. Kitapta, bu 
eserlerin doğası, yazarların edebî tutumları anla-
şılmaya çalışılırken; yenilikler, akımlar gündeme 
getiriliyor; eserin ve yazarın dünya romanındaki 
yeri edebî yönleri, etkileri, tarihsel öneminin izi 
sürülüyor ve eserin türe katkısı, türün tarihsel 
gelişimi içerisindeki yeri inceleniyor. 

Y E N İ  Ç I K A N L A R

1 2 3 4

Mevlid   
Necla Pekolcay / Dergâh Yayınları

Doğum zamanı, doğum yeri ve doğum 
mânalarına gelen mevlid, aynı zamanda 
edebiyatımızda aynı isimle anılan bir 

türün adıdır. Bu edebî türde esas olarak Hz. Pey-
gamber’in hayatı konu olarak alınmakta, doğumu, 
peygamberliği, mucizeleri ve vefatı işlenmektedir. 
Ehl-i beyt ve bazı hikâyeleri ihtiva eden mevlid 
metinleri de vardır. Mevlid metinleri arasında 
edebî değeri, tesirleri ve yaygınlığı açısından 
Süleyman Çelebi’nin ayrı bir yeri vardır. Bu Mevlid 
metni, mütekâmil bir metindir. Bilindiği gibi bu 
sahada ilk ve en derli toplu araştırma, bu metni 
baskıya hazırlayan Neclâ Pekolcay Hanımefendi 
tarafından yapılmıştır. Kütüphânelerde mevcut 
olan bu metnin eksik ve fazlalıklardan en uzak 
bir metin olduğu muhakkaktır.

Mevlid 
Mehmet Kanar / Bilge Kültür Sanat

Elinizdeki kitap on dördüncü yüzyılın ikinci 
yarısı ile on beşinci yüzyılın ilk çeyreğinde 
yaşayan Süleyman Çelebi’nin halk arasında 

kısaca “Mevlid” olarak bilinen Vesîletü’n-Necât 
adlı manzum eserinin yeni bir bakış açısıyla 
yayımlanmış şeklidir. Eserin nazmedildiği dev-
rin dili günümüz Türkçesiyle farklılıklar gösteren 
Eski Anadolu Türkçesidir. Kimi beyitler rahat-
lıkla anlaşılsa bile, birçok beytin anlaşılması o 
kadar da kolay değildir. Bu çalışmanın asıl amacı, 
aradan yüzyıllar geçtiği hâlde taklitlerinin oriji-
nalinin eriştiği başarı çizgisini yakalayamadığı 
Mevlid’in her düzeydeki halk kitlesi tarafından 
anlaşılabilir olmasını sağlamaktır. Bu amaç doğ-
rultusunda orijinal metin ile “dil içi” manzum 
çevirisi karşılıklı olarak verilmiş, eserin daha 
net olarak anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Mevlid-i Şerif  
Ahmet Kahraman / İz Yayıncılık

Mevlid, İslam edebiyatında Peygamberi-
mizin doğumu anlamına gelmekte olup, 
aynı zamanda O’nun hakkında yazı-

lan eserlere verilen genel bir addır. Bu eserlerin 
içinde en meşhur olanı, Süleyman Çelebi tarafın-
dan alınmış olan Vesîletü’n-Necât adlı eserdir ve 
halk arasında “Mevlîd-i Şerif” olarak bilinir. 15. 
yüzyılın hemen başında yazılışı tamamlanan bu 
eser geniş halk kitleleri tarafından çok sevilmiş, 
beğenilmiş ve yayılmıştır. Yazma nüshaların çok-
luğu ve bu nüshalar arasındaki kimi farklılıklar 
bulunsa da temelde asıl kabul edilen kısmı çoğun-
luktur. Ahmet Kahraman’ın farklı nüshalardan 
mukayese ve teyit yoluyla neşre hazırladığı bu 
eser, önemli bir İslâm klasiğini okumak ve giriş 
kısmındaki geniş açıklamalarla bilgi sahibi 
olmak isteyenler için kaynak niteliğindedir.

Süleyman Çelebi ve Mevlid   
Bilal Kemikli / Ketebe Yayınları

Türk şiirinin, kendisinden sonra gelen 
metinleri içerik, biçim ve duygu yönünden 
en fazla etkileyen kurucu metinlerinden 

birisi, Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necâtı’dır. 
Halk arasında Mevlid adıyla da anılan bu eser, 
Osmanlı Devleti’nin en sancılı dönemlerinden 
birinde, Fetret Dönemi’nde yazılmıştır. Fetret 
Dönemi’nde dağılan zihinleri Peygamber sevgisi 
etrafında yeniden derleyip toparlayan bu metin, 
altı yüz yıldır Türk dili ve kültürünün ulaştığı 
her coğrafyada güncelliğini korumakta, çeşitli 
vesilelerle hâlâ okunmaktadır. Mevlid, “derleyip 
toparlayıcı” bir metin olmanın yanında, bir şiir 
geleneğinin de inşasına vesile olmuştur. Onu oku-
yan pek çok şair etkilenmiş, bir benzerini yahut 
aynı konuda yeni bir eser yazmak için çalışmıştır. 
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SANATÇILARIMIZ 
DAHA DUYARLI 
OLMALI

“Renkler ve Teknikler” sergisinde sanatseverleri neler bekliyor? 
Sergide toplam kaç eser bulunuyor? 

Sergi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali içerisinde açıldı. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın bir organizasyonudur. Atatürk Kültür 
Merkezi’nde kişisel bir sergi açmanın bir onur olacağını düşü-
nerekten ve bu festivale katkıda bulunmak için özel bir sergi 
hazırladım. 43 parça eser yolladım. Yolladığım eserlerin hepsi 
aynı teknikte değildir. Bunlardan biri baskı tekniğinde bir yeni-
liği barındırıyor. Türkiye’de ilk defa “fizikte” denilen bir baskı 
tekniğiyle, metal üzerine rölyef baskı yapan bir “ui” tekniğindeki 
makine ile yapıldı. İkinci teknik ise Batı dillerinde “tapestri” 
tekniği olarak adlandırılıyor. Türkçe’de ise “halı resim” diye-
biliriz.  Resimlerimin sanat eseri olarak sunulacak halılarını 
yaptırdım. Yaptırdığım eserlerin bazıları Türkiye’de bazıları ise 
yurt dışında dokunuldu. Çünkü bu sanatı icra eden çok az usta 
var.  Halı Türklerin insanlığa armağan ettiği bir teknik. Makina 
halıları çıktıktan sonra sanatı icra eden ustalar bu işi bırakıyor. 
Yeni nesil de bunu bilmiyor.  Günümüzde bu işi icra eden çok 
az kişi kaldı.  Bu tekniğin ölmesine yok olmasına gönlüm razı 
değildir.  Çünkü Türklerin bu işi mükemmel yaptıkları kadar 
diğer işlerde o kadar da mükemmel değiller. Bu nedenle elimde 
hiçbir sanatçının sahip olmadığı kadar ipek halı, yarı ipek ve 
yarı yün resimlerimle aynı boyda halılar yaptırdım. “Renkler ve 
Teknikler” sergisinde de bir ipek halı ve bir yün halı resmiyle 
beraber duruyor. Sergi de yer alan üçüncü teknik ise retrospektif 
tekniktir, değişik dönemlerden beni en iyi yansıtacak retros-
pektif (geriye dönük) eserler yer aldı.   

  Renklerin uyumunu bilmeden  
resim yapılamaz

“Renkler ve Teknikler” sergisinin oluşum sürecinden bahse-
debilir misiniz?  

Müze açma hayalim var. Eserlerimi topluyorum. Koleksiyo-
numda ya da eski dönemlere ait bir eseri müzayelerde gördüğüm 
zaman alıyorum. Müzeyi kurma amacım; eserlerimi ileriye taşı-
mak ve sonraki kuşakların görmesini sağlamak. Bu sergi için 
farklı dönem eserlerini bir araya getirirken rengi de ön plana 
çıkarmak gerekti. Çünkü ressam renkten sorumlu bir insan-
dır. Heykeltraş biçimlendirir. Mimar kütlelerden ve düzenden 
sorumludur. Rengi ressamın çok iyi bilmesi gerekir. Araştır-
malara baktığımızda renklerin insan psikolojisi üzerinde çok 
önemli etkileri olduğunu görüyoruz. Kötü dekore edilmiş bir 
mekan da yaşayan insanlar sıkıntı çeker, bunalım yaşar. Kırmızı 
bir yüzeye bir müddet baktıktan sonra sizin kanınız daha hızlı 
akmaya başlar. Tansiyonunuz yükselir. Bu saydıklarım fiziksel 
ve psikolojik etkileridir. Rengi çok iyi bilmek ressamın görevi-
dir. Bir rengin yanına ikinci renk gelirken nasıl gelir. Zıtlıklar 
birbirini tamamlar, yakın renkler uyumluluk sağlar gibi birçok 
konu vardır. Göğün mavisini, ormanların yeşilini birlikte gördü-
ğümüz zaman niçin içimizin rahat ettiğini bilmedikten sonra 
bir anlamı olmuyor. İşte armoni sistemleri insanların bugüne 
kadar beğendikleri şeyin niçin ortaya çıktığını ortaya koyan 
bir sonuçtur. Ressamların, mimarların, sanatla uğraşan herke-
sin bilmesi gerekir. İşte o zaman eserdeki renklerin uyumu bizi 

mutlu eder ve heyecanlandırır. Renklerin uyumunu bilmeden 
resim yapılamaz. O yüzden bu konunun da gündeme gelmesini 
düşündüğüm için serginin adını “Renkler ve Teknikler” koydum.  

Edebiyatla doğrudan ilişki içerisindesiniz. Sanata da küçük 
yaşta şiir ve öykü yazmakla başlamışsınız. Şiirleriniz ve öykü-
leriniz resminizi nasıl etkiledi? Edebiyat eserleriniz resme mi 
dönüştü? Kelimelerin yerini resimler aldı diyebilir miyiz?

Renkler, biçimler aldı demek daha doğrudur. Çünkü İkinci Dünya 
Savaşı’nın içinde olduğu yıllarda yaşadığım Anadolu’nun küçük 
kenti Balıkesir’de müze, sanat eseri yoktu. Sadece elimize kitap 
ulaşabiliyordu. Çocuk dünyamda önce şiirle karşılaştım. Sanata 
adım atma serüvenim şiir ve düz yazı yazmaya başlamakla oldu.  
Ortaokul ve lisede sanattan iyi anlayan öğretmenler benim yete-
neğimi keşfetmeye başladılar.  Öğretmenlerimin destekleriyle 
kararlı olarak sanat yapmanın beni mutlu edeceğini düşünüp 
meslek olarak ressam olmayı seçtim. Son derece memnunum ve 
resim yapamadığım günler içimde eziklik duyarım. Her fırsatta 
resim yaparım. Bu azimli çalışmalarımla Türkiye’de en çok sergi 
açan, en çok sanat konuşması yapan, konferans veren ve yazı 
yazan bir insan olarak tanındım. Çok mutluyum. Birçok ünlü 
edebiyatçı arkadaşlarım var. Edebiyatçı arkadaşlarımın benim 
resimlerim üzerinde yazdıkları yazılar var. Müzisyenlerin yap-
tıkları besteler var. Sanatın sadece bir dalında değil mutlaka 
resim yapan biri heykelden, müzikten, edebiyattan ve şiirden 
de anlamalıdır. Bu yüzden sanatı ben bir bütün olarak ele alıyo-
rum.  Birinde sözcükler diğerinde renkler biçimler kısacası bütün 
malzemeler değişebilir. Ama duyarlılık değişmez ve evrenseldir, 
insalcıldır. Sanatın bin yıllar boyunca insanlık kadar eski bir 
tarihi vardır.  Sanatla uğraşmak insanlara huzur ve mutluluk 
verir. Duyarlılık geliştirir hoşgörü geliştirir. Şiirdeki duygusal-
lık benim resimlerimde titreşimle, ritimle birleşerek yepyeni 
bir duyarlılığın renkle ifade ediş şeklini gösteriyor. O yüzden 
şiirin benim hayatımda çok önemi var. Zaten resimlerime şiir 
yazdığım için değil resmin şiirsel duygusal bir boyutta olduğu 
için bana resmin şairi diyorlar. 

Sanatın gelişmesinde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun, bir kuşağa 
yön veren çabalarının da kuşkusuz büyük payı olmuştur. Bedri 
Rahmi ile öğretmen öğrenci, usta çırak oldunuz.  Bedri Rah-
mi’nin sizin sanatınız üzerinde nasıl bir etki yarattı?

Bedri Rahmi Eyüpoğlu ile aynı üniversitede onun asistanlığını 
yaptım. Atölye sahibi olarak onunla aynı eğitim sorumlulukla-
rını paylaştık. Bedri Rahmi Bey hem çok popüler hem de diğer 
sanat eğitimcilerinin yanında onun özel bir yeri olmasını sağ-
layan bir özelliği vardı.  Yaşamın coşkusunu sanatta yaratalım 
isterdi ve coşku yaratırdı. Sanat sadece bilgi vermek değildir. 

Sanatı daha çok sevdirmek daha çok tutku haline getirmek için 
çaba sarf ederdi. Hocamın bu yönünü her zaman dikkate aldım. 
Eğitim ve öğretim hayatımda uyguladım. Bedri Rahmi insanları 
sanat yolunda etkileyen ve bu yolda yaşamın sevincini taşı-
malarını isteyen bir öğretim üyesiydi. Türk sanatında büyük 
bir değeri olduğu gibi pek çok önemli sanatçının yetişmesinde 
büyük rolü olmuştur.    

Hayatınızı 60 yılını sanatla geçirdiniz ve yeni sanat eserleri 
üretmeye devam ediyorsunuz. Batı’nın mantığını, Doğu’nun 
ise duygusallığını eserlerinizde kullanıyorsunuz. Doğu’nun ve 
Batı’nın tekniklerini eserinde kullanan biri olarak sizce sanat-
çılar bu iki ayrı yapının neresinde durmalı?

Sanatçı önce doğunun ve batının yapılarını tanımalı. Türkiye 
doğu ile batı arasında bir köprü konumundadır. Dünya bir bütün. 
Sadece batıya değil aynı zamanda doğuya ve uzak doğuya ilkel 
kavimlerin yaptıkları sanatlara bugün sanatçı gidip geziyor ve 
görüyor. Buradaki müzeleri görmeli bütün bugüne kadar olup 
bitenden haberdar olmalıdır.  Sonra ki süreçte göreceği yeri ken-
disi saptamalıdır. 

  Kültürü eserlerime yansıtmaya çalıştım

Serginizi gezerken gelenekli sanatların içerisindeki minyatürden beslendiğinizi gözlemliyoruz. Modern sanatlarla gelenekli 
sanatların ilişkisine dair ne düşünüyorsunuz? 

Kültür birikiminin, yüzyılların ve bin yılların birikiminin mutlaka nasıl ki fiziksel genler kuşaktan kuşağa geçebiliyor. Kül-
tür genlerininde kuşaktan kuşağa geçtiğinin bilincindeyim. Zengin bir kültürün oluşturduğu bir coğrafya da sanatçıların 
da bu hususta dikkat etmesi gerekir. Sanatçıların kültür zenginliğinden esinlenmesi gerekir. Yaşadığı toplumun kültürünü 
tanıması gerekir. Sadece minyatürün değil hat sanatının eşine dünyada rastlanmayan en güzel örnekleri bu ülkede verildi. 
Minyatür çok özel bir biçimde Osmanlı’da gelişti. Yüzyıllık kayalardan, Hititlerin eserlerinden ve çivi yazısından esinlenmek 
mümkündür.  Geçmişimize ait örnek alabileceğimiz bir hazine var. Türk sanatçılarının daha duyarlı olmalarını Türk sana-
tının ve geleneğinin köklerini iyi araştırmaları gerektiğini 50 yıldır öğretim üyeliği yapan biri olarak her zaman söyledim. 
Savunduğum bağları ve kültürü eserlerime yansıtmaya çalıştım. 

  Sanatın en büyük sırrı çok çalışmak

Birçok sıfatı içerinizde taşıyorsunuz. Eğitimci, sanatçı, 
müzeci, kültür insanı ve Türkiye’de sanatın gelişmesine 
katkı sağlayan en önemli neferlerden birisiniz. Dün-
ya’nın ve Türkiye’nin sizin gibi resim sanatında zirveye 
ulaşmış şahsiyetlere ihtiyacı var.  Gençlere örnek olması 
maksadıyla başarı sırlarınızı paylaşır mısınız?

Sanatçı ilham gelsin bekler. İlham da gelir belki ama 
ilham geldiği zaman sanatçı eserinin başında olmalıdır. 
Her zaman sanatı yaşamalı hiç durmadan gece gündüz 
yaşamalıdır.  Esin perileri geldiğinde onu çalışırken 
bulsunlar ki sanatçı da onu değerlendirebilsin. Sanatın 
en büyük sırrı çok çalışmak çok okumak çok öğrenmek 
çok gezmek çok tanımak çok ilgi göstermektir. Bunları 
yapabilen sanatçı başarıya ulaşır. 

z.okumus@litrossanat.com 
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Ressam Devrim Erbil:  

“Geçmişimize ait örnek alabilece-

ğimiz bir hazine var. Türk sanat-

çılarının daha duyarlı olmalarını 

Türk sanatının ve geleneğinin 

köklerini iyi araştırmaları gerek-

tiğini 50 yıldır öğretim üyesi mes-

leğini yapan biri olarak her zaman 

söyledim. Bu savunduğum bağları 

ve kültürü eserlerime yansıtmaya 

çalıştım.”

Mesleğimi doğru seçerek mutlu  
olacağımı düşündüm. Çünkü bir  
insan işini kendi isteğiyle seçebilir.  
İstediği alanda çalışırsa mutlaka  
büyük başarılara ulaşır.”

Türk resim sanatının öncülerinden Devrim 

Erbil’in Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsa-

mında Atatürk Kültür Merkezi Galerisi’nde 

açılışı gerçekleştirilen “Renkler ve Teknikler” 

sergisinde Litros Sanat ekibi olarak bizde yerimizi aldık. 

Sanatseverleri birbirinden eşsiz farklı teknikte yapılan 

eserler karşıladı. Sergide yer alan eserlere  bakınca hay-

retler içerisinde hepsi bu kadar mı birbirinden farklı 

ve etkileyici olur dememek elde değil. Sergide yer alan 

eserler arasında beni en çok büyüleyen İstanbul’u anla-

tan eserleri oldu. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali açılış 

galasında Devrim Erbil’i karşımda görünce heyecandan 

dayanamayıp hemen yanına gittim. İçten samimi muhab-

beti ve mütevaziliğiyle röportaj teklifimi kabul etti. Devrim 

Erbil “İlim arttıkça boyun eğilir, tevazu artar.” cümlesi-

nin vücut bulmuş hali.  Devrim Erbil 85 yıllık hayatının 

60 yılını sanatla geçiren ve yaşına rağmen gençlere taş 

çıkartan resim yapmadığı günlerde eksikliğini hisseden 

ve hala üretmeye devam eden genç nesillerin rol model 

aldığı Türk sanatının ve dünyanın usta isimlerinden 

biri.  Devrim Erbil ile sergiyi gezdikten sonra “Renkler 

ve Teknikler” sergisi üzerine ve sanatında buraya kadar 

gelmesindeki akademik çalışmalarının etkisini, sanata  

ve resim yapmaya olan sevgisi üzerine konuştuk.  

  Beyoğlu görsel sanatların  
oluştuğu merkezdir

Fırçanız da İstanbul’u kullanmayı çok seviyorsunuz. 
Serginizde de İstanbul’a çokça yer vermişsiniz. Ne his-
sediyorsunuz? 

1954 yılları Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğrenciy-
dim. Öğrencilik yıllarımızda Kazancılar Yokuşu’ndan 
Taksim’e çıkardık. Taksim sadece İstanbul’un değil 
Türkiye’nin de en önemli kültür ve sanat merkeziydi. 
Günümüzde de kültür sanat merkezi olma özelliğini 
sürdürüyor. Taksim’de kitap evlerine galerilere uğrar-
dık. Beyoğlu kültürün özellikle görsel sanatların resmin 
oluştuğu bir merkezdir. Ahmet Misbah Demircan Beyoğlu 
Belediye Başkanı olduğu dönemde bana Türk sanatına 
katkılarımdan dolayı “Üstün Hizmet Nişanı” vermişti. 
Şu an Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı olarak Beyoğlu 
Kültür Yolu için bir icazeti olunca akademi günlerimide 
hatırlayarak kendi sanatımın nasıl oluştuğunu düşüne-
rek, bugünkü canlı kültür sanatından ötürü bu daveti 
büyük bir zevkle kabul ettim. Kültür Yolu projelerinin 
aynı zamanda Anadolu’da da devam ettiğini biliyorum. 
Geçtiğimiz günlerde de Sur Kültür Yolu Festivali kapsa-
mında özel bir sergim oldu.

  Resmin büyüsünü keşfettim

15 yaşında yaptığınız resimlere baktığımızda insanı hay-
rete düşüren şaheser eserler görüyoruz.  Türkiye’nin en 
önemli resim sanatçılarından biri olacağınızın işaretle-
rini o zamanlar görüyoruz. O yıllara dair bizimle neler 
paylaşırsınız?

Gençliğimdeki resimlerime bende hayretle bakıyorum. 
Farklı renkler için mürekkepler bulmuşum. Onları sak-

lamışım. Şu yaşımdan o zamana baktığımda yaptığım 
eserlerime değer verdiğimi gösteriyor. Hepsi benim için 
çok özel. Hiçbir şey görmeden doğrudan doğruya içimdeki 
ses bana onları yaptırdı. Onlarla bugün ki resimlerim ara-
sında yakın bağlar kurmak mümkün. Buna sanatta erken 
üsluplaşma kişiliğini bulma denebilir. Büyük bir şekilde 
benim eserlerim üzerine yazı yazan otoriteler bu noktaya 
her zaman değiniyorlar. Beni de şaşkınlığa düşüren bir 
şeydir. Sevgiden doğan tutkuyla resim yaptım. Akademiye 
girdiğim zaman orası yüksek okuldu. Üniversite  yapısında 

değildi. İleride profesör, devlet sanatçısı olacağımı ve ulus-
lararası bir üne sahip olacağımı hiç aklıma getirmedim. 
Benim için tek önemli olan resim yaparak mutlu olaca-
ğımdı. Sanatçı dediğiniz zaman kolay anlaşılmıyordu.  
Müzisyen çalgıcı, ressam boyacı gibi anlaşılıyordu. Res-
min büyüsünü keşfettim. Mesleğimi doğru seçerek mutlu 
olacağımı düşündüm. Çünkü bir insan işini kendi isteğiyle 
seçebilir. İstediği alanda çalışırsa mutlaka büyük başarı-
lara ulaşır.

Bedri Rahmi Eyüpoğlu ve Devrim Erbil

Devrim Erbil ve Zeynep Okumuş
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Bir Şifa Bağımlısının 
İtirafları (Belgesel)
Kızının çaresi olmayan hastalığına 
çözüm arayan bir anne, yogadan 
şaman ayinlerine, sülük tedavi-
sinden ayuverdik beslenmeye 
kadar giden şifa arayışına çıkar. 
Ela Şafak Atakan’ın aynı isimli 
kitabından uyarlanan gerçek hayat 
hikayesinin dökü-dramasında hem 
bu maceraya hem de uzmanların 
görüşlerine tanıklık edeceksiniz.

Düğün (Film)
Usta yönetmen Ömer Lütfi Akad, 
Gelin ile başladığı üçlemesinin bu 
ikinci filmi Düğün’de, Şanlıurfa’dan 
gelen bir ailenin yine şehirde yaşa-
manın zorluklarıyla mücadelesini 
anlatıyor. Filmin başrollerinde 
Hülya Koçyiğit yer alıyor.

Doctor Strange: Çoklu 
Evren Çılgınlığında 
(Film)
Doktor Strange: Çoklu Evren Çıl-
gınlığında, eski ve yeni mistik 
müttefiklerinin yardımıyla bilinme-
yene yolculuk eden Doktor Strange’in 
maceralarını konu ediyor. Gizemli yeni 
bir düşmanla karşı karşıya olan Dok-
tor Strange, bu süreçte Çoklu Evrenin 
akıllara durgunluk veren ve tehlikeli 
alternatif gerçekliklerini kat ediyor.

Yönetici (Film)
Üç kadın bulunduğu bölge kadar 
eski ve elit bir kuzeydoğu üniver-
sitesinde var olma mücadelesi 
vermektedir. Kimin yaptığı bilin-
meyen ırkçı saldırılar okulun 
geçmişindeki hayaletlerin kendi-
sine musallat olduğunu iddia eden 
siyahi birinci sınıf öğrencisini hedef 
alırken, üç kadın da gerçek tehdi-
din nerede yattığına karar vermek 
zorundadır.

Babylon Berlin (Dizi)
1929 yılında Berlin’de geçen dizide, 
Köln şehrinde komiser olan Gereon 
Rath, bir davayı çözmek için Berlin’e 
gönderilir. Uyuşturucu, siyaset, 
cinayet ve sanatın hüküm sürdüğü 
bir çevreyi incelemeye başlayan 
Gereon, başlarda ele aldığı davayı 
basit olarak algılasa da, araştırma 
ilerledikçe hayatını değiştirecek 
birçok olay gerçekleşir. 

Rouff (Animasyon)
Rouff sahibinin beğenmeyip attığı 
üç bacaklı bir skeçtir. Çaresizce 
dördüncü bacağını ararken yolu 
kağıttan Pete ile kesişir. Birlikte 
dördüncü bacağını bulma yolunda 
güzel bir arkadaşlık başlar. Bu, aynı 
zamanda 2D ve 3D animasyon tür-
lerinin buluştuğu macera dolu bir 
hikayedir.   

Çatlak (Film)
Fatih, İngiltere’de çalışırken maddi 
olarak sıkıntıya düşünce, kendisi 
gibi göçmen olan arkadaşı Ayhan’dan 
borç alır. Ancak Fatih, aldığı yüksek 
miktardaki borcu bir türlü ödeme-
yez. Bu durum üzerine Ayhan bir 
gün Fatih ve ailesinin evine ziyarete 
gider ve verdiği parayı geri ister. Bu 
borç, çoğu aynı apartmanda yaşa-
mını sürdüren ailenin bireylerinin, 
bir mangal akşamında bir araya 
gelmesine neden olur.

Homecoming (Dizi)
İyi niyetler. Dengesiz müdür-
ler. Artan paranoya. Kontrolden 
çıkan, eşi benzeri görülmemiş 
sonuçlar. Heidi (Julia Roberts), 
askerlerin sivil hayata geçişine yar-
dımcı olan Homecoming adlı tesiste 
çalışmaktadır. Yeni bir hayata baş-
lamasından yıllar sonra Savunma 
Bakanlığı onun Homecoming’den 
niye ayrıldığını sorgular. Heidi ken-
disine anlattığından çok farklı bir 
hikâye olduğunu fark eder.

Münhasır (Kısa film)
Kızını kaybeden annenin elinden 
çıkması için uğraştığı bir parça-
nın hikayesinin anlatıldığı filmin 
yönetmen koltuğunda Yeşim Ton-
baz, başrolünde Gonca Cilasun yer 
alırken yapımcılığını Ekrem Aydın 
üstleniyor.

The Bear (Dizi)
Gastronomi dünyasından genç bir 
şef olan Carmen “Carmy” Berzatto, 
erkek kardeşinin intiharının ardın-
dan aile kurumunun yönetimini 
devralmak için Chicago’ya dönmek 
zorunda kalır. Kendi dünyasından 
uzakta olan Carmy, bir trajedinin 
sonuçlarına katlanırken küçük bir 
işletmenin, inatçı bir personelin ve 
gergin aile ilişkilerinin ezici sorum-
luluklarıyla uğraşmak zorundadır.
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The Durrells (Dizi)
1935 yılında Louisa Durrell’in dört 
çocuğu ile birlikte Bournemouth’tan 
Corfu’ya taşınmasını konu alan dizi, 
ailenin adaptasyon sürecini masaya 
yatırıyor.

Dayım (Kısa film)
Başrolleri Ahmet Uğurlu ve çocuk 
oyuncu Ahmet Tatari’nin üstlendiği 
Dayım, günün birinde uçma tutku-
sunu gerçekleştiren ve 42 yıl sonra 
çöle inen bir adamın öyküsünü, 
yeğeninin ağzından anlatıyor. Fil-
min yönetmen koltuğunda Tayfun 
Pirselimoğlu oturuyor

One Child Nation  
(Belgesel)
Belgeselde, Çin’de 1979 yılından 
2016’ya kadar süren tek çocuk poli-
tikasının sonuçları ele alınıyor. 
Yönetmen Nanfu Wang, ilk kez 
anne olmasının ardından Çin’in 
tek çocuk politikasının anlatılma-
mış tarihini araştırmaya başlar. Bu 
istismara maruz kalan insanlarla 
röportaj yapan Wang, şok edici 
insan hakları ihlallerini ortaya 
çıkarıyor.

The Little Things (Film)
The Little Things, kurallara son 
derece bağlı bir polis ile onun tam 
zıttı bir karaktere sahip, suçluları 
yakalamak için kuralları çiğne-
meye yatkın olan ortağının, bir seri 
katili yakalamak için giriştiği zorlu 
mücadeleyi konu ediyor. Başrollerde 
Denzel Washington, Rami Malek, 
Jared Leto yer alıyor.

A Hidden Life (Film)
A Hidden Life, vicdani retçi olan 
ve trajik bir kadere maruz kalan 
Franz Jägerstätter gerçek hikâye-
sini konu ediyor. Avusturyalı Franz 
Jägerstätter, II. Dünya Savaşı’nda 
yaşananların ardından Naziler için 
savaşmayı reddeder ve bu yüzden 
de 1943 yılında idam edilir. Terrence 
Malick’in yönetmenliğini ve sena-
ristliğini üstlendiği filmde, Franz 
Jägerstätter’e August Diehl hayat 
veriyor.
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ne var ne yok?

Her gün yeni bir dizinin, belgeselin, fil-
min ya yapım haberi ya da yayın haberi 
geliyor. İzleme listeleri azalmaktan 
uzaklaşıp her geçen gün uzayıp gidiyor. 
İzleme listelerini kısaltmanın bir yolu 
da sosyal medya yorumları oluyor. Son 

günlerde Netflix yapımı “Dahmer” dizisi herkesin dilinde. 
Dizide gerçek bir seri katil olan Jeffrey Dahmer’in hikâ-
yesi anlatılıyor. Netflix’in suç belgeselleri ve dizilerinin de 
kendine has bir kitlesi olduğu malum. Dizinin izlenmesi 
şaşırtıcı değil. Ama sosyal medyada yamyamlık yapan bir 
katilin üzerinden dönen videolar, espriler şaşırtıcı. Netflix 

özelinde dijital platformlar genelinde hikâye anlatmanın 
sınırsızlığı aslında her şeyi normalleştirmenin kapısını 
açıyor kanımca. Her şeyin normalleştirmesi sürecide iyi, 
kötü, doğru, yanlış kavramlarını muğlaklaştırıyor. Haya-
tımızın merkezine oturan izleme eylemini bir alışkanlık 
olarak gerçekleştirirken arada ne izliyorum? ve ne için 
izliyorum? sorularını da sormamız gerekiyor ki henga-
mede kaybolmasın, bizi biz yapan şeyler. Yolda, toplu 
taşımada geçen vakti değerlendirmek için dijital plat-
formlar bize tüketecek sonsuz seçenek sunuyor. Ama o 
tüketimi yaparken belli bir oranda seçici olmak gerekiyor.

Dijital ekranda: “Neyi ve neden izli-
yoruz?” sorusu, Gain’in yeni yapımı  
“Cezailer” dizisi, Disney Plus’ta ya-
yınlanan “Dünyayla Benim Aram-
da” ve yılın konuşulan filmi “Ber-
gen” yer alıyor.

r.bulut@litrossanat.com 
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 Klişenin dibi  
“Dünyayla Benim Aramda”
Yayın hayatına başlayacak haberinden itibaren hem oyuncu anlaş-
malarıyla hem projeleriyle beklentileri yükseklere çıkaran Disney 
Plus’un “Kaçış” dizisinden sonraki projesi “Dünyayla Benim Aramda” 
dizisi oldu. Olmasa da olurdu ya neyse. Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, 
Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger’in başrolünde yer aldığı 
dizinin konusu ne diye sorarsanız, aralarına soğukluk giren sevgi-
lisini kazanmaya çalışan bir kadının hikâyesi şeklinde özetlenebilir. 
Klişenin dibi diyebiliriz. Güçlü, zengin kariyer sahibi İlkin (Demet 
Özdemir), dizi oyuncusu sevgilisi Tolga’yı (Buğra Gülsoy) kazanmak 
için sahte bir sosyal medya hesabı açar. Oradan onunla hayranı gibi 
konuşmaya başlar. Sonrasında ise Tolga’nın karşısına genç asistanı 
Sinem’i (Hafsanur Sancaktutan) çıkarır. Tolga Sinem’e aşık olur. İlkin 
kaza geçirir. İlkin kendisini iyileştirmesi için bütüncül tedavi uzmanı 
Kenan’la (Metin Akdülger) anlaşır. Karşınıza farklı farklı aşk üçgenleri 
çıkar. Gerçekten anlayamıyorum. O kadar bütçeler harcanarak İstan-
bul bir mekân olarak başrole konuluyor, özel stil çalışmaları yapılıyor. 
Çıkan senaryo, sunulan dizi bu oluyor. Neden? İlişki draması yapılabilir. 
Ama kaliteli ve yapay olmayanından. “Kaçış” dizisiyle bir Orta Doğu 
sunumu, “Dünyayla Benim Aramda” dizisiyle beyaz yaka bir İstanbul 
sunumu. Diğer hamlede zaten Emma Watson’lu “Atatürk” dizisi. Sonra 
dijital platformlar özgün ve farklı yapımların yeri. Bir elin parmağını 
geçmeyecek örneklerimiz olmaması dışında sorun yok.

 “Gain” üretmeye  
devam ediyor 
Gain sessiz sedasız orijinal yapımlarını yayın-
lanmaya devam ediyor. En yakın zamanlı ise 
“Cezailer” dizisi iki bölümüyle yayınlandı. Dizi 
yıllar önce gerçekleştirilen Rosenhan Deneyi’ni 
yıllar sonra tekrardan gerçekleştirmek isteyen 
Psikiyatr Mert Güngel’in (Yiğit Özşener) kendini 
cezai ehliyeti olmayanlar koğuşunda bulması ve 
oradan kurtulmaya çalışmasını anlatıyor. Has-
tanede mahsur kalan Mert Güngel, gün geçtikçe 
kendisini kaybetmeye başlar. Koğuşta paranoya, 
şizofreni, intihara meyilli olmak üzere çeşitli 
hastalarda vardır. Mert Güngel kendisinin bir 
cinayetten dolayı orada olduğunu öğrendiğinde 
gerçeklik ile delilik arasında gitmeye başlar. Öte 
yandan koğuş içerisinde bir belgesel ekibi de yer 
alıyordur. Koğuşu gözlemci olarak çeken belgesel 
ekibi herkesin hikâyesini anlatmasını ister. İki 
bölümü yayınlanan dizinin ileriki bölümlerinde 
bizleri neler bekliyor hep birlikte izleyip göreceğiz. 
Şunu da eklemek isterim Gain’in “Metot”, “Duran”, 
“Etkileyici”, “Ayak İşleri”, “10 Bin Adım” ve “Cezai-
ler” gibi kaliteli işlere imza atmaya hız kesmeden 
devam etmesi heyecanlandırıcı.

 Acıların kadını  
Amazon Prime’da
Yılın en çok konuşulan filmlerinden “Bergen” 
Amazon Prime kütüphanesine eklendi. Sinema 
salonlarında izleyiciden tam not alan filmin başro-
lünde Bergen rolüyle Farah Zeynep Abdullah alıyor. 
Sanatçı Bergen’in hayat hikâyesinin anlatıldığı fil-
min abartıldığı kadar olmadığını söylemem gerek. 
Farah Zeynep Abdullah stil anlamında “Bergen”i 
canlandırıyor. Ama ses bakımından o yeteneği, 
kaliteyi ortaya koyamıyor. Aynı zamanda “Ayla” 
ve “Müslüm”ün yapımcısının yaptığı biyografi 
filmlerinden çok farklı diye sunulan filmin çekim 
tekniği, mekân kullanımı, senaryonun gidişatı 
noktasında belirgin bir farklılığı yok. Farklı olan 
tek nokta Bergen’in katili Halis Serbest’in adının 
film boyunca hiç geçmemesi. Bu tercihle de bir 
misyon yüklendiğini gösteriyor. Yüklendiği bu 
misyon kanayan yaralardan olan kadın cinayet-
lerinin konuşulması noktasında bir kapı aralıyor. 
Filmin gösteriminin Adana’da iptal edilmesi de 
aslında daha ne kadar çok alınacak yolun oldu-
ğunu bir kez daha gösteriyor.

T Ü R K İ Y E ’ N İ N  D İ J İ T A L  K Ü L T Ü R  S A N A T  G A Z E T E S İ
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S
ayın okuyucu, Litros Sanat’ın yeni 

sayısına hoş geldin. Bu bölümde 

kültür ve sanatın nabzını tutuyoruz. 

Kimi zaman etkinliklerden haberdar 

ediyor kimi zaman da gittiğimiz etkinlikler üze-

rine konuşuyoruz. 

Bu sayıda biraz dertleşmek istedim sizlerle. 

Yakınmak değil kastım, gittiğim etkinliklerdeki 

gözlemlerimi aktarmak. Dolu dolu geçirdiğim 

günlerde elbette sanata ve kültüre yine doydum. 

Galata Mevlevihanesi’nde Fatih Çıtlak’ın Mes-

nevi sohbetine katıldım. Şişhane Meydanı’nda 

Derya Türkan’ın sesi ile soluklandım. İş Sanat 

Galerisi’nde Mustafa Pilevneli’nin eserleri ile 

gözümü ve gönlümü dinlerdim. 
S E LVA  Y E Ş İ L

s.yesil@litrossanat.com 

Litros Sanat’ın sayısında da sanat ve kültür etkinlik-

lerini sizlerle beraber takip edeceğiz. Beyoğlu Kültür 

Yolu’ndaki etkinliklerden geçtiğimiz sayıda bahset-

miştik. Bu sayıda Beyoğlu’ndaki gittiğim etkinliklerden 

bahsedeceğim sizlere. Kültür Yolu kapsamında Galata 

Mevlevihanesi’nde Fatih Çıtlak’ın Mesnevi sohbet-

leri icra ediliyor. Ben de Mesnevi sohbetlerinden bir 

tanesine katıldım, Şişhane’nin keşmekeşine ara verip 

Mesnevi’den payıma düşeni aldım, çokça tefekkür ettim. 

Bir diğer etkinlikte Şişhane’deki Derya Türkan konse-

riydi. Konserde çok az kişinin olması dikkatimi çekti. 

Söz konusu kaliteli müzik olunca talebin olmaması beni 

hayli düşündürdü. Sergilerin de nabzını tuttum elbet. İş 

Sanat Galerisi’ndeki  Mustafa Pilevneli’nin “Mavilerde 

60 Yıl” sergisinin de açılışına katıldım. Kulelerin altında 

yer alan galeride Pilevneli’nin eserleri ile modern 

zamana ve şehir kaosuna ara verdik, mavinin tonla-

rına doyduk. 

Şehrin kaosuna 
sanat arası

Beyoğlu Kültür Yolu’ndaki etkin-
liklerden geçtiğimiz sayıda 
bahsetmiştik. 23 Ekim’e kadar 
Beyoğlu’nda adım başı kültür 

sanat etkinliği var. Bende işten çıktık-
tan sonra Kültür Yolu’nun sosyal medya 
hesabından “Bugün acaba ne var?” diye 
etkinliklere bakarken Galata Mevlevi-
hanesi’ndeki Mesnevi dersini gördüm. 
Düştüm yola. Önce Tünel’de güzel bir 
kahve içtim, sonra da dersi dinlemek üzere 
Galata Mevlevihanesi’ne gittim. 

Gittiğimde salonun hayli kalabalık olması 
beni şaşırttı. Modern insan soluklanmak 
istiyor, Mevlana’dan nasibine bir şeyler 
düşürmek istiyordu. Dersi yapmak üzere 
salona Fatih Çıtlak geldi. Oradakilerin 
nasibine ise Mesnevi’nin sayfalarından 
“Bildiklerinizi hayatına tatbik edin, din 
yol üzerine olmaktır. Bildiklerini uygula-

maktır.” dersi düştü. Hepimiz pür dikkat 
Çıtlak’ın ağzından çıkanları dinledik. 
Çıtlak bazı konularda hayli dertliydi. 
Tasavvufun “kalbimiz güzelciler” tara-
fından yanlış anlatıldığından yakındı. Bu 
tarz sohbetlerde herkesin payına farklı bir 
ders düşer. Yani herkes ihtiyacına binaen 
duyar söylenenleri. Benim de payıma 
“Kimileri Celal ile kimileri de Cemal ile 
pişer” öğüdü düştü. 

Siz de modern dünyadan bunaldıysanız ve 
durup tefekkür etmek istiyorsanız Galata 
Mevlevihanesi’ndeki etkinlikleri ziyaret 
edin. Hazır gitmişken de Şeyh Galip’e bir 
Fatiha okuyun, Hamuşan’da da biraz vakit 
geçirip sessizliği idrak edin. Galata Mev-
levihanesi demişken Şeyh Galip’ten bir 
söz ile verelim mesajımızı: “Durma sefer 
et diyâr-ı Kalb’e.” Kalbinizi keşfettiğiniz 
nice seferlere sayın okuyucu.

 Tünel kaosuna Mesnevi arası

Her zaman çok gezdiğim söylenir. Çok gezenin ve çok 
okuyanın yani meraklının çok şey bildiğine inanırım. 
Benim mottom da bu. Yukarıdaki etkinliklerle ruhumu 

doyurduktan sonra bir de sergi açılışı ile gözümü doyurmak 
hedefi ile İş Sanat Galerisi’ne yolumu düşürdüm. Mustafa 
Pilevneli’nin “Mavilerde 60 Yıl” sergisinin açılışına katıldım. 
Serginin olduğu yer İstanbul’un en kaotik ve en gökdelenlerle 
ruhunuzu bunaltan yerinde. Sergi sayesinde bu kaostan kur-
tulup sanatın şefkatli kollarına kendimi bıraktım. 

Pilevneli 60 yıllık sanat hayatı boyunca yaptığı eserleri sergi-
liyor bu çalışmasında. Teması ise mavi. Mavinin, maviliklerin 
insan ruhuna şifa verdiğine inanırım. Sergiyi gezince bunu 
bir kez daha idrak ettim. Pilevneli’de eserlerinde maviye yer 
vererek yaşam ve kendisi ile hesaplaşmış. Ressam adeta şiiri 
boyamış. Çağdaş Türk resminin önemli temsilcilerinden olan 
Pileveneli’nin “Mavilerde 60 Yıl” sergisi ile de gözümü ve gön-
lümü doyurmuş oldum. Etkinlik avcınız Selva’nın bu sayı için 
gözlemleri bu kadar sayın okuyucu. Sanatla kalın.

 “Mavilerde 60 yıl” İş Sanat’ta

Kültür Yolu kapsamındaki bir diğer etkin-
lik Şişhane Meydanı’ndaki Derya Türkan 
konseriydi. İş çıkışı tünelden Galata’ya 

doğru yol alırken fark ettim konseri. Derya Tür-
kan adını görünce mutlu oldum. Hayli yorgundum 
da. Biraz soluklanmak hele ki Derya Türkan ile 
soluklanmak iyi gelecekti. 

Konser alanına girdim. Bir de baktım ki toplasanız 
yirmi kişiyiz. Yoldan geçip gidenleri saymıyoruz. 
Bir avuç insan gelmişti, kaliteli müziğe doyacak-
ları konsere. Şişhane meydanda birçok konser 
oluyor. Pop müziği söyleyen şarkıcıların konse-
rinde tıka basa olan meydan bu konserde sinek 
avlıyordu. Durup düşündüm. Neden kaliteli içeriğe 
ilgimiz az? Şairin dediği çalındı hemen kulağıma: 
“Ah kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anla-
maya” bir şiir mısrası sosyolojik analizlere konu 
olacak olayı hemen özetledi aslında. Bundan son-
raki yorum sizde sayın okuyucu.

 Kaliteye ilgi neden az?

w w w . l i t r o s s a n a t . c o m


