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  Dijital sanat değil teknolojik sanat 
Sanatçı, akademisyen ve müzisyen Selçuk Artut: “Dijital kavram olarak oldukça bayağı, analog ve dijital gibi 
sıfır ve birlerden oluşan bir şey için dijital diyoruz ve sonrasında bunu sanata yakıştırıyoruz. Örneğin; dijital 
sanat diyoruz ama  bir fotoğraf sergisine gittiğiniz zaman dijital fotoğraf sergisine gitmiyorsunuz. O anlamda 
benim için kelime biraz bayağılaşıyor. Üzerine konulan o etiket eserin sanat olmasından öte dijitalliğin 
övüldüğü bir noktaya doğru çekiyor. Onun kendine has bir dili var. Ben oradan uzak kalmayı daha büyük bir 
şemsiye terimi olarak teknolojik sanat demeyi doğru buluyorum.”  Zeynep Sude Mar’ın röportajı sayfa 12’de.
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  Cesaretle hissettikleri 
müzikleri yapsınlar
Besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu: “Cesaretle kendi 
hissettikleri müzikleri yapsınlar. Birilerine beğen-
dirmek amaç olmamalı. Bulundukları coğrafyayı 
ve etnik unsurlarını değerlendirmeliler. Çünkü 
bir müzisyeni, müzisyen yapan kendi hayatıdır.” 
Rabia Bulut’un röportajı sayfa 2’de.
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  Modern insan  
yalnızlaşıyor 
Akademisyen, yazar Bilal Kemikli: “Kente göçler, 
köyden gelişler farklı yerlere inişler mahalle kül-
türünün değişmesi, apartmanların yeni sisteme 
geçmesi ve site kültürü toplumu oluşturan aynı 
zamanda insanların bencil ya da bireyselleşmesine 
katkı sağlayan unsurlar.  Modern insan yalnızlaşma, 
yabancılaşma süreci yaşıyor. Mevlid ihtifallerini, 
Süleyman Çelebi’yi yeniden gündeme getirmek 
yalnızlığı ve yabancılaşmayı sekteye uğratıyor.” 
Zeynep Okumuş’un röportajı sayfa 4’de.
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  İlk rekatı ben, ikinci 
rekatı makine çekiyor
Fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin: “İlk rekâtı çeki-
yorum. İkinci rekâtta makineyi otomatiğe alarak 
bende imama uyuyorum. Buna birçok arkadaşım 
şahit oldu. Benim her kubbede iki adet seccadem 
vardır. Selimiye, Süleymaniye, Sultanahmet ve Yeni 
Camii’de. Çekim yaptığım her camide seccadem var-
dır. Kubbelerde herkes namaz kılamaz, nasip olmaz. 
Kubbelerde namaz kılarken ağladığım çok oldu.” 
Ahmet Dur’un röportajı sayfa 6’da.
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  Savaş Ş. Barkçin’den öneriler
“Yön ve Yol”, “Kalbin Aklı”, “Medeniyet Aklı & İnsan Mekân Zaman”, 
“Osmanlı Aklı”, “Anadolu İrfanı”, “Divân-ı Zerefşan”, “Gönül Dağı” 
ve “Bir Kutlu Sefer & Tasavvuf ve Tarikatler” kitaplarının yazarı, 
müzisyen, yazar ve siyaset bilimci Savaş Ş. Barkçin’e “Hangi kitapları 
okuyalım?” diye sorduk. 
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da.

  Esenler’de sanat sezonu açıldı
Sanat ajandasında; Esenler Belediyesi’nin kültür sanat sezonu açılış 
etkinliğindeki gözlemler, Fransız besteci Georges Bizet’e ait olan 19 
Kasım’da AKM’de gösterilecek “Carmen” operası ve Arter Galeri’de 
uykunun sanat halini anlatan “Koyun Koyuna” sergisi yer alıyor. 
Selva Yeşil’in yazısı sayfa 16’da.
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FOTOĞRAFIN USTASI 
ARA GÜLER
Fotoğrafa farklı bir bakış açısı getiren ve dünyaya 
ayna tutan usta fotoğrafçı Ara Güler’i vefatının yıldö-
nümünde asistanı Fatih Aslan, fotoğrafçı Süleyman 
Gündüz, Ara Kafe’nin sahibi Hakan Kartoğlu ve Ana-
dolu Ajansı Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Seven-
ler Litros Sanat’a anlattı. 

Merve Yılmaz Oruç’un haberi sayfa 8’de.

Fotoğraf: Süleyman Gündüz

CİHAN AKTAŞ
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 “Bandırma Füze 
Kulübü” vizyonda! 

21 Ekim’de vizyona giren 
film, bir grup liseli gencin 
Bandırma Füze Kulübü’nü 
kurarak uzaya roket gön-
derme hayalini konu 
alıyor. Filmin başrolle-
rinde Alina Boz, Deniz Can 
Aktaş ve Erkan Kolçak 
Köstendil yer alıyor.  

 Güney Afrikalıların 
gözünden “Türkiye”

Türkçe öğrenen Güney Afrikalı 
sanatçılar, Yunus Emre Enstitüsü 
(YEE) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) des-
teğiyle çalışmalarını sergiledi. 
Fotoğrafçılık, yazarlık, kaligrafi, 
ebru ve resim alanlarında eserleri 
içeren sergi İstanbul’dan sonra 
başka şehirlerde de sergilenecek.

 “Ammar” filmi  
finale kaldı 

Çekimlerinin Ağrı’da gerçek-
leştiği, mülteci ve göçmen 
çocuklarının hayatlarını konu 
alan kısa film, Prag Uluslara-
rası Bağımsız Film Festivali’nde 
finale kaldı. Filmin yönetmenli-
ğini Ömer Bayram Oğuz, festival 
komitesinden tebrik mesajı 
aldıklarını söyledi. 

“Müzik  ruhun gıdasıdır” sözü ne kadar klişe 
olsa da hayatımızda kendine has bir gerçek-
lik barındırır. Gülerken, ağlarken, eğlenirken, 
dinlenirken, dururken her yerde ve her şekilde 
bizimle olur müzik. Türleri dinlemek yaşa, 
zevke, ilgi alanına göre değişebilir. Ama hep 
bizimle ve hayatımızla iç içedir. Yakılan bir 
türkü kalbimizin en gizli sırlarını çıkarır gün 
yüzüne, dans etmek ve eğlenmek için dinle-
nilen bir müzik ise insanı kendinden geçirir. 
Pop, rock, jazz, türkü, türk sanat müziği gibi 
birçok tür sıralanabilir. Sıralanan her tür 
kendi içinde dönemsel, sosyal olarak farklı 
alt başlıklarıda barındırır.  Arabesk müzik 
gecekondulaşma sonrası değişen İstanbul 
çehresinde bir başkaldırış iken günümüzde 
kendine has bir kitlesi olan rap müzikse günü-
müz insanın sıkışmışlığına bir cevap olarak 
tercih ediliyor. Binbir çeşit müzik türü içeri-
sindense bu yazımızda “enstrümantal müzik” 
baş köşede yer alacak. 

Enstrümantal müzikte ses ön plandadır. Bes-
teler kendini notaların birlikteliğiyle gösterir. 
Bağlayıcılığı notaların birlikteliğinden kay-
naklanır. Bu birliktelik herkese göre midir diye 
sorarsanız, cevabımız çoğunluğu kapsamaz. 
Meraklısına ilgilisine hitap eder. Kendine dair 
bir alan oluşturur. Piyano, keman, gitar, santur 
gibi enstrümanlar çeşitlenir. Piyano ile ilgili 
ise aklımıza sayısız isim gelebilir. Her biri bir-
birinden başarılı olan isimler arasından Fahir 
Atakoğlu’yu yakın plana alacağız.

Melodi peşinde bir ömür

Küçük yaşlardan itibaren piyano çalmaya 
başlayan Fahir Atakoğlu, 15 yaşında Cemal 
Reşit Rey ile tanışır ve onun öğrencisi olur. 
Sonrasında İstanbul Devlet Konservatuvar’ına 
giren Atakoğlu 1980 yılında Londra’da Cray-
don Collage’da eğitim alır. Londra günlerini 
anlattığı bir röportajda Atakoğlu bilmediği 
her işte çalışarak Londra günlerini geçirdi-
ğini belirtiyor. Eğitim sonrasında Türkiye’ye 
döndüğünde kariyeri 1990 sonrasında belge-
sel müzikleri yapma noktasında şekilleniyor. 
Onlardan bazıları belgesel tarihimizde önemli 
bir yer tutan “Cumhuriyet”, “Demirkırat” ve 
“Sarı Zeybek”tir. Belgesel müziklerine yeni bir 
tarz dokunuş getiren Atakoğlu önemli sanat-
çılarla beraberde çalışır. Onlar arasında Sezen 
Aksu, Sertab Erener, MFÖ yer alıyor. Atakoğ-
lu’nun 2008 yılında yayımladığı İz albümüyle 
müzikseverler tarafından geniş ilgi görmüş 

besteci kariyeri boyunca bestelediği şarkıla-
rını bu albümünde Sezen Aksu, Nilüfer, Tarkan, 
Sertab Erener ve Levent Yüksel gibi sanatçılar 
yorumladı.

Besteci ve piyanist kimliğiyle melodileri ön 
planda tutan Atakoğlu uzun yıllardır Ameri-
ka’da yaşamaya devam ediyor. çeşitli konserler, 
festivaller vasıtasıyla ise Türkiye’ye geliyor. 
Grammy ödüllerine adaylığı bulunan sanatçı 
hayatı boyunca hep müzik yapmak istediğini 
belirtiyor. Müziğin bir coğrafyası olmadığını da 
ekliyor. Burada en önemli gördüğü nokta dünya-
nın farklı yerlerinden müzisyenlerle, sanatçılarla 
karşılıklı bir iletişim halinde olmak. O iletişimin 
kendi içinde bir devinim yarattığınıda deva-
mında belirtiyor. Belgesel müziklerinin yanı 
sıra film müziklerine de imza atıyor. Film müziği 
yaparken filmin ilk anından son anına kadar o 
senaryoyla beraber hareket ediyor. Filmin dünya-
sını, hikâyesini notalarıyla yeniden inşa ediyor. 
“Kesişme: İyi ki Varsın Eren”, “Her Şeye Rağmen”, 
“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”, “Dumlupınar: 
Vatan Sağolsun”, “Türk İşi Dondurma” ve “Ayla” 
müziklerini yaptığı nice filmlerinden bazıları.

Her yerde kültür yolu

Melodinin peşinde bir ömür geçiren Fahir Ata-
koğlu bu yıl hem 29. Adana Altın Koza Film 
Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Yarışması Jüri 
üyeliği için hem de Beyoğlu Kültür Yolu Festi-

vali kapsamında vereceği konser için Türkiye’ye 
geldi. Ekim ayında festivalin Onur Ödülleri için 
düzenlediği yemek sonrası onu canlı dinleme 
şansı buldum. Her parça öncesinde bize çaldığı 
bestenin hikâyesini anlattığı bir dinleti sundu 
bizlere. O sırada kendisiyle röportaj yapma fikri 
ortada yoktu. 8-23 Ekim tarihleri arasında düzen-
lenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 
konser vereceğini duyduğumda ise bu fırsat kaç-
maz dedim. Röportajı organize ettim. Kendisiyle 
gerçekleştirdiğimiz röportaja geçmeden önce 
Beyoğlu Kültür Yolu’na dair birkaç yorumumu 
da belirtmek isterim. Yılın başında ikincisi 
düzenleneceği vakit sayın Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile 
bir röportaj gerçekleştirdik. Festivalin felsefesini, 
amacını konuştuk. Türkiye’nin birçok yerinde 
kültür yolu festivallerini o röportajda dile getir-
mişti Demircan. O festivaller arasında Beyoğlu 
Kültür Yolu Festivali ise üçüncüsü gerçekleştir-
miş oldu. Ulusal ve uluslararası birçok kıymetli 
sanatçıyla sanatseverleri buluşturması bakı-
mından festival oluşturduğu bereketli etkinlik 
tablosuyla çok kıymetli. Ama festival programı-
nın açıklanma süresi çok kısıtlı zamanda oluyor. 
O kısıtlı zamanda ise hangi söyleşi, hangi konser, 
hangi tiyatro derken kaybolunup gidilebiliyor 
diyeyim röportaja geçeyim. 

Kısıtlı bir zamanda gerçekleştirdiğimiz röportajı-
mızda Atakoğlu, sorularımıza kısa ve öz cevaplar 
vererek meselelerin özünü konuşmak gerek dedi. 

Bir müzisyeni,  
müzisyen  

yapan kendi  
hayatıdır.

Mirasım 
melodilerim
Besteci, piyanist Fahir Atakoğlu 
geleceğe bırakacağı mirası “Müziğimi 
ölümsüz kılan melodilerim…” 
şeklinde özetliyor.

Herhangi bir 
kesit, herhangi 
bir olay bana 

ilham kaynağı 
olabiliyor.

r.bulut@litrossanat.com 
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 “Artweeks@Akaretler” 
yeniden açılıyor 

Çeşitli galeriler, koleksiyoner sergileri 
ve bağımsız sanatçıların eşsiz eserlerini 
ziyaretçilerine ücretsiz olarak sunacak 
Artweeks@Akaretler’in 7. edisyonu 2 
Kasım’da kapılarını açacak. Farklı disip-
linlerden pek çok özgün ve yeni eserlerin 
sunulacağı Artweeks@Akaretler, sanat-
çıları ve izleyicileri bir araya getirerek 
sanatı erişilebilir kılmayı hedef alıyor. 

 Yeşilçam’ın yıldızları 
tiyatroda buluşuyor

Ediz Hun ve Selma Güneri “Muh-
teşem İkili” adlı romantik komedi 
oyunuyla yıllar sonra ilk kez 
tiyatro sahnesinde bir araya 
geliyor. 28 Ekim’de perde açan 
oyunun kadrosunda, Ediz Hun ve 
Selma Güneri’ni yanı sıra Savaş 
Özdural, Ilgın Angın ve Fatih Öza-
cun yer alıyor.

Uzun zamandır Amerika’da yaşıyorsunuz. 
Amerika’nın müziğinize, sanat anlayışınıza 
nasıl bir etkisi vardır?

Ben liseden mezun olduğumdan beri yurtdı-
şında yaşıyorum, önce İngiltere sonra ABD. 
Bu doğrultuda ömrümün yarıdan fazlası 
yurtdışında geçti. ABD her zaman dünya 
müzisyenlerinin buluştuğu bir coğrafyadır, 
bende dünyaya ve dünya müzisyenlerine 
yakın olmak için orayı seçtim. Böylelikle hem 
kendi müziğimi geliştirdim hem de müziğimi 
dünya müzisyenleri ile çalma imkanı buldum. 
Örneğin son albümümde bana dünyaca ünlü 
müzisyenler eşlik etti. Amerikalı saksafoncu 
Bob Franceschini, Kanadalı basçı Alain Caron, 
Küba davul harikası Horacio “El Negro” Her-
nandez’in Buika, Brezilya’dan Luciana Souza, 
Gambi ve Amerikalı yükselen yıldız caz şarkı-
cısı Aimée Allen.. 

Kendimi en iyi müzikle  
ifade ediyorum

İlhamınızı nereden alıyorsunuz?

Yaşamış olduğum hayatın içinden herhangi bir 
kesit, herhangi bir olay bana ilham kaynağı 
olabiliyor. Çünkü kendimi en iyi müzikle ifade 
edebiliyorum..

Piyanoyu sizin için özel kılan nedir? Onunla 
tanışma hikâyenizden bize bahsedermisiniz?

Çocukken yaşadığım dört aile apartmanı-
nın her katında müzik vardı.  Kuzenlerimde 
piyano vardı, ilk kez orada tanıştım. Daha 
boyum yetişmezken beni oturtuyorlardı ve 
ben kendimce çalıyordum. Aslında ben onu 
değil, piyano beni seçti. Ve ilk hocam Madam 
Silvia’dan Sayın Cemal Reşit Rey’e kadar aldı-
ğım piyano ve bestecilik eğitimi de piyanonun 
benim için yer ve değerini pekiştirdi.

Müziğinizin tarzını hangi kavramla  
tanımlarsınız?

Aslında böyle bir ayrıma girmiyorum. Ama 
ABD’de radyolarda çalınmak ve basında doğru 
eleştirileri almak için müziğinizi belli bir tarz 
altında sunmalısınız, bu doğrultuda kendimi 
ABD’de jazz ve klasik batı müzisyeni olarak 
konumlandırıyorum.

Birçok dizi ve film müziğine imza attığınızı 
görüyoruz. Projeleri nasıl seçiyorsunuz?

Gelen projenin önce senaryolarını detaylı ince-
liyorum. Eğer ki bende bir duygu uyandırmış 
ve müziğimin filme katkı sağlayacağını his-
settiğim an o projeyi kabul ediyorum.

Yaşadığımız çağın kendi içinde birçok sorunu, 
problemi, çıkmazı var. Müziğin yaşam içeri-
sindeki rolü sizce nedir?

Müzik demek duygudur, duygu demek insan 
demektir, müziksiz bir yaşam düşünülemez.

Müziğinizle geleceğe bırakmak istediğiniz 
mirasınız nedir?

Müziğimi ölümsüz kılan melodilerimi.. 

“Doğaçlama müzik” 
üzerine bir deneme - 2

Japon şairler gibi bir müzisyen de doğaç-
lamasını ustalıkla ve özgün bir biçimde 
icra edebilmelidir. Daha doğrusu icracı 
olmaktan öte doğaçlama yapmasını da 
bilmeli. Özellikle konservatuar okumuş 
müzisyenlerin büyük bir çoğunluğunda 
doğaçlama yeteneğinin neredeyse hiç 
olmadığını gördüm. Önüne yazılı bir 
nota kâğıdı koymayınca hiçbir şey icra 
edemeyen müzisyenleri tanıdıkça şaşıp 
kalıyorum. Ben besteler yapıyorum ama 
bestelerimi kaydederken ya da sahnede 
icra ederken özellikle ara melodi ve son 
kısımda elimden geldiğince doğaçlama-
lar yapmaya gayret ederim. Böylelikle 
bestemi icra ederken hem sıkılma-
mış olurum hem de her seferinde yeni 
melodiler keşfederek yaratıcılığımı 
arttırmaya çalışırım. Hz Mevlana her 
gün gittiğiniz yoldan gitmeyin. Ben de 
bestemi her çaldığımda belirlediğim 
temalar üzerinden hareketle, mümkün 
olduğunca farklı tınılarla sunmaya çalı-
şıyorum. 

Müziğin gücü, bilinenin çok ötesindedir. 
Burada tekrar caza dönmek istiyorum. 
Caz bir halkın kendini ifade etme biçimi 
olarak doğmuştur. Amerika’da siyahi 
nüfusunun en fazla olduğu yer olan New 
Orleans’ta ortaya çıkmıştır. Doğuşunda 
dansın etkili olduğu bir müzik türüdür. 
Mississippi Nehri’ndeki gemilerde çalan 
müzisyenler tarafından Amerika’nın 
içlerine kadar yayılmıştır. Başlan-
gıçta caz, dinleyiciler tarafından hor 
görülmüştür. Sonrasında ilgi görmeye 
başlayıp dünyaya yayılmıştır. Müzik, 
insanın konuşmayan bir canlı olduğu 
zamanları hatırlatarak söylen(e)meyeni 
söylememin yolunu açmayı başarır.  
Cazda da bunu görürüz. Siyahilerin 
söyleyemediklerini müzik sırasında 
tamamen doğaçlamalar yaparak o anda 
söylemesidir caz. 

Doğaçlama cazın ana kelimesidir. 
Doğaçlama yapan müzisyen her zaman 
yaratıcı ve aynı zamanda yetenekli ve 
belirli bir müzikal birikime ulaşmış 
müzisyendir. Türkiye’de sokak müzi-
ğinin öncülerinden birisi olan dostum 
Bizon Murat (Siya Siyabend) ile sohbet 
ederken bana: “Sokakta hiçbir zaman 
yazılı ve ezbere bir şey çalmadım. 
Hep doğaçlama söyledim ve çaldım, 
tıpkı ozanlar, aşıklar ve abdallar gibi.”   
demişti. Bu müthiş bir başarıdır bence. 
Yaratıcı olmaktan da öte bir şeydir. 

Eski geleneğimize baktığımız zaman da 
doğaçlamaya rastlarız. Osmanlı-Türk 
müziğinde usta-çırak ilişkisine dayalı 
meşk usulü vardı. Bir bestecinin bestesi 
mutlak bir şekilde sahiplenilmeden, her 
icrada yeniden inşaya açık bir biçimde 
icra edilirdi. Zaten Türk müziğinde gazel 
ve taksim, doğaçlama müziğin en önemli 
türleridir. Tanburi Cemil Bey’in taksim-
leri bunun en güzel örneklerindendir. 

[1] [Nermin saybaşılı, Mıknatıs -  
Ses, Rezonans ve Sanatın Politakası  
S.79, Metis yayınları,2020 İstanbul.]  

[2]  [Sedat Anar, Sokağın Sesler-Osmanlı’dan 
Günümüze Sokak Müziği,  iletişim yayın-
ları,2021 İstanbul.]

S E D AT  A NA R
s.anar@litrossanat.com 

 TRT’nin efsane 
ismi vefat etti

Eurovision yarışma-
larının simgesi ünlü 
sunucu Bülend Özveren 
hayatını kaybetti. Rahat-
sızlanarak yoğun bakıma 
kaldırılan 79 yaşındaki 
televizyon sunucunun 
acı haberini eşi Sebla 
Özveren duyurdu.

Enstrümanın duygusu  
insanın dokunuşuyla  
mümkün

Dijitalleşen dünyada müziğinizin  
geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Teknoloji müziğimi yaparken işimi ger-
çekten çok kolaylaştırıyor. Ama işin esası 
ve olması gerekeni müziğin insanlar tara-
fından enstrümanlarının çalınıp icra 
edilmesi. Çünkü müziği insan duyguları 
şekillendir. Bir üflemeli veya vurmalı 
çalgının o duyguyu vermesi ancak ona 
insanın dokunuşu ile mümkün olabil-
mektedir.

Cesaretle hissettikleri  
müzikleri yapsınlar

Genç müzisyenlere, sanatçılara neler 
tavsiye edersiniz?

Cesaretle kendi hissettikleri müzikleri 
yapsınlar. Birilerine beğendirmek amaç 
olmamalı. Bulundukları coğrafyayı ve 
etnik unsurlarını değerlendirmeliler. 
Çünkü bir müzisyeni, müzisyen yapan 
kendi hayatıdır.

Fahir Atakoğlu
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K Ü L T Ü R  S A N A T

 “İlk Senaryo İlk Film”de 
yeni kategori 

6. DenizBank “İlk Senaryo İlk Film” yarış-
ması, DenizBank ve Türkiye Sinema 
Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş 
birliğiyle gerçekleşecek. Bu yıl yarışmaya 
eklenen “Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarış-
ması” kategorisi de eklendi. Son başvuru 
tarihi 23 Aralık olan yarışma kapsamında 
“İlk Senaryo Yarışması” ve “Yapım Destek 
Platformu” da düzenlenecek. 

 Edebiyat Müzesine Önsöz 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nde açılan sergide, Behçet 
Necatigil, Cevdet Kudret, Turgut Uyar, 
Tomris Uyar, Edip Cansever ve Sevim 
Burak’ın aileleri tarafından bağışlanan; 
arşiv ve müze malzemeleri, yazarların 
eşyaları, mektupları ve imzalı kitapları 
yer alıyor. “Edebiyat Müzesine Önsöz” 
isimli sergi 30 Kasım’a kadar gezile-
bilecek.

 “Afife Tiyatro  
Ödülleri” verildi

Toplam 16 dalda ödül veri-
len Yapı Kredi Afife Tiyatro 
Ödülleri’nde Cevat Fehmi 
Başkut Özel Ödülü’nün 
sahibi “Gomidas” olurken, 
Haldun Dormen Özel Ödülü 
“Amadeus” oyununa verildi. 
Zihni Göktay ise Yapı Kredi 
Özel ödülünün sahibi oldu.

“Vesiletü’n-Necat & Bir Şaheseri Yeniden 
Okumak” isimli kitabı okuyanları neler 
bekliyor?

Esenler Belediyesi 2022 kültür 
yılını Süleyman Çelebi yılı ilan 
etti. UNESCO’dan bu konu ile 
ilgili ilk başlarda net bir açık-
lama olmadı. Kutlama yılına 
alınıp alınmadığı belli değildi. 

Kültür Bakanlığı da bu konu hakkında 
herhangi bir girişimde bulunmamıştı. Cum-
hurbaşkanı nezdinde ise Süleyman Çelebi 
henüz ele alınan bir konu değildi. Esenler 
Kültür İşleri’nde çalışan arkadaşların ve kül-
tür danışmanlarının ufkunun açık olduğunu, 
Türkiye’nin kültür gündemini belirleyecek 
kabiliyete ve yetkinliğe sahip olduklarını 
açık yüreklilikle ifade etmek gerekir. Bu 
senenin konseptine uygun olarak danış-
manlık yapmamı istediler. Ben de onlara 
katkıda bulunmaya çalıştım. Bazı kültürel 
etkinliklerin yapılmasını birlikte sağla-
dık. “Bir Şaheseri Yeniden Okumak” isimli 
kitap yeni düşünülen ve bu yıla mahsus bir 
kitap değildi. Kitabı daha önce düşündük 
çünkü kültür dünyamızın gönül dünyamızı 
derinden etkileyen bu tür kurucu metinle-
rin insanı yetiştiren bir yönü var. Mevlid 
okunduğunda mevlidden bir dil öğreniyoruz. 
Peygamber’e olan tasavvurumuz oluşuyor. 
Peygamber’i sevmeyi ve anlamayı öğreni-
yoruz. Mevlid törenlerinde birlikte olmayı ve 
buluşmayı, ortak alanları oluşturmayı sağla-
mış oluyoruz. Mevlid törenlerinde ikramlar 
yapılıyor. Adap ve edep öğreniyor. Misafir 
ağırlanma öğreniliyor. Bu öğrenme biçim-
leri yaşam boyu eğitim bağlamı içerisinde 
değerlendirilmesi gereken bir konudur. Kente 

göçler, köyden gelişler  farklı yerlere inişler 
mahalle kültürünün değişmesi, apartman-
ların yeni sisteme geçmesi ve site kültürü 
toplumu oluşturan aynı zamanda insanların 
bencil ya da bireyselleşmesine katkı sağla-
yan unsurlar.  Modern insan yalnızlaşma, 
yabancılaşma süreci yaşıyor. Mevlid ihtifal-
lerini, Süleyman Çelebi’yi yeniden gündeme 
getirmek yalnızlığı ve yabancılaşmayı sek-
teye uğratıyor.  Yaygın eğitim insanların 
dayanışma ve sosyalleşmesini sağlar. Bu 
eserle saygı ve nezaket ölçüsünde ortak dil 
inşa edecek bir metin olması arzusunda-
yız. Bu çalışmalardan yola çıkarak çeşitli 
yerlerde Süleyman Çelebi’yi gündeme alıp 
konuşmalar, sohbetler, tiyatrolar, filmler ve 
diziler yapmak icap eder. Bizi bir araya geti-
ren etkinliklerin sayısı artsın. 

Bir fikre uyanmak doğuştur 

Süleyman Çelebi’nin “Vesiletü’n-Necat” 
eseri halk arasında zamanla Mevlid ismi ile 
yayılmış. Halk arasında Mevlid ismi nasıl 
kullanılmaya başlandı?

Vesiletü’n-Necat hakkında yapılan son 
çalışmalar Mevlid isminin Süleyman Çelebi 
tarafından verildiğini gösteriyor. Son çalış-
maların sonucuna göre Vesiletü’n-Necat 
“Mevlid-i Nebi” şeklinde Süleyman Çelebi 
tarafından kullanılan bir isim. Ancak Mev-
lid ismini bilmediğimiz için halkın icat 
ettiğini düşündük. Halk arasında Mevlid 
olarak kullanılıyor. Mevlid-i Nebi denildi-
ğinde aklımıza Mevlid Kandili geliyor. Oysa 
ki Mevlid  kitabın ismi olduğu gibi edebi-
yatımızda mevlid dediğimiz bir tür adı da 
olmuştur. Kavramın hikayesi  bir kitap adını  

aşarak zengin bir edebiyat ve 150’ye yakın 
mevlid yazıldı. Vesiletü’n-Necat ismi kur-
tuluş anlamlarına geliyor. Mevlidin anlamı 
ise veled fiilinden geliyor. Doğmak, doğdu 
anlamlarını karşılıyor. Mevlid, kitap adı 
olmanın ötesinde başka bir boyut kazanıyor. 
Vesiletü’n-Necat peygamberin doğumunu 
anlatan bir kitap. Doğuma ilişkin bahsetti-
ğimizde tek bir doğum söz konusu değil. Bir 
çocuğun anne rahminden dünyaya gelmesi… 
Bir fikre uyanmak da doğuştur, manevi doğuş 
olarak nitelendirebiliriz. Vesiletü’n-Necat 
kitabında peygamberimizin doğumu anla-
tılmadan önce kainatın varoluşu ele alınıyor. 
Kainatın ilk yaradılanı muharrik-i evvel 
nuru Muhammed’dir. Bütün bu kainatın 
var  olmasını sağlayan şey Peygamberimiz 
olduğunu “Sen olmasaydın ben bu kainatı 
yaratmazdım.” kutsi hadisine atfen bu 
kainatın yaratılışının merkezine peygam-
berimizi koyuyor. Hz. Peygamber, Amine 
validemizden doğuyor. Doğumu tasvir ediyor. 

Esenler Belediyesi 2021-2022 yılını 
Süleyman Çelebi kültür sanat sezonu 
ilan etti. Bu kapsamda Süleyman 
Çelebi ile ilgili çalışmalar başlatıldı. 
Esenler Belediyesi’nin katkılarıyla 
editörlüğünü Bilal Kemikli’nin yaptığı 
ve çok sayıda yazarın da bir araya 
gelerek Süleyman Çelebi’nin Vesile-
tü’n-Necat eseri üzerinde çalışmalar 
gerçekleştirdi. Bu çalışmaların bir 
parçası olan “Vesiletü’n-Necat & 
Bir Şaheseri Okumak” isimli kitap 
adı altında ayrıntılı araştırmalara 
yer verildi. Vesiletü’n-Necat eseri 
600 yıl önce yazılmasına rağmen 
hala güncelliğini korumaya devam 
etmekle birlikte eser üzerinde çalış-
malar sürüyor. Süleyman Çelebi’nin 
Vesiletü’n-Necat eserinin günümüze 
kadar güncelliğini nasıl koruduğunu, 
Mevlid ismini zamanla nasıl aldı-
ğını, Mevlid’in halk tarafından nasıl 
yaşatıldığını, halkı nasıl bir araya 
getirdiğini ve Vesiletü’n-Necat üze-
rine yapılan çalışmaların bir parçası 
olan “Vesiletü’n-Necat & Bir Şaheseri 
Yeniden Okumak” isimli kitap üzerine 
Bilal Kemikli ile konuştuk. gelme-
sindeki akademik çalışmalarının 
etkisini, sanata  ve resim yapmaya 
olan sevgisi üzerine konuştuk.  

Süleyman Çelebi
din dilini türkçeleştirdi

z.okumus@litrossanat.com 

Z E Y N E P  O K U M U Ş

Akademisyen, şair ve yazar Bilal Kemikli: Süleyman Çelebi din dilini Türkçeleşti-
riyor ve mabede sokuyor. Türkçeye karşı Ahmed Yesevi’nin, Süleyman Çelebi’nin 
ve Yunus Emre’nin ortak bir katkısı söz konusudur. Üç şair de sehl-i mümteni ile 
eserler yazmıştır.

K I S A  H A B E R

Bilal Kemikli

T Ü R K İ Y E ’ N İ N  D İ J İ T A L  K Ü L T Ü R  S A N A T  G A Z E T E S İ
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 Gülmeye doyacaksınız 

Bu yıl 5’incisi düzenlenecek komedi 
festivali BKM organizasyonu ile 11 
Kasım-12 Aralık tarihleri arasında 
gerçekleşecek. İstanbul Komedi Fes-
tivali; Demet Akbağ, Şener Şen, Zafer 
Algöz, Joe Sutherland, Denis Smirnov 
gibi Türkiye’den ve dünyadan yıldız 
ve usta isimleri ağırlayacak. Festival 
kapsamında 220’den fazla etkinlikle 
tüm şehir kahkahaya doyacak.   

 Lozan belgeleri  
Pembe Köşk’te 

Lozan Antlaşması metninin tıpkı 
basımı, İsmet İnönü ve eşi Mevhibe 
İnönü’nün Lozan’dan ailelerine yaz-
dıkları mektuplar yer aldığı “Lozan 
Barış Antlaşması’nın 100. Yılı” 
isimli sergi, Pembe Köşk’te açıldı. 
Küratörlüğünü Prof. Dr. Temuçin 
Ertan’ın yaptığı sergi 27 Kasım’a 
kadar ziyaretçilerini bekliyor.

 Distopya  
19 Kasım’da başlıyor 

Kültür ve Turizm Sinema Genel Müdür-
lüğünün katkıları ve BKM Mutfak’ın 
iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası 
Distopya Film Festivali 19-20 Kasım’da 
Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 
sinemaseverlerle buluşacak. Festi-
val kapsamında, “Uluslararası Kısa 
Film Yarışması” ve “Ulusal Kısa Film 
Senaryo Yarışması” yer alıyor.

O doğumda peygamberlerimizin anaları ve 
huriler var. Peygamberimiz doğduğu zaman 
olağanüstü hadiseler gerçekleşiyor. Bütün bir 
kainatın, varlığın sebebi olan peygambere 
merhaba diyerek karşılamaları var. Sadece 
insanlar değil dağ, taş, kurt, kuş, gezegenler 
bütün bu kainat  alemi merhaba diyor. Pey-
gamber’in kırk yaşında Hira Dağı’nda Cebrail 
aleyhisselamla karşılaşması. Bu hakikate 
doğmaktır. Hakikate doğmak iki şekildedir. 
Bi’seti nebi ve miraçtır. Miraç yükselmektir. 
Tabii doğumla dünyaya iniyoruz. Manevi 
doğuşta ise yukarı doğru çıkıyoruz. Pey-
gamberimiz bu anlamda Hz. İnsan olmanın 
en yetkin insan olmanın numune-i timsali 
olarak bu eserde varlık kazanmış oluyor. 
Diğer bir doğum ise ahirete doğmaktır. Ölüm 
yada vefat diyoruz. Vesiletü’n-Necat metinle-
rinde Hz. Peygamber’in doğumuyla birlikte 
vefatı okuyucuya aktırıldı. Vesiletü’n-Necat 
da doğumun aynı zamanda ölüm olduğunu 
anlatıyor.  Bu bakımdan halk bu okuduğu 
kitaba Mevlid adını koyarken bu kadar 
felsefi analizler yapmıyordu. Ancak Peygam-
ber-i Zişan Efendimizin doğumu vesilesiyle 
yazıldığını bildiği için buna mevlid adını ver-
miştir. Eserin yazıldığı dönemde toplumsal 
bunalımlar sıkıntılar mevcut. Sıkıntılardan 
bunalımlardan kurtulmanın yegane yolu Hz. 
Peygamber’i örnek almak ona bağlanmakta 
mümkündür. 

Vesiletü’n-Necat aynı safta 
buluşmayı  öğretti

Mevlid-i Şerif hangi duygu ve düşüncelerle 
ele alındı, sadece bir sanat eseri ortaya 
konmak için mi yazılmıştır yoksa yaşadığı 
dönemin toplumsal sorunlarına değinmiş 
midir? 

Süleyman Çelebi’nin eseri Vesiletü’n-Necat, 
sevgi duygusuyla ortaya çıktı. Peygamber’i 
severek onun bize öğretmek istediği, tanıt-
mak istediği bilgi hazinesi, bilim hazinesidir.  

Peygamber’in adı irfandır, tecrübiyettir.  Tan-
zimat döneminde ortaya çıkan  bir eser halk 
için mi yazılır sanat için mi yazılır tartışma-
larını eser üzerinden değerlendirdiğimizde 
hem sanat hem de toplum içindir. Sanattan 
kasıt güzel olanı görmek, güzeli dile getir-
mek ve güzeli taklit etmektir. Bu bağlam 
içerisinde Peygamber-i Zişan Efendimizi sev-
mek, onu örnek almak için Vesiletü’n-Necat 
eseri yazıldı. Vesiletü’n-Necat yazılırken bilgi 
yoğunluğundan şiirin dili coşkun bir hale 
dönüştü. Süleyman Çelebi Vesiletü’n-Necat 
failatün failatün failün vezniyle “Allah adın 
zikr idelim evvelâ vâcib oldur cümle işde her 
kula” cümleleriyle kendi musikisine varlı-
ğını kazandırmış oldu. Kültürümüzde hiçbir 
eser konfor, şan şöhret ve para kazanmak 
için yazılmaz. Bir ihtiyacı karşılamak için 
yazılır. Vesiletü’n-Necat fetret  dönemindeki 
insanların dağınık duygularını peygamber 
sevgisi etrafında buluşturmak için yazıldı. 
Sevgiyle muamele etmenin, sevgiyle insan-
ları karşılamanın, sevgiyle kainatı temaşa 
etmenin yolunu yordamını öğretmek için 
yazıldı. Vesiletü’n-Necat eseri toparlayıcı ve 
birlikte olmayı öğretiyor. Özellik Fetret Döne-
minde ortaya çıkan hubbesihrik akımının, 
bazı heretik ve Batıni geleneklerin önüne 
geçmek için yazıldı. Eser, bilhassa mehdilik 
iddiasıyla ortaya çıkıp insanları sömüren 
istismarcılara karşı yazılmış oldu. Sanat ve 
toplumsal anlayış hakikaten ölçülü şekilde 
cereyan etmiş, okunduğunda, dinlendiğinde 
sanatı etkiliyor.  Toplumu bir araya getiriyor 
olması sebebiyle topluma kendi hakikatiyle 
yüzleşmeyi ve numune-i timsal olan pey-
gamberi aramayı, anmayı öğrettiği için de 
toplumsal bir tarafı  var.  

Vesiletü’n-Necat eseri  
 ihtiyaçtan ortaya çıktı 

Günümüze kadar 100’den fazla mevlid 
yazılmış ancak günümüze ulaşmış olan 
Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i 600 yıl önce 

yazılmasına rağmen günümüze kadar 
gelmiş ve hala güncelliğini koruyor.  Hala 
anılıyor olmasının altında yatan sebepleri 
anlatabilir misiniz? 

Eserin bu kadar derin etkili olduğunun birkaç 
sebebi var. Birincisi samimiyettir. Allah’ın 
lütfudur. Hak samimi olarak yapılan işe lütfe-
der. Süleyman Çelebi, eseri samimi bir niyetle   
bir problemi çözmek, yaraya merhem olmak 
için yazmıştır. Samimiyeti, bağlılığı peygam-
bere olan aşkı sebebiyledir ki bu eser kaldı. 
Allah samimi bir gayretle yapılan çalışmaları 
bereketli kılar. İkincisi ise eserin üslubundan 
kaynaklanıyor. Üslubun çok kolay okunu-
yor ve anlaşıyor olmasıdır. Sehl-i mümteni 
üslubunu kullanıyor. Sehl-i mümteni en zor 
en anlaşılması güç bir mevzuyu en kolay 
anlaşılacak bir şekilde anlatmaktır. Halk 
eseri  bestelenerek teganni ile okunduğunda 
ezberlenebiliyor. Üçüncüsü ise bir ihtiyacı 
karşılıyor. Bu ihtiyaç  toplumun, milletin bir 
araya gelmesi, bir ortak dil oluşturulması. 
Süleyman Çelebi, Vesiletü’n-Necat eseri ile 
bunu temin etmiştir. Bu yüzden halk ken-
disine böylesine büyük bir hizmet yapan bu 
ulu zatı unutmuyor. 

Bir kültür emekçisi:  
Ahmet Özalp

Hayatın paradoksu: Gençken nadiren iyi biliriz 
neyi nasıl yazacağımızı ancak yaşlılık çağında 
yol alırken kaleme alınmadan edilemeyecek eser-
lerimiz birbiri ardı sıra belirir zihnimizde. Ahmet 
Özalp en verimli döneminde aramızdan ayrıldı.  

Cağaloğlu’nda ilk tanıdığım yazarlardan Özalp. 
1980’lerin ilk yarısında Yeni Devir Gazetesi’nde 
de karşılaşırdık. Kırk yıla yakın bir zaman geçti 
aradan ama dün gibi hatırlıyorum. Ahmet ağabey, 
Mine Alpay Gün ve ben birlikte Milli Gazete’nin 
Topkapı’daki binasından çıkmış, otobüs durağına 
doğru gidiyorduk. Konu İstanbul’dan farklı bir 
yerde yaşama tecrübesiydi. Hatırladığım kadarıyla 
Ahmet abi, İstanbul’dan başka bir yerde yaşamayı 
düşünemeyeceğini belirtmiş, Mine uzun süre uzak 
kalamayacak kadar İstanbul’a bağlı olduğunu 
söylemişti. Mine gibi düşünsem de farklı coğraf-
yalarda yaşamayı tecrübe etmek isteğimden söz 
etmiştim ben de… Mine bir iki yıl içinde kıymetli 
yazar Fahrettin Gün ile evlenip Anadolu gezgini 
oldu yıllarca, ben de İranlı eşim dolayısıyla uzun 
yıllar yurt dışında yaşadım.  

Ahmet Özalp İstanbul’dan ayrılmazdı çünkü onun 
mesaisi doğrudan doğruya arşiv çalışmalarına 
bağlıydı. Ne yapmak istediğinin bilincinde, nezih 
bir yazardı. Mütevazı ve müdanasızdı. Metinlerine 
gösterdiği titizlik, esasında çalışkanlığı hayranlık 
vericiydi. Yasemin Karahüseyin, onun her sabah 
altıda çalışma düzenini başlattığını anlatmıştı. 
Şevkle çalışırdı. Kandinsky’nin, “…kendini duruma 
egemen beyzade olarak değil, yüce amaçların üze-
rine yüklediği, kesin çizgilerle belirlenmiş, ulu 
ve kutsal görevleri yerine getiren bir uşak olarak 
görmeli sanatçı.” şeklinde tarifinin gerektirdiği 
şekilde, bir kelime, bir kavram peşinde ince araş-
tırmalara girişmeye üşenmezdi.   

Bunun yanı sıra insanlara ayıracak vakti de hep 
bulunurdu. Son iki romanımı okuduktan sonra, 
her biri için incelikli tespitlerle dolu uzun mesaj-
lar göndermişti. Şirin’in Düğünü ile Nizami’nin 
Hüsrev ile Şirin mesnevisi arasındaki bağları 
tespit edip bana yazmıştı. Şair ve Gecekuşu üze-
rine yakın tarih araştırmaları yaparken de arşiv 
çalışmaları için linkler göndermiş, romandaki 
gemi yolculuğu bölümünü okuyup görüşlerini 
belirtmişti. Her zaman büyük bir saygıyla yak-
laşır ve destek verici sözler söylerdi. 80’lerin 
başlarında, gazete yazılarımdaki dilimin öyküye 
yatkınlığı konusunda söylediklerinin öykü türüne 
yoğunlaşma konusunda bana güç kattığını söy-
leyebilirim. Sonraki yıllarda da bağlantımız bir 
şekilde devam etti, Yasemin Karahüseyin ve Taha 
Özalp dolayımıyla da haberlerini alırdım. 

Osmanlı Türkçesi’nin önemli eserlerine dair fikri-
yatın bugünün okuruna ulaşmasına büyük katkısı 
olduğu muhakkak. Hatırlamakta zorlandığınız 
dönemleri nasıl layıkıyla yorumlayabilirsiniz? 
Derrida’nın “Harf Darbesi” diye isimlendirdiği bir 
büyük kültürel uçurumun hasarlarını gidermeye 
dönük çalışmalarını kırk yıl boyunca aralıksız 
sürdürdü Özalp. Telefon konuşmalarımızda arşiv 
çalışmalarında yaşadığı zorlukları anlatırdı. 

Hep Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri arasındaki 
kültürel kopukluktan şikayet edilir ya… Ahmet 
Özalp kültür ve edebiyattaki gelişmede sürek-
liliğin öneminin bilincinde bir yazar olarak, bu 
alandaki boşluğu ortadan kaldırmaya yönelik 
eserler kaleme aldı. Aklı Karıştıran Belagat Kasır-
gası, Teknik Okumalar-Bağa Destursuz Girenler, 
Aşk Gölünde Yüzen Canlar, Refik Halid-Okları 
Kırılmış Kirpi, bu eserlerden birkaçı.  Şüphesiz 
eksikliği hissedilecek. Sağlam bir okurluk bilinci 
açısından genç kuşaklar mutlaka eserleriyle tanış-
malı. Büyüyenay Yayınları yarım kalmış eserlerini 
okurlarına kazandırır umarım.

C İ H A N  A K TA Ş
c.aktas@litrossanat.com 

Her okur kendi ilmiyle anlar 

Süleyman Çelebi’nin eserini okumak ve 
anlamak için ciddi bir gayret ve altyapı 
gerekir mi? Bu eseri okuyan herkes eseri 
anlayabilir mi ? 

Sehl-i mümteni, kolay okunuyor anlamına 
geliyor ancak  kolay anlaşılacağı anlamına 
gelmez. Hiçbir şey bilmeyen de okuduğunda 
bir şey anlar. Biraz okuyanda bir şeyler 
anlar. Daha derinlemesine tefekkür eden 
çok soranda anlar. Vesiletü’n-Necat eserini  
herkes kendi vüs’atı ölçüsünde metni anlar. 
Sade ancak basit değildir. Hayat tecrübesiyle 
aldığı eğitimle okur kendi penceresinden 
anlar. İnsanların dünyası ne ise metinden 
de anlayacağı odur. 

Yunus Emre Türkçenin süt dişidir

“Ahmed Yesevi, Yunus Emre gibi önemli şah-
siyetlerden sonra Süleyman Çelebi Türkçeyi 
hakikat dili haline getirenlerden biri” diyor-
sunuz bu cümleyi biraz açabilir misiniz?

Türkler İslamlaşmayla birlikte müslüman 
oldular. Müslüman devletler kuruldu. Müs-
lüman devletlerde ilim dili Arapçaydı. İran’la 
yakın bir coğrafyaya sahip olması sebebiyle 
Türk İslam Horasan bölgesi, Hindistan bölgesi  
İran’la yakın bir ilişkisi olduğu için Farsça-
dan da etkilenildi. Göçlerle ilişkilerle edebiyat 
dili Farsça diliyle gelişti. İslamlaşma bize 
iki dil kazandırdı. Ahmed Yesevi “Arapça ve  
Farsça dilini biliyorum. Ayetlerin ve 
hadislerin manalarını biliyorum. Türkçe söy-
leyeceğim ki Türk beyleri ayeti, hadisi duysun 
ve  Müslüman olsun. Allah’a secde etsinler.” 
diyor. Asya’da Türk dillerinde İslam’ı yaymak 
için ve İslam’ı bilenlerin de Müslümanlığı 

daha iyi öğrenmeleri için Ahmed Yesevi 
Türkçe söylemeye başladı. Ahmed Yesevi’yi, 
Türkçeyi Müslümanlaştıran ve hakikat diline 
dönüştüren bir kişi olarak nitelendiriyorum. 
Hakikat dili Ahmed Yesevi’nin hikmetle-
riyle Anadolu’ya geldi. Anadolu’da Türkçeyi 
yeniden Yunus Emre dile getirdi. Hakikatleri 

Anadolu Türkçesiyle söylemeye başladı. Ana-
dolu Türkçesinden kasıt Türkistan’dan çıkan 
Oğuz Türklerinin aşağı doğru İran, Irak ve 
Suriye’yi gezip oralara uğrayıp oradan Tür-
kiye’ye gelmesiyle oluşan bir gezgin dilidir.  
Asya’da konuşulan Türkçe dilinden  farklı bir 
dil ortaya çıktı. Dil insan gibidir. İnsan nasıl 
ülfet edip muhabbet ediyorsa, dil de başka 
dillerle ülfet eder muhabbet eder. Böylece 
bu dili Yunus Emre Ahmed Yesevi’den gelen 
bu hakikat farkını bu dille yeniden söyledi. 
Yunus Emre’den önce Anadolu Türkçesini 
kullanan şairler var. Ancak en önemli şair 
Yunus Emre’dir.  Yunus Emre, Türkçenin süt 
dişi olarak nitelendirilir.  Türkçeyi çok iyi 
kullanması ve sehl-i mümteni kullanmasının 
aynı özelliğini Süleyman Çelebi’de görüyoruz. 
Süleyman Çelebi din dilini Türkçeleştiriyor 
ve mabede sokuyor.   Türkçeye karşı Ahmed 
Yesevi’nin, Süleyman Çelebi’nin ve Yunus 
Emre’nin ortak bir katkısı söz konusudur. Üç 
şair de sehl-i mümteni ile eserler yazmıştır. 

Bilal Kemikli ve Zeynep Okumuş
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K Ü L T Ü R  S A N A T

Fotoğraf çekme merakınız nasıl başladı?

Bu işe nasıl başladığımız meselesi 1983 yılına 
dayanıyor. O yıllarda genelde fotoğraf dergileri 
alır okurdum. Merak sardım. Alman fotoğrafçılar 
vardı onların kareleri çok hoşuma giderdi. Bir de 
yaşadığım, doğduğum yer deniz kenarı olduğu için 
güzel bir manzarayla karşı karşıyaydım. Gördüğüm 
manzaranın fotoğrafını çekmeyi istiyordum. O 
zamanlar 13 yaşındaydım. İstanbul’dan, ablamdan 
fotoğraf makinesi istedim, gönderdi sağ olsun. O 
kadar meraklıydım ve ilgim vardı fotoğrafa. İlk dia 
makinelerle başlamış oldum.

Objektiften bakmak size farklı görmeyi  
kazandırmış olmalı?

Allah’ın yarattığı güzelliklerin daha da farkına 
varmış oluyorsun. Etraftaki güzelliklere, sanat 
eserlerine bir farklı gözle bakmaya başlıyorsun. 
Sanat ve simetri görüşün gelişiyor. 

Sizinle ilgili biraz araştırınca okul yıllarınızda 
Selimiye Camii’ne ait başka fotoğraf yok mu gibi 
bir itirazınız olduğunu görüyorum. Nedir hikayesi?

Dersteyiz, konu da Selimiye Camii. Kitabı açtık 
Allah sağlık versin Haki hocamızın dersiydi. 
Selimiye Camii’nin tek kare fotoğrafı var. “Hocam 
başka bir fotoğraf yok mu bu Camii’nin” demiştim. 
“Evladım yok demek ki koymamışlar” diye cevap 
vermişti.  O yıllarda sevmişim camiyi ki diğer kare-
lerini merak etmişim.

Aynı zamanda bir Mimar Sinan hayranısınız. 
Merakınızdan sonra Mimar Sinan’ı mı araştır-
maya başladınız? 

Selimiye’nin fotoğraflarının ardından daha da 
merak edip camiyi araştırınca karşınıza Mimar 

Sinan çıkıyor. Okudukça hayran kaldım. Mimar 
Sinan’ın hayatını iyi ve doğru okumak, anlamak 
gerek. Sinan’ın eserlerinin yapım aşamalarını 
öğrenen insanın hayranlığı kat be kat artacaktır.

Kubbeye çıkışınız nasıl oldu?  O anı ve heyecanı 
anlatabilir misiniz?

Hatırlamaz mıyım? Hüngür hüngür ağlamıştım. 
Yıl 2009 artık fotoğraf bilgisi ve kadraj olarak bir 
noktaya gelmişiz. Dijital makineler çıkmış onlara 
geçiş yapmışız. Dedim ki kendi kendime artık ben 
camilere çıkmam lazım. Müftülüğe, vakıflara her 
tarafa gidiyorum ama sonuç alamıyorum. O kadar 
içim acıyordu ki. Bir gün Sultanahmet’te Firuzağa 
Camii’nin karşısında bir kafe var, o kafenin en üst 
katına çıktım. Fotoğrafları çektikten sonra arkam-
dan biri “O karelerden ben de istiyorum.” dedi. 
Döndüm, iki genç. Oranın ortaklarıymış.  Kareleri 
isteyen Mehmet kardeşim bana o kadar yardımcı 
oldu ki ben şu anda buralardaysam onların saye-
sinde. Halisane bir duyguyla istemişim demek ki 
Allah beni onlarla karşılaştırdı. Mehmet Bey’e niye-
timi açıklamıştım, bana demişti ki “Siz camileri 
çok seviyorsunuz, orası belli. Yarın saat 16:00’da 
gelin ben sizi babamla tanıştırayım. Siz Fatih’ten 
başlayın” dedi.  Babası Hüseyin amca beni ilgililerle 
tanıştırdı ve yardımcı olmalarını istedi. O günden 
sonra benim hayat değişti. 

  Her camide haftalarca 
 fotoğraf çektim
Bu serüven nasıl devam etti?

Fatih Camii’nden bir ay çıkmadım. Her gün gittim 
geldim. Objektifim yetersiz. Alıp geliyorum. Çok zor 
bir aşamadan geçtim maddi olarak. Elbette bu tür 
kareler uygun lenslerle çekiliyor. İkinci cami Sul-

tanahmet Camii idi. Elbette yine Mehmet kardeşim 
sayesinde. Beni Hüseyin Kavaklı hocayla tanıştırdı. 
Ardından Süleymaniye ve Selimiye Camii’leri takip 
etti. Her camide günler, haftalar ve aylarca çekimler 
yaptım. Gördükçe, tanıdıkça, öğrendikçe hayranlı-
ğım sürekli arttı. Edirne’ye günlerce gidip geldim. 

Cuma namazlarını nasıl kılıyorsunuz kubbede?

İlk zamanlarda acemiydim ama sonra olayı çöz-
düm. İlk rekâtı çekiyorum. İkinci rekâtta makineyi 
otomatiğe alarak ben de imama uyuyorum. Buna 
birçok arkadaşım şahit oldu. Benim her kubbede 
iki adet seccadem vardır. Selimiye, Süleymaniye, 
Sultanahmet ve Yeni Camii’de. Çekim yaptığım her 
camide seccadem vardır. Kubbelerde herkes namaz 
kılamaz, nasip olmaz. Kubbelerde namaz kılarken 
ağladığım çok oldu. 

Kubbelerden fotoğraf çekerken tedbirinizi nasıl 
alıyorsunuz? 

Kubbede önce emniyet gelir. Ben yanımda halat 
taşıyorum. Halat ile kendimi bağlıyorum. Ayak-
kabılar özel oluyor. Şükürler olsun şimdiye kadar 
bir kaza geçirmedim.

Camilerde çokça vakit geçirdiniz. Sizin özel olarak 
keşfettiğiniz neler var?

Şehzadebaşı Camii’nin minaresinde Kanuni’nin 
gözyaşı temsilini hiçbir camide bulamazsınız. 
Selimiye Camii’nde avluya girer girmez revak 
üstündeki külahı ben çekene kadar kimse onun 
farkında değildi. Ayrıca Selimiye Camii’nin kub-
besine 99 basamakla çıkılıyor ve Esmâü’l-hüsna 
ile karşılaşıyorsunuz. Tek ana kubbeden oluşuyor. 
Kubbede İhlas suresi yazıyor.  Mealen, ‘O Allah ki 
tekdir. Birdir, eşi benzeri yoktur.’  Mimar Sinan’ın 
yaptığı tüm eserlerde bu sırları görürsünüz. Süley-
maniye Camii’nin minaresinde 114 basamak var. 
Süre sayısına denk geliyor. Yine Süleymaniye’nin 

içinde 4 ana sütun var. Bunlar. 4 ayrı diyardan 
geliyor. Kıztaşı’ndan, Topkapı Sarayı’ndan, Bel-
kıs Harabeleri’nden ve İskenderiye’den. Hepsi 
zamanının  sembol yapılarıydı. Sinan övünmeyi, 
kibirlenmeyi sevmez. İşte o yüzden diyor ki ‘sizin 
sanatınızın üstünde Allah’ın sanatı var.’ 

Sizin gördüklerinizi cemaat veya gezenler de 
görüyor mu?

Camileri, tarihi eserleri farklı gözle görmeli. Bu 
eserler çok şey söylüyor. Buradan yüksek sesle söy-
lemek istiyorum. Ey cemaat, ey gezginler sadece 
görüp, namaz kılıp çıkmayın. Kafanızı çevirin 
bakın. İnceleyin, görün. Anlayın, anlamaya çalışın. 

Çamlıca Camii de çalışma alanınız. Çamlıca için 
ne diyorsunuz?

Çamlıca kesinlikle sıradan bir cami değildir. Fatih 
Camii, İstanbul fethedildikten sonraki ilk selâtin 
camiidir. Fetih sonrası İstanbul’a vurulan ilk mühür 
Çamlıca Camii’dir. Bir meydan okumadır. 

Çamlıca Camii fotoğrafınızla Cumhurbaşkanlığın-
dan ödül aldınız. Ayrıca o fotoğraf PTT tarafından 
hatıra pulu olarak basıldı. Bu konu hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Cumhurbaşkanımız Erdoğan benim çektiğim fotoğ-
rafı seçti. PTT de anma pulu olarak bastı. Bundan 

BENİ O GÜN AĞLATAN
yukarıdan
gördükleRİMDİ
Fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin: “Bir Ramazan ayıydı. Süleymaniye 
Camii’ndeydim. İftarı minarede açmam gerekiyor. Hazırlıklarımı 
tamamlayıp çıktım. Çekim yapıyorum ama içim içime sığmıyor. 
Farklı bir duygu içindeyim. Başladım ağlamaya. Beni o gün ağlatan 
yukarıdan gördüklerimdi kuşkusuz. Erzağımı yanıma alarak mina-
reden kubbeye geçtim.  Amacım, sahuru da orada yaparak sabahın o 
güzel anların çekmekti. Kendimi halatla dış kubbeye bağlayıp uyu-
duğum ve uyanıp sahur yaptığım an benim için çok farklı bir andı.”

  Kendimi halata bağlayarak 
minarede sahuru bekledim
Siz çekim yapmadan önce keşif yapıyor-
sunuz değil mi?

Selimiye Kışlası’nın orada Sağlık Bilim-
leri Üniversitesi var. Üniversitenin 
denize bakan kısmında Osmanlı arması 
var. Osmanlı armasıyla birlikte Çamlıca 
Camii’ni çektim. Onu nasıl buldum biliyor 
musunuz? Keşif yaptım en güzel nereden 
görünüyor diye. Tam sekiz kez gemiyle 
Eminönü Kadıköy yaptım en güzel açıyı 
bulmak için. Vapurun en üst güvertesini 
tespit ettim. a.dur@litrossanat.com 

A H M E T  D U R

Kubbelerden çektiği fotoğraflarla alanında 
uzmanlaşan, Çamlıca Camii’nde çektiği fotoğ-
raf karesi hatıra pulu olarak basılan, Çanakkale 
Köprüsü fotoğrafı madalyaya basıldığı gibi 
hem de yeni çıkacak yerli pasaportlara basıla-
cak olan fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin Litros 
Sanat’a konuştu. Prestij kitapları ve yeni bir-
çok projeye imza atan, “Kurs açmayı düşünüyor 
musunuz?” soruma “Zamanım yok ki” diye 
cevap veren, o denli işini seven fotoğraf sanat-
çısı arkadaşım, ağabeyim Cemil Şahin ile Litros 
Sanat için güzel bir günde dolu dolu samimi bir 
röportaj gerçekleştirdik. 

K I S A  H A B E R

 Kızılay Dostluk Kısa’nın 
jürisi belli oldu

22-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirile-
cek olan 5. Uluslararası Kızılay Dostluk 
Kısa Film Festivali’nin bu yılki jüri baş-
kanlığını senarist ve fotoğraf sanatçısı 
olan Ebru Ceylan üstlenirken diğer jüri 
üyeleri ise görüntü yönetmeni Akzhol-
toy Bekbolotov, akademisyen ve aynı 
zamanda sinema eleştirmeni olan Murat 
Tırpan ve oyuncu Hande Soral oldu.

 İngiliz şarkıcı Jack 
Savoretti Türkiye’de

“Grey’s Anatomy” dizisine “Won-
der” şarkısıyla damgasını vuran ve 
Türkiye’de önemli bir hayran kit-
lesi bulunan İngiliz akustik şarkıcı 
Jack Savoretti, “Europiana Encore” 
albümünün dünya turnesi kapsa-
mında 30 Kasım 2022 Çarşamba 
günü Türkiye’deki hayranlarıyla 
Volkswagen Arena’da buluşacak.  

 Arthan Galeri’de 
“Deka+2” 

Antik Yunan kültüründe “on” 
anlamına gelen ismiyle ve +2 
yıllık bir dönemle de Türkiye’nin 
çağdaş ürün tasarımlarının 
2010-2022 yıllarındaki eserleri 
bir arada toplandığı sergi Art-
han Gallery Kurşunlu Han’da 6 
Kasım’a kadar sanat severleri 
bekliyor. 

Cemal Şahin
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Tanpınar’ın  
rüya tabirleri IV

… Hikâye, bir meyhanede başlar. Bir fenomen 
olarak yeraltı, bar, meyhane gibi mekanlar 
bilinçdışını sembolize ederler. Abdullah 
Efendi, bir süre sonra meyhanede üst benli-
ğini (süperego) bırakır, garsonlara da “Aman 
uyandırmayın, sonra gelir alırım…” şeklinde 
tembihlerde bulunur. (Burada sızıp kalmış-
tır. Alkolün de etkisiyle bir rüyanın içine 
giriyoruzdur. Başlangıçtaki betimleme-
ler de yine sarhoşluğun verdiği esriklikle 
gerçekleşen olağanüstülüklerdir.) Aslında 
hikâyede bu noktadan sonra iki Abdullah 
devreye girer. Bilincinin değil, bilinçdışının 
kontrolündedir artık Abdullah. Ve bilinç-
dışı rüyası böylece başlar. Abdullah Efendi, 
cinsellik dürtüsünün peşinden gittikçe çev-
resindekilerin insanlıktan çıkıp bedensel 
dönüşümler geçirerek hayvanlaştıklarına 
şahit olur. 

“Hayal gittikçe büyüyor, genişliyor, emsali 
ancak bazı ortaçağ kabartmalarında veya 
şimal ressamlarının tablolarında görülen, 
hayalî, zalim ve çılgınca bir mahşer halini 
alıyordu. Abdullah Efendi, gördüğü şeylerin 
çılgın ve imkânsız hakikatinden korku-
yordu. Şüphesiz ki onlar insanî şekilden 
büsbütün çıkmamışlardı. Bu baş ve onun 
omuz üzerinde duruşu hep aynıydı. Sade 
bazı kısımlar gerilemiş, bazıları ilerlemiş, 
alın arkaya doğru kaçarak ve burun hafif 
yassılaşarak hayvanî şekle daha yak-
laşmışlardı. … Fakat değişikliklerin en 
şaşırtıcısı, uzviyetin belden aşağı doğru 
çöküşündeydi; bir nevi tortulanmağa ben-
ziyordu. Bu değişikliği etraftaki hayvanlar 
bile hissetmiş olacak ki kimi bir tarafa sin-
miş, şaşkın gözleriyle cehennemî bir alevin 
aydınlattığı bu karınlara bakıyor, kimisi de 
acı acı haykırıyordu. Bütün bu kalabalık, 
değişmiş, hüviyetini kaybetmiş vücutların 
doymaz iştahlarıyla birbirleriyle birleşiyor, 
birbirlerine kenetleniyordu. … Sanki bir 
şeytan, kötü bir ruh; bütün eşyayı, bütün 
mevcutları hep birden zaptetmiş, onların 
ağızlarıyla gülüyor, onların uzuvlarıyla doy-
mak bilmeyen iştahını tatmin ediyordu.” 

Bu ve benzeri acayip görüntüleri tasvir 
ederek Tanpınar, bilinçdışının devrede 
olduğunu okuru sarsan bir şekilde gösterir. 
Bu betimlemeler okunurken bilinçdışı uya-
rılacaktır. Tam da bu bağlamda, Tanpınar’ın 
da Orta çağ ve şimal ressamları tabloları 
benzetmesi yapmasından hareketle aklıma 
Hieronymus Bosch ve özellikle Dünyevi 
Zevkler Bahçesi isimli eseri geldi. Eserin 
bilhassa cehennem kısmındaki tasvirle-
rinin, Tanpınar’ın anlattıklarıyla bu denli 
örtüşmesi tesadüf olmamalı. (Tanpınar’ın 
resim ile ne kadar içe içe olduğunu bildi-
ğimiz için bu tablodan haberdar olmama 
ihtimali yok ki zaten Adem’le Havva öykü-
sünde bu esere bir gönderme vardır.) Şeytan 
imalatçısı ve kötü şeylerin temsilcisi şek-
linde tanınan korkunç ve dehşetli rüyaları 
tasvir ettiği söylenen Bosch da aslında 
bilinçaltındaki dürtüleri harekete geçirmiş-
tir. Bir başka deyişle bilincini, bilinçdışına 
teslim etmiştir.  Ayrıca tablonun bu kıs-
mında da şehvet günahı anlatılır. Pek çok 
tuhaf hayvan, çıplak kadın ve erkeklerle 
oldukça acayip bir tasvir yapılır. Bu da 
Tanpınar’ın anlattıklarıyla oldukça benzer 
yanlarıdır. Abdullah da cinsellik dürtüsüyle 
savrulurken korkutucu ve anormal insan 
tiplerinin içinde kalmıştır.

[1] Ahmet Hamdi Tanpınar, Hikayeler,  
Dergâh Yayınları, Ekim 2011, s. 42.

[2] Virginia PittsRembert, Bosch, YKY,  
Ağustos 2009, İstanbul, s. 232.

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

güzel ödül olur mu? Caminin kapılarını bana 
açan caminin dernek başkanı Ergin Külünk 
Bey’e teşekkür ediyorum. 

Ayasofya Camii’nde de özel kareleriniz var. 
Ne zaman, nasıl çektiniz?

Kararnamenin çıktığı günün ertesinde ben 
Sultanahmet Camii’nin minaresine çıktım. 
Fotoğraflar çektim. Cumhurbaşkanımız bir 
konuşmasında “Ayasofya bizim taçlı yıldızı-
mız” demişti. Caminin üst katında bir yıldız 
var. Orayı buldum ve çektim. Söze  uygun bir 
kare olmuş oldu.

Çanakkale Köprüsü’nün de neredeyse tüm 
inşaat aşamalarını fotoğrafladınız. Fotoğ-
rafınız madalyaya basıldı. Neler hissettiniz?

Çanakkale, köprüsünden öte başlıca bir 
değer. Bizim beraber çalıştığımız Saime Güler 
Hanım’ın dedesi de orada şehit oldu. Bundan 
dolayı köprüyü fotoğraflamamız konusunda 
bana çok ısrar etti. İlk gidişimizde bizi büyü-
ledi zaten. O zamanlar sadece halatlar vardı. 
Bismillah dedik ve başladık. Bir iki gün der-
ken 11 ay boyunca gidip geldik. Yazın yandık, 
kışın donduk. Aracımız çamura battı köylüler 
kurtardı ama pes etmedik. Çok güzel bir arşiv 
oldu. Bir belgesel çıktı ortaya. Bir gün Darp-
hane Genel Müdürü Yasir Şahin bey çağırdı 
bizi. Bana, “Ya üstad; biz uygun fotoğraf bula-
mıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 
Çanakkale Köprüsü ile ilgili madalyon yapa-
cağız.” dedi. Biz istenen kareyi verdik. Daha 
sonra gittiğimizde madalyaya basılmış hali 
bizi çok gururlandırdı. Şimdi ise bu fotoğraf 
yeni pasaportlara yerini aldı. Bizim için farklı 
bir mutluluk kaynağı. Başarının ödülü oldu.

Fotoğrafların arşive etkisi ile ilgili  
ne düşünüyorsunuz?

Sultan 2. Abdülhamit Han’ın bir sözü var “Her 
çekilen fotoğraf size binlerce sayfa yazıyı tek 
bir karede önünüze getirir” mealinde. Ne güzel 
ifade etmiş Sultan. O yüzden Sultan Abdülha-
mit Han 36 bin 585 fotoğraf ve albümlerden 
oluşan bir hazine bıraktı. Fotoğraf, arşiv için 
işte bu kadar önemli.  Bizlerin çektiği fotoğraf-
lar yıllar sonra günümüzü anlatacak. 

  Hayalim Mescid-i Aksa
Yurt dışında fotoğrafını çekmek  
istediğiniz yerler var mı?

Asıl hayalim Mescid-i Aksa’yı fotoğraflamak. 
İkincisi Kabe’yi, Osmanlı revakları ile beraber 
fotoğraflamak. Üçüncüsü ise benim çok hay-
ran olduğum El Hamra Sarayı yani Endülüs. 

Prestij kitaplarınız var yeni projeler üzerinde 
çalışıyor musunuz?

İlk kitabım “Minarelerden İstanbul”, ikincisi 
“Mağlova Kemeri”, üçüncüsü de camilerle ilgili 
olacak. Üçüncüyü buradan ilk kez size açıklı-
yorum: 13 selatin Camii. Her camiye ait 19 kare 
olacak. Mimari estetik ile cemaatin buluşması 
nasıl oluyor onu göstereceğiz. Böyle bir kitap 
daha önce yapılmadı. 

  Fotoğrafta taklit  
değersizliktir
Fotoğraflarda da taklitçilik çok fazla  
oluyor mu?

Hem de nasıl. Bir sürü taklitçi fotoğrafçılar 
var piyasada. Cemil Şahin ne çekmiş, hemen 
ertesi gün o kadrajı aramaya gidiyorlar. O kare 
çekilmiş zaten. Siz gidin kendinize özel bir 
açı bulun. Belki siz daha iyisini çekeceksi-
niz. Taklitten başka bir şey bilmiyoruz. Bu bir 
değersizliktir.

Fotoğraf yarışmaları için ne diyorsunuz?

Bir kere şunu net söyleyeyim. Şeffaflık asla 
yok. Ben bu arada çok kez jüri üyeliği yaptım. 
Sonra bir daha yapmamaya karar verdim. Ben 
jüri üyesiyim diye cami fotoğrafları çekmişler. 

Siz sevdiğiniz için çektik diyorlar. Yani niye 
dereceye sokmadınız demeye getiriyor. Ben 
bu tür işleri etik bulmuyorum. 

Türkiye’de çekemediğiniz yerler var mı?

Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır yani 
Mezopotamya’ya tarihin dönüm noktaları 
olan yerlere henüz gidemedim. Zaman işte. 
İnşallah oralara da gideriz.

Farklı çekim anılarınız var mı? 

Bir Ramazan ayıydı. Süleymaniye Camii’n-
deydim. İftarı minarede açmam gerekiyor. 
Hazırlıklarımı tamamlayıp çıktım. Çekim 
yapıyorum ama içim içime sığmıyor. Farklı 
bir duygu içindeyim. Başladım ağlamaya. Beni 
o gün ağlatan yukarıdan gördüklerimdi kuş-
kusuz.  Erzağımı yanıma alarak minareden 
kubbeye geçtim. Amacım, sahuru da orada 
yaparak sabahın o güzel anların çekmekti. 
Kendimi halatla dış kubbeye bağlayıp uyu-
duğum ve uyanıp sahur yaptığım an benim 
için çok farklı bir andı.

  Kubbeye ilk çıktığımda ağladım 
İlk cami, ilk kubbe ve ilk kareler neler hissettiniz?

Abdestli bir şekilde “Ya Allah, ya bismillah” diyerek o gün çıktım kubbeye. İlk basa-
maktan itibaren hissettiğim duyguyu anlatamam. Yarı yoldan sonra bende istemsiz 
bir ağlama başladı. Kubbeden aşağıya baktığım zamanki duygumu anlatmanın 
imkânı yok. Tekrar ağlamaya başladım. Kendime gelince iki rekat şükür namazı 
kıldım. Cuma saati geldi. Çekime başlayacağım. Heyecan o biçim. İnanın bildiklerimi 
unuttum o anda. Derin bir nefes çektim ve ilk kareler o gün geldi. 

  Papa fotoğrafımın 
önünde eğildi
Çok önemli bir hatıram daha var. 
Papa İstanbul’da Sultanahmet’e geldi. 
Müftülük benden kubbeden çekilmiş 
olan fotoğrafımı istediler. Meğerse 
Papa’ya vereceklermiş. Hediye verme 
anında Papa fotoğrafa doğru eğiliyor. 
O anı da gazeteciler yakalamış. O 
kareyi unutamıyorum.

  Fotoğrafım Müslü-
manlığını yitiren birinin 
inancını artırdı
Şu hatıra da beni çok duygulandırıyor. 
ABD’de yaşayan bir dostum kubbeden 
cemaatle birlikte çekilen fotoğrafı 
duvarına asmak için istedi. Fotoğ-
rafı  gören başka bir Türk benimle 
tanışmak istedi. Türklüğünü, müs-
lümanlığını neredeyse unutmuş. 
Fotoğrafı görünce içindeki duygular 
canlanmış. O kişiyle Sultanahmet 
Meydanı’nda buluştuk. Bana öyle 
sarıldı ki o an hala aklımda. Bu mut-
luluklar bana yeter.

Ahmet Dur ve Cemil Şahin

 Usta sunucu Halit 
Kıvanç vefat etti 

Radyo ve televizyon tarihimizin 
büyük ismi 97 yaşındaki Halit 
Kıvanç’ın vefat haberini oğlu Ümit 
Kıvanç duyurdu. Türk televizyon-
culuğunda birçok ilke imza atan, 
olimpiyatlar ve büyük uluslararası 
karşılaşmalarda sunucu olarak 
görev alan Kıvanç, Zincirlikuyu 
Mezarlığı’na defnedildi. 

 7 farklı dilde Mevlit 
okunacak

Tasavvuf müziği sanatçısı 
Mustafa Demirci yönetiminde, 
Esenler Dr. Kadir Topbaş Kül-
tür Sanat Merkezinde farklı 
coğrafyalardan gelen mev-
lithanlar 7 farklı dilde Mevlit 
okuyacak. Etkinlik 5 Kasım 
Cumartesi günü saat 20.00’de 
gerçekleşecek.

 “Juliet ve Romeo”  
Maximum Uniq Hall’da

İstanbul Tiyatro Festivali’ne konuk 
olan, kalıpları yıkan ve düşündürücü 
eserleriyle Birleşik Krallık’ı büyüleyen 
Ben Duke; Shakespeare’in büyük tra-
jedisine yeni bir bakış açısı getirerek 
çok daha sıradan ve yanlış anlaşılma-
larla örülü “Juliet ve Romeo” oyunuyla 
3-4 Kasım’da Maximum Uniq Hall’da 
seyircisiyle buluşuyor.
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Sürekli bir arayış içindeydi
Fatih Aslan (Ara Güler’in asistanı):

1999 yılında kendime iş arıyordum bir aile dostumuzun 
vasıtasıyla Ara Güler ile tanıştım. Biraz sohbet ettikten 
sonra Ara Güler bana, “Beni tanıyor musun?” diye sordu. 
Ben de kendisini tanımadığımı söyledim, biraz bozuldu. 

Sonra biraz değişik bir ses tonuyla şöyle dedi; “Evladım ben 
foto muhabiri, Ara Güler. Yani senin anlayacağın gazeteciyim. 
Çarşamba günü benim ofisime gel ama gelmeden önce telefon 
et.” Telefon ettim, önce ulaşamadım sonraki aramamda açtı ve 
gelmemi söyledi. Bugünkü Ara Kafe’nin olduğu binanın en üst 
katındaki ofisine çıktım ve o gün Ara Güler ile çalışmaya başla-
dım. Tam 21 yıl birlikte çalıştık. Ara Güler her ne kadar agresif 
bir imaja sahip olsa da içindeki merhamet ve insan sevgisi bir 
başkaydı. Barışçıl biriydi, paylaşmayı çok severdi. Pek kimse 
bilmezdi ama iyilik yapmayı, yardım etmeyi çok severdi. Kim-
seyi boş çevirmezdi. Fotoğraflarına baktığınız zaman hep insan 
görürsünüz. İnsanların sevincini, hüznünü, kederini yansıtmış-
tır. Herkesle iyi diyalog kurardı, hiçbir tarafın adamı olmadı. 
Onunla çalışmak çok keyifliydi. O sanat kelimesine kızsada 
benim için büyük bir sanat okuluydu. Sanat adına ondan çok 
şey öğrendim. Fotoğrafa bakmayı öğrendim. Fotoğrafa baktığı-
nızda o kareden bir anlam, hikâye çıkarabiliyorsanız o zaman 
çok daha farklı biri oluyorsunuz. Ben bunu ondan öğrendim. 
90 yaşına kadar hep çalıştı hep kendine iş yaratırdı. En son 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün temelinden başladı, son gün 
açılışına kadar köprüyü fotoğraflandırdı kendi arşivi için. Bu 
çekim seneler sürdü. 

Ara ustam fotoğraf çekerken çok doyumsuzdu. Hep, “Kafam-
daki, istediğim fotoğrafı çekemedim.” derdi. Sürekli bir arayış 
içindeydi. Dünyanın en önemli sanatçılarının fotoğraflarını 
çekti. Çekemediği iki önemli isim vardı. Biri Albert Einstein 
idi. Öldüğü için çekememişti. Diğeri ise Charlie Chaplin’di. Hatta 
onun fotoğrafını çekmek için kapısında dört gün beklemişti. 
Bu olayı ustanın kendi kaleminden okuyalım: “İsviçre’de evini 
önünde Vevey’e gittim. Cenevre’ye yarım saat ya da 45 dakika 
fazla uzaklıkta. Kar, kış, kıyamet demeden sabahtan akşama 
kadar kiraladığım taksinin içinde evinin önünde günlerce bek-
ledim. Şato gibi bir yerde oturuyor. Kapısında bekçi var. Koskoca 
bir duvar. Kapıda bir köpek var. Kapıcıya ben gazeteciyim falan 
dedim ama baktım olacak gibi değil hemen gayet romantik, 
içten bir mektup yazdım. Ve dedim ki “Sayın Chaplin, son 15 
yıldır yakında piyasaya çıkacak olan zamanımızın yaratıcı-
lar kitabım için fotoğraf malzemeleri topluyorum. Her zaman 
büyük hayranlık beslediğim siz olmadıkça bu kitabın bitmesi 
mümkün değil. Ben İstanbul’da yaşayan bir Türk gazeteciyim. 

Şu an Avrupa’yı dolaşıyorum. Sizin bana 20 dakika ayırmanızı 
rica ediyorum. Benim için dünyanın en mühim adamlarından 
birisiniz. Fakat cevap yok. Üç gün sonra ben yine kapıya git-
tim. Yine yağmur yağıyor, yine aynı köpek, yine aynı sonuç… 
En sonunda karısı beni eve davet etti, çay ikram etti. Chaplin 
yukarıda ben de aşağıda karısıyla çay içiyorum, konuşuyoruz. 
‘Chaplin artık fotoğraf çektirmiyor’ dedi ve beni onun yanına 
götürdü. Adam tekerlekli sandalyede hareketsiz oturuyor. 
Düşünebiliyor musunuz?, dünyanın en hareketli en pire gibi 
adamı… Böyle bir imaj yaratmış bir sanatçının fotoğrafını nasıl 
çekebilirim? Şunu anladım ki Chaplin dünyanın gözünde bizim 
filmlerinden tanıdığımız Chaplin olarak kalmak istiyordu. Ve 
ben bir kare fotoğraf çekmeden ayrıldım oradan.” 

Ara ustamla 21 yıl dolu dolu geçti

Çok büyük bir arşivi var. Ara ustam müzesinin de olmasını 
çok arzu ediyordu. Ancak bu olmadı. Beyoğlu’ndaki beş katlı 
binasının müze olmasını çok istiyordu. Hatta vasiyeti de bu yön-
deydi. Umarım arşivine sahip olan yetkililer bu vasiyeti en kısa 
zamanda yerine getirirler. Son olarak Ara ustam ile bir anımı da 
paylaşmak istiyorum: 2004 yılında fotoğraf çekimi için Van’a 
gitmiştik. Bir hafta boyunca Van’da gezmediğimiz yer kalmadı. 
Dönüş yoluna hazırlık yaparken Ara ustam bana dedi ki “Evla-
dım senin memleket buraya çok yakın, Erzurum’a gidelim. Beni 
köyüne götür.” Ben o anda çok heyecanlandım. Beni doğduğum 
evde, çocukluğumun geçtiği sokaklarda fotoğraflarımı çekti 
hiçbir zaman unutamayacağım bir anı yaşattı. Ara ustamla 
21 yıl dolu dolu geçti. Zaman hızla akıp gitti, anlayamadım. 
Onunla çalışmak çok keyifliydi. Seni unutmayacağım büyük 
usta Ara Güler, nurlar içinde uyu.

Fotoğrafa adanmış bir 
hayattı onunki. Çektiği 
binlerce kare ile fotoğrafa 
farklı bir boyut kazandıran 
Ara Güler, dünyaya da ayna 
tuttu. Onun fotoğrafları 
yerelliğin sınırlarını aşarak 
bütün insanlığı etkiledi. 
Fotoğraf, Güler’in objektifi 
içinde tarih, sosyoloji, 
coğrafya, arkeoloji, 
antropoloji, matematik, 
fizik, edebiyat ve sanatın 
yer aldığı muhteşem bir 
esere dönüştü. 

Ara Güler ve Fatih Aslan

Fotoğraf: Ara Güler

Fotoğraf: Süleyman Gündüz

“Sanat olmasına gerek yoktur fotoğrafın. Fotoğraf 

tarih olayıdır. Tarihi zapt ediyorsun. Bir makine ile 

tarihi durduruyorsun.” demiş, Ara Güler. Fotoğrafa 

farklı bir bakış açısı getiren ve dünyaya ayna tutan 

usta fotoğrafçı Ara Güler, aramızdan ayrılalı tam 

dört yıl oldu. 2018 yılında 90 yaşındayken hayatını 

kaybeden Güler, Türkiye’de yaratıcı fotoğrafçılığın 

uluslararası alanda ün kazanmış en önemli tem-

silcisiydi. Zamanı makinesi ile mühürleyen Güler, 

Türkiye’nin görsel hafızasının oluşmasına çok 

büyük bir katkı sağladı. Dünyayı gezerek fotoğraf 

çekip röportajlar yapan ve geride fotoğraf dünyasına 

unutulmaz kareler bırakan Güler’in eserleri yurt içi 

ve yurt dışında birçok koleksiyon ve müzede ser-

gileniyor. 70 yıllık kariyeri boyunca Yaşar Kemal, 

Aziz Nesin, Kemal Tahir, Orhan Kemal, İsmet İnönü, 

Winston Churchill, Indira Gandhi, John Berger, Bert-

rand Russell, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel 

Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso 

gibi birçok ünlü kişi ile röportajlar yapıp fotoğrafla-

rını çeken Güler, İstanbul fotoğraflarıyla da tarihe 

ışık tutuyor. Birçok fotoğraf sanatçısı ve foto muha-

birine ilham veren Güler’i, meslektaşları ve yakın 

arkadaşları Litros Sanat’a anlattı.

DÜNYAYA AYNA TUTTU
ara güler fotoğraflarıyla
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Onun fotoğraflarına bakarak  
büyüdüm
Erhan Sevenler  
(Anadolu Ajansı Fotoğraf Editör Yardımcısı):

Rahmetli babam Cemil, eve Hayat dergisi 
alırdı. Ara Güler’in fotoğraflarıyla bu der-
gide tanışmıştım. O fotoğraflara bakarak 
büyüdüm. 2006 yılında Abdi İpekçi Ödülle-

ri’nde en iyi haber fotoğrafı ödülü almıştım, Ara Hoca 
da o yarışmanın fotoğraf jürisiydi. Ödülü kazandık-
tan sonra bir arkadaşım vasıtasıyla beni aradı. Daha 
önce de Ara Kafe’ye giderdim, Ara Hoca’ya selam 
verip kendi masama geçerdim. Bir gün telefon aldım 
kendisinden, “Bundan sonra buraya geldiğinde bana 
selam verip başka masaya oturmayacaksın.” dedi. 
O günden vefatına kadar dostluğumuz sürdü. Ne 
zaman bir göreve gitsem dönüşümde mutlaka Ara 
Hoca’nın yanına uğrar fotoğraflarımı gösterip yaşa-
dıklarımı anlatıp firiklerini alırdım. Ara Hoca’nın 
en güzel karesi bence iki boş iskemlenin karesidir. 
Kendisi de bu fotoğrafı çok severdi. Ara Hoca’nın 
bana verdiği en önemli öğüt, “İnsanları iyi kötü diye 
ayırma. Ya insandır ya da değildir” oldu.

İnsanlarla konuşmayı  
çok severdi
Hakan Kartoğlu (Ara Kafe sahibi): 

Abim Yaşar Kartoğlu ile bir kafe açma 
hayalimiz vardı. Ara Güler sokağındaki 
yeri görünce işte burası dedik ve yolcu-
luğumuz başladı. Ara Güler, kafenin üst 

katında galeri ve stüdyosu bulunduğu için her gün 
gelirdi. İç dizaynını ve yemeklerimizi çok sevdiği 
için görüşmelerini sürekli kafemizde yapardı. Birbi-
rimizi çok severdik. Yani tanışıklığımız 2000 yılına 
denk geliyor. Kafeyi o zaman açmıştık. Seveni çoktu, 
Avrupa ve Amerika’dan bile gelenler vardı. İnsan-
larla konuşmayı çok severdi. Esprili bir kişiydi. 
Fotoğraftan edebiyata sinemadan siyasete kadar 
her şeyi konuşabileceğiniz bir insandı. Onunla 
birçok anımız var. Çocuk yapmadığı için pişmanlı-
ğını sürekli dile getirir bizlere bu konuda nasihatlar 
verirdi. Vefat ettiğini öğrendiğimde ailemden biri 
vefat etmiş gibi üzüldüm. Ülkemiz çok büyük bir 
değer kaybetti. 

Foto muhabirliğine bir şahsiyet 
kazandırdı
Süleyman Gündüz (Fotoğrafçı):

İnsan hayatında önemli kesişme anları vardır. Benim de 
önemli kesişme anlarımdan birisi Ara Güler ile tanış-
mamdır. Ara Güler’i gazete ve dergilerde çıkan röportaj 
ve fotoğraflarından biliyordum. Ama tanışma sözcüğü-

nün içini, 2005’te bir fotoğraf sergisi hazırlığında doldurmaya 
başladık ve o andan sonra dostluğumuz kavileşti. 2005’te bir 
sergi hazırlığı yapıyordum. Yüzlerce fotoğraf arasından ser-
gileneceklerin seçiminde zorlanmıştık. O anda Ara Güler bir 
Hızır gibi yetişti. “Merhaba, nedir mesele?” diye sordu. Sergi-
lenecek fotoğrafları seçmekte zorlandığımızı söyledik. “Verin 
bana fotoğrafları” deyip; dosyanın tümünü aldı ve elemeden 
geçirdi. Bunları sergileyebilirsiniz ama diğerlerini de sakla 
diyerek kısa bir zaman dilimi içinde dosyayı bize iade etti. Böy-
lece Ara Güler “Ağıtlar ve Anıtlar” adlı sergimin küratörlüğünü 
üstlenmişti. İnanılmaz bir olaydı benim için. Bu andan vefatına 
kadar hazırladığım tüm ulusal ve uluslararası sergilerimin 
detaylarıyla Ara ilgilendi. Ömrünün son 10 yılında neredeyse 
her saat beraberdik. Bu dostluğun içinde bir usta-çırak ilişkisi 
de saklıydı. Gündelik buluşmalarımızda tarih, siyaset, sosyoloji, 
din, edebiyat ve sanat üzerine konuşurduk. Orta Asya, Kaf-
kaslar, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika’daki savaş ve çatışma 
alanlarındaki anılarımızdan bahsederken; Ara, 1978’de Eritre 
Kurtuluş Savaşı’ndaki kadın gerillaları nasıl fotoğrafladığını 
anlatıyordu. Bu tür anlarda neler yapmam gerektiğini öğreti-
yordu ve bir anlamda tecrübelerini aktarıyordu bana. Usta-çırak 
ilişkisi kuruyorduk. Dostluğumuz ilk başladığında ona hep Ara 
Bey diye hitap ediyordum. Bir gün bana dönerek, “Araya niye 
mesafe koyuyorsun bundan sonra bana Ara diyeceksin” dedi. 
Resmiyeti sevmeyen, sıcakkanlı ve samimi bir insandı Ara. O 
benim dostum, arkadaşım ve ustam idi. Ara ile tanıştığımda 
belgesel fotoğraf alanında bir hayli ilerlemiştim. Fotoğrafla 
uğraşanların büyük bir kısmı, bir yeteneklerinin var olup 
olmadığını, fotoğraflarının kalitesini anlamak ve öğüt almak 
için birine ihtiyaç duyarlar. Ara Güler, bu anlamda bir okul 
gibiydi. Bilgisini asla esirgemezdi ve paylaşmaktan büyük bir 
keyif alırdı. Ara’nın dokunuşlarıyla fotoğrafçılığım olgunlaştı 
diyebilirim. Ara’ya göre, iyi bir fotoğrafçının yalnızca fotoğraf 
tekniğini bilmesi yetmezdi. Onun, resim sanatından matema-
tiğe kadar ilgisinin olması, tiyatrodan anlaması, siyasi olayları 
takip etmesi, tarihi bilmesi şarttı. Bundan dolayı Ara, fotoğraf 
ile uğraşanları, “fotoğraf çekenler ve azap çekenler” diye iki 
sınıfa ayırıyordu.

Fotoğrafın en büyük ustası Ara Güler

Her alanda öncü ve büyük ustalar vardır. Bana göre fotoğra-
fın en büyük ustası Ara Güler’dir. Onun fotoğrafları yerelliğin 
sınırlarını aşarak bütün insanlığı etkiledi ve etkilemeye devam 
ediyor. Fotoğraf, Ara Güler’in objektifinden içinde tarih, sosyo-
loji, coğrafya, arkeoloji, antropoloji, matematik, fizik, edebiyat 
ve sanatın yer aldığı muhteşem bir esere dönüştü. O dünyaya 
bir ayna tuttu ve herkes kendini içinde buldu. Yerelden çıkıp 
evrensele ulaştı. Ara Güler, fotoğraflarıyla Osmanlı’nın tarih 
sahnesinden çekilişinden sonra kurulan Cumhuriyet’in ilk 
yıllarındaki Anadolu ve İstanbul’un günlüğünü tuttu. Genelde 

Ara’nın 1950-80 arası Anadolu ve İstanbul’una tanıklığı konu-
şulur. Oysa o, aynı zamanda iyi bir portre fotoğrafçısı ve savaş 
muhabiriydi. Ara’nın portrelerini, belge ve savaş fotoğraflarını 
nerede görseniz tanırsınız. Bunun nedeni de yerel özellikler 
taşıyan ince lirizmini, döneminin öncü fotoğraf akımlarının 
evrensel boyutları içine oturtabilmesi ve fotoğrafın büyük 
ustalarıyla aynı düzeyde bir anlatım gücüne varabilmiş olma-
sıdır. Bu yönde kendisinden sonra gelen fotoğrafçı kuşağına 
öncülük etti. Evrensel değerlerle buluşmanın, sahip olanlar-
dan vazgeçmeyi gerektirmediğinin yaşayan örneğiydi. Ara, 
kendini inşa eden kültüre yabancılaşan biri olmadı. Gittikçe 
renksizleşen, çoraklaşan ve çölleşen dünyamızda ustam Ara 
Güler bir zenginlik idi. 

Fotoğraf “an”ın gerçekliğidir ona göre

Ara Güler, “Ben bir fotoğraf muhabiriyim, fotoğraf sanatçısı 
değilim, fotoğraf benim için bir sanat değildir.” derdi. Ara’da 
fotoğraf, “an” içinde gerçekliğin ifadesi olduğu için sanat olarak 
görülmemeli düşüncesi hakimdi. Fotoğrafın fotoğraf olabilmesi 
için anın gerçekliğinin korunması gerekir. Fotoğrafa yapılacak 
her türlü müdahale onu gerçekliğinden uzaklaştıracaktır. O 
zaman fotoğraf, kurgu veya kolaj olacaktır diye düşündüğün-
den dolayı bu ifadeyi kullanıyordu. Ara, foto muhabirliğine bir 
şahsiyet kazandırmıştı. Fotoğrafı bir sanat olarak değil de tarih, 
sosyoloji ve edebiyat olarak görüyordu. 

Herkes Ara’dan kendi portresinin çekimini talep ediyordu. Bir 
gün Ara Kafe’de oturuyorduk ve portre fotoğrafçılığı üzerinde 
konuşuyorduk. Ara, “Ben olmasaydım Türk Edebiyatı yüzsüz 
kalırdı” dedi. Edebiyat, sanat ve siyaset dünyasında çektiği 
portreleri anlattı. “Ara, dur ben de senin bir portreni çekeyim, 
fotoğraf dünyası yüzsüz kalmasın” dedim ve portresini çektim. 
Oysa o ana kadar Ara’nın birçok portresi çekilmişti. Onların 
içinden çektiğimi beğenmesi bir ayrıcalık oldu benim için. 
Hatta 29 Eylül 2014’te Hürriyet Gazetesi’nde İzzet Çapa’ya bir 
röportaj vermişti. Çapa, Ara’ya bir soru yöneltmişti: “Senin en 
güzel fotoğrafını kim çekti bugüne kadar?” O da şöyle demişti, 
“Süleyman Gündüz... AK Parti milletvekili... Arkadaşımdır 
benim, çok güzel resim çeker.” Benim için önemli bir cevap 
oldu. Hem arkadaş olmak hem de bir ustanın çok güzel resim 
çekiyor onayını almak. Daha ne olsun. 

Ara, foto muhabirliğine bir şahsiyet 
kazandırmıştı. Fotoğrafı bir sanat ola-
rak değil de tarih, sosyoloji ve edebi-
yat olarak görüyordu.

Ara Güler ve Süleyman Gündüz

Erhan Sevenler ve Ara Güler

Hakan Kartoğlu ve Ara GülerFotoğraf: Ara Güler

Fotoğraf: Erhan Sevenler
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Geçtiğimiz günlerde Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat 
Merkezi’nde müzisyen, siyaset bilimci, bürokrat, yazar, şair 
Savaş Ş. Barkçin ile Medeniyet Aklı başlıklı aylık derslerimize 
başladık. Hocamızın deyimiyle her derste bir konu üzerinden 
bizi ve dünyayı konuştuk ve konuşacağız. Takip edenler bilir; 

Savaş Bey’in “Medeniyet Aklı” isminde bir de kitabı mevcut. Arka kapak 
yazısında kitap şu şekilde tanıtılıyor: “Bu kitap “Biz kimiz?” sorusuna cevap 
vermek için yazıldı. “Biz kimiz?”, “Yerimiz neresi?”, “Nereden geliyoruz?” 
sorularına farklı bir bakış ile cevap vermeyi amaçlıyoruz. Tarihi, geçmişi 
anlamaya, günümüzü anlamlandırmaya ve geleceği inşa etmeye yarayan 
bir imkân olarak kullanıyoruz. Medeniyet Aklı kitabını her medeniyetin 
bir kurucu aklı olduğunu, sanattan devlet idaresine, dinden orduya kadar 

her yerde görülen uygulama, politika ve geleneklerin aslında tek bir dünya 
görüşüne, bir kurucu akla, bir “medeniyet aklı”na dayandığını göstermek 
için yazdık. O aklın özünü, işleyişini bugün de yararlanılacak şekilde ser-
gilemek istiyoruz. Bu kitap bir tarih veya bilgi kitabı değil. Bir bilinç kitabı... 
Bunun için ayrıntı kalabalığına girmedik.” Bu bağlamda program sonunda 
Savaş Bey’e “Medeniyet teması etrafında hangi kitapları okuyalım” diye 
sordum. Aldığım cevapları sizlerle paylaşacağım. Sezon boyunca her ay 
devam edecek olan seminerimize de bekleriz. Bununla birlikte yine her 
sayıda olduğu üzere en son çıkan kitaplardan bir seçki oluşturdum. Öneriler 
kısmında ise tarih yayımcılığına kısa sürede önemli katkılar sunan Kronik 
Kitap’ın Ekim ayı içinde neşrettiği dört farklı önemli tarih yayımına yer 
verdim. İyi okumalar dilerim.

“MEDENİYET AKLI”

Rum Düşünce Tarihi (1300-1900)  
Remzi Demir  
Muhayyel Yayıncılık

Osmanlı Düşüncesi, esasen bir “İmparatorluk 
Düşüncesi”dir, yani bu İmparatorluk’ta birlikte 
yaşayan, dolayısıyla birlikte düşünen “milletler”e 
(cemaatlere) mensup bir düşüncedir. Bu açıdan 
bakıldığında, dönemin epistemik faaliyetlerinin 
hakikate uygun bir şekilde betimlenebilmesi için 
sadece Türk ve/veya İslâm Düşüncesi’nin araştı-
rılması ve yazılması yeterli olamaz; farklı dinlere 
ve mezheplere ve farklı kavimlere ve etnisitelere 
mensup insanların “İmparatorluk Düşüncesi”ne 
yapmış oldukları katkılar aydınlatılmadan ve 
Müslümanlar ile Gayr-ı Müslimler arasındaki 
düşünsel etkileşimler belirlenmeden, bu dönemin 
epistemik oluşumunu ve dönüşümünü doğru bir 
biçimde açıklamak mümkün değildir. 

Yağmur ve Ay Öyküleri  
Akinari Ueda  
İthaki Yayınları

18. yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen isimle-
rinden Akinari Ueda’nın en tanınmış eseri olan 
Yağmur ve Ay Öyküleri, birbirinden bağımsız 
dokuz fantastik öyküden oluşuyor. Doğaüstü 
varlıkların başrolde olduğu, kökleri Çin ile Japon 
hayalet anlatılarına dayanan bu ürkütücü öykü-
ler yüzyıllardır Japon okült edebiyatının en iyi 
örnekleri arasında gösteriliyor. 1953’te Japon 
yönetmen K. Mizoguçi’nin ödüllü filmi Yağmur-
dan Sonraki Soluk Ayın Öyküleri’ne de esin veren 
kitapta Akinari Ueda tahtını geri almak isteyen 
bir kralın intikamcı hayaletinin, eski eşinin ruhu 
tarafından takip edilen bir adamın, balığa dönü-
şen ve avlanmaktan kaçmaya çalışan bir keşişin 
ve iblisler, goblinler ve hayaletlerle dolu karanlık 
diyarların öykülerini anlatıyor. 

Türklerde Casusluğun Tarihi  
Ali Bektan  
Motto Yayınları

Osmanlı’da istihbarat 16. asırda Avrupa’da çok 
güçlüydü, öyle ki Katolikliği reddeden Luther, 
Protestanlığı kurduğunda onu takibe aldırıp her 
gün İstanbul’a bilgi dolu mektuplar yollanıyordu. 
Böylece Vatikan’a karşı çıkan Protestanlık des-
teklenmiştir. 19. yüzyıla gelince 2. Abdülhamit 
istihbaratın önemini bildiğinden bir kurum 
oluşturmak istemiş ama altyapıyı yabancılar kul-
lanılarak onlara yaptırırken, sonrasında Teşkilat-ı 
Mahsusa kurulmuş ve buradaki ajanlar özellikle 
İngilizlerle mücadele etmişlerdir. Kurtuluş Savaşı 
döneminde Teşkilat-ı Mahsusa’nın yanında başka 
gruplar da kuruldu. 1926’da MAH adıyla, bugünkü 
MİT kuruldu. Bu kitapta Asya’dan bu yana Türk-
lerin casusluk konusunda neler yaptıklarını 
okuyacaksınız.

Şiirin Kısa Tarihi  
John Carey  
Alfa Yayınları

“Şiir nedir? Müziğin sesle ilişkisi neyse, şiirin 
dille ilişkisi odur. Şiir, özel kılınmış dildir. Özel 
kılındığı için hatırlanacak ve değerli görülecektir. 
Elbette ki her zaman bu şekilde işlemez. Yüzyıllar 
boyunca binlerce şiir unutulup gitmiştir. Ama bu 
kitap unutulmayanlar hakkındadır.” John Carey, 
yaklaşık dört bin yıl önce yazılmış, hayatta kalan 
en eski şiirlerden bugün yazılanlara kadar dün-
yanın en bilindik şiirlerinin ardındaki hikâyeleri 
anlatıyor. Carey, eserleriyle dünyaya bakışımızı 
şekillendiren Dante, Chaucer, Shakespeare, Whit-
man ve Yeats gibi şairleri inceliyor. Ayrıca bir 
şiiri en başta “harika” yapan şeyin ne olduğunu 
sorgulamaya başlayan D. Walcott, M. Moore ve 
M. Angelou gibi daha yeni şairlere de yer veriyor. 

Y E N İ  Ç I K A N L A R

1 2 3 4

Millî Mücadele Tarihi   
Prof. Dr. Halil İnalcık  
Kronik Kitap

İnalcık, millî iradenin hâkim olması için Erzu-
rum ve Sivas kongreleri ile başlayan mücadelenin 
23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılışı ile 
ivme kazandığını ve sonrasında Doğu, Güneydoğu 
ve Batı Anadolu’da Mustafa Kemal liderliğindeki 
Türk ordusunun elde ettiği başarılar ile saltanatın 
kaldırılması ile neticelendiğini ortaya koyuyor. 
İnönü Muharebeleri, Sakarya Muharebesi ve 
Büyük Taarruz’dan başarılı bir netice elde eden 
Ankara Hükümeti’nin 1923’te imzalanan Lozan 
Antlaşması ile siyasi olarak mevcudiyetini 
dünya kamuoyuna tescil ettirdiğini gösteriyor. 
Eser, İnalcık’ın kaleminden 1908-1923 arasında 
millî iradenin hâkim kılınmasının aşamalarını 
ve Atatürk’ün bu aşamalardaki etkin liderliğinin 
detaylı anlatımı.

Teşkilat-ı Mahsusa’nın İlk  
Başkanı: Süleyman Askerî Bey  
Süleyman Tekir / Kronik Kitap 

Enver Bey’in kurmay başkanı olan Süleyman 
Askerî, kurucu başkanı olduğu Teşkilat-ı Mah-
susa’nın Osmanlı coğrafyasının ve dünyanın 
dört bir köşesinde yürüttüğü onlarca özel harp 
faaliyetinin stratejistiydi. Son görev yeri Irak’ta 
İngilizlere karşı savaşırken ordusunun yenik 
düşmesine dayanamayarak 14 Nisan 1915’te 
emanetini kendi eliyle teslim etti. 31 yıllık kısa 
ömrüne çok büyük işler sığdıran Süleyman Askerî 
Bey’in hayatı bu kitapla adeta yeni baştan yazı-
lıyor. Tarihçi Süleyman Tekir, Askerî’nin daha 
önce gün yüzüne çıkmamış kişisel evrakı ve 
hatıratının yanı sıra Askerî’nin ailesiyle yaptığı 
sözlü tarih çalışmalarıyla bu büyük kahramanın 
geçmişimizde bıraktığı önemli izleri ustalıklar 
tespit edip gün yüzüne çıkarıyor. 

Orta Çağ Avrupası Sosyal,  
Kültürel ve Ekonomik Hayat   
Özlem Genç / Kronik Kitap 

Eserde, Orta Çağ Avrupası’nda yaşayanların 
kendilerinden önceki kültürlerden neleri miras 
aldıklarını, zihinsel altyapılarını, kültürel özel-
liklerini, yaşayışlarını, nelere önem verdiklerini, 
ne zorluklar çektiklerini, çocukların, kadınların, 
yaşlıların dünyasını, doğumdan ölüme giden 
süreçte başlarına gelenleri, kendilerini yöne-
tenlerle ilişkilerini, aldıkları cezaları, kilise ya 
da dinden ne kadar etkilendiklerini, dışarıdan 
bakanlar tarafından nasıl göründüklerini kısa-
cası hayatlarına dair merak edilen birçok konuyu 
bulacaksınız. Orta Çağ Avrupası: Sosyal, Kültürel 
ve Ekonomik Hayat kitabında, alanında uzman 
Doç. Dr. Özlem Genç dönemin Latince ana kaynak-
larını kullanarak “Karanlık Orta Çağ” efsanesini 
gün yüzüne çıkarıyor.

Modern Ortadoğu Nasıl Kuruldu?  
Bernard Lewis  
Kronik Kitap

Eser, Osmanlı’nın yıkılmasının sonrasında böl-
gede İngiliz ve Fransız manda yönetimlerinin 
kurulmasından yeni devletlerin ortaya çıkışına, 
bölgede İsrail varlığının tesis edilmesinden bunun 
karşısında diğer Arap topluluklarının rahatsızlı-
ğına, İran Devrimi’nden Körfez Savaşı’na kadar 
modern Ortadoğu tarihinin dönüm noktalarını 
ustalıkla tahlil ediyor. Ortadoğu’daki siyasi ve 
entelektüel hareketleri sosyalizm, liberalizm, 
milliyetçilik ve İslamcılık gibi söylemler çer-
çevesinden değerlendirerek bugünkü yapının 
temellerini açığa çıkarıyor. Lewis, eserinde Orta-
doğu’nun modern tarihini, süreci şekillendiren 
aktörleri ve eylemleri, geçmişe bakan tarafla-
rını ve geleceğe dönük yüzlerini kısa ve özlü bir 
şekilde açıklayıp çözümlüyor.

Ö N E R D İ K L E R İ M

1 2 3 4
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Bu sayımızda “Çağrışımlar / Biz Kimiz?”, “Ahmed Avni 
Konuk & Görünmeyen Umman”, “40 Makam 40 Anlam”, 
“Gönül Makamı & Müziğin Anlamı”, “Yön ve Yol”, “Kalbin 
Aklı”, “Medeniyet Aklı & İnsan Mekân Zaman”, “Osmanlı 
Aklı”, “Anadolu İrfanı”, “Divân-ı Zerefşan”, “Gönül Dağı” 
ve “Bir Kutlu Sefer & Tasavvuf ve Tarikatler” kitapla-
rının yazarı, müzisyen, yazar ve siyaset bilimci Savaş 
Ş. Barkçin’e “Hangi kitapları okuyalım?” diye sordum.  
İşte aldığım cevaplar:

Bu Ülke  
Cemil Meriç / İletişim Yayıncılık

Bütün hayatını kitaplara ve okumaya adayan Cemil Meriç’in hayatından 
kesitleri ve yaşamı boyunca elde ettiği deneyimlerini topladığı bu kitap, 
deneme türünün modern Türk edebiyatındaki en muazzam örneklerin-
den birini oluşturuyor. Yakın Türkiye tarihine ışık tutan kitap, yazarın 
deneyimleri ve yorumlamaları ile ustaca harmanlanıyor. Okurken derin 
düşüncelere kapılıp, yazarın tespit niteliğindeki tanımlamalarında kendi-
nizi kaybedeceğiniz bu eser, Türkiye’nin geçmişindeki sağ-sol çatışmalarını 
anlamlandırma üzerine de bir kaynak oluşturuyor. Yazarın akıcı üslubu 
karşısında kayıtsız kalamayacağınız “Bu Ülke” kitabı ile Cemil Meriç’i hem 
yakından tanıyacak hem de ona büyük bir hayranlık besleyeceksiniz.

Beş Şehir  
Ahmet Hamdi Tanpınar / Dergâh Yayınları

Kaleme aldığı tüm eserleriyle Türk edebiyatında iz bırakmayı başaran 
Ahmet Hamdi Tanpınar, deneme türündeki ustalığını ise Beş Şehir adlı eseri 
ile gözler önüne seriyor. İlk baskısı 1946 yılında yapılan kitap, yayımlan-
dığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Beş Şehir, Türk 
edebiyatında halen deneme türünde yazılmış en önemli eserlerin başında 
geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir’de Ankara, Erzurum, Konya, 
Bursa ve İstanbul’u konu ediniyor. Yazar, bizzat gezip gördüğü ve tarihini 
araştırdığı bu şehirler hakkındaki bilgilerle okuyucusuna rehberlik ederken, 
kendi duygularını da anlatıma dahil ederek kitaba edebi bir ruh kazandırı-
yor. Bunun yanı sıra şehirlerin tarihi dokusuna ve geçmişine de değiniyor. 

Çıkış Yolu 1: Ülkemizin Geleceği   
Sezai Karakoç / Diriliş Yayınları

Bu kitap, dört meydan konuşmasından oluşmaktadır. 1990’da kurulup 
1997’de kapatılan, genel başkanlığını yazarın yaptığı Diriliş Partisi Dönemi 
konuşmalarından olup, ilki, Bursa’da 13 Temmuz 1991’de Fomara Meyda-
nı’nda “Kutlu Millet Gerçeği” adıyla; ikincisi, Adapazarı’nda 17 Ağustos 
1991’de Gar Meydanı’nda “Yüce Devlet Gerçeği” adıyla; üçüncüsü Pendik’te 
18 Haziran 1995’te İskele Meydanı’nda “Millet Toplantısı” adıyla; dördün-
cüsü, Eskişehir’de 21 Ekim 1995’te Odun Pazarı’nda “Batı ve Biz” adıyla parti 
teşkilatlarının düzenlemeleriyle yapılmıştır. Konuşmalar, çok zaruri ufak 
düzeltmeler dışında olduğu gibi alınmıştır. Ancak, gerekli görülen ekler, 
dipnotlarında gösterilmiştir ve konuşmaya ait fotoğraflar konulmuştur. 

Umrandan Uygarlığa   
Cemil Meriç / İletişim Yayıncılık

“Bu Ülke” ile aynı yıl yayımlanan ve zengin bir birikimin ürünü olan deneme-
lerden oluşan elinizdeki kitap, öncelikle “uygarlık” kavramına ışık tutuyor. 
Cemil Meriç, 2000’li yılların eşiğinde hâlâ güncelliğini koruyan “Batılılaş-
ma-çağdaşlaşma-uygarlık” tartışmalarına, ‘70’li yıllarda kaleme aldığı şu 
satırlarla katılıyor: “Kaynaklarından kopan bir intelijansiyanın kaderi, bir 
mefhum hercümerci içinde boğulmak. Umrandan habersizdik, medeniyete ısı-
namadık. İnsanlığın tekâmül vetiresini ifade için kendimize lâyık bir kelime 
bulduk: Uygarlık. Mâzisiz, musikisiz bir hilkat garibesi.” Çağdaş uygarlık 
düzeyinden medeniyetlerin ölümüne, Osmanlı devlet adamlarından büyük 
siyasî eserlere kanat açan geniş soluklu ve güncel bir yapıt.  
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K Ü L T Ü R  S A N A T

Sizi biraz daha yakından tanıyalım. Selçuk Artut kimdir?

Birkaç tane şapkam var. Bunlardan bir tanesi 
akademisyenlik. Sabancı Üniversitesi’nde görsel 
sanatlar ve görsel iletişim tasarım programında 
20 senedir ders veriyorum. Burada sanat, tekno-
loji ve tasarım, ses ve görüntü üzerine verdiğim 
dersler var. Bunların ötesinde bu dersleri verir-

ken bunları üretmemin sebebi olan sanatçı kimliğinden de 
bahsetmem gerekirse uzun süredir eserler üreten bir sanatçı 
olarak, bireysel olarak da bir uğraş içerisindeyim. Tüm bunları 
2000’lerden beri almak gerekirse; müzikle uğraşan, profesyonel 
olarak bunun içerisinde var olan bir müzisyenim. Bahsedece-
ğim şapkalar bu kadar.

  Aynı konu farklı dil

Matematik bölümü mezunusunuz. Alanınızı sanatla  
birleştirme serüveniniz nasıl oldu?

Üniversiteyi olgunlaşma süreci olarak görüyorum. Gelecekte 
ne yapacağına dair net sorularla olduğunuz zaman hayal 
kırıklıkları ya da ileride karşılaştığınız  hayata dair sorunlar 
oluşabilir. Matematiğe olan ilgim hep vardı. Bu ilgi neticesinde 
üniversitede matematik okumak benim için çok doğal bir 
süreçti. Çocukluğumdan bu yana müzik ve sanat beni besleyen 
damarlardan bir tanesiydi. Üniversitede 3.üncü sınıftayken bir 
grupla çalmaya başladım. Müzik benim için hobi olmaktan ya 
da basitçe işlediğim bir konu olmaktansa profesyonel bir nok-
taya gittiğinde, kararımı müzisyen olma yönünde kullandım. 
Matematik bir kenarda değil her zaman bunun içerisinde var. 
Fakat daha sonrasında da yüksek lisans ve doktora aşamasında 
matematik konusunda ilerlemeyip sanat ve felsefe gibi ayrı yere 
doğru evrildiğim bir serüvenim söz konusu. Bana soracak olur-
sanız hepsi de aynı konudan bahsediyorlar fakat dilleri farklı.

Birçok alanla ilgileniyorsunuz. Müzik, akademi, sanat... Ken-
dinizi en ait hissettiğiniz, sizin için özel olan bir alan var mı?

Bu üç şey eşit bir denge yaratıyor. Matematik, sanat ve felsefe. 
Çünkü matematikle uğraşırken sanat konusu hep beni çeki-
yordu. Orada da çok biçimsel ya da forma dayalı birtakım sanat 
eserleri söz konusu olabilir. Ben içinde yaşadığımız döneme 

dair çağdaş ve modern sanatın sonrasında bugünkü sana-
tın bir derdi olması gerektiğini düşünüyorum. O derdi felsefe 
içerisinde sorgulamaya başladım. Daha spesifik konuşmak 
gerekirse  teknoloji ve felsefe konusuna biraz daha eğildim. 
Çünkü ben teknolojiyi eser yaparken kullanan bir sanatçıyım. 
Bunu yaparken tabi ki kendimce sorgulamalar içerisindeyim. 
Acaba bugün gelinen teknolojik gelişmeler bizim geleceğimiz 
için olumlu mu yoksa olumsuz bir noktada mı tüm bunları 
sorgularken felsefe de beni çok fazla besliyor. Bu yüzden tek 
yanıt veremem. Matematik, sanat ve felsefe diyip üç başlık 
belirtmem gerekir.

  Dijital sanat değil teknolojik sanat

Dijital sanat nedir, nasıl ortaya çıktı? Siz dijital sanatın hangi 
türlerini kullanıyorsunuz?

Terminolojiye çok önem veriyorum. Üniversitede ders veren 
birisi olarak ya da bu topraklarda olan birisi olarak yıllardır 
terminolojide büyük sorunlar yaşıyoruz. Dışardan gelme bir-
takım kelimeler, ifadeler söz konusu oluyor. Dijital sanat şu 
anda çok kabul almış olsa da açıkçası benim çok da uygun 
olduğunu düşünmediğim bir terim. Çünkü dijital kavram olarak 
aslında oldukça bayağı analog ve dijital gibi sıfır ve birlerden 
oluşan bir şey için dijital diyoruz ve sonrasında bunu sanata 
yakıştırıyoruz. Örneğin dijital sanat diyoruz ama  bir fotoğraf 
sergisine gittiğiniz zaman dijital fotoğraf sergisine gitmiyorsu-
nuz. O anlamda benim için kelime biraz bayağılaşıyor. Üzerine 
konulan o etiket eserin sanat olmasından öte dijitalliğin övül-
düğü bir noktaya doğru çekiyor. Onun kendine has bir dili var. 
Ben oradan uzak kalmayı daha büyük bir şemsiye terimi olarak 
teknolojik sanat demeyi doğru buluyorum. İçinde yaşadığımız 
çağ teknolojiden etkilenen bir çağ. Bu yüzden de dijital sanat 
başlığını teknolojik sanat diye değiştirmek arzusundayım. 
Peki bunun içerisinde ne var? Sanatın teknolojiyi bir dil ola-
rak kullanmaya başladığı bir yapıdan bahsedebiliriz. Burada 
gördüğümüz eserler salt el beceri ve emeğimle olan şeyler değil. 
Sıfırdan yazdığım kodlarla işi üretiyorum. Bu yüzden işin dijital 
sanattan teknolojik sanata doğru evrilip bu yaratım sürecindeki 
sanatçının rolü durumu var. Orada bu birlikteliğe diyalektik 
yaratıcılık demeyi seviyorum. Teknolojik unsur bu noktada 
yazılım. Bana cevap veriyor, sonra ben bu cevabı işliyorum. 
Belki beğeniyorum belki beğenmiyorum ya da bir yere koya-

Selçuk Artut ile Beyoğlu Kültür Yolu Festi-

vali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde 

“Geomart-ut7” dijital sergisinde Litros 

Sanat ekibi olarak yerimizi aldık. Sanatsal 

çalışmalarıyla insan ve teknoloji ilişkisine 

odaklanan Artut sergideki eserleri yaparken  

görsel ve işitsel malzemelerinin tamamını 

yazdığı kodlarla oluşturdu. Bizleri sergi ala-

nında ağırlayan Artut ile yaptığı çalışmalar 

hakkında bir röportaj gerçekleştirdik. Eser-

lerinde basit geometrik formların hareket 

kazanarak karmaşık formlara dönüştü-

ğünü biz sanatseverlere sunan Artut, “Bazı 

desenler bizim çok şanslı bir coğrafyada 

yaşadığımızın kanıtı. İstanbul’da dolaştığı-

mızda bazı camilerin kapısında gördüğünüz 

ahşap oymalarda var olan desenlerin mate-

matiksel olarak analizlerini yaptıktan sonra 

bilgisayar kodlarıyla üretince onlara bir 

dinamizm kattığını” belirtti.

z.mar@litrossanat.com 

Z E Y N E P  S U D E  M A R

Sanatın  
bir derdi olmalı
Sanatçı, akademisyen ve müzisyen Selçuk Artut: “Üç şey eşit bir denge yaratıyor. Matematik, sanat  
ve felsefe. Matematikle uğraşırken sanat konusu hep beni çekiyordu. Sanata kendimi yoğunlaştırdığım 
zaman ise bu sanatın bir derdi olması gerektiğini düşünüyordum. Orada da çok biçimsel ya da forma dayalı 
bir takım sanat eserleri söz konusu olabilir. Ben içinde yaşadığımız döneme dair çağdaş ve modern sanatın 
sonrasında bugünkü sanatın bir derdi olması gerektiğini düşünüyorum.”

Selçuk Artut
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biliyorum. Dijital sanattan alıp teknolojik 
sanata getirdiğim bu diyalektik yaratıcılık 
konusunda bizim hayallerimizin ötesinde 
işler üretip üretemediğimiz bir dünyadan 
bahsedebiliriz.

  Hissedebileceğiniz ışığı 
yayan yüzeyler

Sanatla iç içesiniz. Klasik sergi kültürünün 
sınırlarını aşıp sergilerinizi dijital olarak 
yaptığınızı görüyoruz. Sizin dijital sergi 
yapmanızın sebebi nedir?

Benim yaptıklarım yazılım ve bilgisayar 
üzerinde veya teknolojik unsurlar olduğu 
için elbette ekran bu sunumun bir parçası 
haline geliyor. Bu gördüğünüz işler benim 
en çok görsel içeren işlerimden biri. Yük-
sek lisansımı da ses sanatı üzerine yaptım. 
Son derece soyut hiçbir görsel öğesi olma-
yan bir şeyden bahsetmek mümkün fakat 
ekran kısmını da sorgulayan bir katman 
var. Çünkü dijital sanat ve teknolojik sanat 
gibi işleri görmeye gittiğimizde görüntüye 
ve ekrana baktığımızı ve buna dayalı bir 
estetik oluşturduğumu düşünüyorum. Ben 
bu bombardımandan rahatsızım. Çünkü 
fizyolojik olarak kaldırılabilecek bir nokta 
değil. Bu tutumu bu planlardan çıkartmak 
için buradaki biçimin bir niyeti var. Daha 
heykelsi bir hale getirmek için bunları 
birer kolonlara çevirmeye çalıştım. Dışarı-
dan bakıldığı zaman ekransı gözükselerde 
2.5 metre boyunda 1.5 metre genişliğinde 
bir ekran pek muhtemel değil. Bu yüzden 

bunlar daha çok heykel biçimini barındıran 
etrafında da dolaşabileceğiniz, hissedebile-
ceğiniz, size ışık yayan bir takım yüzeyler 
olarak da düşünülebilir. 

Bir söyleşinizde günümüz medya sanatının 
temelinin geometri sanatından başladığını 
ve bunun es geçildiğinden bahsediyorsunuz. 
Bize medya sanatından bahseder misiniz?

Terminoloji ile ilgili meselelerim var derken 
bir başka meselem de yeni medya kavramı ile 
ilgili. Yeni kelimesi modernitenin getirdiği 
koşulsuz kabul gibi ortaya çıkıveriyor. Yeni 
medya olduğu zaman herkes bir heyecanla 
yeniyse iyidir gibi davranıyor. Ben tarihe 
biraz daha bütüncül bakmak gerektiğini 
düşünüyorum. Geçmişe gidip sonrasında 
postmodern düşünce anlayışı olarak bah-
setmekte fayda var. Geleneği algılayıp saygı 
duyarak bunu bir yere götürmek benim için 
çok daha yapısalcı bir hal oluşturuyor. Bu 
yüzden günümüz medya sanatının aslında 
geçmişi bırakmadan zenginleştirerek kül-
tür sunması gerektiğini düşünüyorum. Bunu 
sağlamanın yollarından biri olarak da ben 
geometri sanatını bir dil olarak kullanıyo-
rum. Çünkü bundan binlerce yıl öncesine 
giden bir tarihe uzanabiliriz. Buradan Doğu 
coğrafyasına gittiğimizde bugünkü talihsiz 
haliyle Bağdat aslında geçmişin büyük bir 
metropol kenti olarak çok ciddi bir kültürel 
merkezidir. Fakat tüm bunlar göz ardı edili-
yor yani biz medya sanatı derken çoğu kişi 
gibi Batı odaklı bir noktaya getirmeye çalışı-
yoruz. Bunun içerisinde rönesans çok önemli 
bir noktada oluyor. Bildiğimiz birtakım isim-
ler var ama bundan bin sene önce yapılan 
işler mimari ya da dekoratif gözükselerde 
içlerinde çok ciddi bir hazine saklıyorlar. Ben 
de bunları ortaya çıkarmaya çalışıyorum.

Covid döneminden itibaren dijitale olan 
ilgiyi nasıl görüyorsunuz? 

Normal hayatta yaptığımız birçok şeyin 
karşılığını dijital ortamlarda, sanal ortam-
larda bulmaya çalıştık. Hatta birtakım 
müzeler eserlerini bu ortamlarda göster-
meye çalıştılar. Bu herkesin yaşı ermiş de 
olsa çocukluğuna tekrar döndüğü bir dönem 
gibi geliyor bana. Çünkü ben çocukluğumda 
bir sürü bilgisayar oyunu oynadım. Sanal 
ortamlarda ne tür şeyler yaratılabilir bütün 
bunları bildiğim için bana çok doyurucu gel-

medi. O zaman yapılan şeyler dijital sanata 
olan ilgi biraz herkesin tekno kültüre olan 
yaklaşmasıyla oldu diyebilirim. Elbette 
zaman ilerledikçe jenerasyon da onu sahiple-
niyor. Burada sosyal medya yanı sıra iletişim 
araçlarının tamamının dijital hale gelmesini 
göz ardı edemeyiz. Bunlarla beraber ekran 
bağımlılığı gibi bir nokta var ve bu ekranları 
anlamlı hale getirmenin yollarını bulmak 
zorundayız. Bunun için uğraş veriyorum.

Çalışmalarınız ülkemiz başta olmak üzere 
birçok ülkede sergilendi. Sonraki süreçte 
kariyerinize dair neler yapmayı düşünü-
yorsunuz?

“Geomart-ut7” sergimde kullandığım 
yöntemleri anlattığım bir kitap üzerine 
çalışıyorum. Bu kitabı kasım ayında teslim 
edeceğim, nisan ayı gibi New York’ta basıl-
mış olacak. Şunu da belirtmem gerekiyor ben 
yaptığım eserleri nasıl yaptığımı da öğret-
mek istiyorum. Böylece derdimi daha iyi 
anlatacağım. Bunun yanı sıra öyle bir tempo 
var ki sürekli sergi ve projeler söz konusu. 
Böyle bir süreç var fakat geometri sanatına 
değinecek olursak orası öyle bir derya ki içe-
risine girdikçe kendinizi çıkartamıyorsunuz, 
hayranlığınız artıyor. Etraftaki coğrafyayı da 
gezme niyetim var. Bunun içerisinde; İran, 
Özbekistan, Kırgızistan, Korgova ve Kuzey 
Afrika’daki yerler var. Buradaki geometri 
sanatının uygulandığı yerleri daha içselleşti-
recek şekilde gezmek sonra burda edindiğim 
bilgi ve hazineyi yine biçimsel yöntemlerle, 
matematiğini çözüp geometrilerini oluştur-
mak gibi bir yola girdim. Bu biraz zaman 
alacak ve çok keyifli olacak.

Silisyum metaforu

Yüce yaratıcı ana bileşeni silisyum 
olan balçığa ruh üfleyerek insanı 
yarattı, insan ana bileşeni silisyum 
olan çipe akıl rapt etti. Eğer dünya 
ahalisi olarak sonumuz helak olmuş 
kavimlerinkine benzemezse sayısız 
âlemlere açılan kapılar eşiğine ayak 
basmamızı bekliyor.

ABD Kaliforniya merkezli bir teknoloji 
şirketi ve çip üreticisi olan Nvidi-
a’ya yapay zekâ çalışmalarında en 
çok kullanılan iki çip türünün Çin’e 
ihracatını durdurması için talimat 
verdi. Şu anda küresel ölçekte bir 
çip mücadelesi yaşanıyor. “Çipin 
kadar adamsın.” “Çipin kadar konuş.” 
zamanlarındayız artık.

Kum yapısında içerdiği yarı ilet-
ken silisyum deneyiyle çipin ana 
maddesini teşkil ediyor. Yüksek tek-
noloji kumdaki silisyumu mikroçipe 
dönüştürüyor. Bu bilgi bana yıllar 
önce yukarıda okuduğunuz Silisyum 
Metaforu’nu ilham etti.

Mikroçipler yapay zekâ için zihin 
duvarı ve bilinç toprağı oluyor. Yakın 
gelecekte yapay zekâ askeri güç anla-
mına da gelecek malum. Bu nedenle 
şu anda açık ve gizli sürdürülen çip 
savaşlarını izliyoruz.

Mikroçipler, insanların internete 
girmelerine, telefon video konfe-
ransı yapmalarına izin veren akıllı 
telefonlarda, televizyonlarda, GPS 
izleme cihazlarında, kimlik kartla-
rının yanı sıra tıpta kanser ve diğer 
hastalıkların daha hızlı teşhisi için 
kullanılmaktadır.

Küresel ölçekte sokağa çıkma sınır-
lamaları doğal olarak bilgisayar 
ve oyun konsolu gibi elektronik 
cihazlarda talep patlamasına yol 
açtı. Kısıtlamalar nedeniyle tedarik, 
üretim ve dağıtımda sorun yaşayan 
üreticiler talebe yetişemez hale gel-
miş durumda.

Türkiye çip yarışında ipi göğüslemek 
için çabalıyor. Akıllı kimlik kart-
larının bir kısmında YİTAL’in yani 
Yarı İletken Teknolojik Araştırma 
Laboratuvarı’nın imzası bulunuyor. 
Türkiye’de üretilen ilk mikro işlemci 
yine bu laboratuvardan çıkmış. Mik-
ron teknolojisi, Mars’a giden yada 
F-16 larda da kullanılan teknolojiye 
erişmiş durumda. Kendi hücre kütüp-
hanelerine ve tasarım akışına sahip. 
Bunlar artık yerli üretim.

Mikroçipler, akılla donatılmış silis-
yum, yakın geleceğin çehresini 
derinden değiştirecek. Karamsar 
değilim insanın yeryüzünü cennete 
dönüştürme potansiyeli ve isteğine 
sahip olduğunu biliyorum. Yalnız 
derece derece bu sonucu istemeyen-
lerin varlığı da bir diğer gerçeklik.

Ayak bastığı yerlerdeki kültürleri 
yok eden, insan haklarını ‘Öteki’ 
bataklığında boğan, hümanizmi 
hümanioidleştiren ve Akdeniz’i bin-
lerce göçmene mezar yapanların tüm 
insanlığın yararına çalışan düzenleri 
kurma girişimlerine bir türlü sıcak 
bakamıyorum.

Metafiziksizlikle harmanlanan 0 ve 
1’lerden oluşan yapay zekâ dünya üze-
rinde henüz eşi emsali görülmemiş 
bir merhametsizliği sergileyebilir. 
Bizlerin, Müslümanların, Türklerin, 
merhamet bazlı medeniyet telak-
kisine sahip kimselerin, bu gidişat 
hakkındaki düşüncelerinin ve öngör-
dükleri tedbirlerin yakın gelecekte 
dünyanın çehresine şekil verebile-
ceğini hayal etmeyi seviyorum. 

S A D I K  Y E M N İ
s.yemni@litrossanat.com 

  İstanbul çok konuşulacak bir ses coğrafyasına sahip 

Sizce şehirlerin bir sesi, bir cismi var mıdır? İstanbul bir cisim olsa ve o cismin bir sesi olmuş olsa neye benzerdi?

Elbette en klişe cevap kaos olacaktır ama ben kaos ve düzen içerisinde ince bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Kendine haslık İstan-
bul’a kesinlikle renk getiren bir şey. Coğrafya olarak da içinde birçok kültürün olduğu bir yerde bu keşmekeşin olması kaçınılmaz. 
Elbette bir gürültü olarak da bakmakta fayda var. Örneğin yabancı bir  akademisyen yazdığı kitapta Türkiye’yi de ziyaret ederek 
buradaki ses seviyelerini ölçmüştür. Belirttiği değerlere göre 40-50 sene önce ambulansların ses seviyesi 80 desibel civarındayken 
şu an 120’lerin üzerinde. Etrafınızdan bir ambulans geçtiğinde kulağınızı tıkamak zorunda kalıyorsunuz, bu ambulansın çaresizli-
ğinden. Çünkü o da derdini anlatabilmek için daha da yükseliyor. Gittikçe yükselen bu savaş içerisinde biraz gürültülü bir ortama 
dönüştü ama kendimize sakin alanlar yaratmak mümkündür. Ben özellikle boğazda vapurla seyahat ederken o sakinliğe erişebi-
liyorum ama ne oluyor tabi ki buradaki insanlar etrafta çok da sıklıkla rastladığımız bir şekilde kulaklık takarak kendilerine bir 
başka ses dünyası yaratmaya çalışıyorlar. Bunu biraz göz ardı ediyoruz ama İstanbul, üzerine çok söylenecek çok konuşulacak bir 
ses coğrafyasına sahip.

  Eğitimi kişiselleştirme taraftarıyım

20 senedir üniversitede ders veriyorsunuz. Öğrencilerinize ve dünya gene-
line baktığımızda değişen tabloda neler var?

Eğer bir akademisyenlikten bahsediyorsanız çok ciddi bir değişim var. 
Benim aldığım eğitimin karşılığındaki kişiyle ben aynı rolü üstlenmiyo-
rum. Sınıftaki rolümüz bir rol model olmak olsa da ben daha çok fırsat 
yaratıcı olarak hatta kürasyon gibi de düşünüyorum. İnsanların bilgi ve 
beceri yöntemlerini geliştirmesi, sadece bir okulda olmakta değil sonuçta. 
İnternet ve çeşitli verilerden beslenerek kendinizi geliştirmeniz mümkün. 
Fakat bu sefer bir kaosla karşı karşıyasınız. O kaosun içerisinde düzenli, 
onlara has bir eğitim sunmak zorundasınız. Bu yüzden ben eğitimi çok daha 
kişiselleştirme taraftarıyım. Ben sınıf içerisinde en iyi yapan değil, öğrenci 
kendi bilgi ve becerisini nasıl aşabilmiş ona çok daha kıymet veriyorum.

  Desenlere bir  
dinamizm katıyorum

Yaptığınız işi en basit şekilde nasıl 
anlatırsınız?

Birtakım görsel formlar var. İlk bakış 
açısından çekici olsa da anlatmaya 
çalıştığım gittikçe derinleşen farklı 
fikirler barındırıyor. Basitlik nokta-
sından gitmek gerekirse arkamda 
gördüğünüz figürler bundan binlerce 
yıl öncedir. Geometri ile sanat yapma 
olgusunun yenilenen bir uğraşı diye-
bilirim. Bazı desenler çok şanslı bir 
coğrafyada yaşadığımızın kanıtı. 
İstanbul’da dolaştığımızda bazı cami-
lerin kapısında gördüğünüz ahşap 
oymalarda var olan desenlerin mate-
matiksel olarak analizlerini yaptıktan 
sonra bilgisayar kodlarıyla üretince 
onlara bir dinamizm katıyorum. Ani-
masyon oluşuyor. Hareket ediyorlar, 
renk ve biçim kazanıyorlar. Bununla 
beraber de karşımızda kaos ve düzen 
arası bir şey oluşuyor. Basitlikten girip 
gittikçe karmaşıklaşıyor. Karma-
şıklıkla ilerleyen basitlik yakalayan 
sonra da bu sorgulamaları gittikçe 
derinleştirdiğimiz bir şey ortaya koy-
maya çalışıyorum.

Zeynep Sude Mar ve Selçuk Artut
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fazla beklentİnİn karşılığı

kısır senaryolar
Dijital ekranda; “Dijital platformlara 
fazla mı bir anlam yüklüyoruz?” sorusu, 
dijital platformlardan haberler, Netflix 
yapımı “Cici” ve Mubi’de yayınlanan 
“Okul Tıraşı” filmleri yer alıyor.

 “BluTV”  
kayıplara karıştı

İlk yerli platformlarımızdan “BluTV” uzun zamandır 
bir sessizlik içerisinde. Bazı proje haberleri geliyor. 
Ama görücüye çıkan ve bir gündem yaratan projesi 

uzun zamandır yok. “7 Yüz”, ve “Masum” projeleriyle 
bir seviye ortaya koyan BluTV sonrasında “Sıfır Bir”, 
“Bozkır”la o seviyeye devam etti. “İlk ve Son”, “Saklı” gibi 
dizilerle ilgilisine bir seyir sunsa da bir seviye ortaya 
koyamadı. 

Yeni dönem için planlanan projelerin haberi geliyor. 
Aynı zamanda kütüphanesine eklediği uluslararası 
yapımlarda da farklı, özgün bir içerik bulundurmuyor. 
Örneğin Hulu yapımı “Ramy” dizisi platformlar arasında 
BluTV’de bulunuyordu. Yeni sezonu yayınlanan dizinin 
BluTV’ye gelip gelmeyeceği meçhul. 

En yeni duyurulan projesinden bahsedelim ve seni bir 
an önce sahalarda görmek istiyoruz BluTV diyelim. 
“Magarsus” dizisi Sarıbahçe’de narenciye tüccarlığı 
yapan Kurak ailesinin kendi içlerinde ve diğer düş-
manları ile yaptıkları mücadeleyi anlatacak. Dizinin 
kadrosunda usta oyuncu Ercan Kesal, Berkay Ateş, 
Merve Dizdar, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Gölgedar yer 
alıyor. Çekimleri başlayan dizinin yayın tarihi ise henüz 
belli değil. 

 Gözün vicdanı  
var mıdır? 

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan 
filmlerinden “Okul Tıraşı” birkaç 
gün önce Mubi kütüphanesine 
eklendi. Ulusal ve uluslararası 

başarılı bir festival süreci vizyona giren 
orada da bir kitle bulduğunu biliyoruz. 
Mubi’ye eklenmesiyle daha farklı bir kitle 
için görünür oldu. “Okul Tıraşı” yönetmen 
Ferit Karahan’ın ilk uzun metrajı. Gerçek 
bir hikâyeye dayanan filmde Yusuf’un 
bürokrasi ve vicdanla olan karşılaşması 
anlatılıyor. Van’da bir yatılı okulda geçen 
filmin çarpıcı ve rahatsız edici bir gerçek-
liği bulunuyor. Yatılı okul soğukluğunu, 
kimsesizliğini her anında hissediyorsu-
nuz. Yusuf’un arkadaşı can mücadelesi 
verir. Hastaneye gitmesi gerekir. Ama yol 
kapalı olduğu için bu süre uzar. Uzayan 
bu süre zarfında okul müdürü ve yönet-
menlerin tepkisiyle insan canı karşısında 
neyin önemli olduğu görünür. Görünen 
her şey vicdanı rahatsız eder. Bütün her 
şeyi çocuk Yusuf’un gözüne yüklemek de 
ne kadar doğru bilmiyorum. Ama yönet-
men yüklemiş.

r.bulut@litrossanat.com 

R A B İ A  BU LU T

D İ J İ T A L  E K R A N

 İsmi “Cici”  
ama kendi değil

Yaptığı her işle olay olan Berkun 
Oya’nı yeni filmi “Cici”de olay oldu. 
Aynı isimlerle bazen farklı birkaç 
eklemeyle çeşitli yapımlar üretiyor 

Oya. Ama çalıştığı oyuncuları tiyatro oyunu, 
dizi ve film içerisinde farklı biçimlerde, 
rollerde çalıştırmayı ihmal etmiyor. Başrol-
lerinde Okan Yalabık, Funda Eryiğit, Olgun 
Şimşek, Fatih Artman, Ayça Bingöl, Nur Sürer 
ve Yılmaz Erdoğan yer alıyor. Oya, İç Anado-
lu’da yaşayan bir ailenin hikâyesini anlatıyor. 

Bu hikâyede televizyon, TRT, baba olmak ve 
aile olmak merkezde yer alıyor. Bir ailenin 
geçmişi ve 30 yıl sonrası bir arada yer alı-
yor. Köylü olmak, şehirli olmak, aşık olmak, 

kadın olmak, baba olmak, merhametli olmak 
şeklinde uzayan seride bir “olmak” dünyası 
anlatılıyor. 

Babanın kaybıyla ailenin hayatı değişiyor. 
30 yıl sonra döndükleri evlerinde ise hem 
babalarının ölümü hem de kendi aralarındaki 
uzaklıkla ilgili bir hesaplaşmaya girerler. Bu 
hesaplaşmada yarım kalan aşklar, anılarda 
yer alır. Anneleri ise artık bugünü unutmuş, 
geçmişte yaşamaya başlamıştır. Geçmişin 
vicdan yükü onunla gelir.

Berkun Oya’nın Netflix için yaptığı ilk işi “Bir 
Başkadır” sonrasında yaptığı her işte beklenti 
en üstlerde oluyor. “Cici” içinde bu beklenti 
söz konusuydu. 

Beklentiler yüksekti ama havada kaldı. Oya 
“Babayı kim öldürdü?” sorusuyla sona kadar 

gitmeye çalıştı. İki buçuk saatlik süre boyunca 
bu çaba olmadı. O sorunun cevabı sahneden 
ve o ana kadar gelen süreçten belliydi. Aynı 
zamanda karakterlerindeki donukluğun sını-
rını zorlamış. Zorladığı içinde elinde kalmış. 
Nur Sürer, Olgun Şimşek ve çocuk oyuncu-
ların oyunculukları bu yorumun dışında. 
Uzun planlar ve müzik kullanımı ise Oya’nın 
imzası olarak duruyor. Özellikle çocukların 
birbirine ilan-ı aşkı sırasında çalan İstiklal 
Marşı sahnesi gönlümde taht kurdu. Oya yap-
tığı işlerle konuşulmaya devam edecek. Ona 
şüphe yok ama “Bir Başkadır” kadar olacak 
mı? Bilinmez.

Dijital olarak ortaya çıkan bir gazete 
olduğumuz için dijitalleşme nokta-
sında neler olduğu bizim için ayrı bir 
önem taşıyor. Dijital ekran sayfası 
içinde dijital platformlar baş köşede 

oluyor. Yaptığımız röportajlarda da çeşitli açıdan 
bu soruyu yöneltiyoruz. Yönelttiğimizde çoğunda 
daha bir zamanı olduğu ortaya çıkardığı etkiyi 
görmek için cevabı karşımıza çıkıyor. O zaman 
akıllara “Dijital platformlara fazla mı bir anlam 
yüklüyoruz?” sorusu geliyor. Sorunun cevabı 
“Evet, bir anlam yüklüyoruz.” Çünkü binlerce 
içeriğe sahip gibi gözüksekte aslında belli form-

larda, kalıplarda şeyler izliyoruz. Sadece ülkesi, 
oyuncusu, süresi değişiyor. Yerli yapımlar içinde 
aynı durumlar geçerli. Yüklenen anlamın fazla 
mı olduğu ise ayrı bir tartışma söz konusu. Dijital 
platformların izleme deneyimi, yapım üretimi ve 
teknik açıdan yarattığı dönüşüm her geçen ilerli-
yor. Senaryo ve hikâye üretimi açısından ise bir 
kısırlık meydana geliyor. Meydana gelen kısırlıkta 
seyir zevkini zedeliyor. Sosyal medyaya ise mal-
zeme oluyor. 

İşin felsefi ve sosyolojik tarafına baktığımıza göre 
biraz da dijital platformlar haberlerine yakından 

bakalım. Disney Plus’un iddialı dizisi “Atatürk”ten 
ilk fragman yayınlandı. Aras Bulut İynemli’nin 
Atatürk rolünde ilk kez görüldüğü sahnelerin beğe-
neni de oldu beğenmeyeni de. Disney Plus’un bir 
diğer yeni projesi “Ben Gri”nin yayın tarihi belli 
oldu. Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın başrollerde 
yer aldığı dizi 16 Kasım’da yayınlanacak. Disney 
Plus bölümleri yayınlama konusunda iki projedir 
haftada bir bölüm şeklinde gidiyor. “Ben Gri”de bir 
değişiklik olacak mı hep beraber göreceğiz. Son 
haberimiz ise yine bir Disney projesinden geliyor. 
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan “Organize İşler” dizi-
sinin hazırlıkları için kolları sıvadı. 
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Ev Hapsi  
(Film)
Üniversitede hoca olan David, sosyal 
medyada belediye başkanını yol-
suzlukla suçlayınca devlet aygıtı 
karşılık vermekte gecikmez. Haksız 
yere uluslararası bir fondan zim-
metine para geçirmekle suçlanan 
David, ev hapsine mahkûm edilir. 
2021 yılı yapımlı filmin yönetmen 
koltuğunda yönetmen Aleksey Ger-
man Jr. oturuyor.

Little Women  
(Dizi)
Birbirlerinden başka kimsesi olma-
yan üç kız kardeşin iş yerlerinde, 
hayatlarında yaşadıkları sorunları, 
problemleri anlatan dizinin her 
hafta yeni bölümü Netflix kütüp-
hanesine ekleniyor.

Deha (Film)
Hayatı başarısızlıklarla dolu olan 
Frank Adler karakterini canlandı-
ran Chris Evans, Florida kırsalında 
yeğeni Mary’yi büyütürken, Mary’nin 
okula başlamasıyla birlikte hemen 
yetenekli olarak yaftalanması sebe-
biyle Mary’nin annesi Evelyn ile kızı 
büyütme konusunda bir savaşa girer. 
Girilen savaş her iki taraf içinde zorlu 
bir süreç olacaktır.

Beatiful Boy  
(Film)
Beautiful Boy, David ve oğlu Nick’in 
ilişkisini konu ediyor. Nick par-
çalanmış bir ailenin çocuğudur. 
Annesi Vicki ile babası David boşan-
mıştı ve mahkeme onun velayetini 
annesine vermiştir. İyi bir baba 
olan David boşanmanın ardından 
oğlundan uzak kalsa da onunla 
ilgilenmeyi ihmal etmez

Beni Kendimden Koru 
(Dizi)
Tarsus’ta CG motor ustası olan 
Kemal Usta’nın yanında yetişmiş 
ve ünü Anadolu’ya yayılmış iki CG 
pilotu kuzen otobanda yapacakları 
sıradışı yarışa hazırlanır. Toroslar-
daki CG dünyasının derinliklerine 
doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.

Yangın Gecesi (Film)
Yangın Gecesi, savaşın yıktığı bir 
şehirde yaşayan üç genç kızın haya-
tına odaklanıyor. Mısır ve haşaşların 
yetiştiği bir dağ kasabasında yaşa-
yan kızların saçları erkeksi bir hava 
katacak şekilde kesilir. Onların aile-
leri, kızlarının kaçırılma tehdidine 
karşı, yeraltında saklanacak yerler 
yapar. Anneleri onları, köle olmak-
tan, ölmekten kaçmak için eğitir. 
Kendi dünyalarını yaratan kızların 
hayatı, içlerinden birinin sakladığı 
yere zamanında varamadıklarında 
değişir.

The Good Place  
(Dizi)
Dizi, öldükten sonra kendisini The 
Good Place adlı yerde bulan Elea-
nor’un yaşadığı maceraları konu 
ediyor. Dünyada pek de iyi bir sicile 
sahip olmayan Eleanor, buraya yan-
lışlıkla gönderildiğini fark etse de 
bunu çevresindekilerle paylaşmaz.

Balon Pilotları  
(Film)
Film 1862 yılında geçiyor. Hırslı bir 
bilim adamı ile varlıklı bir kadının 
sıcak hava balonu ile daha önce  hiç 
çıkılmamış bir yüksekliğe çıkma 
hikayesini konu alan film ikilinin 
hayatta kalma mücadelesine odak-
lanıyor.

Bir MFÖ Belgeseli
50 yıla yaklaşan mazisiyle sadece 
Türkiye’nin değil dünyanın da en 
uzun süreli müzik gruplarından 
biri olan MFÖ’nün daha önce hiç 
yayınlanmamış görüntülerini ve 
sahne arkasında yaşananları bu 
belgeselde bulacaksınız.

The Chi (Dizi)
Şikago’nun g üney k ısmında; 
çocuklar okula, aileleri işe gitmek 
için hazırlanıyordur. Gençler para 
kazanmaya çalışıyor, yaşlılar ise 
çitlerinden dışarıya bakıp etrafı 
izlemektedir. Fakat bu zor böl-
gede, gerçek tehlikeler vardır; basit 
kararlar hayat meselesi sonuçlar 
getirebilir. The Chi, rastlantı sonucu 
birbiriyle tanışmış ancak bağlılık 
ve affedilme ihtiyacıyla birbirine 
bağlanmış bir grup bölge sakininin 
hikayesi.

01 01 01 01 01

Jim’le Tanışmak  
(Belgesel)
40 sene boyunca Paris’teki evinde 
herkesi davet ettiği pazar yemek-
leriyle bilinen Jim Haynes, aynı 
zamanda 60’larda avangard sanat 
çevresini derinden etkilemiş bir 
figür. Jim’le kâh kahvaltı masa-
sına oturup kâh Paris, Londra ve 
Edinburgh arasında mekik doku-
yarak, yaşamında geriye yolculuk 
ediyoruz.

The Good Nurse  
(Film)
İşi başından aşkın bir yoğun bakım 
hemşiresi, özverili yeni iş arkada-
şından işte ve evde destek alır. 
Ancak bir hastanın beklenmedik 
ölümü, şüpheleri bu yeni hemşireye 
çeker. Canınız neyi isterse izleyin. 
Gerçek olaylardan uyarlanan bu 
tüyler ürpertici gerilimde Oscar 
ödüllü Jessica Chastain ve Eddie 
Redmayne başrolde.

Hanna (Dizi)
2011 yapımı aynı isimli filmden 
uyarlanan dizi olağanüstü avlanma 
ve savunma yeteneklerine sahip bir 
genç kızın, aslında kim olduğunu 
öğrenmeye çalışan bir CIA ajanın-
dan kaçma hikayesini işliyor. 

The Oceanmaker  
(Animasyon)
Denizler kurumuştur ama cesur 
bir pilot, kalan son su kaynağı olan 
bulutların kontrolü için gökyüzü 
korsanlarına karşı savaşır.  

Kırmızı (Animasyon)
Kırmızı, ergenliğin getirdiği sorun-
ların altında sıkışıp kalan on üç 
yaşındaki Mei Lee’nin hayatına 
odaklanıyor. Baskıcı olduğu kadar 
koruyucu bir anne olan Ming, 
kızının yanından uzaklaşmasını 
istemez. Ancak bu durum Mei Lee 
için oldukça talihsizdir. Hem iliş-
kilerindeki hem de vücudundaki 
değişikliklerle uğraşan Mei, heye-
canlandığı zaman dev bir pandaya 
dönüşür.

02 02 02 02 02

03 03 03 03 03

d İ j İ t a l  p l a t f o r m l a r d a

ne var ne yok?
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E
senler Belediyesi, “Evliya Çelebi 

Kültür Sanat Sezonu” açılışı ile 

etkinlik  sezonunu başlattı. Tarihi 

bir mekanda gerçekleştirilen açı-

lışta hem sanatçılar hem de sanatseverler yer 

aldı. Litros Sanat kültür sanat ajandası olarak 

biz de oradaydık. Gözlemlerimizi bu sayımız 

için kaleme aldık. Opera severlere güzel bir 

haberimiz var. Fransız besteci Georges Bizet’e 

ait olan Librettosu Ludovic Halevy ve Henri 

Meilhac tarafından yazılan “Carmen” operası 

19 Kasım’da AKM’de gösterilecek. Arter Gale-

ri’de uykunun sanat halini anlatan “Koyun 

Koyuna” sergisi de kapılarını sanatseverler 

için açtı.
S E LVA  Y E Ş İ L

s.yesil@litrossanat.com 

Litros Sanat’ın bu sayısında sizlere Esenler Belediyesi’nin 
kültür sanat sezonu açılış etkinliğindeki gözlemlerimi akta-
racağım. Her yıl değerli bir ilim insanının isminin verildiği 
kültür sanat sezonuna bu yıl “Evliya Çelebi” adı verilmiş.  Bu 
kültür sanat sezonunda Esenler Belediyesi’nin katkıları ile 
Evliya Çelebi’nin ruhunu şad etmek üzere diyar diyar gezmek 
nasip olsun tüm sanatseverlere temennisinde bulunalım. 

Esenler Belediyesi’nin  Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzen-
lediği kültür sanat sezonu açılış etkinliğine geriye dönüp 
baktığımda yukarıdaki temenimin gerçekleşeceğine inanı-
yorum. “Neden?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Sezonun 
açılış töreninde Esenler Belediyesi Kültür İşleri’nin geçmişteki 
ve gelecekteki etkinliklerini yakından görme fırsatımız oldu. 
Ki zaten biz takipçisiydik etkinliklerin bu ayrı mesele. Tertip-
lenen etkinliklere baktığınızda her branştan sanat faaliyetleri 
olduğunu görüyorsunuz. Belediyenin bünyesinde tiyatro, 
sinema, söyleşi, gençler için kurslar, çocuklar için etkinlikler 
düzenleniyor üstüne üstelik bu etkinliklerin hepsi ücretsiz. 
Sadece bunlar da değil Esenler Belediyesi bir televizyon kanalı 
gibi de gelişmiş prodüksiyonlu işler yapıyor. Şehir Ekranı TV, 
Esenler Radyo bu çalışmaları üreten yayın ekranlarından 
ikisi. İçeriklere Youtube üzerinden de ulaşabiliyorsunuz. 
İçeriden aldığımız bilgiye göre Esenler Belediyesi’nin sosyal 
medya mecralarındaki içeriklerine erişim sayısı 86 milyona 
ulaşmış. Adeta çöplüğe dönen sosyal medyada bu tarz kaliteli 
ve filtreli içeriklerle karşılaşmak ve içeriklere talep olması 
sevindirici haber.

Kültür sanat rüzgarı 
Esenler’den istiyor

“Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu” açı-
lış etkinliğinde bir diğer gözlemim  ise 
etkinliğe katılımın hayli fazla olmasıydı. 
Gazetecilerden, sanatseverlere herkes ora-
daydı. Etkinliğe katılan İstanbul İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’ın 
konuşmasında verdiği mesajı çok değerli 
ve dikkate alınası buldum. Yılmaz’ın 
vurguladığı nokta “Etkinlik yapalım 
ama etkinlik yapmak için yapmayalım, 
niteliğin artırıldığı etkinlikler kültür 
sanat hayatına ivme kazandırır.”şeklin-
deydi. Coşkun Yılmaz’ın dikkat çektiği 
noktayı önemli buluyorum. İstanbul’da 
birçok kurum binlerce etkinliğe imza 
atıyor. Etkinliklerin içeriğine baktığı-
mızda hepsi birbirinden güzel ve kıymetli. 
Fakat bazı etkinliklere baktığımızda ise 
sırf dostlar alışverişte görsün refleksi ile 
yapılmış olduğunu görüyoruz. Kurumların 
etkinlikleri düzenlerken ki bu etkinlikler 
kültür sanat etkinlikleri ise ince eleyip 
sık dokunması gerekiyor. Kurumların 

bu işlere niyet ettiğinde alanında uzman 
kişilerden danışmanlık almaları, yapılan 
etkinliğin çıktısının ne olacağını iyi analiz 
etmesi gerekiyor. Yoksa bu işler bir yerden 
sonra rutine binince ve  alelade yapılınca 
hem harcanan paraya yazık oluyor hem 
de etkinliğe katılanların vaktinden çalı-
nıyor. Medeniyet kurmak ya da var olan 
medeniyeti geliştirmek titiz yapılmış işle-
rin sonucunda oluşuyor. Bu bağlamda bazı 
noktaları gözden kaçırmamakta fayda var. 

Esenler Belediyesi’nin düzenlediği 
“Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu” açı-
lışını beğendiğimi söyleyebilirim. Tarihi 
mekanda gerçekleşen açılışta Şehir 
Ekranı’nın yayınları da çok kıymetliydi. 
Belediyenin Kültür İşleri’ndeki ekibin genç 
ve dinamik olması dikkatimi çekti. Kali-
teli işlerin kimler tarafından üretildiğini 
görmek ve bu ekibin vizyoner bir ekip 
olması beni hayli mutlu etti.

 Nitelik, kültür sanata ivme kazandırır

Dünyanın en seçkin opera eserle-
rinden olan ve dünya genelinde 
en çok sahnelenen  operaların 

başında gelen, bestesi  Fransız besteci 
Georges Bizet’e ait olan “Carmen” operası 
Atatürk Kültür Merkezi’nde 19 Kasım’da 
sanatseverlerle buluşacak. AKM’de sah-
nelenecek Carmen Operasını İtalyan 
rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglin’i 
sahneye koydu. Eseri İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi Orkestrası’nı Şef  Zdravko 

Lazarov yönetecek. İlk kez 1875 yılında 
Paris’te sahnelenmiş ve sert eleştirilere 
maruz kalmıştı Carmen Operası. Döne-
minde anlaşılmayan her sanat eseri 
gibi bestecisi Bizet’in ölümünden sonra 
dünya çapında ününe kavuştu. Operanın 
hikayesi, 1830’lu yılların İspanya Sevil-
la’sında geçiyor. Eser baş kahramanı 
çingene kızı Carmen’in asker Don Jose 
ile yaşadığı aşkı anlatıyor.

 Fransız operası “Carmen” Taksim’de

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

Uyku her canl ının olmazsa 
olmazı, canlı yaşamının biyolo-
jik zorunluluğu.  Peki ya uykuya 

hiç estetik bir kaygı ile baktınız mı? 
Cevabınız  “hayır” ise hiç dert etmeyin 
sanatçılar uykuyu da sanata dönüştürdü. 
Arter Sanat Galerisi’nde “Koyun Koyuna” 
başlıklı sergide uyku temasıyla bağlantılı 

mahremiyet ve paylaşım, birey ve toplu-
luk, kucaklanma ve kısıtlanma, direniş 
ve teslimiyet, ilerleme ve tekrar gibi kav-
ramlar anlatılmış. Küratörlüğünü Eda 
Berkmen’in yaptığı “Koyun Koyuna” ser-
gisi uykunun geçmişle ve bilinçdışımızla 
olan bağını anlatmış... Sanatseverler 29 
Ocak 2023’e kadar sergiyi gezebilir.

 Uykunun sanat hali


