
Sanatı evrene 
benzetiyorum
Ressam Güzel Bakır: “Doğu ve Batı sanatını, sanat tarihini 
detaylı araştırmaya başladım. Sanatı araştırdıkça öğreni-
yorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü sanatın sonu 
yok, sanat uçsuz bucaksız bir deniz. Bu açıdan sanatı ev-
rene benzetiyorum.”
Hakan Akar’ın röportajı sayfa 12’de. 
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Orhan Kemal umudun yazarı 
Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü: “Hiçbir zaman umutsuz değilim. Biz Orhan 
Kemal'in ailesiyiz. O umudun yazarıydı, hiçbir zaman karamsar olmadı. Bir 
gün ben olmasam da benden sonraki gelecek nesillerde bu hayal gerçek olacak. 
Onun tüm Türkiye için çok önemli  amiral gemisi, bayrak taşıyıcı bir yazar 
olduğunu gördükleri anda Orhan Kemal’in pek sorunu da çözülmüş olacak.”
Zeynep Okumuş’un röportajı sayfa 2’de. 

“Adana Sinema 
Mirası”nın sonu yok
Akademisyen Aydın Çam: “Bu projeyle vadettiğimi-
zin çok üzerinde bir eylemi gerçekleştirmiş olduk. 
Önümüzdeki yıllara yayılacak süreçlerin altyapısını 
hazırladık. Projemiz kapsamında bir bahçe sinemasının 
restorasyonunu yaptık,  ‘Adana Sinema Mirası Haritası’ 
oluşturduk ve bir web sitemiz var. Bu anlamda aslında 
projenin bir sonu bulunmuyor.” 
Rabia Bulut’un röportajı sayfa 6’da.

Dil ve edebiyat araştırmacısı, akademisyen “Birgili Muhammed 
Efendi/Vasiyyetname”, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden 
Seçmeler” kitaplarının yazarı Prof. Dr. Musa Duman’a “Evliya 
Çelebi ve Seyahatnâme temalı hangi kitapları okuyalım?” diye 
sorduk. Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da.

Musa Duman’dan 
öneriler

Sanat ajandasında; Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek 
“Saraydan Kız Kaçırma” operası,  Ali Poyrazoğlu’nun tek 
kişilik tiyatrosu “Şıngır Şıngır Beyoğlu”, Meşher’in yeni 
sergisi  “Ben kimse. Sen de mi kimsesin?” önerileri sizleri 
bekliyor. Selva Yeşil’in yazısı sayfa 16’da.

"Beyoğlu" Ekim'de 
başrolde

Ülkemizde sık sık gündeme gelen ve çeşitli tartışmalara yol açan restorasyon kavramını 
Litros Sanat’ın yeni sayısında ele aldık. Mimarlar Celaleddin Çelik ve Seda Özen Bilgili 
restorasyonun aslında ne olduğunu, bu süreçte mimarın konumu ve yorum sınırını aynı 

zamanda kullanılan yöntemlerin çeşitliliğini Litros Sanat’a anlattı.
Ali Demirtaş’ın röportajı sayfa 8’de.

Sanat değer 
görmediği yerden 
uzaklaşır
Konyalı imam ressam Muhsin Kaleli: “Sanat sahip çıkıl-
dığı, sevildiği yerde var olur. Değer görmediği yerden de 
uzaklaşır. Sanatın merkezi ülkemizde İstanbul’dur. İstan-
bul sanata, sanatçısına sahip çıkıyor. Sanatın başkenti İs-
tanbul olduğu gibi, resmin de başkenti İstanbul’dur.”
Ahmet Dur’un röportajı sayfa 4’de. 

Restorasyon nedir,
ne değildir?

Seda Özen 
Bilgili

Celaleddin 
Çelik
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Yazar Orhan Kemal’i ülkemizi temsil eden yazarlardan biri olarak işaret eden Işık Öğütçü: “Orhan 
Kemal Türkiye’dir. Orhan Kemal bu coğrafyanın her karakterini her insanını eserlerine almıştır. Bu 
yüzden Orhan Kemal’in yerli olması bu toprakları ve bu toprakların hikayelerini gerçek hayat acılarını 
anlatmasıyla çok ilgilidir.”

Yusuf İslam 
Türkiye'de ilk kez...
“Türkiye Kültür Yolu 
Festivalleri” kapsamında 
ilk kez Türkiye’de konser 
verecek olan İngiliz 
müzisyen Yusuf İslam, 19 
Ekim İstanbul AKM’de, 
23 Ekim’de ise CSO Ada 
Ankara’da konser verecek.

“Balada” Oscar 
adayı
94. Oscar ödüllerinde 
“En İyi Uluslararası 
Film” kategorisinde 
yarışacak adaylardan 
biri de Bosna Hersek’ten 
Bosnalı yönetmen Aida 
Begic’in “Balada”  isimli 
filmi oldu. 

“Stanley Kubrick” 
sergisi sizleri bekliyor

Oscar ödüllü yönetmen Stanley 
Kubrick’in kişisel koleksiyonundan 
oluşan sergi 1 Ekim’de İstanbul 
Sinema Müzesi’nde kapılarını açtı. 
Mart 2023 tarihine kadar devam 
edecek sergide 900 obje yer alıyor.

Doğumunun 108. yıl dönümünde Orhan Kemal’i yalnız bırakmayarak Orhan Kemal Müzesi’ne gidip kendisini ve edebiyatını oğlu Işık Öğütçü’den dinlemek istedik.  Işık 
Bey önemli bir isim. Babasının mirasının dünya edebiyatında çok önemli noktalara erişmiş olması onun sayesinde diyebiliriz. Babasının ölümünün üzerinden yıllar 
geçmiş olmasına rağmen  eserlerini, mektuplarını ve anılarını derleyip bir araya getirmiş. Bu eserler edebiyat tarihi açısından önemli bir noktaya erişmiş. Öğütçü, ken-
disinin babasının edebiyatıyla ve onları derlemesiyle nasıl bir ilişki kurduğunu anlattı. Öğütçü ile birlikte Orhan Kemal müzesini gezerken, Orhan Kemal’i iliklerimize 
kadar hissettik. Orhan Kemal adeta hatıralarıyla kullandığı eşyalarıyla yanımızdaydı. Litros Sanat’ın yeni sayısında biz de “Orhan Kemal Müzesi”nin arka planını ve 
müzeyi kurarken yaşadığı zorlukların neler olduğunu sizler için oğlu Işık Öğütçü ile konuştuk.  

Orhan Kemal’in sizin hayatınızın 
üzerindeki etkisi, onun nezdinde 
yetişen biri olarak size neler kat-
tı? Geçtiğimiz günlerde babanızın 
doğumunun 108. yıl dönümüydü. 
Neler hissediyorsunuz?

Ben hep keşke 13 yaşındayken ba-
bamı kaybetmeseydim, onunla 
daha uzun süre kalıp sohbet etsey-
dim ve onun bilgilerinden fayda-
lansaydım derim. Çünkü edebiyat, 
sanat işlerinin okulları yok. Bu işi 

yürüten, yapan veya yaratıcılığı-
nı ortaya koyan insanlarla birlikte 
olunduğu zaman her şeyi bütün ka-
demeleriyle görme şansınız oluyor. 
Ben bu zamanları yakalayamadı-
ğım içinde çok üzülüyorum. Daha 

sonrasında bu müzeyi açtıktan son-
ra gerçek anlamda Orhan Kemal’i 
keşfettim. Her bir eserini on kere, 
on iki kere hatta on beş kere oku-
dum. Bu süreç bana onunla ilgili on 
üç kitap hazırlama fırsatı sağladı. 

Türkiye’dir

Orhan Kemal edebiyata 
şiirle başlamadı!

Işık Öğütçü

Babanızla ilgili mektupları, yazıları 
derleyip kitap haline getirdiniz. Son 
zamanlarda yaptığınız yeni çalışma-
larınız var mı? 

Orhan Kemal’in edebiyata adım at-
ması şiirle başladı derler oysa o te-
oriyi de alt üst ettim. Çünkü 20 ya-
şında babamın yazdığı bir öyküyü 
buldum. Babamı ilk araştırmaya baş-
ladığım yıllarda araştırmaya çok me-
rak ettiğim üstadın şiirlerinden baş-
ladım ve 95’e yakın şiirini buldum. 
İlk çıkardığım “Yazmak Doludizgin” 
kitapta Orhan Kemal’in şiirlerini 
ve günlüklerini bir araya getirdim. 
“Yazmak Doludizgin” adlı kitabı Or-
han Kemal’in dünyasına inmek ya da 
Orhan Kemal’i araştırma noktasında 

başlangıç noktam oldu. Orhan Ke-
mal bir hazine, kazdıkça yeni şeyler 
ortaya çıkıyor. Yeni çalışmalara yol 
açılıyor. Babamın “Nazım Hikmetle 
3,5 yıl”, “Arkadaş Islıkları” ve “Tersi-
ne Dünya” eserlerini tiyatroya uyar-
ladım. Tiyatroya uyarlanmış eserler 
hem İBB Şehir Tiyatroları hem de 
Devlet tiyatrolarının dramaturjisin-
den geçti. Şu anda oyun havuzunda 
oynanmayı bekliyor. Şu an elimde 
“Orhan Kemal Anılar ve Anekdotlar” 
adlı projem var ve şu ana kadar 85 
sayfa kadar yazdım. Bu projede Or-
han Kemal’in ölümünün ardından 
on, on beş yıllık süreçte dostları ve 
arkadaşları tarafından onunla ilgi-
li anıları ve anekdotları yer alıyor. 

Bu anıları ve anekdotları bir kitapta 
toplayacağım. Aynı zamanda bu ki-
tapta benim, annemin, ablamın anı-
ları da yer alacak. 

13 yaşına kadar babanızla birlikte 
vakit geçirdiniz. Bir röportajınızda 
babanızın çikolatayı yiyişinizi ese-
rinde anlattığını söylemiştiniz. Sizi 
derinden etkileyen, anlatmadığınız, 
babanızla ilgili bir hatıranız var mı? 

Babamı 13 yaşında kaybettim. Ba-
bam evde yazı yazıyor, birileriyle 
sohbet ediyor ben ise dışarıda oyun 
oynuyordum. Şu an ki aklım olsaydı 
erken gideceğini bilseydim babamın 
dibinden ayrılmazdım. Babamın 
ağzından çıkan her kelimesini bir 

yere kayıt ederdim. Çok az 
anlattığım bir anıyı an-
latayım. 1968 yaz ayla-
rıydı. Basınköy’de otu-
ruyorduk. Basınköy’e 
yakın Menekşe’de 
gazetecilerin bir plajı 
var. Akşam saatlerine 
doğru saat 4-5 civarı, 
babam dışarıdan gel-
di. Ona “Baba denize 
gidelim” dedim. O da 
“Haydi gidelim.” dedi. 
O gün babamın ilk 
defa mayolu bembe-
yaz vücudunu gördüm. 
Babamı böyle görünce 
içimden çok üzüldüm. 

z.okumus@litrossanat.com

Zeynep Okumuş 

KemalOrhan



03S A Y F AE D E B İ Y A T

Dergicilik okulu yeni 
yazarlarını arıyor
Merhum eğitimci-yazar Asım 
Gültekin’in adını taşıyan ‘Dergicilik 
Okulu’nun 3.süne yine Esenler 
Belediyesi ev sahipliği yapacak. 
Ortaokul, lise ve üniversite 
öğrencilerinin katılabileceği 
programın mülakatları 30 Eylül-1 
Ekim tarihlerinde yapıldı.

Soyut heykeller 
ziyaretçilerini bekliyor
Sanatçı Dilşad Akçayöz’ün 
“Aklımda bir söz vardı’ 
sessizliklere dair…” adlı soyut 
ve fiziksel heykellerin yer 
aldığı sergisi 15 Eylül - 10 
Ekim tarihleri arasında Galeri 
Selvin de ziyaretçilerini 
bekliyor.

 “Bir Fahrettin Yarkın  
Projesidir”
Yirmi sanatçıdan oluşan Yarkın 
Ritm Grubu ile günümüzde 
yaşayan ve enstrümanlarının  
duayenleri olan Erkan Oğur 
ile Ertan Tekin  ile buluşarak 
sanatseverler için 19 Ekim 
Çarşamba günü  CRR’de unutulmaz 
bir müzik ziyafeti sunacaklar.

Devamı litrossanat.com'da

Türk şiirinin büyük ustası Hilmi Yavuz’un bir 
‘eylül’ şiiri vardır ki alır beni ‘zaman’ denen o 
meçhûlün tam ortasına bırakır; büyük bir sır 
söyler gibi… İşte o şiir:

‘eylül! daha çocukluğumdan

beri size bakardım ben

bir yazın azalmakta olan

sözcüklerinden nasıl da

ansızın dökülürdünüz

                        bahçelerle ve kül

dolardı içim... eylül!

eylül! kırılgan mevsim!

cam hançeri güzün

dağılırdı kalbimde

birden gecenin ve gündüzün

perdesiyle örtülürdünüz

                         tenhâyla ve tül

dolardı içim... eylül!

eylül! unuttum sizi

dağ kızarır yol sararırdı

ve ben dönüşlere bakardım

o amanvermez belleğin

paramparça güldüğünüz

                        aynalarla ve gül

dolardı içim... eylül!’

Daha çocukken bile eylüle bakıyor olmak… 
‘Bakmak, uzaklara dokunmaktır.’, bakmak’ın 
uzaklara dokunmak olduğunun ayırdına var-
mış olarak… Değil mi ki gülü küle dönüştü-
ren simyacıdır çocuk!

‘Bir yazın azalmakta olan sözcükleri’nden dü-
şülür hayata. Sadece yazın değil, ömrün de 
sözcükleri azalmaktadır. ‘Bu kaçıncı bahçe 
gördüm târümâr?’

Kırılgan mevsim. Yani zamanın en incelmiş 
yeri. Kopsun o ‘zaman’ inceldiği yerden. İşte o 
dize: ‘cam hançeri güzün/dağılırdı kalbimde’, 
sırtından çarmıhını eksik etmeyen İsâ gibi, 
kalbimden eksik etmediğim o dize, o han-
çer… Tüllerle sarıp sarmalayıp sahibine iade 
ettiğim o kalp… 

Ve dağlar kızarır, yollar sararırken ‘dönüşlere 
bakmak’. Sonra vedalar… ‘Gittik bahis aç-
madık dönüşten’ dizesiyle garip bir şekilde 
birleşen ‘ve ben dönüşlere bakardım’ dizesi. 
Belleğimin bir oyunu mu bu bana; -‘amanver-
mez belleğimin’?

Kül, tül ve gül; sadece okunur bu şiirde!

Her şeye ‘eylül’ demenin vaktidir şimdi.

Aynaya dönüşmenin, acı acı gülmenin, ağır 
üzümleri tatmanın, ‘Tanrım, iki yaz günü daha 
bağışla’ diye yakarmanın, çınardan el alma-
nın, batan ayın kenarına yazmanın, ‘melekle-
rin eteklerinden biçilen bulutları’ giymenin…

Çünkü…

‘Nereye baksan hep o düşüş…’

Eylüle zeyl:

Kütüphanemde olan ama günlerce bula-
madığım kitaplar var hâlâ. Koyduğum yerde 
kaybolurlar. ‘Allah’ın koyduğu yerde/ Yıldızlar 
daima yalnızdır’ diyor ya şair, ben hâlâ oldu-
ğum yerde bile yokum. Çünkü öyle diyordu 
üstat: ‘Bu inciler sen olmasan bende bile yok-
tur/Oldukları yerde bile.’ Öyle işte.

Eylül

Türk sinemasına
damga vurdu

Orhan Kemal umudun 
yazarıydı

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

Orhan Kemal’in Türk sinemasına 
uyarlanmış birçok eseri mevcut, bu 
eserlerin sinema üzerinden halkla 
buluşması hakkında ne düşünüyor-
sunuz? Sinema edebiyat ilişkisi hak-
kında ne düşünüyorsunuz? 

Babam bir röportajında üç yüze ya-
kın senaryo yazdığını söylüyor. Türk 
sineması 1950’lerde Orhan Kemal’i 
keşfediyor. Senaryo yazması isteni-
yor ama kendi adıyla hiçbir zaman 
yazmıyor. Çünkü onun kaygısı evi-
nin geçimini sağlamaktı. Orhan Ke-
mal’in keşfedilen iyi tarafı iyi diyalog 
yazması. Sinema dediğiniz şey de 
iyi bir diyalogla olayın anlatılması-
dır. Sadece kendi eserleri değil baş-
ka eserleri de babama verip onların 
diyaloglarını yazdırıyorlar.  Türk 
edebiyatına damga vurduğu gibi 
Türk sinemasına da damga vurmuş-
tur. Onun eserlerinin  günümüzde 
filme uyarlanması söz konusu değil 
ama dizi için teklifler geliyor. Daha 
önce 2010-2011 yıllarında hepimizin 
seyrettiği “Hanımın Çiftliği” dizisini 

biliyoruz. Orhan Kemal’in yazdığı 
eserler şu anda bile çeşitli amatör-
ler ve belediye tiyatroları tarafından 
oynanıyor. Sinema edebiyat ilişkisi 
birazda bu tür dev eserler için çok 
önemlidir. 

Orhan Kemal’in edebiyatında ve ha-
yatında Nazım Hikmet’in ciddi bir 
etkisinin olduğunu görüyoruz. Siz 
bu etki ile ilgili ve bir edebiyatçının 
usta çırak ilişkisi yaşaması meselesi 
ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Babam 1938’de askere gidiyor. Na-
zım Hikmet’in eserlerini okudu diye 
içeri düşüyor. Zamanla şiirle olan 
ilgisini biraz daha hızlandırıyor. Sı-
kıntısını, isyanını şiirle anlatıyor. Ba-
bam Bursa Cezaevi’ndeyken 1940’ta 
oraya Nazım Hikmet geliyor. Nazım 
Hikmet’in gelmesiyle buluşma çok 
daha olağanüstü bir havaya bürü-
nüyor. Abi kardeş gibi usta çırak, 
öğretmen öğrenci ilişkisi var. Nazım 
Hikmet babamın şiirlerini okuyor ve 
beğenmiyor. Ama ondan da umudu-
nu yitirmiyor. Sabırla çalışmasına 
ön ayak oluyor. Babam bir röporta-
jında “Nazım Hikmet bana bakması-
nı öğretti”. Nazım Hikmet babamın 

halkın sıkıntılarına odaklanmasını 
istiyor. Bu isteğini slogancı bir dil ile 
değil, bir estetik ve sanat anlayışıyla 
roman veya öykü kurgusunda an-
latmasını istiyor. Orhan Kemal gün 
geliyor “Artık Nazım Hikmet’e bile 
ihtiyacım kalmadı” diyor. Artık o işin 
sırrını öğrenmiş yazıyor. Gösterdiği 
o yolda o bakış açısıyla bütün eserle-
rini kaleme alıyor. 

Bu müzede Orhan 
Kemal rüzgârı esiyor
“Orhan Kemal Müzesi”ni oluşturur-
ken neler yaşadınız? 

Babamın ölümünün üzerinden 30 
yıl geçtikten sonra bu müzeyi oluş-
turduk. Ailenin bir tasarrufu olarak 
ortaya çıktı. Tüm eşyalar, objeler çe-

şitli evlerden abimden halalarımdan 
toplandı. Malzemelerin  bir kısmı 
dedemin bir kısmı babamın kullan-
dığı eşyalar hatıra olarak değişik 
evlere gitmişti. Müzenin açıldığını 
gören aile dostları sonrasında bu 
eşyaları buraya getirmeye başladı. 
Buradaki en yeni obje bile 52 yıllık. 
Şu anda bizim üzerinde oturduğu-
muz bankların üzerindeki minder 
Orhan Kemal’in oturduğu minder-
dir.  Çalışma masası, eşyaları, çatalı, 
kaşığı ve tabakları var. Orhan Kemal 
o eşyalara nasıl bir rüzgâr estirdiyse 
bazen ben de o rüzgârı duyuyorum. 
Gezenler arasında çok duygulana-
rak buradan ayrılanları biliyorum. 
Hatta bir dostumuz “Gelirken Orhan 
Kemal müzesine gelirsiniz. Çıkarken 
Orhan Kemal ile kol kola çıkarsınız” 
dedi. Bu sözü çok sevdim.

Ercan Yılmaz

e.yilmaz@litrossanat.com 

Başlangıçta benim bir kültür mer-
kezi, araştırma enstitüsü ve müze-
nin yer aldığı bir yer kurma  hayalim 
vardı. Belki bin metrelik bir alanı 
kapsayabilirdi. Çünkü bizim daha 
göstermediğimiz ona dair çok mal-
zeme var. Bunların hepsi sergile-
nebilse çok güzel olur. Ona dair bir 
müze kurmak 30 yıl boyunca kim-

senin aklına gelmedi. Beyoğlu’nda 
bulunduğumuz yer 80-90 metreka-
relik yerde bu müzeyi açtık. Bir ses 
getirdi. Yabancı konuklar, devlet 
adamları, kültür bakanları, beledi-
ye başkanları geldi. Anı defterlerine 
yazılar yazdılar. Ama bir türlü bir 
sonraki aşamaya geçemedik. Hiçbir 
zaman umutsuz değilim. Biz Orhan 

Kemal'in ailesiyiz. O umudun yaza-
rıydı, hiçbir zaman karamsar olma-
dı. Bir gün ben olmasamda benden 
sonraki gelecekte bu hayal gerçek 
olacak. Orhan Kemal’in tüm Türki-
ye için çok önemli bir amiral gemisi, 
bayrak taşıyıcı yazar olduğunu gör-
dükleri anda Orhan Kemal’in pek 
sorunuda çözülmüş olacak.

Orhan Kemal’in tatil yapmadığını ve 
yaşam mücadelesi içerisinde oldu-
ğunu yıllar sonra anladım. 

Babanızın Orhan Kemal olması sizi 
sanata yakınlaştırdı mı? Edebiyat 
ile ilişki kurmanızda nasıl bir etkisi 
oldu?

Siz böyle sorunca babamla ilgili bir 
anım canlandı. 1970 yılının Ocak 
veya Şubat ayıydı. Genelde cumarte-
si-pazar günleri babam evde olurdu. 
Abimle babam divanın üstünde otu-
ruyordu. Ben de onları dinliyordum. 
Havadan sudan konuşurken bakış-
lar bir anda benim üzerime döndü. 
Abim “artık yaşın geldi, kitap oku-
man lazım” dedi. Ben o tarihe kadar 
belki bir iki kitap okumuştum ya da 
hiç okumamıştım. Abim ise sürekli 
kitap okuyan biriydi. Babam bana o 
gün  sadece “Evet, abin haklı, kitap 
okuman lazım. İki Çocuğun Devria-
lemi kitabını oku” dedi. 2 Haziran’da 

babamı kaybettik. Aradan biraz za-
man geçtikten sonra abime “babamın 
şu dediği kitabı bana alsana” dedim. 
Abim gitti aldı. Babamın söylediği 
kitap tam on ciltti. Kitap özürlüsü 
bir adam olarak on cildi görünce şa-
şırdım ve kitabı okumaya başladım. 
Kitapta Paris’te yaşayan iki çocuk 
anlatılıyordu. Müthiş bir hayal gücü 
olan yazar, çocukları dünya turuna 
çıkartıyor ve onlara her yeri gezdi-
riyordu. Eserde korsanlar, boğa yı-
lanları, Afrika’da yaşayan yamyam-
lar vardı. Kısacası yazar o kitaba her 
şeyi sığdırmıştı. Çocuk dünyasına 
hitap eden o kitap beni sardı ve on 
cildi de okudum. Arkasından baba-
mın kitaplarını okumaya başladım. 
Babamın kitaplarında “İki Çocuğun 
Devrialemi” kitabına dair yorumlar 
gördüm. Babam bana o kitabı çocuk 
ruhunu yakalayan kitap olduğunu 
bildiğinden tavsiye etmişti. Sonraki 
süreçte arka arkaya babamın kitap-

larını okumaya devam ettim. 

Orhan Kemal’in zorlu yaşam koşul-
larının etkilerini eserlerinde gör-
mek mümkün mü? 

Orhan Kemal toplumcu gerçekçi bir 
yazar, insan hikâyelerinde yaşan-
mışlıklarını ve gözlemlerini kale-
miyle yaşamı kayıt eden bir yazar. 
“Dönüş” isimli bir öyküsü var. O öy-
küde babam Malatya’ya çalışmaya 
gider. Fakat Malatya’da tutunamaz. 
Malatya’dan Adana’ya geliş sürecini 
anlatır. Orhan Kemal’in her öykü-
sü her romanı “Dönüş” isimli öykü 
gibi hayata değmiş olan konulardan 
oluşur. Bazen Orhan Kemal’e “Bu 
anlattıklarınız gerçekten oldu mu?” 
diye sormuşlardır. Babam da onların 
sorusuna karşılık “ Sizce bunlar ola-
bilir mi? Eğer olabilir derseniz eser 
amacına ulaşmış demektir.” cevabını 
vermiştir.

Türkiye’nin milli kültürünü ve sa-
natını en iyi ifade eden edebiyatçı-
lardan birisini Orhan Kemal olarak 
görüyoruz. Eserlerinde de Anadolu 
kimliğini Anadolu halkını ön plana 
çıkarması hakkında ne düşünüyor-
sunuz?

Bunu tek bir cümleyle özetleyebi-
lirim “Orhan Kemal Türkiye’dir”. 
Orhan Kemal bu coğrafyanın her 
karakterini her insanını eserlerine 
almıştır. Bu yüzden Orhan Kemal’in 
yerli olması, bu toprakların hikaye-
lerini gerçek acılarını anlatmasıyla 
çok ilgilidir. Sorunların değişmesi 
için kalemine sarılmıştır. Orhan Ke-

mal bir insanın köylünün, emekçinin 
ve ezilenin yanındadır. Herkesin iyi 
yaşamaya hakkı var tezini savunur. 

Orhan Kemal’in yabancı dillere 
çevrilmiş birçok eseri bulunmakta. 
Dünya edebiyatında bu kadar ilgi 
görmesinin sebebi sizce nedir? 

Orhan Kemal 40 ülkede okunan bir 
yazar. Farklı coğrafyalarda küçük 
insanların sorunları hep aynı, her-
kes geçim derdinde, zor ekonomik 
koşullarda eziliyor ve sömürülüyor. 
Orhan Kemal’in eserleri de  bu in-
sanların sesi olarak karşılık buluyor. 
Kimsenin dikkat etmediği, adam say-
madığı o küçük insanlardan deva-
sa eserler çıkarıyor. Orhan Kemal’i 
sadece bizim toplum değil, 40 farklı 
ülkenin insanı okuyor. Her ülkenin 
edebiyatında başı çeken yazarlar 
vardır. Ben bunlara amiral gemileri 
diyorum.  Türkiye’de bunlardan biri 
Orhan Kemal’dir. Onun doğum gü-
nünde “Orhan Kemal hala yaşıyor” 
dediğim bir konuşma yaptım. Çün-
kü anlattığı insanlar hâlâ yaşıyor 
hâlâ varlar. Onların sıkıntılarını biz 
ne zaman giderirsek ne zaman o so-
runlar biter, o zaman Orhan Kemal 
klasik sınıfına girer. Bugün Cervan-
tes’in “Don Kişot’”u gibi Tolstoy’un 
veyahutta Dostoyevski’nin kitapla-
rını okuduğumuz gibi dünya kla-
sikleri arasında yer alır. Ama Orhan 
Kemal şu anda anlattıklarıyla yaşı-
yor. Emekçileri, ezilenleri ve onların 
sorunlarını dikkate almamız gerekti-
ğine dair sürekli bizi uyarıyor. Bizler 
de okurları olarak o insanlara yakın-
dan bakmamız lazım. 
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Arap kıyameti 
şiirinden ilhamla
Karina El Helou’nun küratörlüğünde 
düzenlenen sanatçı ve şair Etel 
Adnan’ın 1975’te gerçekleşen Lübnan 
İç Savaşı sırasında Arap Kıyameti 
şiiriden ilhamla hazırlanan “A Yellow 
Sun a Black Sun” başlıklı karma sergisi 
20 Ekim tarihine kadar Martch Art 
Project’te sergilenecek.

Esenler'de bu yılın 
teması "çocuk"
“Esenler Film Günleri”, yeni sezon  
programına eklenen “Esenler Kısa 
Film Yapım Desteği” ve yepyeni 
fikirleriyle sinema profesyonelleri ve 
seyircileri buluşturmaya hazırlanıyor. 
11-15 Kasım 2022 tarihleri arasında 
3’üncü kez sinemaseverleri 
ağırlayacak olan 3. Esenler Film 
Günleri’nin bu yılki teması ise ‘çocuk.’

Müziğin simyacısı
geliyor
İyi bir besteci ve aynı zamanda 
kamança ustası olan Mark Eliyahu, 
Batı Asya ve Orta Doğu’nun 
tınılarını kamança ile sahnelere 
taşıyan bir virtüöz olarak Beyoğlu 
Kültür Yolu kapsamında 18 
Ekim’de AKM Türk Telekom Opera 
Salonu’nda konser verecek. 

Ressam Muhsin Kaleli: “Bir şehri en iyi bilen tanıyan kurum belediyedir. Belediyeler şehrin yoluna, 
parkına, bahçesine ve diğer alt yapılarına eğildikleri gibi sanatsal faaliyetlerine de ilgi göstermeliler. 
Yani şehirler sanatçılarına sahip çıkmalı.”

Çocukken resme hevesi olan imam olduktan sonra da amatör olarak devam eden daha sonra eğitimini alarak profesyonel olarak çizmeye başlayan ve tab-
lolarıyla dikkat çeken Konyalı imam ressam Muhsin Kaleli hoca ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 

Siz imamlığı ve ressamlığı beraber yaptınız. 
Bizim toplumda resim ve fotoğraf çekene iyi 
bakmazlar bu önyargıyı nasıl kırdınız?

DedelerSanat dediğimiz yetenek ötesi durum 
insanın ruhunda var olan bir olgu. Cenab-ı 
Allah insanı, diğer varlıklara göre muhteşem 
yaratmış ve kendi özelliklerinden sıfatların-
dan azar azar vermiş. Bunlardan biri de sa-
nattır. Dünyayı yaratırken evreni her şeyi bir 
ahenk ve düzen içinde yaratmış.  Bir ağaca 
baktığımız zaman ağaçtaki yapraklar baharda 
bir başka, yazda bir başka, sonbaharda bam-
başka. İyi bir ressam, fotoğrafçı, cerrah, bilim 
insanı Allah’ın kudretini daha iyi fark eder, 
görür. Kimse kendini büyük sanatkar sanma-

sın, böbürlenmesin. Kainata, evrene iyi bakın 
en büyük sanatkâr Allah’tır. Biz farklı bakış 
açımızla şirk koşmadan Allah’ın gücünü kud-
retini sanat diliyle göstermeye, hatırlatmaya 
çalışıyoruz. Ama maalesef topluma böyle bir 
şey yerleşmiş. Bu durum da bizi sanat olarak 
geriye götürmüş. En büyük sanat eserle-
ri Emeviler, Selçuklular, Osmanlı döne-
minde zirveye çıkmış. Biz Konya’da bulu-
nan Selçuklu eserlerinde ki o muhteşem 
sanatı görebiliyoruz. Hatta ilk resim 
sergisinin Selçuklu döneminde Alaed-
din Keykubat döneminde açıldığına dair 
bilgiler de var. Sanatla uğraşırsak  insa-
nımızın yüreği o kadar naif olur.

 İlk olarak resme nasıl başladınız?

Çocukluğumdan beri bir hevesim vardı. Bir 
şeyler yapmaya çalışıyorduk. Karşılığında 
güzel sözler işitiyorduk. Bu sözlerde teşvik 
edici oluyordu. İzmir İlahiyat Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra imamlık yaptığım za-
manlarda da çiziyordum. Görev yaptığım 
güzel bir Anadolu köyümüzün yapılarını, 
doğasını kara kalem- le çiziyordum. 
Resim sanatı, insanın görme algısını 
değiştiriyor. Doğada- ki renklere, bir-
birlerine olan uyum- larına, dengeye 
bakıyorsunuz. Uzun yıllar amatör 
olarak kendi halimde resim yaptım. 
Daha sonra Azer- baycan’dan St. 

Petersburg mezunu İbrahim Rzayev hocama 
talebe oldum. Hocama dört elle sarıldım ve 5 
yıl eğitim aldım. İbrahim hoca eğitim konu-
sunda başarılıydı.  Üniversitelerde olmayan 
eğitimi almış olduk. Eğitimimizin sonunda 
sergi açtık. Bu arada imamlık görevim devam 
ediyordu. Sergiden sonra bir yıl elime kalem 
fırça almadım.  Tarzımı, tekniğimi nasıl oturt-
malıyım diye bir gözlem dönemi geçirdim. 
Değerli ressamlarla tanıştım. Bu dönemde 
çok şey birikti.  Bir yılın ardından artık tuva-
lin başına oturdum. Gece gündüz resim yap-
tım ve çok sayıda resim ürettim o dönemde.  
Konya İl Kültür Müdürlüğü bünyesinde bir 
yıl ders verdim. 

durahmet42@gmail.com

Ahmet Dur

sanatçIlarIna sahip çIkmalI

 Muhsin 
Kaleli



2022 Necip Fazıl 
Ödülleri belli oldu 
Cumhuriyet tarihinin en 
önemli edebiyatçı ve fikir 
adamlarından Üstad Necip 
Fazıl Kısakürek’in manevi ve 
kültürel mirasını yaşatmak 
amacıyla  9'uncusu düzenlenen 
Necip Fazıl Ödülleri’nin 2022 
yılı kazananları açıklandı. 

Ünlü piyanist 
İstanbul'da

Sahnede 90’lar

Ünlü rus müzisyen 
“Evgeny Grinko”, 5 
müzisyen arkadaşı 
ile birlikte muhteşem 
konser için 9 Ekim Pazar 
21:00’de Turkcell Vadi 
İstanbul'da sahne alacak

Garanti BBVA tarafından kurulan 
Salt’ın yeni gözdesi  Türkiye’nin 
1990 yıllarındaki kültürel ortamı 
ve sanat üretimlerini gözler 
önüne seren “Sahnede 90’lar” 
sergisi 12 Şubat 2023 tarihine 
kadar Salt Beyoğlu ve Salt Galata 
da  sanat severlerle buluştu. 
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… Rüyamızda kuşbaşı şekilde tüm olaylara 
hâkim olarak kendimizi ve çevremizdekileri 
görürüz. Aslında bizim rüyamızdır, özne bi-
zizdir ama bakış tanrısaldır. Kendimizi yuka-
rıdan izleriz. Burada da Tanpınar tam olarak 
bunu yapıyor. Abdullah Efendi kâbusları sı-
rasında kendisini takip ediyor, biz de onunla 
bu gerçeküstü ve biraz da absürt dünyada 
yol alıyoruz. III. Bölüm ile başlayan kabuslar, 
ara ara verilen rüya izlenimi ve benzetme-
leriyle hissettirilir. “Abdullah Efendi, uyku-
sunun içinde kendisini ölesiye tazip eden 
bir kabuslu rüyadan uyanmak için gayret 
sarfeden bir adam gibi silkinip kaçmak iste-
di.”1 Todorov’un “tekinsiz fantastik”2 tanımı 
akla gelse de bu hikâyenin tam olarak bu 
sınıra dahil edilemeyeceğini düşünüyo-
rum. Zira tekinsiz fantastikte tüm yaşanan 
doğaüstü unsurlar sonda mantıklı bir açık-
lamaya kavuşur. Fakat Abdullah Efendi’nin 
Rüyaları’nda görülen akıl dışı olaylar ve 
kişiler karakterin hayal gücünden üretilmiş 
ve başından bu yana okur olarak biz rüyanın 
içinde olduğumuzu biliriz. Hikâyenin ismi 
de bunu söyleyip durur. Yazar, fantastik bir 
atmosfer için rüyayı kullanmıştır. (Bu zaten 
çok sık kullanılan elverişli bir yöntemdir.) 
Fakat yine de bu hikâyesi, Tanpınar’ın diğer 
metinlerinden ayrılır. Kurgu, gerçek-hayal 
ikileminde gider gelir.

Tanpınar’ın Rüyayı Tabir Ediş Şekli

Rüya ile amel edilmez. Bu fikir hepimizce 
kabul edilir. Fakat oldukça yanlıştır. Rü-
yanın zahiri yüzüyle amel edilmez. Rüya, 
sembol dilini çözerek, ne demek istediğini 
okuyarak tabir edilmelidir. Zaten yapılan za-
hiri bir okumayı bize, Hz. İbrahim’in kıssası 
aracılığıyla, ilahi mesaj gösterir. İbrahim 
peygamber, rüyasının metaforik anlamını 
okuyamayarak oğlu İsmail’i sahiden kurban 
etmek istemiştir. (Kurban, rüya ile başlatılan 
bir ibadettir. Ne harika değil mi?) Bu anlam-
da rüyada karşımıza çıkan sembolleri gerek 
Jung’un kolektif bilinçdışı dediği arketipsel 
anlamlarıyla (evrensel dil) gerek kişisel hi-
kayemizdeki kendi sembollerimizle ya da 
kültürümüzdeki manalarıyla okuyarak rü-
yaları tabir etmeliyiz. Rüya aracılığıyla yaz-
dıklarıyla içini açan ve içine bakan Tanpınar, 
aslında metinlerinde rüyalarının tabirini de 
yapıyor. Rüyaya bakışını ve bu meselede 
durduğu yeri de çok net bir şekilde gösteri-
yor. Sembolleri doğru okuduğu ve kurgusu-
nu kurarken alt metinde anlatmak isteneni 
ne kadar yerinde, olaylar ve durumlar ardın-
da maskeleyerek, verdiği meselesi gerçek-
ten hayranlık uyandırıcı. Bunu yaparken bir 
yandan da rüya konusunda durduğu yeri de 
tekrar tekrar sağlamlaştırıyor.

Batı ile Doğu arasında rüyaya bakış nokta-
sında oldukça temel farklar bulunmaktadır. 
Rüyanın tarihinde en dip yer Eski Mısır’dır. 
Zaten Hz. Yusuf kıssası da rüya ile başlamı-
yor mu? Ya da Firavun, tüm erkek bebekleri 
bir rüya ile öldürmüyor mu? Doğuda rüya, 
tanrısal bir bilgi kaynağı olarak kabul edil-
miştir.  İslami gelenekte de bu böyledir. 17. 
yüzyılın başında istinsah edilmiş bir rüya 
tabiri kitabına göre rüyalar üç kategoridir.

_____________________________________

1- Ahmet Hamdi Tanpınar, Hikayeler, Dergâh Yayınları, 

Ekim 2011, s.40

2- Tzvetan Todorov, Fantastik, Metis, Ocak 2004, s. 50.

Tanpınar’ın rüya 
tabirleri II

Şems ve Hz. Mevlana'yı 
es geçemezsiniz

Şehir bir tablodur

Gönül dünyamıza dolan görseller eserlerimize yansıyor

Resim alanında kendinize bir tema 
belirlediniz mi? Öne çıkarttığınız 
bir alan var mı?

Benim resme başlama amacım Kon-
ya’daki Selçuklu eserlerini yapmak 
ve arşive bir belge olarak bırakmak-
tır. Konya Selçuklu’nun başken-
ti. Konya’da yaşayan birisi olarak 
kendimi mesul hissettim. Gelecek 
kuşaklara aktarmak, dikkat çekmek 
için biraz Selçuklu eserlerine ağır-
lık verdim. Konya olunca Şems ve 
Hz. Mevlana’yı es geçemezsiniz. Biz 
de resimlerimizde Selçuklu eserle-
riyle birlikte çizmeye, zikretmeye 
başladık. Yani bir Selçuklu eserinin 
önünde bir Mevlana dervişini çiz-
dik. 

Bir hocanız var bununla birlikte  et-
kilendiğiniz  isimler var mı?

Benim hocam epinoist çalışırdı. 
Yani realist çalışmalar yapmazdı. 
Ama ben realist çalışıyorum. Ben 

duygularımı bu şekilde aktarmak-
tan daha mutlu oluyorum. Dolayı-
sıyla benim resimlere teknik açıdan 
baktığınızda realizmin daha üst bir 
boyutunu yani hiper realizme daha 
yakın çalışmalar olduğunu görür-
sünüz. Çalışmalarımın Türk tarihi 
ve kültürü ile ilgili olduğunu görür-
sünüz. Anadolu’muzun memleke-
timizin eserleri ile ilgili çalışmaları 
öne çıkartıyoruz. Kimi örnek alıyor-
sunuz diye sormuştunuz Osman 
Hamdi’den esinlenmemek müm-
kün değil. 

Dünya ölçeğinde Türk ressamları 
nerede duruyor?

Bizde çok iyi ressamlar var. Geç-
mişimizde de günümüzde de hatta 
gençler de çok iyi.  Konuşmamızın 
başında da bahsettiğimiz gibi çok 
ötelemişiz sanatı. Batı biz den etki-
lenmesi lazımken biz onlardan etki-
lenmişiz. Diğer dallarda olduğu gibi 
resimde de durum bu.  

Hocam atölyeye göz attığımda gö-
rüyorum ki kursa ilgi büyük?

İlgili anne ve babalar çocuklarının 
bir sanat dalıyla uğraşmasını isti-
yorlar. Bize de getiriyorlar. Genç ve  
yetişkin gruplarımız var. Atölye-
mizde her ay 150 öğrencimizi resim 

sanatıyla buluşturuyoruz.  Bu sayı 
yükselir 200’ü bulur ama 150’nin 
altına düşmez. Bu şehrin sanat ha-
yatına katkıda bulunmak benim 
için bahtiyarlıktır. Öğrencilerimizin 
mutluluğu, yüzlerindeki gülümse-
me bizleri de mutlu ediyor. 

Merve Uygun

m.uygun@litrossanat.com 

Kendi kursunuzu ne zaman açtınız?

Oğlum resim bölümü mezunu. Ona 
ve bana atölye ihtiyacı doğdu.  Bir-
likte bir yer tuttuk.  Atölyeden sonra 
çevreden aileler çocukları için ders 
vermemizi talep etmeye başladılar. 
Pek istekli olmasak da kiramız ve ih-
tiyaçlarımızı karşılamak için kabul 
ettik. Şu an gördüğünüz yer üçüncü 
yerimiz.  Konya dışından gelen öğ-
rencilerimiz de var. 

Hocam siz de hocanız gibi öğretme-
yi seviyorsunuz peki Konya dışın-
dan ilgi nasıl? 

Biz severek isteyerek gönülden ya-
pıyoruz işimizi. Böyle olunca karşı-

lığını görüyoruz. Sergi için davetler 
aldık. Konya ve şehir dışında çok 
sayıda sergiler açtık.  Bosna Hersek 
İzzetbegoviç Müzesi’nde resmim 
sergilenmekte. Yurt dışında da  ça-
lıştaylara katıldık.

Güzel bir söz vardır;  ‘Marifet iltifa-
ta tabidir’! ne dersiniz? 

Sanat sahip çıkıldığı, sevildiği yerde 
var olur. Değer görmediği yerden de 
uzaklaşır. Sanatın merkezi ülkemiz 

de İstanbul’dur.  İstanbul sanata, 
sanatçısına sahip çıkıyor.  Sanatın 
başkenti İstanbul olduğu gibi, res-
minde başkenti İstanbul’dur. Biz 
Konya’ya sanat olarak bir şeyler 
vermeye çalışıyoruz. 

Belediyelerden sizlere bizimle çalı-
şın teklifi geliyor mu? 

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
Türk İslam Sanatları Akademisi ku-
ruldu. Bu KOMEK kurslarının çok 
üstünde. Resim bölümü için beni 
münasip gördüler. Bu projeyi tüm 
belediyelerimize tavsiye ediyorum.  
Hocalar kendi üslubunca dersler 
veriyorlar. Buraya gelen öğrenciler 
sanatın felsefesini de öğreniyorlar.   

Sanatçı bir aileyiz

Bu kadar uğraşın arasında kendinize 
vakit ayırıyor musunuz? Tiyatroya, 
sinemaya, konsere gidiyor musunuz?

Yoğunluğumdan dolayı resim yapmam 
azalıyor ama yine de arada yapmaya 
çalışıyorum. Müziği çok seviyorum. 
Büyük oğlum müzisyen. Üniversitede 
piyano hocasıdır.  Konserlere, tiyat-
roya, sinemaya gitmeye çalışıyoruz. 
Konya’mızda sergiler de olur onları da 
takip ediyoruz. Konya dışındaki sergi-
lere davet ediliyoruz onlara gidiyoruz.  
Şu anda küçük oğlum Oğuz kendi ser-
gisi için İstanbul’da. Eşim atölyeye ge-
lip gidiyor. Bize destek oluyor. Çocuk 
grubuna yardımcı oluyor. Velhasılı  
aile olarak sanatın içindeyiz.

Resme yeni başlayan birine ilk tavsi-
yeniz ne oluyor?

Önce resmi sevsinler. Yapamam duy-
gusunu üzerlerinden atsınlar. Kork-
mamalarını öğretiyorum. Kendilerini 
motive etmelerini söylüyorum. Birkaç 
resim yaptıktan sonra o cesaret kendi-
liğinden geliyor. 

Hocam hem özel ve resmi ku-
rumlara sanat alanında tavsiye-
leriniz nelerdir?

Bir şehri en iyi bilen tanıyan 
kurum belediyedir. Belediyeler 
şehrin yoluna, parkına, bahçesi-
ne ve diğer alt yapılarına eğildik-
leri gibi sanatsal faaliyetlerine 
de ilgi göstermek durumunda-
lar.  Şehrinin sanatçılarına im-
kânlar sunmalı. Sanat, insanları 
ruhen besleyen, kültürünü ko-
ruyan ve devamını sağlayandır. 
Sanatçı da geçmişten geleceği 
bir köprüdür. İstanbul’a gidi-
yorlar.  Doğdukları, büyüdükleri 
şehirlerde imkânlar olsaydı şe-
hirlerinde dururlardı. Diyece-
ğim şu ki her şehir sanatçısına 
sahip çıkmalı ki şehirler sanat 
ve kültür alanında söz sahibi ol-
sun. Konya’da bir sanat sokağı-
mız neden olmasın. Sanatçıları, 
sanat sokağımızda ya da sanat 
mekânımızda ağırlayalım. 

Belediyeler çalıştıkları projele-
rin daha estetik olması için us-
talardan yardım isteseler nasıl 
olur?

Böyle bir şey olsa çok güzel olur. 
Severek yardımcı oluruz. Böyle 
olmasını temenni ederiz. Şehir 
bir tablodur. O tablonun güzel 
olması ve dizaynı için fikir alın-
sa elbette güzel olur. Şehirlerin 
güzelleşmesi için nerede olursa 
olsun sanatçıların destekten ka-
çınacaklarını sanmıyorum. 

Elbette bir mimar da estetik açı-
sından titizlik gösterir ama bir 
sanatçı gözü de önemli?

Elbette görsellik önemli. Bir bü-
tün olarak bakmak lazım şehre. 
Sokaklar, caddeler, mahalleler 
var. Her sokağın bir ruhu var. 
Yeni inşa edilen yerlere de bir 
ruh katılması için bunlar önem-
lidir. 

Konya’ya şehir ve estetik açısın-
dan baktığımız zaman nerede 
duruyor?

Konya’mız nispeten diğer bazı 
şehirlere göre iyi bir yerde du-
ruyor. Düzgün ve planlı şekilde 
gidiyor. Bu arada her şehirde 
olduğu gibi yanlış yapılaşma el-
bette oluyor. 

Aslen Konya Beyşehir Yenidoğan’lıyım. İzmir Urla’da doğdum ve  bir sahil kasabasında büyüdüm. İl-
kokulu Bergama’da okudum. Tarihi eserleri bu kadar çok sevmem ve resmini yapmamda çocukluğu-
mun etkisi var. Evimiz Yıldırım Beyazıt zamanından kalma Ulu Cami’nin  bahçesindeydi.  Öyle bir 
yerde büyüyünce o gönül dünyamıza dolan görseller şimdi tuvalimize yansıyor. 
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Yazar Ahmet Özalp 
vefat etti 
Bir süredir kanser tedavisi gören 
Kahramanmaraşlı Yazar Ahmet Özalp, 
69 yaşında vefat etti.  Osmanlı dönemi 
kültür, edebiyat ve fikir eserlerinin 
bugüne kazandırılmasında önemli 
katkıları olan Ahmet Özalp, 2017'de 
Necip Fazıl Fikir-Araştırma ödülüne 
layık  görüldü.

7. Uluslararası Arapça 
Kitap Fuarı başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığının 
desteklediği "7. Uluslararası 
İstanbul Arapça Kitap Fuarı" bu 
yıl “Sınırsız Bir Dünya” temasıyla 
yola çıkıyor. Uluslararası Arapça 
Fuarı, 1-9 Ekim'de İstanbul 
Fuar Merkezi'nde okurlarla 
buluşacak. 

Antalya Altın Portakal Film 
Festivali heyecanla başladı 
1-8 Ekim tarihlerinde 59. kez 
sinemaseverlerle buluşacak. Festival 
çerçevesinde, Edebiyat Uyarlaması Uzun 
Metraj Senaryo Yarışması düzenlenecek. 
Ayrıca festivalde ulusal, kısa film ve 
endüstri bölümlerinde TRT ortak yapımı 
ve TRT destekli 7 film yarışacak.

S İ N E M A 

r.bulut@litrossanat.com

Rabia Bulut

Akademisyen Aydın Çam: “Dijital platformlarla gelen yeni izleme alışkanlıklarının marjinal bir 
şekilde sinemaya zarar verdiğini düşünmedik. Tam tersine bu platformların sinemaya yeni seyirci 
yetiştirdiğini ve kazandırdığını, film izlemenin artmasına çok büyük bir hizmet ettiklerini de 
düşünüyoruz.”
Kültür sanat dünyasının çeşitliliği, farklılığı, zenginliği hiç bitmiyor. Bitmeyen zenginlikte insanı üretim konusunda heyecanlandırıyor. 
Köklü festivallerimizden Adana Altın Koza’yı takip etmek için 15-18 Eylül tarihleri arasında Adana’daydım. Adana’da olduğum süreçte de 
kültürel ve sanatsal çeşitlilik çeşitli açılardan kafamın içinde döndü durdu. Festival içerisinde geçen senede gördüğüm “Adana Sinema 
Mirası” projesi sergi, gezi, konferans etkinlikleri de bir adım öne çıktı. Sonrasında proje yürütücülerinden akademisyen Aydın Çam ile ileti-
şime geçtim. Kendisiyle Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın kafeteryasında projeye, kültürel miras kavramının önemine ve 
değişen izleme alışkanlıklarına dair bir röportaj gerçekleştirdik.

“Adana Sinema Mirası” projesi 
nasıl ortaya çıktı?

Proje aslında Adana sahasın-
da 2018’den bu yana yoğun 
olarak yaptığımız akademik 
araştırmalara dayanıyor. Bu 
akademik araştırmalarımız 
hem arşiv çalışmaları hem de 
sahada insanlarla yaptığımız 
görüşmelerden oluşuyor. Özel-
likle sadece şehir merkezinde 
değil Adana’nın köylerinde, 
Toros köylerinde, Çukurova’da 
yaptığımız çalışmalara daya-
nıyor. Yaptığımız çalışmalarla 
Adana sinemalarıyla ilgili epey 
veriye ulaştık. Ama amacımız 
hiçbir zaman sadece akademik 
araştırmalar yapmak olmadı. 
Biz aslında 1960’lı 70’li yıllar-
da  çok zengin olan Adana’nın 
sinema sektörünü insanlara 
hatırlatmanın o kültürü ye-
niden yaygınlaştırmanın yeni 
kuşaklara aktarmanın yollarını 
arıyorduk. 2020 yılında Avrupa 

Birliği’nden  Kültür ve Turizm 
Bakanlığı aksiyon planını yü-
rüteceği çok güzel bir “ortak 
kültürel miras” çağrısı geldi. Bu 
çağrıda aklımızdaki düşünce-
leri gerçekleştirmemiz için çok 
önemli bir olanak sağlıyordu. 
Biz bu çağrı öncesinde Çukuro-
va Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi olarak Adana’da özellikle 
çocukların sinemayla ilişkisi-
ne yönelik Uçan Balon Çocuk 
ve Gençlik Derneği’yle farklı 
faaliyetler yürütmüştük. 2020 
yılındaki bu çağrı da aslında 
derneğin de yapmak istediği; 
çocukların gençlerin kültürel 
olarak kendi tarihlerini araştır-
ması öğrenmesi bir bölgedeki 
çevredeki kültürel tarihin yeni 
kuşaklara aktarılmasıyla ilgili 
yapmak istedikleriyle ilgili çok  
örtüşüyordu. Projenin yürü-
tücülüğünü Uçan Balon Çocuk 
ve Gençlik Derneği üstlendi. 
Akademik ortak olarak Çu-

kurova Üniversitesi, Gent Üni-
versitesi; iştirakçi Türkiye’den 
Adana Büyükşehir Belediyesi 
ve Adana’ya özgü kendi sine-
ma evi bulunan ke Sabri Şener 
dahil oldu. Coronavirüs salgı-
nı sebebiyle çalışmalarımıza 
başlamamız 2021 Nisan ayını 
buldu. İlk akademik etkinliği-
mizi 28. Adana Altın Koza Film 
Festivali’nde gerçekleştirdik. 
Sonrasında bütün faaliyetleri-
miz hız kesmeden devam etti. 
Bu senede 29’uncu Adana Altın 
Koza Film Festivali’nde final fa-
aliyetlerimize yer verdik.

Peki bu projeyle geldiğiniz ya 
da geleceğiniz son noktayı na-
sıl görüyorsunuz?

Projemizin faaliyetlerinde, ak-
siyonlarında bir son yok. Or-
tak kültürel miras çağrısının 
da çok hoş bir özelliği var. O 
da projenin kapanıp, dosyanın 
rafa kaldırılması gibi bir du-

rum yok. Vadettiklerinin uzun 
süreye yayılması, gerçekleşti-
rilmesi bizim çok benimsediği-
miz ve önemsediğimiz yönleri-
dir. Bu projeyle vadettiğimizin 
çok üzerinde bir eylemi gerçek-
leştirmiş olduk. Önümüzdeki 
yıllara yayılacak süreçlerin 
altyapısını hazırladık. Projemiz 
kapsamında bir bahçe sinema-
sının restorasyonunu yaptık. 
Orada 10 kadar film gösterimi 
gerçekleştirdik. Orada 250-300 
kişi film izledi. Kalıcı bir yer 
oldu. Bahçe sinemasının beş 
yıllık kontratı var.  Aktif olarak 
film gösterilmeye devam edi-
yor. Bu proje kapsamında yap-
tığımız bir “Adana Sinema Mi-
rası Haritası” ve web sitesi var. 
Web sitenin büyüyüp gelişmesi 
çok uzun süreye yayılacak. İn-
sanların hatıralarını, belgeleri 
geldikçe ekliyoruz. Bu anlamda 
aslında projenin bir sonu bu-
lunmuyor.

Dijital 
platformlar
yeni seyirciyi 
yetiştiriyor

Aydın Çam
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İstanbul tarihinin kabaca beş dönemini saya-
biliriz. Byzantion denen antik dönem, Hıristi-
yan Bizans (Roma) dönemi, Latin İstilası dö-
nemi, Müslüman Osmanlı dönemi ve nihayet 
bugün içinde bulunduğumuz Cumhuriyet 
dönemi. İstanbul, yaklaşık iki bin beş yüz ya-
şında olan bu beş döneminde hatıra yükünü 
ihtiyar omuzlarında gururla taşır.

Byzantion antik kenti bugün Sarayburnu 
diye bildiğimiz dar bir alandan müteşekkildi. 
İstanbul'a, ‘her dönemin mega kenti’ olma yö-
nünde demire kazılmış gibi sarsılmaz duran 
yazgısına ilk imzayı atan isim, 2.yy sonunda 
Roma İmparatorluğu yapan Septimus Seve-
rus’du. O, Megaralılardan intikam almak için 
şehri Roma sınırlarına uzun süren bir müca-
dele sonunda dahil etti ve büyütmek istediği 
şehre başkent Roma’daki Circus Maximus'un 
küçük bir kopyası niteliğindeki Hipodrom’un 
inşa edilmesi emrini verdi.

Hipodrom, Circus Maximus ile yarışacak 
düzeyde gelişimini Severus’tan yaklaşık 150 
yıl sonra; İmparator Konstantin döneminde 
yaşadı. Çünkü İmparator Konstantin, nere-
deyse 100 yıldır süren Roma’daki iç karışık-
ları başkentin adresini değiştirerek (merkezi, 
Roma'dan Byzantion’a alarak) çözmeye karar 
verdi ve en sonunda belki de Roma'dan daha 
görkemli bir kenti buraya inşa ettirdi. Bu 
nedenle İmparator Konstantin vesikalarda 
Bizans'ın ilk İmparatoru sayılır. Artık Roma'nın 
yeni başkenti Konstantinopolis’tir. Circus 
Maximus’ta gerçekleşen oyunlar da yeni 
başkentin devasa Hipodromuna taşınır. 

Yıllar içerisinde Hipodrom’da atlı araba ya-
rışları dışında bir oyun ya da gösteri kalmaz. 
Zira Circus Maximus Pagan Roma'nın, Kons-
tantinopolis Hipodrom’u ise Hıristiyan Ro-
ma'nın eseridir. İçerik de nitelik de pek tabii 
bunlara bağlı olarak Hipodrom’un toplumsal 
hafızadaki yeri de sürekli değişir. Bizans'ta 
Hipodrom’un birincik işlevi kathisma’da du-
ran İmparator ile halkın buluşması ve elçiler 
aracılığıyla iletişim kurmasıdır. Bu elçiler aynı 
zamanda Hipodrom’da yarışan atlı araba ta-
kımlarının yöneticileriydi.

Duyuyorsunuzdur: 1204 Latin istilası gerçek-
leştiğinde Hipodrom artık kullanılamayacak 
hâle geldi şeklinde bir bilgi var. Fakat söylemem 
gerekir ki bu bilgi kısmen doğru olmakla birlikte 
biraz da eksiktir. 11 ve 12.yy’da Bizansın etkili 
hanedanlığı Komnenoslar zamanında zaten 
artık Hipodrom’un eski işlev ve heyecanının kal-
madığını görüyoruz. Komnenos Hanedanlığı 
katı ortodoksi üyeleriyle bilinirdi ve Pagan alış-
kanlıkları hatırlatan -ki buna Hipodrom ve ya-
nındaki Saray da dahildir- tüm yapılar kaderine 
terk edilerek şehrin merkezi bugün Edirnekapı 
dediğimiz Kariye bölgesine transfer edilmişti. 
Tekfur Sarayı ile Zeyrek Camii o hanedan üyele-
rinden kalma birer hatıradır.

Latin istilasıyla birlikte zaten artık atıl du-
rumda olan Hipodrom tamamıyla yok oldu. 
Hipodrom ve çevresini süsleyen heykeller ya 
çalındı ya da yerle bir edildi. Herhalde dikili-
taşlara güç yettiremediler ki hâlâ yerlerinde 
duruyor. Dolayısıyla, Osmanlı, Fatih Sultan 
Mehmet ile şehre girdiğinde Hipodrom deni-
len alan örümcek yuvasından hallice dağınık 
ve bakımsız bir Roma enkazıydı.

Tarihte zamana tabi. Tarihin rüzgarıyla üst 
üste biriken tozları şöyle bir silip geçmişe bak-
tığınızda zamanın neden olduğu devinimin 
kaçınılmaz ve çoğu zaman da geri döndürü-
lemez olduğunu görüyorsunuz. Evet, İstanbul 
bir zamanlar dev bir Hipodrom’a ev sahipliği 
yaptı. Fakat zaman aktıkça bu Hipodrom da 
damarlarındaki kanın çekildiğini hissetti ve 
yerini farklı yapılara, isimlere ve tarihi hadi-
selere bıraktı. Bugün, Hipodrom dediğimiz 
120 metre genişlikte olması gereken sahanın 
üzerinde  Sultanahmet Camii avlusu, İbrahim 
Paşa Sarayı, Alman Çeşmesi ve Firuz Ağa Ca-
mii var. Bu yapıları ortadan kaldırmadan (ki 
bunun mümkün olmadığını söylememe gerek 
yok) kitschliği kaçınılmaz bir Hipodrom ortaya 
çıkarmak mümkün görünmüyor.

Hipodrom'u ihya etmek 
mümkün mü?

Mehmet Erdem
Başakşehir'de
Başakşehir 2022-2023 
kültür sanat sezonu 
kapsamında Mehmet 
Erdem, 9 Ekim Pazar 
günü saat  20.00'de  
Başakşehir Emin Saraç 
Kültür Merkezi'nde 
konser verecek.

“Don Kişot” AKM’de 
İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi’nin sahneye koyduğu, 
Miguel de Cervantes’in epik 
romanından uyarlanan “Don 
Kişot” balesi, Beyoğlu Kültür 
Yolu kapsamında 13 Ekim 2022 
Salı günü saat 20.00’da AKM 
Türk Telekom Opera Salonu’nda 
izleyici ile buluşacak.

Oscarlı 'Avatar' 4K olarak 
yeniden izleyiciyle 
buluşacak 
James Cameron'un Oscar ödüllü 
filmi “Avatar”, 4K olarak yeniden 
izleyiciyle buluşacak. İlk kez 
2009'da vizyona giren film, “En 
İyi Sinematografi”, “En İyi Yapım 
Tasarımı” ve “En İyi Görsel Efekt” 
dallarında üç Oscar kazanmıştı.

Bir araya gelmenin en iyi yolu sinema

h.kekec@litrossanat.com 

Mehmet Hakan Kekeç 

Eski yazlık sinemaları proje kapsa-
mında yenilendiğinden ve tekrar-
dan faaliyete geçtiğinden bahset-
tiniz. Bu noktada eski bir gelenek 
canlanıyor diyebiliriz. Nostaljinin 
halktaki karşılığı nasıl oluyor?

Hiç beklemediğimiz bir tepkiyle 
karşılaştık, diyebilirim. Burada tep-
kiyi olumlu anlamda kullanıyorum. 
Biz hem proje hem de daha önceki 
çalışmalarımızda Adana’da açık ha-
vada sinema izleme deneyiminin 
sıradışı olduğunu, insanların çok 
büyük ilgi gösterdiğini biliyorduk. 
Ama koronavirüs salgını sonrasın-
da düzenlenmeye başlanan açık 
hava sinemaları bizim için büyük 
bir şans oldu. Yüreğir Millet Bahçe-
si’nin otopark alanında arabalı si-
nema etkinliğini ilk olarak 2020’nin 
yazında düzenlendi. Etkinlik ina-
nılmaz bir ilgi gördü ve biz de o 
süreci, insanlarla görüşmelerimizi 
görüntülü kayıt altına aldık. Üç gün 
planlanan etkinlik bu ilgi sonrasın-
da yaza yaydı. Bu yılda gösterim-
leri yapmaya devam ettiler. Bizler 
de “Adana Sinema Mirası Projesi” 
kapsamında yaptığımız çalışmalar 
sırasında çektiğimiz fotoğraflardan 
bir sergi de hazırladık. “Müslüm”, 
“Bergen” filmleri gösterildi. İlgi ina-
nılmazdı. Binlerce insan birlikte 
film izlediler. Umarım Türkiye’deki 
diğer millet bahçelerinde benzer 
bir politikayla insanlar film seyre-
derler. İnsanları bir araya getirme-
nin en güzel yollarından biri sine-
ma. İnsanlar aynı duygular altında 
birleşiyor aynı duyguyla hemhal 
oluyorlar ve özleşiyorlar. Bu çok 
önemli bir şey. Tarihsel olarak bil-
diğimiz bir şeyin günümüz prati-

ğinde de karşılığını görmek bize 
çok büyük bir mutluluk verdi.

Koronavirüs salgını sonrası diji-
tal platformlarla berabar izleme 
deneyimlerinin değiştiğine dair 
çeşitli tartışmalar yaşandı. Dijital 
platformlarla gelen izleme deneyi-
minin gelecekte nasıl bir yeri ola-
cak?

Genellikle genç araştırmacılar bu 
iki pratiği birbirine rakip olarak 
ya da bu iki pratiği birbiriyle bir 
tehdit olarak alıyorlar. Cep telefo-
nundan, dijital platformlardan bir 
şeyler izleme ile sinema salonunda 
ya da açık havada film izleme pra-
tiklerinin birbirinin rakibi olduğu 
düşünülüyor. Ya da  yeni deneyim-
leri sanki eski seyir deneyimlerinin 
yerini almış ve sanki onları silmiş 
gibi düşünürler. Aslında ikisi bir-
birinden çok farklı deneyimler. 
Filmlerle biz öznel ve bireysel bir 
ilişki kurarız. Kendi iç dünyamızla 
filmin iç dünyası bir araya gelir ve  
filmin içine gireriz. Diğer taraftan 
topluca seyir de bambaşka bir de-
neyimdir. Hem o anda filmle ilişki 
hem de salondaki diğer seyirciler-
le ilişki kurarız. Adana tarihinde 
gördüğümüz gibi açık hava sine-
masında film hakkında konuşur, 
tartışır, filme kızar ya da güleriz. 
İkisi birbirinden çok farklı dene-
yimlerdir. Açık havada film izleme 
pratiği şehirleşmeyle beraber gelen 
sosyal hayat değişimi sonucunda 
unutulmaya başlandı. Bizim pro-
jeye genç kuşakların bu pratiği hiç 
yaşamadığı ve korunması gereken 
çok özgün nitelikleri olduğunu dü-
şünerek başlamıştık. Dolayısıyla 
aslında projede savunduğumuz ve 

yapmaya çalıştığımız şey bu pra-
tiğin yeniden yaygınlaştırılması, 
genç kuşaklara aktarılması ve bir 
somut olmayan kültürel miras 
olarak kabul edilmesiydi. Çünkü 
açık havada film izlemenin somut 
olmayan kültürel miras tanımına 
uygun olan toplulukları bir araya 
gelmesi, kültürün taşıyıcısı film an-
latıcıları, mekanın korunması gibi 
yönleri var. Dijital platformlarla 
gelen yeni izleme alışkanlıklarının 
marjinal bir şekilde sinemaya zarar 
verdiğini düşünmedik. Tam tersi-
ne bu platformların sinemaya yeni 
seyirci yetiştirdiğini ve kazandırdı-
ğını, film izlemenin artmasına çok 
büyük bir hizmet ettiklerini de dü-
şünüyoruz. Sadece biz de değil yurt 
dışındaki araştırmalar da benzer 
şeyler görüyoruz.

Hem teorik hem fiziksel olarak iki 
ayaklı bir proje ile bir kültürel mi-
ras araştırması yapmanın zorluk-
ları nelerdir?

Bizim alanımızda bu konuyla ala-
kalı çalışan çok sayıda akademis-
yen araştırmacı var. Alanla ilgili 
çalışan, alakalı yurt içinden yurt 
dışından da herkesi de tanıyoruz. 

Bizim çalışmalarımızın danışma-
nı olan alanında kurucularından 
o Daniel Biltereyst gibi isimlerin 
söylediği bir şey var.  O da bu me-
selenin  kültürel miras olarak ele 
alınabileceği önermesiyle ilk kez 
karşılaşılıyor olması. Projenin 
farklı disiplinlerde çalışan herkes 
tarafından sevilmesi ve teveccühle 
karşılanması bizim şansımız oldu. 
Projenin bizim için çok zor olan 
tarafı Türkiye’de ilk Avrupa’da da 
örneğinin çok az olmasıydı. Sinema 
çalışmaları alanında kültürel miras 
bağlamında ilk kez hem teorik hem 
eylemsel bir çalışma beraber yürü-
tüldü. Tem projenin bu tür teorik 
kuramsal tarihsel araştırmalarını 
yapmak hem de bunu bir eyleme 
dönüştürüp çocuklarla, gençlerle 
bir araya geldiğiniz film gösterim-
leri düzenlemenin bir sürü zorluğu 
oldu. Birçok ayaklı çalışmalar yü-
rüttük. Ama birçok farklı alandan 
kişinin teveccühüyle karşılaşmak 
işlerimizi çok kolaylaştırdı. Şöyle 
de bir şey oldu; bizim ulaştığımız ya 
da bize ulaşan çok farklı alanlardan 
araştırmacılar projeyle nostaljik ve 
duygusal bir bağ kurdular. Bu da 
çok güzel oldu.

Kültür durağandır, 
statik değildir

Kültürel mirasın korunması ve 
aktarılmasının kültür açısından 
önemi nedir?

Kültür meselesini bir ağaç gibi 
görebiliriz. Bir taraftan kökleri-
miz toprağın altındayken geçmişe 
bağlıyız, geleneklerimiz görenek-
lerimizle muazzam bir ilişki kuru-
yoruz. Diğer taraftan da toprağın 
üzerinde de geleceğe doğru iler-
liyoruz. Ağacın dalının da nereye 
gideceği tıpkı kökü gibi nereye da-
yandığı çok belli olmuyor. Kültürel 
miras meselesi aslında bu yüzden 
çok önemli. Gövdesi kesilmiş bir 
ağaç olmaktansa büyüyen gelişen 
bir ağaçla gelecek olabiliyor. Bu 
yüzden kültür durağan, statik bir 
şey değildir. Dinamik, organik bir 
şeydir. Yeşerir, büyür, etkilenir, 
solar dökülür ve bahar gelince ye-
niden açar. Değişken olduğu için 
neyle karşılaşacağımız belli olmaz. 
Öngörülmezdir. Öngörebilseydik 
tarımda çok daha farklı yöntemler 
denerdik. Kökünüz ne kadar güçlü 
olursa o kadar güçlü bir ağaç olur 
ve iyi, lezzetli meyve verirsiniz. Do-
layısıyla kültürel miras meselesi 
olağanüstü önemli. Burada yap-
maya çalıştığımız katı bir şekilde 

şöyle yapıyorduk bugünde bunu 
yeniden yapalım tarzında bir şey 
değil. Özellikle genç kuşakları iğre-
ticek şekilde yapılan bir geçmiş gü-
zellemesinin peşinde değiliz. Kökü 
sağlam ağacın meyvelerini yeni 
kuşakları cezbedicek şekilde sun-
duğunuzda olağanüstü bir karşılık 
oluyor. Mesela Altın Koza kapsa-
mında 1926-27 yıllarında Adana’da 
çekilmiş olan Belçika Kraliyet film 
arşivinin bize sağladığı bir filmi 
gösterdik. Pamuk Bayramı adın-
daki 15-16 dakikadan oluşan film; 
pamuğun nasıl toplandığını, işlen-
diğini ve sonrasında gerçekleşen 
pamuk bayramı kutlamasını anla-
tıyor. Sessiz bir filmi direkt olarak 
insanlara gösterdiğinizde konuyla 
ilgili olanlar dışında kimsenin dik-
katini çekmeyebilirdi. Biz bu filmi 
nasıl parlatabiliriz diye düşündük. 
Geçmişte sessiz dönem filmleri 
piyano, keman eşliğinde göste-
riliyordu. Biz de gösterimimizde 
eşlikçi müzik olsun dedik. Üniver-
siteden akademisyen müzisyen ar-
kadaşlarımız olağanüstü bir beste 
yaptılar ve film gösterimi sırasında 
icra ettiler. Olağanüstü bir ilgiyle 
karşılandı. Velhasılı farklılıklara, 
ayrımlara değil de ortak noktalara 

odaklanarak inşa ettiğiniz şeylerin 
karşılığı oluyor.

Proje kapsamında üniversite öğ-
rencileri de sizlerle çalışıyor. On-
ların projeye katılımı, tepkileri ve 
geri dönüşleri nasıl oluyor?

Olağanüstü güzel dönüşler alıyo-
ruz. Hem üniversite öğrencileri-
miz hem de derneğin gönüllüsü 
gençlerle çalışıyoruz. Bizim proje 
faaliyetlerimiz arasında somut bir 
örnek oluşturması amacıyla Ada-
na’da sinema turu yapmak ve bu 
turları gerçekleştirecek tur reh-
beri gençler yetiştirmek gibi bir 
hedefimiz vardı. Bu konuda Adana 
Bölgesi Rehberler Odası ile birlik-
te çalıştık. Rehberlik eğitimi için 
on kişilik bir kontenjan ayırmış-
tık. Büyük bir ilgi oldu 20’den fazla 
öğrencimiz dahil olmak istedi. Biz 
de sayıyı arttırdık. Altın Koza ek-
seninde gerçekleştirdiğimiz bütün 
etkinlere öğrencilerimizin müthiş 
bir ilgisi var. Aslında bu ilgide pro-
jemizin beklediği sonuca ulaştığını 
gösteriyor. Bir akademisyen olarak 
yaptığımız çalışmaların öğrenci-
lerimizde, gençlerde farkındalık 
yarattığını görmek çok mutluluk 
verici. Projeyi sadece teorik olarak 

düşünmeyerek pratikte bir aksi-
yona, eyleme dönüştürmek de çok 
verimli bir süreç oldu.

Elde ettiğiniz çeşitli veriler, ka-
yıtlar var. Bu verileri somutlaştır-
mak adına yaptığınız çalışmaları-
nız ya da yapmayı düşündüğünüz 
projeleriniz var mı?

Projemiz kapsamında 40’tan fazla 
sözlü tarih çalışması yaptık. Ka-
tılımcılarımızın izin verdiği ölçü-
de bunların 20 kadarını da video 
kayıt altına aldık. Elimizdeki ka-
yıtlardan beş kısa belgesel film 
üretildi ve gösterimlerini yaptık. 
Şimdi bunları projemizin web site-
sine yükleyeceğiz ve orada herkese 
açacağız. Öte yandan projemizin 
Adana Sinema Mirası projesinin 
iki web sitesi bulunuyor. Birisin-
de projemizi ve etkinliklerimiz yer 
alıyor. İkincisinde ise Adana sine-
ma mirasının tarihi olmak üzeriyle 
her şeyiyle yer vermeye çalışıyo-
ruz. Her geçen gün de bu site büyü-
yor ve içeriği genişliyor. İnsanların 
katkılarıyla bizim çalışmalarımızla 
giderek büyüyecek ve başka araş-
tırmalara da kaynaklık edecek. Bu 
da bize çok mutluluk veren şeyler-
den birisi.

Rabia Bulut ve Aydın Çam
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Ali Demirtaş

Sadece son yıllarda değil, ülke-
mizde tüm zamanların popüla-
ritesini koruyan en önemli tar-
tışmalarından biri restorasyon 
meselesi. Özellikle tarihi bir mi-
mari yapının aslına uygun olarak 
restore edilmemesi ya da ortaya 
çıkan sonucun yeni bir mimari 
yapı olarak görünmesi bu tartış-
maları alevlendiren sorunlardan 
başlıcaları. Son zamanlarda bazı 
mimari yapıların restorasyon sü-
recinde tanık olduğumuz ve yeni 
bir tartışmaya neden olan konu 
ise restorasyonda tercih edilen 
yöntem ve mimar yorumu. Bu 
durum da beraberinde restoras-

yon sürecinde en azından asgari 
ve şart ölçütlerin ne olması ge-
rektiği ve mimarın restorasyonda 
yorum hakkının olup olmadığı 
sorularını gündeme getirdi. Biz 
de tüm bunları Litros Sanat’ın 
yeni sayısı için mimarlar Cela-
leddin Çelik ve Seda Özen Bilgili 
ile konuştuk. Çelik bu konudaki 
görüşünü “Mimarın konuyu ele 
alışı, yorumlayışı ayrı biçimlerde 
hayat bulabilir. Kuralları ve lite-
ratürü olan bu alanda, her zaman 
ve her durumda tek bir doğru 
yoktur. Ancak kültür varlığı ortak 
bir miras olduğu için ortak bilinç 
ve çoklu katılımla, mutabakatla, 

iyi iletişim ve kamuoyu onayı ile 
ele alınmalı. Bu sebeple bilim ku-
rulları, kültür ve tabiatı koruma 
kurulları, UNESCO gibi kurumlar 
vs. bu sürecin paydaşları, veri-
len kararın ortakları olmaktadır. 
Farklı yorumlar, tercihler olabi-
lirse de bunlar bir mimarın şah-
si kararı olmanın ötesinde ortak 
akıl ve kabulle hayata geçmeli-
dir.” şeklinde ifade ederken, Bil-
gili ise “Restorasyon yöntemleri 
çeşitlidir. Düzenli basit bakım 
onarımla yapının ömrünü uza-
tırsınız. Bir caminin 50 yılda bir 
kapsamlı restorasyonu yerine, 
kurşun kubbesini, döşemelerini, 

taş vb. malzemelerine düzenli 
olarak bakım yapıldığı takdirde 
kapsamlı onarım periyotları uzar. 
Bir başka örnekte, yapı kalıntı 
halindedir, onu tamamlayacak 
bilgi, belgeniz yoktur, tamamla-
mayı doğru da bulamazsınız ve 
yapıyı dondurarak, olduğu ha-
liyle korursunuz. Bir başkasında, 
tamamlama yaparsınız. Bunlar 
koruma uygulamasını yapacak 
restorasyon uzmanı mimarın ka-
rarıyla da belirlenebilir, bazen de 
yapının önemine göre oluşturu-
lacak bilim kurullarıyla kapsamlı 
olarak tartışılır. Restorasyonda 
tek bir doğru yoktur.” dedi. 

Restorasyon tarihi 
yeniden yazmak 
değildir
Çok net bir özet rica ediyorum. 
Restorasyon nedir ve ne değildir?

Celaleddin Çelik: Mimari res-
torasyonu sorduğunuzu kabul 
edersek, restorasyon, kültür var-
lığı olarak nitelendirilen fiziksel 
mirası koruma ve aktarma yön-
temlerinden biridir. Bir bilim dalı 
olarak, kültür varlığına yapılacak 
müdahale biçimlerinden bir tane-
sidir. Koruma yöntemi olarak res-
torasyonun yanı sıra duruma göre 
konservasyon, rekonstrüksiyon, 
renovasyon, bütünleme gibi farklı 
yöntemler de tercih edilebilir.

Seda Özen Bilgili: Restorasyon ta-
rihi yeniden yazmak değildir. Bil-

mediğimiz, sahte bir tarihi üret-
mek değildir. Olanı, yapısal olarak 
korumak ve içerdiği bilgiyi ileriki 
nesillere aktarmaktır. 

Sosyal medyada 
etkileşim 
odaklı yüzeysel 
restorasyon 
tartışmaları 
yapılıyor
Özellikle ülkemizde sıkça tartış-
maya neden olan bir kavram. Siz-
ce bu tartışmalar neden oluyor, 
esas sorunumuz nedir bu alanda-
ki?

Celaleddin Çelik: Koruma bilin-
ci, şehir sakinlerinin tamamı ile 
paylaşmamız gereken bir bilinç. 
Bir şehre sahip çıkma duygusu 

ile birlikte düşünülmeli. Son za-
manlarda sosyal medyanın doğa-
sı gereği birkaç görsel üzerinden 
tüketilebilen pratik bir etkileşim 
aygıtı. Artık etkileşim rekorları 
kırmak için hemen her konu meze 
edilebiliyor. Bu alandaki yüzey-
sel tartışmaları, temelde ‘etkile-
şim dürtüsünün’ güdülediği bir 
durum olarak gözlüyorum. Diğer 
yandan bu karikatürize tartışma-
ları, yapılmış ve yapılmakta olan 
bazı akıl almaz hataların, yanlış 
uygulamaların tetiklediğini söyle-
mek de gerekiyor. Koruma konu-
larının meslek dışı şehir sakininin 
de gündemine girmesi elbette ar-
zuladığımız, olumlanması gereken 
bir şey. Tartışmaların ve şehri sa-
hiplenme bilincinin niteliği uma-
rım zaman içinde gelişecek, bakış 
açısı çeşitlenecek ve sağduyu hâ-
kim hale gelecektir. Sosyal med-

ya etkileşiminin şehveti zamanla 
normalleşir ve azalırsa, ciddi ko-
nular tekrar ciddiyetle ele alınabi-
lecektir diye düşünüyorum.

Seda Özen Bilgili: Restorasyon, 
sağlam bir kuram üzerinde yük-
selmelidir. Tartışma biraz da top-
lumun kutuplaşmasından ileri 
geliyor. Oysa işveren Kültür ve 
Turizm Bakanlığı veya belediyeler 
de olsa; yükleniciler, restorasyon 
uzmanları, bilim kurulu üyeleri, 
insan kaynağımız bellidir. Elbet-
te işlerin ihale edilme yöntemleri 
de önemli, en düşük fiyatı verene 
işi vermek zorunda olduğunuz bir 
sistem, restorasyonun özüne çok 
uygun değil. Veya bir eserin be-
lirli bir dönemde tamamlanmaya 
çalışılması da yine restorasyonun 
özüne aykırıdır. Yapıyı ne kadar 
iyi tahlil eder ne kadar ihtiyaçla-

rını anlarsanız sonuçlar o kadar 
başarılı olur. Bu işlerde zaman kı-
sıtı, en iyi malzemeye, en iyi usta-
lığa ulaşamamak sonucu olumsuz 
yönde etkiler.

Düzenli basit 
bakım, yapının 
ömrünü uzatır 
Sizce restorasyon yoruma açık 
mıdır? Yani her mimarın resto-
rasyon anlayışı farklı olabilir mi, 
bu doğru bir şey mi? Yoksa mese-
le yapının kendisi olup, mimar yo-
rumuna kapalı mı olmalıdır?

Celaleddin Çelik: Mimari koruma, 
herkesin üzerine yorum yapabi-
leceği, her aklına esenin kendine 
göre yorumlayacağı bir serbest 
kürsü değil. Bir bilim dalı olarak 
kendi metodu, yöntemleri, lite-

Yapılan işler nedeniyle ülkemizde sık sık gündem olup tartışmaya açılan restorasyon meselesini mimarlar Celaleddin Çelik ve 
Seda Özen Bilgili ile konuştuk. Çelik, “Kültür varlığı bir tasarım nesnesi değildir, farklı müdahaleler ve tercihler mimarın keyfi 
savrulmaları değil, temelde kültür varlığının korunması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması ekseninde değerlendirilerek ele 

alınması gerekmektedir.” derken, Bilgili ise “Restorasyon tarihi yeniden yazmak değildir. Bilmediğimiz, sahte bir tarihi üretmek 
değildir. Olanı, yapısal olarak korumak ve içerdiği bilgiyi ileriki nesillere aktarmaktır.” şeklinde konuştu.  

“Restorasyonda
tek bir doğru yoktur”

Mimarlık anlayışınızı ve bu 
alandaki tarzınızı özetler mi-
siniz?

Celaleddin Çelik: Mimarlığı 
temelde tasarımcı-inşacı bir 
prastisyen çizgide ele alan bir 
noktadayız. Tarihi mirasın 

yoğun olarak bulunduğu bir 
coğrafyada çoğu zaman ko-
ruma ve tasarımı beraber ele 
alan projelerde yer almayı bir 
fırsat olarak değerlendiriyo-
ruz. Restorasyon ile yeni ta-
sarımı birbirinden kategorik 

olarak ayırmayan, araların-
daki ilişkiselliği araştıran bir 
meslek anlayışından bahse-
debilirim.

Seda Özen Bilgili: Mimarlık 
anlayışım koruma ve koru-
yarak yaşatma üzerine. Ko-

ruma bir kavramdır, bunun 
uygulama şekli yapıları ona-
rarak yaşatmaktır. Uzmanlık 
alanım restorasyon, mimarlık 
lisans eğitimi üzerine koruma 
ve restorasyon yüksek lisans 
eğitimi yaptım.Seda Özen 

Bilgili
Celaleddin 

Çelik
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ratürü ve kabulleri var. Ancak her 
yapının, coğrafyanın, her durumun 
ayrı bir ‘case’ olarak ele alınması 
gerekir. Bu da her durumda o var-
lığa özel bazı tercihlerin, kabulle-
rin yapılmasını gerektirir. Bunun 
yanında, mimarlık disiplininin 
doğası gereği, koruma da elbette 
farklı yorumlara açık bir daldır. Ne-
yin yapıldığı, nasıl yapıldığına da 
bağlıdır mesela. Bu sebeple, bizim 
ülkemizde “cesur” diye adlandıra-
bileceğimiz bazı çağdaş restoras-
yon müdahaleleri kitsch sonuçlar 
verebiliyorken koruma bilinci çok 
daha gelişkin Avrupa ülkelerinde 
böyle müdahaleler çok daha rahat 
kabul görebiliyor. Örnek verirsek, 
Fransa’da yer alan Arénes de Fréjus, 
5.000 kişilik bir Roma amfi tiyatro-
sudur. Bu yapı 1. yüzyıldan kalma 
antik bir eser. Bu amfi tiyatro cesur 
biçimde betonarme ile tamamlana-
rak restore edildi ve hâlâ bu şekilde 
kullanılıyor. Buna cesaret edecek 
mimar, bu kararı onaylayacak ku-
rul, hakkıyla uygulayacak yüklenici 
bulmak sıradan bir iş değil. Kon-

ya’daki Kılıçarslan Köşkü uzun za-
man betonarme bir şemsiye altında 
dış etkilerden korundu, geçtiğimiz 
yıllarda ise koruma yöntemi değiş-
tirildi ve bazı tamamlama müdaha-
leleri uygulandı. Her iki yöntem de 
restorasyon kurallarına uygun an-
cak başka tercihlerin sonucu olarak 
ortaya kondu. Güncel tamamlama 
ise kamuoyundan da kabul görme-
di, bugünlerde tekrar değiştirilmek 
üzere bir yarışmaya konu oluyor. 
Bu farklı örnekleri verme sebebim, 
restorasyon bir bilim dalı olduğu 
kadar, aynı zamanda farklı durum-
larda farklı tercihleri de barındı-
rabilen bir mimarlık olgusu da. 
Bir yarışmaya konu olması demek, 
ona katılan her mimarın farklı bir 
bakış açısı ve fikir üreteceği orta-
mı yaratmak anlamına geliyor. Bu, 
elbette korunması gerekenin te-
melde arkeologlar, sanat tarihçileri 
ile birlikte çalışarak belli kural ve 
metotlara göre belirlenmesi, doğru 
koruma yöntemi ile korunmasının 
ardından mimarların da farklı yak-
laşımlarla konuyu ele alabilmesi 

imkânını doğuruyor. Kültür varlığı 
bir tasarım nesnesi değildir, farklı 
müdahaleler ve tercihler mimarın 
keyfi savrulmaları değil, temelde 
kültür varlığının korunması, yaşa-
tılması ve geleceğe aktarılması ek-
seninde değerlendirilerek ele alın-
ması gerekmektedir.

Seda Özen Bilgili: Restorasyon 
yöntemleri çeşitlidir. Düzenli basit 
bakım onarımla yapının ömrünü 
uzatırsınız. Bir caminin 50 yılda 
bir kapsamlı restorasyonu yerine, 
kurşun kubbesini, döşemelerini, taş 
vb. malzemelerine düzenli olarak 
bakım yapıldığı takdirde kapsamlı 
onarım periyotları uzar. Bir başka 
örnekte, yapı kalıntı halindedir, 
onu tamamlayacak bilgi, belge-
niz yoktur, tamamlamayı doğru da 
bulmazsınız ve yapıyı dondurarak, 
olduğu haliyle korursunuz. Bir baş-
kasında, tamamlama yaparsınız. 
Bunlar koruma uygulamasını ya-
pacak restorasyon uzmanı mimarın 
kararıyla da belirlenebilir, bazen de 
yapının önemine göre oluşturula-
cak bilim kurullarıyla kapsamlı ola-
rak tartışılır. Restorasyonda tek bir 
doğru yoktur. 

Mimarın şahsi 
kararının ötesinde 
ortak akıl devreye 
girmeli
Mimar yorumu içerikte değil belki 
ama restorasyon sürecindeki yön-
tem ve teknik tercihlerde mi dev-
reye girer? Yani sonuç aynıdır ama 
bu sonuca ulaşma süreci farklıdır 
kısmından bahsediyorum…

Celaleddin Çelik: Hayır, farklı yo-
rumlar farklı sonuçlara ulaştıra-
bilir. Mimarın konuyu ele alışı, 
yorumlayışı ayrı biçimlerde hayat 
bulabilir. Kuralları ve literatürü 
olan bu alanda, her zaman ve her 
durumda tek bir doğru yoktur. An-
cak kültür varlığı ortak bir miras 
olduğu için ortak bilinç ve çoklu ka-
tılımla, mutabakatla, iyi iletişim ve 
kamuoyu onayı ile ele alınmalı. Bu 

sebeple bilim kurulları, kültür ve 
tabiatı koruma kurulları, UNESCO 
gibi kurumlar vs. bu sürecin pay-
daşları, verilen kararın ortakları ol-
maktadır. Farklı yorumlar, tercih-
ler olabilirse de bunlar bir mimarın 
şahsi kararı olmanın ötesinde ortak 
akıl ve kabulle hayata geçmelidir/
geçmektedir.

Seda Özen Bilgili: Seçilen restoras-
yon yöntemlerinin her biri de ken-
di içinde farklı seçeneklere sahip-
tir. Tümleme kararını verdiğiniz bir 
restorasyon uygulamasında özgün 
malzemesi/tekniği ile tümleme, 
çağdaş bir malzeme ile tümleme 
gibi farklı yöntemler vardır.

Restorasyon 
süreçleri 
kendi özelinde 
değerlendirilmeli
Bu alana, özellikle ülkemizdeki 
pratiğine getirdiğiniz çözüm öne-
rileri nedir bir mimar olarak?

Celaleddin Çelik: Ben çağdaş tasa-
rım ile restorasyon arasında yer yer 
ortak kesişim alanları bulmaya ça-
lışıyorum. Her proje kendi özelin-
de ele alınmalı. Bir projede harabe 
estetiği ön plana alınabilirken, bir 
diğerinde dönem rekonstrüksiyo-
nu gerekebilmektedir. Süleymani-
ye Mahallesi gibi adeta kaybolmuş 
bir miras alanında, hakkında bilgi 

sahibi olduğumuz yapıların bir 
dönem rekonstrüksiyonu ile tek-
rar ayağa kaldırılması, yani ihya 
edilmesi anlamlı iken başka bir 
bağlamda ihyadan koşarak uzak-
laşmak isteyeceğim bir öneri ola-
bilir. Yedikule Hisarı’nda harabe 
estetiği yerine yapının bilinen son 
özgün çatılarının tekrar inşa edil-
mesini tercih ediyoruz. Günümüz-
de devam etmekte olan Kızkulesi 
restorasyonunda II. Mahmud devri 
esas alınarak bazı rekonstrüksiyon-
lar yapılıyor. Bunların hepsi kendi 
özelinde değerlendirilmesi gere-
ken kararlar. Tasarımcı bir mimar 
olarak, restorasyonda da eskizlere, 
araştırmalara devam eden, tasa-
rımla korumanın ara kesitinin yer 
yer birbiri içine geçtiği bir süreci ve 
farklı disiplinden uzmanların yer 
aldığı çok paydaşlı bir çalışma yön-
temini esas aldığımı söyleyebilirim. 
Bu yaklaşımda çağdaş eklerin ve 
fonksiyonların önemli bir yer tut-
tuğunu söylemeliyim.

Seda Özen Bilgili: Yapının hikaye-
sine, varsa inşaat defterlerine, eski 
kullanıcılarına, eski fotoğraflarına, 
arşiv belgelerine ulaşmaya çalışı-
yorum. Yapı bir sivil mimarlık örne-
ği de olsa, anıt eser de olsa; sadece 
bürokratik gereklilikler için değil, 
yapıyla konuşabilmek, onu tanıya-
bilmek, ihtiyaçlarını anlayabilmek 
için olabildiğince ön araştırmalar 
yapıyorum.

Dünyada bunu en iyi yapan ülke-
ler/mimarlar hangisi size göre, 
paylaşır mısınız gözleminizi?

Celaleddin Çelik: İtalya, Fransa, 
İspanya gibi Avrupa ülkeleri koru-
ma konusunda haklı bir üne sahip 
ülkeler. Bu ülkelere aynı zamanda 
savaş sonrası rekonstrüksiyonlarla 
tarihi dokuyu tekrar ayağa kaldı-
rıp yaşatan Viyana gibi örnekleri 
de eklemek gerekir. Bu ülkelerde-
ki çağdaş restorasyonlarda ise ta-
mamlama, çağdaş kontrast eklerin 
oldukça yüksek nitelikte uygulan-
dığını söyleyebiliriz. Diğer yandan 

Çin ve Japonya’da asırlardır ayakta 
duran ahşap yapıların varlığı öz-
gün malzeme ve teknikle süregelen 
restorasyon çalışmalarının takdire 
şayan ürünleri. Bu bağlamda çok 
beğendiğim işlerden biri, Gottf-
ried Böhm ve Peter Zumthor’un 
müdahaleleri ile şekillenmiş olan 
Kolumba Museum (Köln). St. Ko-
lumba Kilisesi 1943’te bombalama-
da ağır tahrip görmüş, sadece bazı 
kalıntılardan ibaret hale gelmişti. 
1947’de Gottfried Böhm bu kalıntı-
ları tekrar ele alıp bir şapel inşa etti, 
2003’te ise Peter Zumthor bu şapele 
ustaca ilişen bir müze tasarladı. Ko-

ruma ve tasarımın beraber ele alını-
şı açısından ilham verici ve başarılı 
işlerden biri.

Seda Özen Bilgili: Bizde restorasyon 
alanı, dünyadaki uygulamaları çok 
yakından takip ediyor. Yeni resto-
rasyon teknik ve malzemelerini de 
takip ediyoruz. Elbette İtalyanların 
konuya bakışı ve yerleri ayrıdır. İs-
panyollar da getirdikleri çağdaş ek-
lerle, cesur denemelerle ilgimi çeker.

Ülkemizden iyi restorasyon örnek-
leri verir misiniz?

Celaleddin Çelik: Ağa Han Ödü-
lü’ne de layık bulunan Ertegün Evi 
(Turgut Cansever) koruma ve tasa-
rımın birlikteliği açısından ilham 
verici bulduğum örneklerdendir. 
Son zamanlarda yeniden işlevlen-
dirme açısından Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi (Tabanlıoğlu Mimar-
lık), Çanakkale Kilitbahir Kalesi 
ve Şerefiye Sarnıcı (Cafer Bozkurt) 
dikkat çeken örneklerden. Harabe 
estetiğini önceleyen dikkate değer 
uygulamalardan ise Gölcük Kazık-
lı Kervansarayı’nı (Burak Altınışık, 
Gül Köksal) örnek verebiliriz.

Seda Özen Bilgili: Köylerimizde 
mücevher gibi eski eserler oluyor. 
Bazen Orhan Gazi döneminden 
kalma çandı tekniğinde bir cami, 
bazen İstanbul panoramasına sa-
hip bir konak, tümüyle özgün nite-
likleri bozularak yeniden inşa edi-
liyor. İstanbul'da, büyük şehirlerde 
birçok eser için bilimsel kararlar 
alınırken, güzel ekipler kurulurken 
böyle küçük programlı ama ünik 
örnekler kaybolabiliyor. Bazı çok 
kötü işlerin dönüşü yok, kolay olsun 

diye, herhangi bir bezeme örneğini, 
özgün yapım tekniğini, malzeme-
yi korumadan yıkarak yapmanın 
dönüşü yok. Genel olarak bu tip 
uygulamalara karşıyım. İmkanlar 
olduğu zaman, ülkenin her köşe-
sinde her işte aynı hassasiyetle yak-
laşmalı. İstanbul Bienali'nde gezme 
fırsatı elde edilen Zeyrek Çinili Ha-
mam'ın, verilen emekle, özenli ko-
ruma uygulamasıyla, ülkemizdeki 
yüz akı örneklerden biri olduğunu 
düşünüyorum. 

Ülkemizde ve dünyada iyi 
restorasyon örnekleri neler?
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ÖNERDİKLERİM

Uzak Dağlar ve 
Hatıralar   
Orhan Pamuk / Yapı Kredi 
Yayınları 

Orhan Pamuk'un re-
simli ve özel hatıra def-
terlerinden seçmeler... 
Orhan Pamuk, on dört 
yıldır her gün küçük 
not defterlerine notlar 
alıyor ve resimler 
yapıyor. Pamuk sayfa-
larda günlük hayatını, 
güncel gelişmeleri, 
duygularını, yazmakta olduğu romanların 
sorunlarını anlatıyor ve tartışıyor. Bazan 
roman kahramanlarıyla konuşuyor, bazan 
bir rüyasını ya da bir yolculuğu anlatıyor, 
bazan da manzara resmi ya da mutluluk 
hakkında fikir yürütüyor. Pamuk bir 
sayfadaki bir resme ya da yazıya üzerin-
den aylar hatta yıllar geçtikten sonra yeni 
renkler ve kelimeler de ekliyor. Böylece 
defter sayfaları yazılarla renklerin ve 
şekillerin iç içe geçtiği ve yeni manaların 
araştırıldığı yoğun, zengin ve benzersiz 
resimli sayfalara dönüşüyor. Pamuk 
defterindeki binlerce sayfadan Uzak Dağ-
lar ve Hatıralar adını verdiği bu seçkiyi 
düzenlerken, özel bir hatırası olan bir 
rüya üzerinden hayatını bütün açıklığıyla 
hem kelime hem de resim olarak ortaya 
koyuyor. Bu kitap Pamuk'un okurlarınca 
bilinmeyen-günce tutan ressam yanını, 
günlük hayatını, şaşırtıcı hayallerini ve 
deneyimlerini okura ulaştıracak ve dün-
yaca ünlü yazarı bir insan olarak tanıma-
mıza ışık tutacak. Umberto Eco: "Orhan 
Pamuk'un çılgınlığında deha var."

Diyaloglar & Dünya 
Edebiyatı Üzerine 
Murat Gülsoy & Ayfer Tunç 
/ Can Yayınları

“Diyaloglar dizisine 
başladığımızda ön-
celiği bizi biz yapan 
yazarlara verdik. Ar-
dından az bilinen 
başyapıtlar olarak ni-
telediğimiz bir diziy-
le devam ettik. Sonra 
edebiyatın genç kay-
naklarına yöneldik. 
Dünya edebiyatından genç veya Türkçeye 
yeni çevrildiği için genç saydığımız yazar-
ları mercek altına aldık. Bir kitapla derin-
lemesine ilişki kurmanın en verimli yolla-
rından birinin onun üzerine farklı bakış 
açılarıyla tartışmak olduğunu Diyaloglar 
sayesinde bir kez daha deneyimlemiş ol-
duk.” Edebiyatımızın önemli isimlerinden 
Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy’un 2013’ten 
bu yana Diyaloglar adı altında gerçek-
leştirdikleri etkinlikler sözden yazıya 
dönüşüyor. Edebiyatseverlerin büyük il-
giyle takip ettiği buluşmaların video kayıt-
larından derlenerek hazırlanan bu kitap, 
farklı coğrafyaların ve zamanların edebi-
yatlarıyla sanata, teknolojiye, tarihe, gü-
nümüzden geleceğe bir köprü oluşturarak 
kendini çoğaltan kaynak bir metin haline 

Seyyahın Kitabı 
& Evliya Çelebi 
Üzerine Makaleler 

Nuran Tezcan / Yapı 
Kredi Yayınları   

Evliyâ Çelebi Se-
yahatnâmesi’nin 
izini süren maka-
lelerden oluşan 
bir kitap Seyya-
hın Kitabı. Evliyâ 
Çelebi Asya’dan 
Avrupa’ya, Avru-
pa’dan Afrika’ya, 
Anadolu’dan Balkanlar’a, Kafkas-
ya’dan İran’a, büyük Avrupa şehir-
lerinden Nil boyu kabilelerine Os-
manlı coğrafyasını elli yıl boyunca 
adım adım dolaştı. Kimi zaman han 
odalarında menakıb dinledi, kimi 
zaman da çarşıların kalabalığına ka-
rışıp değişik kültürlerin insanlarıyla 
tanıştı. Zengin konaklarına misafir 
oldu; dağ başlarında, terk edilmiş ka-
lelerde bir ateşin etrafına toplanmış 
başıbozuklarla dertleşti. Bir dünya 
klasiği olarak okunan Seyahatnâ-
me’yi, verdiği bilgilerin ötesinde, 
edebi özelliklerini, anlatım gücünü, 
çağının zihin yapısının izdüşümünü 
ve Evliyâ Çelebi’nin sıra dışı kişiliği-
ni irdeleyen elinizdeki kitap, yayı-
nevimizin Seyahatnâme külliyatına 
değerli araştırmacı Nuran Tezcan 
tarafından yapılmış önemli bir katkı.

Seslerin Seyyahı 
Evliya Çelebi'nin 
Kayıp Sazları   

Gökçe Güneygül / Doğu 
Kütüphanesi 

Dünyada kendi 
adıyla anılan 
ve bir eşi daha 
b u l u n m a y a n 
“Evliya Çelebi 
Seyahatname”si, 
ünlü seyyahımızın 
gezdiği yerlerle, 
neredeyse akla 
gelmeyecek bilgilerle kaleme alındığı 
dönem ve dünyası, aynı zamanda bir 
halk ansiklopedisi niteliğindedir. 
Bu ansiklopedi içinde envayi çeşit 
bilgilerle, olağanüstü zenginliğe 
sahip Türk mûsîkisi ve mûsîki ile 
ilgili eserler, bestekârlar, sazlar, 
sazendeler, saz yapım ustaları 
külliyetli bir yer tutar. Ne var ki, 
bu denli zengin “Seyahâtnâme”nin 
içinde, bu sazların envanteri ve 
muhtevaları hakkında ciddi bir 
çalışmanın olmayışı kültür ve 
sanat hayatımızda açık bir eksiklik 
taşımaktadır. Zira, bu eksikliğin bir 
yanı da Çelebi’nin yaşadığı 17.yy’da 
adından bahsettiği, fakat günümüze 
ulaşmayan neredeyse yarısından 
fazlası “kayıp sazlar” oluşturmaktadır.

Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi’nden 
Seçmeler 

Hüseyin Nihal Atsız / 
Ötüken Neşriyat

Evliya Çelebi’nin bü-
yük ‘Seyahatname’si, 
kültür tarihi ve mede-
niyetimiz açısından 
paha biçilemez bir de-
ğere sahiptir. Avrupa, 
Balkanlar, Kafkaslar 
gibi Osmanlı coğraf-
yası içinde kalan veya bu sınırların 
dışında bulunan medeniyetler hak-
kında verdiği bilgiler bakımından 
da son derece önemli bir başvuru 
kaynağıdır. Eser, sadece Evliya Çe-
lebi’nin yaşadığı 17. yüzyıl Osmanlı 
toplumunun kültürel değerlerine 
değil, birçok farklı milletin biriki-
mine de ışık tutmaktadır. Bu kitapta 
yer alan seçme metinlerde, ağırlıklı 
olarak İstanbul, Osmanlı ve Anadolu 
coğrafyası, kutsal mekânlar ve kişi-
ler hakkında bilgiler yer almaktadır. 
Büyük Seyyah’ın üslubuna sadık 
kalınarak kitaba alınan metinle-
rin özellikle genç okuyuculara yeni 
ufuklar kazandıracağına inanıyoruz.

Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi’nden 
Seçmeler   
Seyit Ali Kahraman / 
Yeditepe Yayınları   

17. yüzyılda yaşamış 
büyük seyyah Evli-
ya Çelebi, Seyahat-
nâmesi’nde, Türk ve 
Dünya tarihine ışık 
tutan bir eser mey-
dana getirmiştir.  Bu 
büyük eserinde ken-
di deyimiyle 51 yıl-
da, yedi iklimi ve on sekiz padişahlığı 
gezip dolaşmış, oralarda gördükleri-
ni, dinlediklerini ve o yerlerle alâkalı 
öğrendiği bilgileri yazarak tarihimi-
ze ışık tutmuştur.  Bir rüyanın tesi-
riyle başlayan Evliyâ Çelebi’nin yol-
culuğu tarih, edebiyat, halkbilimi, 
sanat tarihi, tasavvuf tarihi ve yerel 
tarih okurları için kaynak oluşturur 
niteliktedir. Öyle ki gezdiği yerlerin 
coğrafi konumunu, mimarisini, di-
lini, inancını, gündelik yaşantısını, 
giyim kuşamını ve bunların yanı sıra 
dinlediği ve şahit olduğu olayları et-
kileyici bir üslupla kaleme almıştır.  
Elinizdeki bu eser, bugün üzerinde 
45 devlet kurulmuş büyük bir coğ-
rafyaya ait bilgiler veren 10 ciltlik 
devasa Seyahatnâme’den, içindeki 
her konuya ait örnekler seçilerek ha-
zırlanmıştır.
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Evliya Çelebi’nin
Büyük Türk seyyahı Evliya Çe-
lebi’nin vefatının 340. yıl dönü-
mündeyiz. Kırk yılı aşkın bir süre 
boyunca hemen hemen bütün 
Osmanlı ülkesini ve diğer mem-
leketleri dolaşarak Türk kültür 
tarihinde örneğine rastlanmayan 
büyük bir seyahatnâme kaleme 
almış ve günümüzde önemi gi-
derek artan bu eseriyle âdeta 
bütünleşmiştir Evliya Çelebi. Bu 
sebepten Marco Polo, İbn Bat-
tuta, Kristof Kolomb gibi dünya 

çapında tanınır ve bilinir. İstan-
bul doğumlu olduğunu bildiği-
miz müellif, eserini hayatının 
son yıllarını geçirdiği ve o dönem 
Osmanlı sınırları içerisinde bu-
lunan Mısır’da yazmış. Eserinin 
orijinal adı Târîh-i Seyyâh Ev-
liyâ Efendi’dir. Arapça “gezmek, 
gezi” anlamındaki “seyâhat” ile 
Farsça “mektup” anlamındaki 
“nâme” kelimelerinden oluşan 
seyâhat-nâme “gezi mektubu, 
gezi eseri” mânasına gelmektedir. 

Arap, Fars ve Türk edebiyatların-
da bu türde çok sayıda eser ve-
rilmesine rağmen seyahatnâme 
dendiğinde akıllara önce Evliya 
Çelebi’nin “Seyahatnâme” adlı 
eseri gelir. Buna binaen müellifin 
eserinin orijinal adı adeta unu-
tulmuş ve tür adı ile eser adı iç içe 
geçmiştir. Evliya Çelebi, eserini 
İstanbul’daki Hacı Beşir Ağa’ya 
göndermiş, Hacı Beşir Ağa da 
bu eseri çoğaltarak Türk kültür 
ve yazın hayatına belki de kritik 

bir destekte bulunmuş. Evliya 
Çelebi’nin Târîh-i Seyyâh Evliyâ 
Efendi (Seyahatnâme) adlı eseri 
ülkemizde birçok kez kısaltıla-
rak, sadeleştirilerek, orijinal me-
tinleri ile ya da farklı yaş grup-
larına uyarlanarak yayımlandı 
ve yayımlanmaya devam ediyor. 
Uzun yıllar Yapı Kredi Yayınları 
ve Seyit Ali Kahraman’ın gayret-
leri sayesinde oldukça başarılı 
Seyahatnâme yayımları yapıldı. 
Şimdi de Yeditepe Yayınları ve 

Seyit Ali Kahraman’ın uhdesinde 
kademeli olarak tekrar yayım-
lanmaktadır. Bunun dışında hem 
Evliya Çelebi hem de Seyahatnâ-
me üzerine yapılmış çok sayıda 
akademik ve edebi eser mevcut. 
Bu yazımızda yeni çıkan kitap-
ların yanında Evliya Çelebi ve 
Seyahatnâme üzerine yapılmış 
çalışmalardan hazırladığım bir 
seçkiyi sizlere sunuyorum. İyi 
okumalar dilerim.

h.aygul@litrossanat.com

Halil İbrahim Aygül

geliyor. Dünya Edebiyatı Üzeri-
ne Diyaloglar Roberto Bolaño, 
Guillermo Rosales, Thomas Ber-
nhard, Sâdık Hidâyet, Dag Sols-
tad, Sophie Mackintosh, Hang 
Kang, Erlend Loe, Jack London, 
Carlos María Dominguez gibi 
çeşitli kıtalardan yazarların ilgi 
gören ve gelecekte de ilgi göre-
cek olan romanları aracılığıyla 
dünyanın ortak kültürünü oku-
run dikkatine sunuyor.

Yaratma Yeniden 
Yaratma 
Northrop Frye / Kete-
be Yayınevi

E d e b i y a t 
teorisine 
y a p t ı ğ ı 
dahiyane 
katkılarla, 
y a ş a d ı -
ğı yüzyı-
lın öncü 
k u r a m -
c ı l a r ı n -
dan olan 
Northrop Frye, bu kitapta “ya-
ratma” kelimesini kuşatan dü-
şünceler ve imgeler bütününün, 
edebiyatın yapısını ve imge dü-
zenini nasıl etkilediğini irdeli-
yor. Geleneksel varsayıma göre 
doğa, gerçeklik, kurulu düzen, 
olağan gidiş ve varoluşun ka-
bul etmemiz gereken verileri 
ile bağlantılı gördüğümüz her 
şey, yaratmaya, başlangıçta ev-
reni var etmeye yönelik tanrısal 
edime geri gitmelidir. “Yaratıcı” 
kelimesi insani faaliyetlere uy-
gulandığında, insani olarak ya-
ratıcı olan, “yaratma” kavrayışı-
mızı derinden sarsan her ne ise 
odur; yaratmanın tersine çevril-
mesi veya etkisiz kılınmasıdır. 
Bu bizi şöyle bir sonuca götü-
rür: İnsan başarısının az sayı-
daki olağanüstü biçimlerinden 
biri gibi görünen şey -sanatlara 
özgü yaratma- aslında bir tür 
yaratmamadır. Northrop Frye’ın 
ilk olarak 1980 Larkin-Stuart 
Konferansları olarak sunduğu 
bu kitap, okura sanatta yarat-
ma kavramı üzerine ilginç, zihin 
açıcı ve düşündürücü bir bakış 
açısı kazandırıyor.

Moby Dick 
Yerküre ve 
Denizküre 
Arasında 
Mehmet Aydın / 
Doğu Batı Yayınları
Fantastik serüvenler arasında 
Melville’in Moby Dick romanı 
anlatı ve çağrışım zenginlikleri 
ile okurunu uzun bir yolculu-
ğa davet eder. Görünüşte, Kap-
tan Ahab, bir kazada kendisini 
sakatlayan balinanın peşine 
düşmüş ve engin sularda Moby 

Dick’i aramaya koyulmuştur. 
Kaptan er veya geç Moby Di-
ck’i ele geçireceğini düşünür. 
Okyanusun uçsuz bucaksızlığı 
onun gözünü korkutmaz, çünkü 
hiçbir şey intikam arzusundan 
daha güçlü değildir. Melville in-
san ve gizem dolu hayvan dün-
yaları arasın-
da kurduğu 
onca ilişkide, 
esasen, “ken-
di kendini 
zehirleyen”, 
“anlam ve 
y a r g ı l a m a 
kabiliyetini 
b ü t ü n ü y l e 
yozlaştıran” 
hınç duygusuyla birlikte en 
kadim duygu ve düşünce ha-
ritalarına doğru yol alır. Yazar 
Mehmet Aydın, Melville’den 
hareketle edebî tahlillerin bir 
adım ötesine geçer. Yerküre ve 
denizküre arasında birçok efsa-
neyi süsleyen, kutsal kitapların 
tasvir ettiği, hayal dünyalarına 
konu olmuş, felsefenin iz sür-
düğü ve modernlerin daima bir 
anlam arayışında olduğu mese-
leleri, ikilemleri ve çatışmaları 
bir roman etrafında çözümler. 
İnsanlar arasında görünen ve 
görünmeyen ilişkilere dikkat 
çeker. Her aşamada duygu biri-
kimleri çoğalır. Yaşam öyküle-
rine umut ve trajediler eklenir. 
Böylelikle kavramlar birbirini 
besler ve açar. Gelinen noktada 
ise, insanın gücü ve güçsüzlüğü 
farklı araçlarla ve okumalarla 
deneyimlendiği gibi doğa, çevre, 
etik, hayvanlar, kapitalizm, tü-
ketim kültürü vb. konular, Moby 
Dick’in perspektifinden, devasa 
bir balinanın gözünden bam-
başka bir boyuta taşınmış olur.

izini süren kitaplar

Northrop Frye’ın 
ilk olarak 1980 
Larkin-Stuart 
Konferansları 
olarak sunduğu 
Yaratma Yeniden 
Yaratma, okura 
sanatta yaratma 
kavramı üzerine 
ilginç, zihin açıcı 
ve düşündürücü 
bir bakış açısı 
kazandırıyor.
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Bu sayımızda “Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses 
Değişmeleri”, “Birgili Muhammed Efendi/Vasiyyetname”, “Evliya 
Çelebi Seyahatnamesi’nden Seçmeler”, “Makaleler & Eski Türkiye 
Türkçesinden Osmanlı Türkçesine”, “Doğumunun 990. Yılında Yusuf 
Has Hacib ve Eserleri & Kutadgu Bilig Bildirileri” kitaplarının yazarı, 
dil ve edebiyat araştırmacısı, akademisyen Prof. Dr. Musa Duman’a 
“Evliya Çelebi ve Seyahatnâme temalı hangi kitapları okuyalım?” diye 
sordum. İşte aldığım cevaplar:

tavsiyeler

Seyyah-ı Âlem 
Evliya Çelebi'nin 
Dünyaya Bakışı 
Robert Dankoff / Yapı 
Kredi Yayınları

Seyahatnâme, onlarca yıla yayılan 
geniş ve dağınık bir anlatı olması-
na karşın, tek bir bireyin tek bir ‘an’ 
içindeki bakış açısının ifadesi olarak 
ele alınabilir. Çok açıktır ki yazar, 
yaşamı boyunca değişiklikler geçir-
miş ve Osmanlı İmparatorluğu da 
bu süre içinde sabit kalmamış, ak-
sine değişmiştir. Buna karşın, eser 
genel olarak her edebî eser gibi bir 
bütündür ve sergilediği görüntüler, 
Osmanlı zihninin içeriden mümkün 
olan en iyi fotoğrafını sağlar.

Elinizdeki çalışma, Evliyâ’nın dünya 
görüşünün farklı yönlerini keşfetmek 
için bu muazzam eserin derinlemesine 
incelenmesi olarak düşünülebilir. Kita-
bımda Evliyâ’yı mümkün olduğu kadar 
kendi ağzından konuşturmaya çalıştım 
ve onun düşünce dünyası ile açıklayıcı 
ve öyküleyici tarzını gösteren kimi kısa, 
kimi uzun birçok alıntıya yer verdim.

Evliya Çelebi'nin 
Dünyası 

Komisyon / Mahya 
Yayınları

Evliya Çelebi hakkında bilinenler 
bilinmeyenlerinin yanında pek az-
dır. Elinizdeki Evliya Çelebi Yılı et-
kinlikleri kapsamında hazırlanan 
eser, bilinenlere yeni bilgiler ilave 
etmek ve onun dünyasına farklı ka-
pılar aralamaktadır. Evliya Çelebi’yi, 
dönemini ve eserini daha yakından 
ve farklı yönleriyle ortaya koymak 
arzusuyla hazırlanan, Evliya Çele-
bi’nin Dünyası’nda seyyahımızın, 
hayatını, eserini, Seyahatname’nin 
kaynaklarını ve kaynaklık ettiği ko-
nuları, Osmanlı münevverinin Ev-
liya Çelebi’ye bakışını, dünya sey-
yahları arasında Evliya Çelebi’nin 
yerini, bir seyyahı yakından ilgilen-
diren güvenlik, av, yol, yolculuk, ye-
mek, menzil, kervansaray, para vb. 
hususlar ile Evliya Çelebi’nin döne-
mini siyasi, sosyal, kültürel, edebi, 
iktisadi ve folklorik açıdan değer-
lendiren yazılar yer almaktadır.

Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi  
Seyit Ali Kahraman & 
Yücel Dağlı / Yapı Kredi 
Yayınları

Asya, Avrupa ve Afrika’da gezip gör-
düğü yerler için yalnızca onun kul-
landığı bir dil ve bakış açısı ile tanık-
lık eden Evliya Çelebi, on ciltlik dev 
eserinin birinci cildiyle aynı zamanda 
ilk Türkçe İstanbul Monografisini de 
yazmıştır. Adlarını vermiş olsa bile 
birçoğunu bugün bilemediğimiz pek 
çok kaynaktan derlediği mitoloji ve 
tarih karışımı bilgilerden saray haya-
tına; pek çok ünlünün kişisel tarihin-
den şehrin gündelik hayatına; şehrin 
etrafını çevreleyen surlardan her tür-
lü mimari esere; kapılardan tepelere 
ve iskelelere; savaş ve barışta şehrin 
ve ordunun ihtiyaçlarını karşılayan 
yüzlerce esnaftan bahçe ve mesire-
lere; padişahlardan her sınıftan yö-
netici, bilim adamı ve ilginç tiplere; 
devletçe düzenlenen şenliklerden çok 
özel meclislerde yaşanan eğlencelere 
varıncaya kadar akla gelebilecek her 
şey bu ciltte anlatılmıştır.

Evliya Çelebi'nin 
İzinde  
Hayati Develi / Mahya 
Yayınları

Dünya dillerinin en görkemli seya-
hatnamelerinden birini kaleme alan 
Evliya Çelebi’nin yolculuğuna katı-
lım için büyük bir imkan sunan eser, 
UNESCO tarafından kabul edilen, 
“2011 Evliya Çelebi Yılı” etkinlikle-
ri kapsamında, Prof. Dr. Bekir Kar-
lığa’nın proje yönetmenliğinde ve 
Dr. Coşkun Yılmaz’ın editörlüğünde 
Prof. Dr. Hayati Develi tarafından 
hazırlandı. Okuyucu, bu alanın en 
önemli uzmanlarından, kalem erba-
bı bir ilim adamının rehberliğinde 
Evliya Çelebi’nin İzinde’de, hızlı bir 
seyahatname okuması yapıyor, ülke 
ülke, şehir şehir, nehir nehir, dere 
tepe, gece gündüz, savaş ve barış or-
tamında, yamyamlar ve sultanlar 
arasında, saraylar ve çadırlar için-
de, atlar ve gemiler üzerinde Evliya 
Çelebi’nin hemen peşinde, ona gö-
rünmeden ama arkasından ayrılma-
yarak, keyifli ve hızlı bir yolculuğa 
çıkıyor.

Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi’nden 
Seçmeler  
Prof. Dr. Musa Duman / 
Kesit Yayınları

Türk ve dünya edebiyatında eşsiz 
bir seyahatnamenin yazarı olan Ev-
liya Çelebi, bize 17. yüzyıl Osmanlı 
dünyasının komşularıyla birlikte 
muhteşem, çok renkli ve çok dilli, he-
yecan verici bir resmini verir. Evliya 
Çelebi Seyahatnamesi günümüzden 
dört yüz yıl önce yaşanmış, ihtişamla 
dolu bir medeniyetin hatıratıdır. Bu 
hatırat ise kuru bilgi notları şeklin-
de, değil bizzat yaşayarak, ölüm teh-
likeleri atlatılarak, isyanlara ve saray 
çatışmalarına, göz alıcı eğlencelere, 
inanılmaz olaylara şahit olunarak 
yazılmıştır. Bugün onu okuyunca 
uzakta kalmış bir medeniyetin ışık-
larına hayran olmamak, şaşırmamak 
ve elbette öğrenmemek mümkün 
değildir. Evliya Çelebi Seyahatna-
mesi’nden Seçmeler’i 100 Temel Eser 
serisi için, konunun uzmanlarınsan 
Prof. Dr. Musa Duman’ın kaleminden 
sunuyoruz.

Musa 
Duman’dan 
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Ressam Güzel Bakır, resme ve sanata dair hikayesini Litros Sanat okuyucuları için 
paylaştı: “Resim yapma ve ressamlık hayalim köyde çocukken çobanlık yaparken başladı. 
Hayvanları otlatmaya giderken hep ressam olmayı hayal ediyordum. Hayvanları ne zaman 
otlatmaya götürsem odun ateşi kömürüyle dağlarda taşlara farklı gördüğüm şeylerin 
karikatürlerini çiziyordum. Bu şekilde başladı ressamlık hayalim. İlk zamanlar ailemin 
çok karşı çıkmasına rağmen sanatçılık hayalimden hiç vazgeçmedim.”
Ressamlık gerçekten çok zor bir sanat. Bir de buna Tunceli’nin köyünden İstanbul’a uzanan bir ressamın hikayesi de eklenince çok daha zorlu bir 
sürece doğru gidiyor. Ancak hayallerinizin peşinden giderseniz hayatın sizi nereye  götüreceğini siz bile çoğu zaman  tahmin edemezsiniz. Tunceli 
doğumlu Ressam Güzel Bakır’ın köyde çobanlık yaparken dağlarda taşlara odun ateşi kömürüyle karikatürler çizerek başlamış ressamlık tutkusu. 
Çevresindekiler ilk anlamamış kendisinin ne yaptığını. Kendisini deli bulanlar bile olmuş. Ancak o hayallerinden hiç vazgeçmeyerek sanatını gün-
den güne geliştirmiş genç bir ressam. 2 tane de kitap yazmış ayrıca. Ressam Yücel Dönmez’le röportaj yapmaya gittiğimde tanışmıştım kendisiyle. 
Hikâyesini de duyunca röportaj için buluştuk. Gelin isterseniz hep birlikte ressam Güzel Bakır’la gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajımıza geçelim. 

h.akar@litrossanat.com

Hakan Akar 

Sanat uçsuz bucaksız bir deniz

Eleştiri iş iyi olduğu
zaman gelir

Güzel Bakır

Ressamlık 
hayalİm
çobanken
başladı

Sizi tanımayanlar için öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

1986 yılında Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde doğmuş bir ressamım. Beni tanıyanlar biraz deli ve uçuk buluyorlar. Soyut çalıştığım için sanatımı anlamaları biraz zor olabiliyor. 
Ne anlatmak istiyor diye sanatçıyı dinlemiyorlar çünkü çoğu zaman. Çalışma süresi uzun sürdüğü ve ince ince işlendiği için böyle düşünüyor da olabilirler. Eskiden soyut işe 
pek değer verilmiyordu. Son 1-2 senedir soyut resimler daha fazla değer görür oldu. Soyut çalışmalarımızda gelenekselden çağdaşa sentez yapıyoruz. 

Sanatınıza dair eleştiriler peki sizi 
rahatsız ediyor mu?

Açık konuşmak gerekirse beni daha 
çok sanata yönlendiriyor. Aslında 
insanlar iyi bir şey yapmaya başla-
dıklarında daha çok eleştiri almaya 
başlarlar. Çünkü olan bir şeyi daha 
farklı bir boyuta taşıyorsunuz.

Ressam olmasaydınız ne yapmak is-
terdiniz?

Aileme sanatçı olacağım noktasında 
bu kadar diretmeseydim istemedi-
ğim  sektörde  çalışıyor olacaktım. 

Resim yapma konusunda eğitim 
sizce ne kadar önemli?

Ben alaylıyım ancak Marmara 
Üniversitesi’nde 2 yıl misafir öğ-
renci olarak resim ve seramik 
derslerine katıldım. Sanat konu-
sunda altyapı olması gerekiyor 
ama önemli olan onun üstüne 
bir şeyleri kendinizden ekleye-
bilmek. 2004 yılında İstanbul’a 
geldiğimde Ressam Yücel Dön-
mez ile tanışmamla birlikte onun 
atölyesinde profesyonel olarak 
çalışma hayatım başladı. Yücel 
Bey’le tanıştıktan sonra atölyesi-
ne gitmiştim. Orada bana dene-
me bir iş yaptırmıştı. Oturduğu 
binada ressamlar da komşusu-
dur.  Faruk Kaşıkçı, Türker Metin 
Gül, Murat Kaşıkçı gibi isimler. 
Bir gün bu bahsettiğim ressamlar 
Yücel Bey’i ziyarete geldiklerinde 
de benim eserimi Van Gogh’un 
eserlerine benzetmişlerdi. Ben de 

şaşırmıştım o zaman Van Gogh’u 
da tanımadığımdan. “Yaptığım 
şey iyi mi kötü mü?” diye merak 
etmiştim bilmediğimden. Sana-
ta dair hiç derinlemesine bilgim 
yoktu o zamanlar. Doğu ve batı 
sanatını, sanat tarihini  detaylı 
araştırmaya başladım.  Sana-
tı araştırdıkça  öğreniyorum ve 
öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü 
sanatın sonu yok, sanat uçsuz bu-
caksız bir deniz. Bu açıdan sanatı 
evrene benzetiyorum.

Köyümde sergi 
açmak istiyorum
Şu an  devam eden sergileriniz-
den  ve  gelecekteki  projeleriniz-
den bahseder misiniz?

En büyük hayalim harman seri-
siyle memleketim Tunceli’de kö-
yümde bir sergi açmak istiyorum. 
Köydekilerle sanatımı tanıştır-

mak ve daha güzel bir şekilde 
gösterme hayalim var. Köyde ço-
banlık yaptığım zaman insanlar 
çizimlerimi anlamadığı için beni 
deli gibi görüyorlardı. Güzel bir 
sergiyle aslında köyümde neler 
yaptığımı herkese göstermek is-
tiyorum.  Şu anda Artopol Sanat 
Galerisi’nde eserlerim sergile-
niyor.  Her seriden eserlerim bu 
sergide mevcut. Harman, döngü 
ve kutlama serisinden eserlerim 
var. 

Kendinize örnek aldığınız 
ve size rol model olan 
ustalarınızı  sormak 
istiyorum Yücel Dön-
mez gibi?

Yücel Dönmez’in 
bana çok büyük 
katkısı oldu sa-
nat noktasında, 
bunu hiçbir 

zaman inkar edemem. Hocam 
ilk zamanlarımda boya ve tuval 
noktasında beni çok destekledi. 
İlk dönemlerde bana sponsor 
oldu diyebilirim. Bu malzemeler 
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Yetenekli gençlere 
değer verilmiyor

Ailem sanatçı olmama 
çok karşı çıktı

Hayalini kurduğunuz, keşke ben de 
bu sergide olsaydım dediğiniz bir 
yer oldu mu? 

İleride yurt dışına açılmak istiyo-
rum. Soyut işler yurt dışında daha 
çok değer görüyor ve anlaşılıyor. Sa-
natçıyı daha çok anlıyorlar ve daha 
çok değer veriyorlar. Türkiye’de 
resim alanında bilindik isimlerin  
dışına çok çıkılmıyor . Oysaki çok 
yetenekli gençler var ve kimse bu 
isimleri fark etmiyor. Bu arada yurt-
dışı sergileri için İspanya’yla görüş-
melerim oldu.  İlerleyen zamanlar-
da böyle bir çalışma yapacağım. 

Ressam olarak çalışmak istediğiniz 
bir isim var mı geçmişten bugüne 
projesinde yer almak istediğiniz?

Dürüst olmak gerekirse Ressam 
Yücel Dönmez dışında kimsenin 
projesinde yer almak istemiyorum. 
Çünkü Yücel Bey eleştiriye çok açık 
birisi, o yüzden onunla çalışmak çok 
kolay oluyor. Tabii onun da kendi-
ne göre bir egosu var. Ancak Yücel 

beyin egosu bana diğer ressamlara 
göre daha az geliyor.

İstanbul Ulaştırma Bakanlığı bün-
yesinde Yenikapı, Kirazlı ve Ümra-
niye metro hatlarında ekip çalış-
masında bulundunuz. Bize biraz 
bundan bahseder misiniz?

İstanbul Metro Hatları ile  ilgili tek-
lif gelince biraz da olsun bu ülkede 
resme ve sanata değer verildiğini 
düşündüm. Bu proje de Ressam Yü-
cel Dönmez’in bir projesidir. Ancak 
Ümraniye Metro Hattı’ndaki resim 
çalışmaları sadece bana aittir.  Feri-
ha Mert o dönem İstanbul Ulaşım’ın 
mimarlarındandı. Feriha hanımdan 
bize  böyle bir teklif gelmişti . Farklı 
bir ismin yapmasını istiyordu. Be-
nim yaptığım çalışmayı beğenmesi 
sonrası bu teklif bana gelmiş oldu. 
Oradaki çalışmam tam olarak 15-20 
gün sürdü. 10 gün de onay süreci-
miz oldu. M4 hattında trenleri kont-
rol ettikleri bölgedeki çizimler bana 
ait, imzam bulunuyor.

sanata yeni başlamış bir öğrenci için 
çok pahalı. Yücel hocamın asistanlı-
ğını yapmaya başladığım  süreçte ve 
hala daha kendisiyle çalışmaya de-
vam ediyorum. Bana fikir veren, ya-
pıcı eleştirileriyle sanatımı daha da 
iyi yapmamı sağlayan ressam Faruk 
Kaşıkçı’yı da söylemek gerekir. 

Yabancı ressamlardan var mı peki 
hayranı olduğunuz? 

İlk zamanlarda yabancı ressamlar-
dan çok etkilenmiştim. Kendimi ge-
liştirdikçe daha farklı ve daha iyisini 
yapabileceğime inanmaya başladım. 
Ancak bir eserimi Van Gogh’a ben-
zetmeleri sonrası ben tarzımı değiş-
tirdim. Çünkü hocam Yücel Dönmez 
yapılmış olanı yapmamam gerektiği-
ni ve başkasını taklit etmekle bir yere 
varamayacağımı, iyi bir sanatçı ola-
bilmek için her zaman kendine özgü 
eserler  ortaya çıkarmam gerektiğini 
söyledi.

Ben sanatçıyım 
demekle sanatçı 
olunmuyor
Resim yapmak isteyenler için tav-
siye ve önerilerinizi alabilir miyim 
sizden?

Gerçekten içinde sanat aşkı varsa 
peşinden gitsin. Mutlaka bir gün bir 
yerde değerini bulacaktır, karşılığı-
nı alacaktır. İki çizim yapıp ya da bir 
portre çizip “Ben sanatçıyım” demek-
le sanatçı olunmuyor. Yeni bir şey 
üretmek gerekiyor. Olanı yapmak 
insanı bir yere getirmiyor. Etkilene-
bilirsin, farklı boyutlara taşıyabilir-
sin ama üstüne kendinden bir şey 

koyarsan bu gerçek bir sanat olur. 
Koleksiyonerler çok iyi gözlemciler, 
sanatçının geçmişini ve yaptığı iş-
leri detaylıca inceliyorlar. Bunların 
hepsini göz önünde tutarak değer-
lendirme yapıyorlar. 

Ressamların çoğu 
dev aynasında 
görüyor
Özeleştiri yapmak gerekirse resim 
konusunda ülkemizde ne gibi ek-
sikler görüyorsunuz?

Sanat camiasında gruplaşma çok 
fazla var. Nişantaşı ve Kadıköy gibi 
semt semt gruplaşmalar var. Sanat-
çılar sanat noktasında çok egolu. 
Sanatçı alanında iyidir saygı duya-
rım ama “Türkiye’de bu alanda ben 
tekim” şeklinde kendinden bahse-
diyor. Ressamların çoğu kendisini 
dev aynasında görüyor.

Ressamlığa dair en unutamadığınız 
anınızı paylaşır mısınız bizimle?

Sanata başladığım ikinci sene İstan-
bul Taksim Füniküler Metro Hat-
tı’nda makaranın üstüne çizimler 
yapılacaktı. Hepimizden çizimler 
yapılması istendi. En unutamadı-
ğım an makaranın birinin üstüne 
yapılacak çizim benim çizimim se-
çilmişti ve hala orada duruyor çi-
zimim. Bu makaralarda benim de 
içinde bulunduğum, Ressam Yücel 
Dönmez ve ekibinin çizimleri mev-
cut. 

En keyif aldığınız ve en zorlandı-
ğınız resim çizimlerinizi de sormak 
istiyorum size?

En keyif aldığım ve en zorladığım 
resim çizimlerim döngüler. Çünkü 

bana zor olan daha cazip geliyor. 
Zoru başarmış gibi hissediyorum.

Resim yapma ve ressamlık hayalim köyde çocukken ço-
banlık yaparken başladı. Hayvanları otlatmaya giderken 
hep ressam olmayı hayal ediyordum. Hayvanları ne za-
man otlatmaya götürsem odun ateşi kömürüyle dağlar-
da taşlara farklı gördüğüm şeylerin karikatürlerini çizi-
yordum. Bu şekilde başladı benim ressamlık hayalim. 
Çobanlık derken kendi hayvanlarımızı otlatıyordum 
köyde. 14 yaşındayken ailem İstanbul’a göndermişti 
okumam için. O yaşta bir çocuk için çok zordu ailesin-
den uzakta İstanbul’a gidip orada yaşamaya çalışmak ve 
okumak. Ben de harçlıklarımı biriktirerek İstanbul’dan 
Tunceli’ye köyüme döndüm. Genelde köyden şehre gi-
denleri duyarsınız, ben tam tersini yapmıştım. 3-4 yıl 
köyde kaldıktan sonra tekrar İstanbul’a geldim ve sanat 
hayatım da bu şekilde başlamış oldu. İlk zamanlar ailem 
çok karşı çıkıyordu sanatçı olma isteğime. Sanattan bir 
şey olmaz diye düşünüyorlardı çünkü sanatın ne demek 

olduğunu bilmiyorlardı. Köyde yaşayan insanlar sana-
tın ne olduğunu bilmiyorlar. Şimdilerde sosyal medya 
ve aktivitelerle biraz daha anlamaya başladılar.

“Mavi’nin Gelini” ve “Kan 
Çiçeği” kitaplarımda yaşanmış 
hikayelerden esinlendim
Kan Çiçeği kitabımı gerçek yaşanmış bir hayat hika-
yesinden esinlenerek uyarladım. Zaten yazarlık da 
ressamlık gibi yapmak istediğim bir meslek. “Mavi’nin 
Gelini” de yine yaşanmış bir hayat hikayesinden uyar-
lama ancak sonrasında hikayesini uyarladığım kişi bazı 
noktaları değiştirmemi isteyince mistik ve fantastik bir 
şekle sokarak tamamladım.  Şu anda üçüncü kitabımı 
da yazmaya başladım.

Yusuf İslam’ın 19 Ekim'de İstanbul AKM’de 
konser vereceğini duymam ile bilet alma giri-
şimim arasında öyle çok da zaman geçmedi. 
Alırım, alacağım, alıyorum derken biletsiz 
kalmanın şokunu atlatır atlatmaz, belki ba-
sın mensubu olarak konsere girebileceğimi 
hatırlamış, o kontenjanın da anında tüken-
miş olmasının şaşkınlığı içindeydim. Üstelik 
sadece ben değil birçok arkadaşım da aynı 
durumdaydı. Hal böyle olunca dost meclisle-
rinde “Yusuf İslam’ı neden seviyoruz?” sorusu 
etrafında sohbet eder olmuştuk. 

Bu sorunun birkaç cevabı vardı: İlk albü-
münden günümüze besteleri, tarzı ve sesiy-
le yaptığı müziği seviyorduk. Köken olarak 
Kıbrıslı Rum bir aileden gelme hikâyesi bizi 
yakalıyordu. Ve kendi ifadesiyle “Bir kapıdan 
geçip, Müslüman olacak kadar cesur”du. Bu 
cesaretinin sonucunda da bizimle yakinen 
kuvvetli bir bağ kurmuştu. 

Bu öyle bir yakinlik ki, İngilizce bilmeyen ba-
bamın eve Yusuf İslam albümleri getirdiğini 
hatırlıyorum. Üstelik henüz İstanbul’da bile 
yaşamıyorduk. Bugünden bakınca Batı Ka-
radeniz’in bir sahil ilçesine 90’lı yıllarda bu 
albümleri getirtmesi yeterince ilginç değil 
mi? On yaşlarındaydım, evimizde çalıp duran 
kasetlerden kulağımda kalan ezan sesi, huşu 
ile söylenen salavatlar ve Peygamberimizin 
İngilizce anlatılan hayatı ve duaları… Lise yıl-
larımda hem İngilizce hem Arapça öğrenme-
ye çalışırken kendime A is for Allah albümü-
nü almış, Walkmanimle gece gündüz dinler 
olmuştum. Bunlar; 1977’de Müslüman olup 
Yusuf İslam adını alan Cat Stevens’ın, 1978 
yılında son albümünü yaptıktan sonra müziği 
bırakmasının ardından hem kendi çocukları 
hem İngiltere’de Müslüman çocuklara açtığı 
okullardaki öğrencileri hem de tüm dünya 
çocukları için çıkardığı eğitici albümlerdi. 
Muslim Aid’i kurması; Balkanlar’da, Afrika’da, 
Endonezya’da yardım çalışmalarına katıl-
ması; İngiliz hükümetinden İslami eğitimin 
verildiği din okulları için güvence alması ve 
birçok insanın Müslüman olmasına vesile 
olmasını da sayarsak, onun sadece ülkemiz 
değil, tüm dünya Müslümanlarınca “neden 
seviliyor olduğu sorusuna” ayağı yere basan 
cevaplar vermiş oluruz. 

Müziğine 28 yıl ara vermiş gibi görünse de 
eğitim çalışmaları için çıkardığı albümleri 
dinleyenleri Cat’a, onu 18 yaşında ilk çıkar-
dığı plaklarından itibaren takip edenleri ise 
yeni çalışmaları Yusuf’a götürdü. Ve nihayet 
2009 yılında kalbi mutmain bir şekilde müzi-
ğe geri dönen Yusuf İslam, Cat Stevens adıyla 
da barışıp kucaklaştı. 

Yusuf İslam dünyaya hikâyesini gitarıyla an-
latmaya devam ederken konserlerinin tüm 
kazancını yardım kuruluşu olan Peace Train’e 
bağışlayacağını açıkladı. Ülkemizde vereceği 
ilk konserde hepimiz için bir umut marşı olan 
aynı isimli şarkısını, Father & Son, Wild Wor-
ld gibi klasiklerinin yanında, yeni çıkaracağı 
albümünden eserlerini de seslendireceğinin 
müjdesini verdi. 

Hasılı 90’lı yıllarda Londra’da yapılan bir al-
bümün beni Batı Karadeniz sahil ilçesi İne-
bolu’da bulup, 2022 yılında yaşadığım şehre 
gelen Yusuf İslam’ın konserine bilet bulama-
mış olmam da “Yusuf İslam’ı neden sevdiği-
miz” üzerine düşünmeme vesile oldu. Diğer 
bir avuntum da bu çok özel performansların 
TRT tarafından yayınlanmak üzere kayda 
alınacak olması… Benim gibi konsere bilet 
bulamayanlara müjdeler olsun! 

Yusuf İslam 
konserine neden bilet 
bulamadım?

k.yasar@litrossanat.com 

Kübra Kuruali Yaşar
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Dijital Ekran’da; dijital platformların arşivsel özelliği, Netflix’te yayınlanan 
“Athena” filmi, Oscar aday adayımız Tayfun Pirselimoğlu imzalı “Kerr” ve 
polisiye dizi sevenlere “Bones” önerisi sizleri bekliyor.

Oscar adayımız 
Mubi’de
Bir gün Oscar’ı alır mıyız? Bi-
linmez ama her daim aday 
adaylığın belirlenme sürecin-
den itibaren çeşitli tartışmalar 
olmaya devam edecek gibi gö-
züküyor. “En İyi Yabancı Film” 
Oscar’ı için her ülke kendi 
sinemasının aday adaylarını 
tek tek açıklıyor. Bu sene aday 
listesinde Maryna Gorbach 
Er imzalı “Klondike” olsa öne 
çıkmamız mümkün konuşu-
luyordu. Ukrayna kendi ada-
yı olarak belirledikten sonra 
kendi adaylığımız noktasında 
hangi film olacağı belirsizliğe 

düştü. Seçici kurul Tayfun Pir-
selimoğlu imzalı “Kerr”i Oscar 
aday adayımız olarak seçti. Bir-
kaç gün ise Mubi filmi kütüp-
hanesine ekledi. Bize de “Kerr”i 
ele almak düştü.

“Kerr”in başrolünde son dönem 
festival filmlerinin vazgeçilmez 
oyuncusu Erdem Şenocak yer 
alıyor. Yıllar sonra babasının 
cenazesine katılmak için kasa-
baya geri dönen Can’ın kendini 
beklenmedik durumlar içinde 
bulur. Bir cinayete tanık olur, 
babasının absürt arkadaşlarıy-
la tanışır. Sonrasında kasaba 
dışına çıkma yasağı gelir. Can 
kendini kasaba içine sıkışmış 

halde bulur. Diğer yandanda 
ölmüş babasıyla bir hesap-
laşma içerisindedir. Karanlık, 
kasvetli bir film olan Kerr’in 
şansını yüksek görmüyorum. 
Ama ülke sinemasındaki çeşit-
liliği göstermek bakımından iyi 
bir seçim gibi duruyor.

Polisiye severler 
dikkat!
Bir sürü yapım arasında ne iz-
leyeceğimizi bulamadığımız 
zamanlarda polisiye dizileri 
imdat gibi yetişiyor. Onlar-
dan biri de Disney Plus’ta yer 
alan 2005-2017 yılları arasın-
da yayınlanmış “Bones” dizi-

si. Antropolog Dr. Temprance 
Brennan ve FBI ajanı Seeley 
Booth kimliği belirsiz cinayet-
leri çözmede birlikte çalışırlar.  
Brennan daima gerçekler ve 
delillerle mantıklı yaklaşırken 
Booth ise daha çok içgüdü-
lerine güvenir. Birbirlerinin 
zıttı kişiliklere sahip ve kendi 
alanlarında yetenekli olan iki-
li bir araya gelerek cinayetleri 
çözmek için türlü maceralarda 
kendilerini bulurlar. Suçluları 
yakalamak için birlikte çalışan 
ikili arasında inanç, güven, ne-
densellik noktalarında yaşa-
nan fikirsel tartışmalarda dizi-
yi heyecanlı kılıyor. Bölümler 
de akıp gidiyor.

Dijital platformlar ilk ortaya çıktığı andan itibaren televizyona, sinemaya bir rakip olarak görüldü. Bir yer değiştirmenin, alışkanlık 
değişimi olup olmayacağı gündeme geldi. İzleme alışkanlıkları noktasında beklenen değişim bir nevi yaşandı. Telefondan, bilgisayardan, 
projeksiyona yansıtarak ya da televizyonu internete bağlayarak izleme gibi çeşitli dönüşümler yaşandı. Bunların akabinde hızlı izleme 
özelliğiyle filmin hızına müdahale etmede bir seçenek olarak ortaya çıktı. Çeşitli yeniliklerin kendini gösterdiği dijital platformlar 
televizyonla bağlantısını devam ettiriyor. Nasıl mı? Televizyon dizilerini kütüphanelerine ekliyor. Eklenen diziler arasında güncel olarak 
devam edenlerde olabiliyor, final eden dizilerde. Ulusal ve uluslararası orijinal yapımların art arda eklendiği anda o dizilerinde kendine yer 
bulması ilginç bir nokta oluşturuyor. Yeniliklerin yeri olarak gördüğümüz dijital platformlar belki de bizim gelecekteki yayın arşivlerimiz 
oluyor. Arşivlerimizde hangi yapımlar olsun diye düşündüğümüzde aklımıza ilginç yapımlar geliyor. Mesela TRT  yapımlarından “Yeditepe 
İstanbul” bir platforma eklenirse ne güzel olur. Güncel haberlere geçtiğimizde ise “Bir Başkadır” dizisiyle adından söz ettiren Berkun 
Oya’nın yeni filminin haberi geldi. Başrollerinde Olgun Şimşek, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Funda Eryiğit’in yer aldığı “Cici” filmi 
geliyor. Film Netflix’te yayınlanacak. BluTV’nin orjinal (orijinal) yapımlarından polisiye dizi “Bozkır”ın da yeni sezon hazırlıklarının 
başladığı haberi geldi. Diğer bir devam sezonu haberi de Gain’in orjinal yapımlarından “Ayak İşleri”nden geldi. 

r.bulut@litrossanat.com

Rabia Bulut

Dijital platformlar 
yeni arşivlerimiz 
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Dijital platformlarda ne var ne yok?

BLUTV

- Loving Vincent (Film)

Loving Vincent, ünlü res-
sam Van Gogh'un yaşamı-
nı, tamamen kendi tarzında 
resmedilmiş yağlı boya bir 
animasyon olarak anlatı-
yor. Filmde yer alan 65.000 
karenin her biri Polonya 
ve Yunanistan'da yer alan 
stüdyoyu ziyaret eden 125 
profesyonel yağlı boya res-
samı tarafından çizildi. Van 
Gogh'un etkileyici resimleri 
kadar tutkulu ve talihsiz ha-
yat hikayesi ile gizemli ölü-
münü de araştırılıyor.

- Çamaşır suyu (Kısa film)

Pusetteki bebeğiyle, merdi-
ven silerek hayatını kazan-
maya çalışan Sibel, birikmiş 
kiralarından dolayı evden 
atılma tehlikesiyle karşı kar-
şıyadır. Bir taraftan çöplükte 
çalışan kocası Yılmaz'a ula-
şıp durumu çözmeye çalı-
şırken, bir taraftan da apart-
man dairelerini dolaşarak 
aylık merdiven parasını top-
lamaya çalışacaktır.

- Little Women (Film)

Küçük Kadınlar, İç Savaş 
sonrası Amerika'da yaşam-
larını sürdürmeye çalışan ve 
birbirinden tamamen farklı 
karaktere sahip dört kız kar-
deşin hikayesini anlatıyor. 
Çocukluk dönemlerini ge-
ride bırakıp kadınlığa geçiş 
süreçlerinde kardeşler türlü 
dertlerle boğuşur. Yönetmen 
koltuğunda Greta Gerwig 
otururken başrollerinde Sa-
oirse Ronan yer alıyor.

NETFLİX

- Into the Wild (Film)

Into the Wild, bir metropol-
den vahşi hayata, kirlilikten 
saflığa ve temizliğe dönüş 
hikayesidir. Üniversiteden 
mezun olan Christopher tüm 
mal varlığını hayır kurumu-
na bağışlayıp sahip olduğu 
her şeyi evinde bırakarak 
bambaşka bir hayata doğ-
ru uzun bir yolculuğa çıkar. 
Alaska’nın ıssız ormanla-
rında sona eren bu yolcu-
luk esnasında ve sonrasın-
da Christopher, hayatını 
kökünden değiştirecek bazı 
kişilerle tanışarak, hayatın 
anlamını ve ölümün kaçınıl-
mazlığını en sert haliyle de-
neyimleyecektir.

- Küçük Cadı Kiki (Anime)

Kiki on üç yaşındadır ve 
yakında bir cadı olacaktır. 
Ailesinde annesinden cadı-
lığı üzerine devralacaktır. 
Ancak öncelikle bir testten 
geçip kendini ispatlaması 
gerekmektedir. Bu test, ken-
di seçeceği bir şehirde bir 
sene süresinde kendi başına 
yaşamasından geçmektedir. 
Kendini ispatlamaya çalı-
şan Kiki’nin maceralı bir yol 
beklemektedir.

- Maid (Dizi)

Alex, şiddet dolu bir ilişki-
den kaçan bekar bir annedir. 
Geçimini sağlamakta zorla-
nan Alex'in en büyük isteği 
çocuğuna iyi bir gelecek inşa 
etmektir. Bu amaçla Alex, hiz-
metçi olarak çalışmaya başlar.

GAİN

Bizi Ayıran Çizgi (Dizi)

Sinem ve Sinan birlikte mut-
lu bir yaşam süren bir çifttir. 
Ancak İstanbul'da meydana 
gelen bir terör saldırısında 
Sinem hayatını kaybeder. 
Yaşanan trajediden sonra 
kendisini toparlayamayan 
Sinan, gün geçtikçe gerçekle 
bağını koparır. Sinan, Sinem 
ile kendisini ayıran çizgiye 
geri dönerek onu kurtarma-
ya çalışır.

- Your Honor (Dizi)

Dizinin başrolünde yer alan 
“Breaking Bad”in yıldızı 
Bryan Cranston, oğlu suça 
bulaşan bir hakimi canlan-
dırıyor. Yıllar boyu adaleti 
sağlamak için çalışan adam, 
oğlunun bir suça karışması-
nın ardından, onu koruya-
bilmek için kendisini zor bir 
duruma sokar. 

- The Guilty (Film)

Acil aramalardan sorumlu 
bir polis memuru, kaçırılan 
bir kadının acil aramasını 
yanıtlar ve kendini zamanla 
yarıştığı bir olaylar silsilesi-
nin içinde bulur.

DISNEY PLUS

Tavşan Jojo (Film)

Hitler'in gençlik kampla-
rında yer alan Jojo Betzler 
adındaki bir çocuk, annesi-
nin evlerinde Yahudi bir kızı 
gizlice misafir ettiğini öğre-
nir. Kız, evlerinin çatı katın-
da kalıyordur. Tabii bu du-
rum en yakın sırdaşı hayali 
arkadaşı Adolf Hitler olan 
Jojo'nun kafasında büyük 
bir karmaşaya yol açacaktır. 
Hayali arkadaşı olan Hitler, 
hiç de orjinalindeki gibi de-
ğildir. Jojo'nun bu korkunç 
ırkçılığa karşı gelmek için 
mücadele etmesi gerekmek-
tedir.

- Kraliçe Olmak (Belgesel)

Belgeselde geçtiğimiz gün-
lerde vefat eden Kraliçe Eli-
zabeth’in kraliçelik döne-
minin anlatılıyor. 2020 yılı 
yapımlı belgeselde onu en 
iyi tanıyanların daha önce 
kullanılmamış röportajları 
yer alıyor. 

- 6 Süper Kahraman 
(Animasyon)

Oldukça zeki bir robot tasa-
rımcısı olan Hiro Hamada 
kendisini bir anda bir suç 
örgütünün içinde bulacak-
tır. Kötü adamların ama-
cı yüksek teknolojili “San 
Fransokyo” kentini yerle bir 
etmektir. En yakın arkadaşı 
Baymax’ın yardımıyla Hiro, 
şehri kurtarmak için oluştu-
rulan gönüllüler ordusuna 
katılır. Onları Hiro'nun diğer 
arkadaşları da yalnız bırak-
mayacaktır.

MUBİ

10 (Film)

Abbas Kiarostami’nin yönetmen-
liğinde, İran sinemasında önemli 
bir yer edinen film, Tahran so-
kaklarında bir kadının kullandığı 
arabanın içinde geçiyor. Kadın, yol 
boyunca arabasına farklı insanları 
alır ve onları istedikleri yere götü-
rür. Filmin ismi, kadının arabada-
ki her bir yolcu ile arasında geçen 
birbirinden farklı on ayrı dialog-
dan ileri gelmektedir.

- Küçük Anne ( Film)

Küçük Anne, annesinin çocuklu-
ğunun geçtiği eve gittiğinde, bir 
ağaç ev yapmakla uğraşan bir kız-
la tanışan Nelly'nin yaşadıklarını 
konu ediyor. Sekiz yaşında bir ço-
cuk olan Nelly, çok sevdiği büyük 
annesini kaybeder. Nelly, annesi 
Marion'un çocukluk evini temiz-
lemesine yardım etmek için orma-
nın yakınlarında olan evine gider. 
Bu sırada Nelly çevredeki orman-
da gezerken, annesinin çocukken 
oynadığı ağaç evi keşfeder. Anne-
sinin bir anda gittiği sırada Nelly, 
ağaç ev yapmakla uğraşan bir kız 
olan Marion ile tanışır.

- Yaramaz Çocuklar 
(Belgesel)

Üniversite eğitimine devam etmek 
isteyen Zeynep, bir yandan bir 
fabrikada çalışırken bir yandan 
da açık liseye kaydolur. Zeynep'in 
ağabeyi Mahmut ise görücü usulü 
evlendiği eşinden ayrılmaya karar 
verir. Hayatlarında büyük deği-
şimler yapmak isteyen iki karde-
şin kararları, hem ailelerinde hem 
de geleneksel bir hayatın hüküm 
sürdüğü köylerinde huzursuzlu-
ğa neden olur. Ağabeyleri Ahmet 
Necdet Çupur da yıllar önce eğitim 
hayatına devam edebilmek için 
Antakya’daki Keskincik köyünden 
ayrılmıştır. Aradan geçen 20 yı-
lın ardından Ahmet, kardeşlerine 
destek olabilmek için Fransa'dan 
köyüne geri döner ve burada yaşa-
dıklarını kayıt altına alır.
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Beyoğlu Ekim’de 
bir başka
Litros Sanat’ın bu ayki röportajlarını, haber dosyalarını okudunuz. O zaman sizi şimdi buraya alalım.
Gazetemizin en gezgin köşesi kültür sanat ajandasına hoş geldiniz. Bu sayıda da köşemizde sizler için 
beğendiğimiz ve sizin de beğenebileceğiniz kültür sanat etkinliklerini topladık. Ekim ayı İstanbullu 
sanatseverlerin yüzünü güldürdü. İstanbul'da adım başı kültür sanat etkinliği var. İstanbul Biena-
li'nin sanat etkinliklerinin hızlanmasındaki payı oldukça fazla. Diğer taraftan AKM’de başlayan ve 
“Beyoğlu Kültür Yolu Festivali” kapsamında değerlendirilen opera haftasının da buna katkısı hayli 
yüksek. Dünyada severek takip edilen kült eser statüsündeki operalar AKM’de izleyici ile buluşacak. 
Yani her zaman olduğu gibi şimdi de sanatın kalbi Beyoğlu’nda atacak. 

Rotanızı Beyoğlu’na 
çevirin burada yok 
yok 
Litros Sanat bu sayıda da sizi seç-
kin etkinliklere yönlendirecek. İlk 
etkinliğimiz tek kişilik tiyatro. Üs-
telik de sahnede usta oyuncu Ali 
Poyrazoğlu var. Poyrazoğlu’nun 
doğaçlama oyunu “Şıngır Şıngır 

Beyoğlu” izleyicisi ile AKM'de bu-
luşacak. Oyunda hem hüzün hem 
de neşe var. Hayatın kendisini anla-
tan doğaçlama tiyatro oyunu, dram, 
trajedi ve yaşanmışlıkları aynı 
sahnede anlatıyor. Ali Poyrazoğ-
lu'nun kendine bağlayan sohbeti ve 
muhteşem akış bir araya gelince de 
pür dikkat izleyeceğiniz bir oyunla 
karşılaşıyorsunuz. Poyrazoğlu oyu-

nu için diyor ki: “Bıraktığımız izler 
sizin içindir, sizlerindir... Düş gücü 
denizlerin korsanıdır seyirciler, 
oyuncular istedikleri limana demir 
atarlar…” Usta oyuncu Ali Poyrazoğ-
lu'nun sahnede devleşen oyunculu-
ğunun zihninizde bir iz bırakması-
nı istiyorsanız 13 Ekim'de AKM’de 
“Şıngır Şıngır Beyoğlu” oyununu 
mutlaka izleyin.  

“Sen de mi 
kimsesin?”
Taksim'deki rotamızı İstiklal Cadde-
sine çeviriyoruz. Sanat etkinliği av-
cıları olarak Meşher'deki “Ben kimse. 
Sen de mi kimsesin?” sergisine gidip 
biraz sanata ve aşka doyacağız. Sergi-

nin küratörlüğünü Selen Ansen yapı-
yor. “Ben kimse. Sen de mi kimsesin?” 
Antik Yunan mitolojisinden Ekho ve 
Narkissos’un karşılıksız aşk mitinden 
kurgulanmış. Sergideki eserler yan-
sıma, yankılanma ve başkalaşmaya 
dair çağrışımları günümüzün sanat-
sal ve toplumsal dinamikleri ışığında 

yorumluyor. Ayrıca sergi metaforik 
ismini Emily Dickinson'ın şiirinden 
almış. Şiirde olduğu gibi sergide de 
senler, benler, imgeler ve yaşanmış-
lıklar arasındaki örüntü işleniyor. 44 
sanatçının 120'ye yakın eserle katıldı-
ğı sergiyi 12 Şubat 2023’e kadar göre-
bilirsiniz.

Taksim’den opera sesleri yükselecek   
Opera günlerine ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi’n-
den İstanbul'a sanatın ses yayılacak. Mozart'ın 240 yıldır sergi-
lenen “Saraydan Kız Kaçırma” operası da bu kapsamda seyirci ile 
buluşacak. Mozart'ın kült ve en sevilen operalarından biri olan 
“Saraydan Kız Kaçırma” Doğu ve Batı arasındaki köprüyü 240 yıl 
önce kuran br eser. Eser, iki medeniyetin 'öteki' olarak diğerine 
nasıl baktığına dair önemli gözlemler içeriyor. Eser, İspanyol 
soylusu Belmonte’nin korsanlar tarafından kaçırılan ve Osmanlı-
lara satılan sevgilisi Konstanze’yi kurtarma macerasını anlatıyor. 
Selim Paşa’nın alicenap davranışları ile sevenler finalde kavuşur. 
Mozart’ın yazdığı bu eserde her karakterin Doğu-Batı medeniye-
tinde bir karşılığı vardır ve her birinin tavırları sosyolojik meta-
forlar içerir. Mozart’ın bu eşsiz eser “Saraydan Kız Kaçırma” ope-
rasını İstanbul Devlet Opera ve Balesi klasik haline sadık kalarak 
farklı bir reji anlayışı ile 12 Ekim'de AKM’de sahneleyecek. Bu eş-
siz eser izlemek isterseniz yolunuzu mutlaka Taksim'e düşürün.   

Litros Sanat'ın kıymetli takipçilerini bu 
sayıda da birbirinden güzel etkinlikler 
ile buluşturacağız. Ekim ayı kültür sanat 
etkinlikleri ile dopdolu. Operadan, 
sergiye İstanbul'da adım başı etkinlik 
var. Etkinliklerin çoğunluğu sanatın 
kalbi Beyoğlu'nda. Siz de sanata doymak 
istiyorsanız yolunuzu Beyoğlu'na mutlaka 
düşürün. AKM'de Mozart'ın “Saraydan Kız 
Kaçırma” operası var. Ali Poyrazoğlu'nun 
tek kişilik tiyatrosu “Şıngır Şıngır Beyoğlu” 
da AKM'de izleyicisi ile  buluşacak. AKM’de 
opera ve tiyatronuzu izlediyseniz rotanızı 
Taksim Meydanı’ndan İstiklal’e doğru 
çevirin. Meşher’de “Ben kimse. Sen de mi 
kimsesin?” isimli sergi sizi bekliyor olacak. 
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