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  Dijital sanat geleneksel sanata öykünüyor
Sanatçı Alper Yeşiltaş: “Dijital sanat geleneksel sanatın uyandırdığı duyguları 
uyandırmaya ya da yorumlamaya çalışıyor. Ancak bana göre dijital sanat tamamen 
yeni duygularla ilgili. Demek istediğim, dijital sanatın uyandırabileceği duygular o 
kadar farklı yerlerde ve keşfedilmemiş durumda ki bu duygular ortaya çıkartıldıkça 
birçok dijital sanat formatı oluştuğunu göreceğiz” diyor. 
Ali Demirtaş’ın  haberi sayfa 12’de.
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  “İstanbul Lavtası”na  
ilgi arttı
Udi Enver Mete Aslan: “Ud nispeten pek çok kişi-
nin adını, sesini, şeklini bilip öğrenmeyi istediği 
bir enstrüman olmasına rağmen ki halen de bu ilgi 
devam etmekte olup ‘İstanbul Lavtası’ böyle değildi. 
Son yıllarda çeşitli konserlerde icra edilmesi, albüm-
lerde çalınıyor olması insanları bilgilendirdi ve ilgi 
artmış oldu. Çevreden tarafıma akseden sorgu-
larla bu ilginin arttığını yakından görebiliyorum.” 
Hakan Akar’ın röportajı sayfa 2’de.

  Herkesin yaşadığı şehre 
sorumluluğu olmalı
Fotoğrafçı Erdal Yazıcı: “Fotoğrafçıların ilk önce 
yaşadıkları şehre karşı bir sorumluluğu olmalı. Ona 
saygıyla hizmet etmeli. O şehrin geleceğine dair bir 
sorumluluk üstlenmeli.  Şehrin başına gelen afetlerde 
orada olmalı. Örneğin ben İstanbul’da meydana gelen 
büyük depremde ilk günden itibaren Avcılar’da fotoğ-
raf çekmeye başladım. Bunlar vesikadır ve belgedir.” 
Ahmet Dur’un röportajı sayfa 4’de.
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  Bir anlam boşalması 
içindeyiz
Yazar Abdullah Kasay: “Öykünün atmosferi gereği 
biraz da o yalpalayan iklimde ortaya çıkan bir 
dizim. Her şeyin silikleştiği bir atmosferde tatsız bir 
duygunun ifade ediliş biçimi belki de. Bu tarz ifade 
edilişler bazı öyküleri anlamlı kılabilir evet ama 
yine de bir ‘anlam boşalması’ içindeyiz her birimiz.” 
Şeyma Subaşı’nın röportajı sayfa 6’da.
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  Platformlar yarışı devam ediyor
Dijital ekranda; Disney Plus’ın yeni yıl hamlesi Recep İvedik  
serisinin son filmi, Mubi’de yayınlanan Kafkasya yapımı “Yum-
rukları Gevşetmek” filmi ve “Dijital Platformlarda Ne Var Ne Yok?” 
bölümü yer alıyor. 
Rıza Oylum’un yazısı sayfa 14’te.

  Yeni yıla yeni sanat rotaları
Sanat ajandasının 2023 rotasının ilk durakları; Arter’de sergilenen 
“OyunBu” sergisi,  Norveçli yönetmen Kristoffer Borgli’nin “İlgi Man-
yağı” filmi ve AKM’de 14 Ocak’ta sahnelenecek “La Bayadère” balesi. 
Selva Yeşil’in yazısı sayfa 16’da.
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Roman kahramanlarının arz-ı endam ettiği karnaval  
tadında geçen “Roman Kahramanları Festivalleri”nin amacı-
nı, kuruluşunu ve dijitalleşen dünyada roman kahramanları-
nın yerini; şair ve yazar Ercan Yılmaz, 7. Roman Kahraman-
ları İstanbul Edebiyat Festivali kurucularından Ömer Asan ve 
yazar Hasan Öztürk’e sorduk.  

Rabia Bulut’un haberi sayfa 8’de.

BU KARNAVAL
EDEBİYATLA SINIRLARI
KALDIRIYOR
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ABDULHAMİT GÜLER ŞİRİN PANCAROĞLU
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Besteci ve enstrüman icracısıyım. Festival 
ve konserler kapsamında sahne çalışma-
larım devam ediyor. Ud ve İstanbul lavtası 
çalıyorum, aynı zamanda bu konular 
üzerine teorik araştırmalar yapıyorum. 
Kocaeli Üniversitesi Devlet Konserva-

tuvarında Türk Müziği Bölümü öğretim üyesiyim ve 
Devlet Konservatuvarı Müdürü olarak idari görevim 
2018 yılından beri devam ediyor.

Ud enstrümanına ilginiz nasıl başladı?

13 yaşlarında annemin teşviki ile o dönemki ismi 
İzmit Belediyesi Konservatuvarına başladım, 4 yıl-
lık çok kapsamlı bir eğitim aldım. Öğretmenlerimiz 
Türkiye’nin sayılı isimlerinden müteşekkil idi. İzmit 
Belediye Konservatuvarındaki eğitimim bittiğinde, dör-
düncü senenin sonunda aynı zamanda lise de bitmiş 
ve üniversiteye gitme zamanı gelmişti. O yıllarda Tür-
kiye’de istediğim Türk müziği eğitimini veren sadece 
üç üniversite vardı. Ben önce 1997 yılında Ege Üniver-
sitesi’ne kaydoldum, ardından da 1998 yılında İTÜ Türk 
Musikisi Devlet Konservatuvar Kompozisyon Bölümü-
nün sınavlarını kazanarak İstanbul’da çalışmalarıma 
devam etmeye başladım. Ud yine annemin tavsiyesi ve 
benim de sevmemle hayatıma girdi.

Bilmeyenler için ud çalmak dışarıdan çok zor görülü-
yor. Sanatçı gözüyle anlatır mısınız zorluklarını ya da 
bu enstrümana başlamak isteyenler için önerilerinizi 
anlatır mısınız?

Bu soru karşıma çok defa çıkmıştır ve de çıkmakta. 
Öncelikle şunu söylemeliyim kolay enstrüman yoktur. 
Her çalgının kendine özgü zorlukları bulunmaktadır. 
Yaylı çalgılarda farklı konular, üflemeli çalgılarda farklı 

konular öğrenciyi zorlamakta. Ud’un perdesiz oluşu 
genelde insanların aklındaki soru işaretidir. Ud’un 
tekne yapısının büyük olması gövdesinin insan ergo-
nomisini zorlayacağı öngörüsü özellikle kadınlar için 
kullanımı zor olacağı hakkında öngörüler bulunmak-
tadır. Fakat çalışıldıkça insan vücudu bu yapıya uyum 
sağlamakta ve kulak algısının gelişmesi ile kişinin 
perdesiz yapıya kolaylıkla hâkim olması mümkündür. 
Kısacası zor veya kolay ayrımı hususuna katılmıyorum.

Lavta ve ud arasındaki fark nedir? Bazen bu çalgıları 
birbiriyle karıştıranlar da oluyor.

Lavta uddan farklıdır, teknesi uda göre daha küçüktür, 
tel sayısı uda göre daha azdır, perdelidir, sapı uzundur… 
En önemlisi de müziği farklıdır, icra tekniği farklıdır. 
Yaptığım araştırmalarda “Lavta” denildiğinde insanın 
gözünde birkaç model canlanmaktaydı. Bu ifadeyi, Rum 
müzik insanları farklı anlarken, Avrupa müziğinde 
başka bir anlama gelmekteydi. Hatta içinde bulundu-
ğumuz coğrafyada makam müziğini icra edebilen bir 
lavta modeli olarak 19. yüzyılın tercih edilen çalgıla-
rından biri olduğunu müzikolog Henry George Farmer 
ifade etmiştir. Avrupa Lavtası, Barok Lavtası, Rönesans 
Lavtası, Girit Lavtası gibi çalgılarla isim benzerliği 
bulunsa da müzik olarak tam anlamıyla kendine özgü 
bir kişiliğe sahip olduğunu söylenebilir. En önemlisi 
ise Türk müziği makamlarını ifade edebilen bir perde 
sistemi tesis edilmiş olması ve dönemin eğlence müzi-
ğinde büyük ölçüde kullanılıyor olmasıdır. Bu yüzden 
O’nun İstanbul’un “İstanbul Lavtası” olduğu ve bu isimle 
anılması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. “Lâvta” 
kelimesinin kökeni, Arapça’da “el-ud” dur. İtalyanca 
liuto, Almanca laute, İspanyolca laud, Yunanca laouto 
ve en yaygın ismi ile İngilizce lute olarak tabir edilir. 
Mahmud Ragıp Gazimihal, 1961 tarihli Musiki Sözlüğü 
isimli eserin 147. sayfasında bu isim konusunu şöyle 
anlatır: “Endülüs gibi Şarklı ülkelerden ve muhtelif 

M Ü Z İ K

  Türk sanatçının eserleri 
New York’ta sergileniyor
ABD’nin en hareketli şehirlerinden olan 
New York’taki bazı reklam panolarında 
yerel sanatçıları tanıtmak ve desteklemek 
için seçilen sanatçıların eserleri reklam 
panolarında sergilendi. yağlı boya tabloları 
yapan sanatçı Sanem Altaylı’nın eserleri 
de binlerce başvurunun içinde öne çıkarak 
kentteki reklam panolarında yer buldu. 
Sanem Altaylı, eserleri New York bilbord-
larında yerini alan ilk Türk sanatçı oldu.

  “For Sama” özel  
gösterimiyle Türkiye’de
Suriye’deki halk ayaklanmasının 
başlangıcına, savaşa ve kuşatmaya 
5 yıl boyunca şahitlik eden Waad 
Al- Kateab’ın yaşadığı o yılları kame-
rasıyla kaydetmesi ile ortaya çıkan 
300 saati aşkın görüntülerden oluşan 
belgesel, “For Sama” özel gösterimiyle 
Türkiye’deydi. 100’e yakın ödül alan 
For Sama ayrıca Oscar’a da aday gös-
terildi.

 Anna Laudel İstanbul’da 
“Vesile” sergisi
Hanefi Yeter’in 2019’dan bugüne ürettiği 
çeşitli kompozisyon, heykel, desen ve 
seramik eserlerin olduğu “Vesile” sergisi 
sanatseverler buluştu. Sanatçının doğa 
ve insan ilişkileri üzerine kurguladığı 
eserlerin yer aldığı sergide Cumartesi 
Anneleri’nden esinlenerek yaptığı bir 
heykel de yer alıyor. Sergi, 11 Şubat 2023 
tarihine kadar Anna Laudel İstanbul’da 
ziyaretçilerini bekliyor. 

K I S A  H A B E R

Kolay 
enstrüman 
yoktur

“Veda” filmi, “Elveda Rumeli”, “Aşka Sürgün”, 
“Hatırla Sevgili”, “Serseri”, “Muhteşem Yüz-
yıl”, “Benim Hayatım” gibi dizilere uduyla ses 
veren bir sanatçıyla tanıştıracağım sizleri. 
Aynı zamanda kendisi Kocaeli Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarında öğretim üyesi. 2011 yılında “Ud Alış-
tırmaları” ve 2018 yılında yayımlanan “Ud için Makam Dizileri” 
adlı iki kitabı bulunuyor. “Ud için Aralık Çalışmaları” isimli yeni 
kitabının da yazım sürecine başladığı bilgisini paylaştı bizlerle. 
Yurt içi ve yurt dışında birçok konsere imza attı. Birçok sanat-
çının albümüne uduyla ses verirken, çok önemli sanatçılarla da 
büyük projelerde yer aldı. Gelin isterseniz ben daha fazla lafı 
uzatmadan, sizleri udi sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Enver 
Mete Aslan ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajımıza geçelim.

Kendisini besteci ve enstrüman ic-
racısı olarak tanımlayan udi sanatçı 
ve akademisyen Prof. Dr. Enver Mete 
Aslan, sanatçı ve eğitimci yönüne 
dair bütün merak edilenleri Litros Sa-
nat Gazetesi okuyucuları için anlattı. 
13 yaşında annesinin teşvikleriyle 
İzmit Belediyesi Konservatuvarına 
başladığına dikkat çeken Enver Mete 
Aslan şöyle devam etti: “Kolay ens-
trüman yoktur. Her çalgının kendine 
özgü zorlukları bulunuyor. Önemli 
olan o enstrümanı sevmeniz ve sa-
natınızı en iyi şekilde dinleyicilerle 
buluşturmanızdır.”

H A K A N  A K A R
h.akar@litrossanat.com 

Enver Mete Aslan
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istikametlerden gelerek Avrupa’ya yayılmıştır. 
Doğuda Ud’dan başka “Lağuta” adı ile farklıca 
bir çeşit kullanılmıştı.” yine aynı çalışmada, 
ilk olarak İspanyollar tarafından Fransa ve 
Batı coğrafyasına yayıldığından bahsedilse 
bile Macarların ve Lehlerin bu çalgıyı erken 
dönemde icrâ ettiklerinden de bahsedilmek-
tedir. Yapılan araştırmalara istinaden İstanbul 
Lavtası ile ilgili pek az kaynak ile karşılaşılmış-
tır. Bu çalgının öğretimi son yüzyıl sürecinde 
neredeyse yok denecek kadar az olup sadece 
özel ilgili insanların talebi doğrultusunda yön 
almıştır. Aynı şekilde profesyonel müzik insan-
ları için de bu çalgı, pek revaçta olmamıştır. Bu 
konuyu Dr. Mehmet Nazmi Özalp, 1986 yılında 
yayımlanan Türk Musikisi Tarihi isimli ese-
rinde aşağıdaki şekliyle ifade etmeye çalışır: 
“Gittikçe udun revaç bulması ve lâvtaya göre 
daha kolay çalınması gibi nedenlerle, icrâ 
tekniği, mızrabı ve üslûbu unutulup gitmiştir. 
Bugün yeniden canlandırma çabaları dikkat 
çekiyor.”

Yakın gelecekteki konser takviminizi bizimle 
paylaşır mısınız?

Ricardo Moyano ile yaptığımız “Tachuri” albü-
münün konserleri devam ediyor. Berlin Türk 
Musikisi Konservatuvarında verdiğim dersler 
ve konserler her ay düzenli bir şekilde Berlin’de 
devam ediyor. Dilek Türkan ile hazırladığımız 
kayıtların dinleyiciyle buluşması da önümüz-
deki ay başlamış olacak.

En unutamadığınız konseriniz hangisiydi?

Avrupa’da pek çok defa bulunmam ve o kül-
türe aşina olmam sebebi ile olağan karşılanan 

Avrupa seyahatlerinin dışında Nepal, Uganda 
ve Kolombiya seyahatleri unutamadığım 
seyahatlerim arasındadır. Ülkelerin kültürleri 
seyahat esnasında yaşadığımız farklı fotoğraf-
lar, o bölgelerde karşılaştığım etnik müzisyenler 
beni etkilemiştir. Seyahatler yola çıkarken 
başlayan sadece konserden ibaret olmayan ve 
eve dönene kadar devam eden bir sürprizler 
bütünüdür. Himalaya’ların eteklerinde Nepalli 
geleneksel müzisyenleri dinleyerek yenilen bir 
akşam yemeğinin ardından kaldığınız otelin 
sabahında bulutların üzerinde bir manzaraya 
uyanıyorsunuz.

Sanatçılığın ve akademisyenliğin 
birlikte yürümesi gerekiyor

Sizin bir de eğitimci tarafınız var. Hem öğret-
menlik hem de sanatçılığı birlikte sürdürmek 
yorucu olmuyor mu?

Her iki konunun da birlikte yürümesi gerektiğini 
savunanlardanım. Eğer icracı bir akademisyen 
ise sahne çalışmalarını kesinlikle bırakmama-
lıdır. Konservatuvarlar uygulamalı okullardır. 
Yani müzik, sadece sınıfın içinde kalmamalıdır, 
ben de bu anlayışla sahneyi devam ettirmekle 
beraber bu durumun öğrencilerime örnek teş-
kil ettiğini ve sınıfta anlattığım teorinin nasıl 
uygulamaya dönüştüğünü ispatlama çalışması 
içinde aslında önemli bir ders olduğunu düşü-
nüyorum.

Yabancılar konserlerimize daha çok 
ilgi gösteriyor

Yurt dışında klasik müzik amaçlı ve nitelikli 
salonlarda verdiğimiz konserlere çok ilginçtir 

ki yabancıların ağırlıklı olarak ilgi gösterdik-
lerine çok defa şahit oldum. Türkiye’de bilinçli 
izleyicinin oranının yurt dışındaki bilinçli 
izleyiciye oranla daha az olduğunu üzülerek 
ve hiç düşünmeden söyleyebilirim. Türkiye’de 
Türk müziğine aşina insanlara verdiğimiz 
konserdeki heyecan Avrupa’da aşina olmayan 
insanlara verdiğimiz konser heyecanından 
daha az maalesef.

  Beyoğlu’ndaki 444 yıllık 
bina restorasyonda
Osmanlı döneminde yaptırılan 444 yıllık 
Piyalepaşa Donanma-yı Hümayun Cepha-
neliği (Baruthanesi), Beyoğlu Belediyesi 
tarafından restore edilmeye başlandı. 
Restorasyonu 3 ayda tamamlanması 
planlanan tarihi yapı, Beyoğlu Belediyesi 
Piyalepaşa Gençlik Merkezi ve Millet 
Kütüphanesi olarak hizmet girecek yapı-
nın restorasyon çalışmaları 3 ay içinde 
tamamlanacak.

  “Firavun  
Tutankhamun”un  
hazinesi İstanbul’da
9 yaşında tahta çıkan “Çocuk Kral” 
olarak da tanınan ünlü Firavun 
Tutankhamun’un mezarında bulu-
nan eserler, Ocak 2023’te İstanbul’da 
sergilenecek. 20. yüzyılda keşfedilen 
mezardan çıkan Firavun Tutankha-
mun’a ait mumya ve 5  binden fazla 
eserin yer aldığı sergi, İstanbul Uniq 
Expo ev sahipliğinde gerçekleşecek.

  Lale Müzesi yeniden 
açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul 
Lale Vakfı (İLAV) tarafından kurulan ve 
bir süredir kapalı olan Lale Müzesi 2 buçuk 
senenin ardından yeniden açıldı. Lale Vakfı 
İLAV yönetimin değişmesi ile yeniden 
ziyaretçilere açılan müze, lalenin kültürel 
varlığının gelecek nesillere aktarılması 
amacıyla kuruldu. Emirgan Korusun’da 
yer alan Lale Müzesi ziyaretçileri tarafın-
dan yeniden ilgiyle karşılandı.

Bir sinemacının  
ütopik dualar listesi
Yeni yıldan beklentisi sorulan insanların ortak 
özelliği duygusal ve ütopik şeyler dile getirme-
leridir. “Bütün dünyaya iyilik hakim olsun”, 
“herkes sevsin, sevilsin”, “ihtiyacı olan herkes...” 
diye devam edip gider bu liste. Elbette hepimiz 
bütün insanlığın iyiliği için çabalamalıyız. 
İyilik de güzellik de böyle gelir. Fakat temen-
nilerimizde biraz daha gerçekçi mi olsak acaba? 

Söz konusu sinema olunca... Ütopik dualar lis-
tesinde neler yer alır? Gerçekçi olmamız gerek 
dedikten sonra böyle bir listeye neden ihtiyaç 
duyulur? Hayır benim neyim eksik Polyan-
na’nın hısımı o listebazlardan!

O halde başlıyorum...

* Öncelikle ben her yıl film çekmek istiyorum. 3 
yılda bir uzun metraj, diğer yıllarda kısa film... 
Araya belgesel de sıkıştıralım, lütfen. Bir de 
ülkenin her şehrinde bir atölye başlatalım. 
Kısa, orta, uzun vadede bu atölyelerden yeni 
sinemacılar çıksın ve hepsi kendi toprağında 
üretim yapsın. Her yıl bu ülkede 5.000 kısa film 
yapılsın. Neden olmasın?

* 2023 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
100. yıl dönümü. Meseleye her açıdan bakan 100 
uzun metraj film çekilmiş olsun. Bu listeden her 
hafta 2 film vizyona girsin. Salonlar yıkılsın. 
Biletler karaborsaya düşsün. Neden olmasın? 

* Bütün dünyada adından söz ettirecek dijital 
mecramız yayına başlasın. Adı da “Sen” olsun. 
Kulağa hoş geliyor; Sen Dijital... Burada da film, 
dizi, belgesel, kısa film, deneysel üretimler... 
Yani aklınıza ne gelirse bulunsun. Dünya hay-
ran kalsın. Neden olmasın? 

* Türkiye Sinema Üniversitesi kurulsun. Sadece 
yetenek sınavıyla öğrenci alınsın. Her öğrenci 
için mezuniyet şartı uzun metraj film olsun. 
Neden olmasın? 

*Sinema Genel Müdürlüğü desteklerinin top-
lamı 2023 için 500 milyon TL’ye ulaşsın. En az 
50 uzun metraj, 2.000 adet de kısa metraj film 
çekilsin bu desteklerle. O kadar çok film olsun ki 
memlekette gösterimler için sitelerin konferans 
salonları, mahallelerin düğün salonları, cami-
ler, kiliseler, spor sahaları kullanılsın. İnsanlar, 
filmleri izlemek için fedakarlıkta bulunsun. 
Filmler insanlara değil, insanlar filmlere koş-
sun. Neden olmasın? 

* Bağımsız filmler gişe yapımlarından daha çok 
izlensin. Gişe zaten izlensin de festival filmleri 
çok daha fazla izlensin. Öyle böyle izlenmesin... 
Sinema salonları film yetiştiremesin. Metro-
büste, pazarda, plazada, Meclis’te, kafede, statta 
herkes bu filmleri konuşsun. Neden olmasın? 

* Film ekipmanları ucuzlasın. Yani neredeyse 
ayağa düşsün. İkinci değil üçüncü elde satıl-
sın. Çok çok ucuz olsun. Herkes alabilsin. Simit 
parasına lens, lahmacun ederine kamera alın-
sın. Neden olmasın? 

Neden olmadığını hepimizin bildiği temenniler 
zincirini daha da uzatabilirim. Gerçekten çok 
uzatabilirim. Aklınız almaz. Çok uzatabilirim. 
Bakın şu an da çok uzatıyorum. Uzatmamak 
lazım. 

Şimdi herkes elindeki silahı bir kenara bıra-
kıp sakin olmalı. Temenni, beklenti, dua... Ne 
derseniz... Bunun için herkesin üzerine düşeni 
yapması lazım. Her alanda. Her bakımdan. Film 
izleyelim. Sonrası hallolur...

A B DU L H A M İ T  GÜ L E R
a.guler@litrossanat.com 

“İstanbul Lavtası” albümüm 
lavtaya olan ilgiyi artırdı
Ud ve lavtaya olan ilgiyi nasıl  
görüyorsunuz?

Ud nispeten pek çok kişinin adını, sesini, 
şeklini bilip öğrenmeyi istediği bir ens-
trüman olmasına rağmen ki halen de bu 
ilgi devam etmekte olup İstanbul Lavtası 
böyle değildi. Son yıllarda çeşitli konser-
lerde icra edilmesi, albümlerde çalınıyor 
olması insanları bilgilendirdi ve ilgi art-
mış oldu. Çevreden tarafıma akseden 
sorgularla bu ilginin arttığını yakından 
görebiliyorum. Türk müziği tarihinde 
ilk defa tarafımdan hazırlanan İstanbul 
Lavtası metodunun ve “İstanbul Lavtası” 
albümünün de bu ilgiye katkı sağladığını 
naçizane düşünüyorum.

Prof. Mutlu Torun hocamı  
kendime örnek alıyorum

Kendime örnek aldığım isim olarak; benim ve pek 
çok müzik insanı için çok önemli olduğunu söylemek 
istediğim hocam Prof. Mutlu Torun’u ilk sırada söy-
leyebilirim. Lisans eğitimine başladığımda İTÜ Türk 
Musikisi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölüm 
başkanlığı görevini Prof. Mutlu Torun yürütmekteydi. 
Lisans döneminde çok yakınında çalışma fırsatı yaka-
ladım. Dersine girmenin ötesinde yanında olup izlemek 
ve bir nevi tüm yönleriyle meşk etme şansını yakala-
mıştım. Hocamın emekliliği ve Haliç Üniversitesi’nde 
göreve başlamasıyla benim yüksek lisans eğitimim ve 
sanatta yeterlik esnasında hocamın hep yanındaydım. 
Her iki tezimi de kendisinin yönetiminde tamamladım. 
Sahne hayatında başarısına, tekniğine birikimine hay-
ran olduğum Halil Karaduman’ı da rahmetle anmak 
isterim. İcra, pratik, kısacası müzisyenlik adına çok 
şey öğrendim kendisinden. Dünyanın pek çok şehrinde 
birlikte çaldık, albümler yaptık, stüdyo tecrübelerini 
yakından izledim, yaşadım. Benim tabirimle tam bir 
“piyasa entelektüeliydi”.

Dünyada Türk müziğine ilgi  
oldukça yoğun

Yurt içi ve yurt dışında birçok yerde konserler  
verdiniz. Sizden dinleyebilir miyiz bu konserleri?

Dünyanın çeşitli ülkelerinde Türk müziğine, makam-
sal müziklere, geleneksel müziklere ilgi oldukça yoğun. 
Klasik müzik icrasından dünya müziklerine kadar çok 
farklı grup ve müzisyenlerle birlikte dünya sahnele-
rinde yer aldım. Kudsi Erguner Ensemble, Andre Rieu, 

Ricardo Moyano, Howard Griffiths, Ruhi Ayangil, Derya 
Türkan, Göksel Baktagir gibi önemli isimlerle yaptığım 
konser çalışmalarım bulunmakta. Andre Rieu - Johann 
Strauss Orkestrası, Ayangil Türk Müziği Orkestra ve 
Korosu, BBC Senfoni Orkestrası, Berlin Radyo Sen-
foni Orkestrası, Brandenburgisches Staatsorchester 
Frankfurt ile çoksesli ve Klasik Türk Müziği icrası 
anlamında çalışmalarda bulundum. Zaman zaman 
orkestra veya ekip içerisindeki konserlerin yanında 
solo icra edilen resitallerde de yer aldım.

Prof. Dr. Mutlu Torun

Enver Mete Aslan ve Ricardo Moyano
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  İKSV’den “Hayalet  
Hikayeler” için açık çağrı
İKSV koordinasyonunda gerçekleşecek projenin 
küratörleri Türkiye’nin dört bir yanından terk 
edilmiş ya da artık kullanılmayan yapıları bel-
geleme çağrısında bulundu. Her şehirde bulunan 
atıl yapılar, kolektif olarak belgelenecek ve mayıs 
ayında açılacak serginin bir parçası olacak. 
“Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi” 
adlı proje için yapılan çağrıya yanıt vermek için 
kullanılmayan yapıların fotoğraf ya da videola-
rını İnstagram üzerinden #hayaletavcıları2023 
etiketiyle paylaşılacak.

  Dergicilikte dijital 
dönem başlıyor
Dünya Dergiler Birliği (DERGİ-
BİR) tarafından bu yıl birincisi 
düzenlenen “Birinci Dergicilik 
Kongresi”nde  dergi yayıncılığın-
daki dijital yayıncılık ve çocuk ve 
gençlik dergiciliği üzerine konu-
şuldu. Ayrıca dergicilik üzerine 
yapılan özel bir araştırmanın da 
sonuçları yayınlanan kongrede 
dergilerin dijital döneme büyük 
ölçüde hazır olduğu da belirtildi.

K I S A  H A B E R

  Dostluk Kısa Film Festivali 
ödülleri sahiplerini buldu
Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün des-
tekleriyle bu yıl 22-25 Aralık 2022 tarihlerinde  5.’si 
düzenlenen  Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa 
Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. İstan-
bul’da beş ayrı mekânda 27 ülkeden 48 kısa film 
ve 16 belgeselin gösterimi gerçekleştirilen festiva-
lin Onur Ödülleri ise sinemanın duayenlerinden 
Ayla Algan’a ve Türk sinemasının yıldız oyuncusu 
Yusuf Sezgin’e verildi.

K Ü L T Ü R  S A N A T

Fotoğfrafçı Erdal Yazıcı: “Fotoğraf bir milletin belleği ve 
belgesidir. Tanınmış isimler şanslı. Onların arşivine sahip 
çıkılıyor. Ya diğerleri? Burada bu konuda iş insanlarına da 
büyük görev düşüyor. Onlar da sahip çıkmalı. İyi şartlarda 
saklanmalı arşivler. Arşivler araştırmacılara, öğrencilere 
akademisyenlere ücretsiz olarak açılmalıdır. Arşiv saklandığı 
iyi korunduğu kadar ilgilisine faydalı da olmalıdır.”

Erdal Yazıcı ismini araştırınca karşımıza bir derya 
çıkıyor. Yaptığı o kadar güzel işler var. Birçok ulusal 
gazete başta olmak üzere Atlas ve Gezi dergilerinde 
foto muhabirliği yaptı. Hayatın içinden fotoğraf 
belgeselleri çekti. Çok sayıda sergiler düzenledi. 

Fotoğraf gösterimleri yaptı. Neolitik dönem, çeşitli uygarlıklar 
ve tarih bilinci alanında araştırma kitapları yayınladı. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı ile yakın çalışma içerisinde. Sürekli 
üreten bir isim. Fotoğraf ve tarihe âşık desek doğru bir tarif 
olur. Fotoğraf sanatçısı, yayıncı, kültür araştırmacısı, tarih 
izi avcısı Erdal Yazıcı ile siz değerli Litros Sanat okuyucuları 
için bir araya gelerek uzun bir sohbet gerçekleştirdik.

Erdal Hocam yaptığınız işler takdire şayan. Mesleğe 
girişinizi ve ilk yıllarınızı anlatabilir misiniz?

1953 yılı Elazığ Ağın doğumluyum. Fotoğrafa hep ilgim 
vardı. 1982-83 yıllarında profesyonel olarak adım attım. 
Siyah beyaz filmle başladım. Bir arkadaşla birlikte karan-
lık oda kurduk. Hem kendi çekimlerimizi hem de diğer 
fotoğrafçıların çekimlerini tab ediyorduk. Fotoğrafları-
mız beğenildi. Sonrasında daha geniş kitlelere ulaşmak 
için medya sektörüne girdim. Birkaç ulusal gazetede de 
çalıştım. Foto muhabirliği yaptım. Önceleri sosyal fotoğ-
raflar çekiyordum. Çevre kirliliği üzerine yoğunlaştım. 
Bacalardan çıkan dumanlar, ölen hayvanlar, maske 
takan insanlar. Bazen fotoğraflar çarpıtılarak veriliyordu. 
Hoşuma gitmiyordu bu durum. Biz haberi bir gün sonra 
gazete de gördüğümüz için müdahale imkânımız yoktu. 
Zaman içinde milletin daha dikkatini çeken polis adliye 
fotoğrafları istenmeye başlandı. Bunlarda çarpıtıldı. Gaze-
tenin, belediyeler ve devletle iletişimi haberleri direkt 
olarak olumlu ya da olumsuz etkiliyordu. Sonradan uzun 
soluklu çalıştığım Gezi ve Atlas dergilerinde kendimi bul-
dum. İki dergide de birbirinden güzel işlere imza attım. 

Fotoğraflarınızla ülkemizi yurt dışına tanıtımında etkili 
bir isim oldunuz bu süreci nasıl değerlendirirsiniz?

Öyle de diyebiliriz. Ülkemizin tanıtım alanında kitap ve 
yayınları olan yayınevleriyle çalıştım. Yurt dışında turizm 

yayınlarıyla ünlü birçok firmayla çalıştım. 2007 yılında 
kendi firmamız Uranus Yayınları’nı kurdum. Belgesel 
fotoğrafçı olduğum için arşivimizde birçok sanatsal fotoğ-
raf vardı. Bunun için yayınlarımız kültür sanat ağırlıklı 
oldu. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda fotoğraf sergi-
leri açtım. Ülkemizin tanıtımı için tarih öncesi Neolitik 
dönemden,  Osmanlının son dönemine kadar gezilecek 
görülecek tüm tarihi özellik taşıyan yerleşim yerlerinin 
envanterini yayınladığımız eserlerle dikkat çektik. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın büyük desteklerini görüyoruz.

Karşımda duran “Kara Tren” kitabı dikkatimi çekti.  
Kitabın hikâyesini anlatır mısınız?

Belgesel fotoğraf niteliğinde çektiğim fotoğrafları son yıl-
larda kitaba dönüştürmeye başladım. “Kara Tren” kitabıda 
bunlardan biridir. “Kara Tren” Karadeniz Ereğli de çalışan 
bir trendi.  Maden ocağı ile Ereğli arasında gidip gelen 
bir trendi. Madencilerle çalışmıştım. Sonradan kitaba 
dönüştü. İlgi de gördü. 

Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz karşılığını alıyor 
musunuz?

Bunu belirtmek istiyorum. 80 milyonlu nüfuslu bir ülkede 
İngilizce baskılarımız çok çabuk tükenirken Türkçe bas-
kılarımız bitmiyor. Okuma kusurumuz mu var yoksa her 
şeyi biliyor muyuz? İşte onu bilmiyorum.  Belki resmi 

a.dur@litrossanat.com 

A H M E T  D U R

  Hayata belgeselci gözüyle baktım

Tarih öncesi Neolotik dönemden günümüze kadar birçok kitap 
çalışmamız var. Bir Anadolu Uygarlığı dizisi yaptık. Bölge bölge 
çalışmalar yaptık. Çalıştığımız bölgelerde uygarlıkların devamını 
da takip ettik.  Sosyal içerikli foto belgesel kitaplarının yanı sıra 
İstanbul sepetçileri, İstanbul zanaatkârları, İstanbul kiliseleri, 
İstanbul camileri ve türbeleri gibi çok çalışmalarımız var.  

Hayata foto belgeselci gözüyle baktım. Şu an gözümüzün önünde 
olanlar zamanla insanlar gibi yok oluyor. Ya da şekil değiştiriyor-
lar. Bunlar fotoğraflanması lazım. Ben yıllarca böyle düşündüm 
ve değerli bir arşiv oluştu. Böylelikle ülkemizi tarih öncesi ve son-
rasıyla tanıtımını yaptık. 

Türkiye’yi baştan sona onlarca kez dolaşmışızdır. 40 yıllık çalış-
manın üstüne yeni çalışmalar ekleye ekleye bugünlere kadar 
geldik. Kitaplarımız ülke insanımız, sanatlarım, zanaatların, arke-
olojik izler, ibadethanelerimiz yani ülkemizin tüm zenginlikleriyle 
ilgili. Tarih bilincinin gelişmesini istiyorum. Tarihi eserlere sahip 
çıkılmasını istiyorum.

Erdal Yazıcı
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  “Şeb-i Yelda”da  
şiir ziyafeti
Esenler Belediyesi tarafından 
bu yıl 9’ncusu düzenlenen 
“Şeb-i Yelda Şiir” programı, 
yılın en uzun gecesinde 21 
Aralık’ta pek çok şairi ve şiir 
dostunu buluşturdu. Gecede; 
“Mihricanla Anladığı Dil-
den Konuşmak”, “Gönül Hûn 
Oldu Şevkinden”, “Ey Sevgili”, 
“Dönence” olmak üzere birçok 
şiir seslendirildi.

  Yıllar sonra aynı  
sahnedeler
Usta oyuncu Zuhal Olcay ve Haluk Bil-
giner’in yer aldığı “Kel Şarkıcı” oyunu 
yeni yılda tiyatroseverlerin gündeminde 
olacak. İki usta ismin beraber kurduğu 
Oyun Atölyesi’nde sahnelenecek olan ve 
Eugène Ionesco tarafından yazılan “Kel 
Şarkıcı” 2. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda 
yeni arayışların içinden çıkan geleneksel 
tiyatronun hiçbir unsurunu barındırmayan 
tiyatronun da ilk örneği olarak dikkatleri 
üzerine çekmeyi başarıyor.

Özüyle sözüyle arpın türk hâli
Türk Arpı adını verdiğim ve üzerinde uzun zaman-
dır emek sarf ettiğim bir çalışmayı köşe yazısı 
olarak kaleme almak beni hem bir zaman tüneli-
nin içinde hem de farklı yolların ağzına götürdü. Bu 
yollardan biri çalışmanın gerekçeleri ve sonuçla-
rını uzun uzadıya anlatmaktan geçiyor ve gereksiz 
geliyor bana. İkinci yol ise şahsi ve içre: zor ama 
gerçek, gerçek olduğu için de kıymetli. Tabii ki bir 
de sanat alanında alışık olduğumuz “ortaya karışık” 
üçüncü bir patika var. Buna patika dememin arka-
sında genelde biz sanatçıların özgeçmişlerindeki 
tarza benzer bir söylemi çağrıştırıyor olması bana. 
Kültür sanat röportajlarında da karşılaşıyoruz bu 
tarz ile. Hedefe hızlıca taşıyacakmış gibi görünen 
bir patika, biraz korkak bir kısayol aslında. Kişi-
sel özelliklerin ve yolun doğasındaki seyrin somut 
kazanımlar tarafından filtrelenerek, fazla etliye süt-
lüye dokunmadan tarif edilmesini içeriyor. Yani yol 
üzerinde nasıl düşüp kalktığınız, bu düşüşlerden 
ne tür yara bereler aldığınız, ne gibi dersler çıkart-
tığınız, ne türlü yokuşlar tırmanıp, ne tür çukurlara 
yuvarlandığınız, hangi dalgalarla boğuştuğunuzun 
dile gelmesinden ziyade sanatsal ve fikirsel bir laf 
kalabalığının bir siper gibi iş görmesi. Sonuçların 
gururla bahsedildiği bir kültür sanat rüyasının tas-
viri yapılmış olunuyor. Mutlulukla alkışlanabilir.
Gelsin alkışlar!

Bazı resimler geliyor gözümün önüne. Yıllar önce 
yurt dışında öğrenciyken karşılaştığım bazı minya-
türlerde yere oturarak çalınan, belli ki bir arp türü 
olan çeng tasvirleri. Bu görüntünün “Bizde de arp 
varmış ama unutulmuş” diye zihnime kazınması. 
“Batıdaki” öğrencilik dönemim bittikten sonra kar-
şıma çıkan bir saz semaisinin notasına bakıp bakıp 
onu, o kadar müzik bilmeme rağmen anlayacak 
kadar çalamamdan duyduğum mahcubiyet ve biraz 
da şaşkınlık. Yaklaşık yedi yıl önce yurt dışında 
yer aldığım bir arp festivali kapsamındaki konse-
rin akabinde bir yayıncının (arp müziği yayıncısı) 
yanıma gelip, “bu çaldığınız parçaların (Türk müziği 
repertuarından eserler) notaları var mı? soran 
arpistler var da” demesi. 2000 sonrası yirmi yıl yurt 
dışında yaşadıktan sonra Türkiye’ye döndüğümde 
kah bir konser, kah yayınladığım bir albüm vesile-
siyle basının bana sürekli bir batı çalgısı çalmamın 
dezavantajlarını ima etmesi. Sonunda bir gün elime 
çeng alıp ne nedir, ne değildir göstermek istedim: 
çengi sıfırdan yapmak ve gün yüzüne çıkarmak 
için Tekfen Vakfı’nın desteği ile aylarca çalıştım. 
Bir cevap verme arzusu motivasyonumun dış çepe-
rinde etkiliyken, iç çeperinde mesleki gelişimimin 
yaşadığım topraklardaki müzik kültüründen de 
doğrudan beslenmesi gerektiği inancı yatıyordu. İşte 
esas bu niyetle Türk müziğinin engebeli yollarında 
yürümeye başladım. Yabancı arpistler müziğimizi 
benden tatmış, çalmak mı istemişler? Mesleki 
zeminde daha büyük bir ilham, yerine getirilecek 
daha anlamlı bir hizmet düşünemezdim.

Bu çalışmaya baş koymak hayatımı değiştirdi. 
Ben değiştim. İçimdeki müzisyen değişti. Çevrem 
değişti. En yakınımdaki mesai arkadaşlarımın 
maskelerini düşürdü. Kurucusu olduğum dernek 
yok oldu. Feleğin çemberinden geçtim. Projenin 
kendisi üzerimde bir silah olarak kullanıldı. Sabote 
edilmeye çalışıldı. En sonunda geçtiğimiz Ekim 
ayında pedallı arp, mandallı arp ve çeng için yirmi 
üç adet nota kitabını Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
desteğiyle yayına hazırladım. İçinde düzenlemeler, 
kadim eserler, kendi bestelerim var. Profesyoneller, 
öğrenciler, amatörler için farklı kullanımları göze-
ten nota koleksiyonunda saz semaileri, peşrevler, 
türküler, ilahiler, şarkılar, longalar, oyun havaları, 
kasap havaları, zeybekler ve fantezi türünde parça-
lar var. Türk müziğini, makam ve usul zenginliğiyle 
temsil eden anlamlı bir kesit oluşturmaya çalıştım. 
Kitaplar İngiltere’de yayınlandı. Bugün, nota yayın-
cılığı ile iştigal etmeyen bir ülkenin müziğinden 
örnekler,icra edilmek üzere yurt dışında yayınlan-
mış oldu.

Ş İ R İ N  PA N C A R O Ğ LU
s.pancaroglu@litrossanat.com 

  Şiirin başkentinde usta 
kalemler ödüllendirildi
Bu yıl 10  ülkeden 100’e yakın şiir ve yazarın 
katılımıyla şiirin başkenti Kahraman-
maraş’ta gerçekleştirilen 3. Uluslararası 
Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Gün-
leri’nde  usta kalemler ödüllendirildi. 7 
kategoride ödül verilen Edebiyat Günle-
ri’nde Şiir ödülü Hüseyin Atlansoy, roman 
ödülü Yasemin Karahüseyin, öykü ödülü 
Necip Tosun, çocuk edebiyatı ödülüne Salih 
Zengin gibi usta isimler ödüle layık görüldü.

  Müzeler toplumsal bellektir

Müzelerle ilgili önemli bir kitap çalışmanız var. Bu önemli bir çalışmadan bahsedebilir misiniz?

İstanbul ve çevresinin müzelerini çalıştık. Çok keyifli bir çalışmaydı. Müzeleri tek tek gezdik 
izinli olarak çekimler yaptık. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden Florence Nightingale Müzesi’ne 
kadar çalıştık. Bizim çalışmalarımız Avrupa stantlarının üzerinde bir çalışmadır. Bunu açıkça 
söylemek isterim. Okuyucunun merak ettiği tüm cevapları çalışmalarımızda yer verdik.  Uzun 
yıllarımızı aldı ama çok nefis bir çalışma çıktı. Böyle çalışmalar zordur. Birçok yerden izin 
almak durumunda kalıyorsunuz. 

Sizi en çok etkileyen müze hangisiydi?

Benim etkilendiğim ve çok sık gittiğim müzeler var. Örneğin İstanbul Arkeoloji Müzesi etkilen-
diğim bir müzedir. Fakat bir Orhan Kemal Müzesi’nden de çok etkilendim. Florence Nightingale 
Müzesi, otomobil müzeleri beni etkiledi. Otomobil müzesinde Mercedes’in 1800 yıllarında çıkar-
dığı ilk arabanın fotoğrafını çekerken çok etkilendim. Kimler bindi kimlere hizmet etti sizde 
o an hepsini düşündüm. 

Ülkemizde çok müze olmasına rağmen hala şu konuda eksik var dediğiniz oldu mu?

Avrupa ülkelerini gezdiğim zaman örneğin bir kasabada 8-10 tane müzeyle karşılaşıyorum. 
Orada tekstilden tutun ayakkabının yan parçalarına kadar bir sürü müzeler görürsünüz. Müzeler 
toplumsal bellektir, kimliktir. Bizde belleğimizi fazla korumayan, koruyamayan bir yapı da var. 
Bizim ülkemizde de sayı fazla olabilir. 

  O meşhur kare bana ait

Hocam sizin çektiğiniz harika bir kare 
var. O kareyi Ara Güler’e ait diye yazanlar 
var maalesef. Bu size ne hissettiriyor?

Böyle şeyler oluyor maalesef. Bazen 
fotoğraflarımız bir başka ustanın fotoğ-
rafı diye yazılıyor. Arkadaşlarımız bunu 
düzeltmesine rağmen bu algı değişmiyor. 
Karşımızda duvarda asılı olan elinde süt 
ve ekmekle gülümseyen bana ait olan 
fotoğraf karesi Ara Güler’in fotoğrafı diye 
geziyor sosyal medyada.  Her defasında 
uyarılmasına rağmen bu değişmiyor.

  Arşivler iyi şartlarda  
saklanmalı

Bir de arşiv problemimiz var galiba. Çok 
sayıda fotoğraf sanatçısının ortak derdi-
nin bu olduğunu düşünüyor musunuz?

Açıkçası şu anda ; vefat ettikten sonra 
benim bu fotoğraflarım ne olacak ve arşi-
vim ne hallere düşeceğini düşünüyorum. 
Aynı düşünceye çok sayıda arkadaşım 
sahip. Birçoğu da öldü. Arşivleri dağıldı 
gitti. Fotoğraf bir milletin belleği ve bel-
gesidir. Tanınmış isimler şanslı. Onların 
arşivine sahip çıkılıyor. Ya diğerleri? 
Burada bu konuda iş insanlarına da büyük 
görev düşüyor. Onlar da sahip çıkmalı. İyi 
şartlarda saklanmalı arşivler. Arşivler 
araştırmacılara, öğrencilere akademis-
yenlere ücretsiz olarak açılmalıdır. Arşiv 
saklandığı iyi korunduğu kadar ilgilisine 
faydalı da olmalıdır.

  Altı serilik bir foto belgesel  
kitabım sırada

Bundan sonra da kitap olacak foto belgesel  
çalışmalarınız var mı? 

Bir de İstanbul Öyküleri kitabımız gelecek. 
Örneğin bilirsiniz eski Galata Köprüsü’nde  
Erzurum Çay Evi, Eskiciler, Topkapı Bit Pazarı, 
Haliç Sandalcıları, Eyüp İmarethanesi, Rama-
zan Davulcuları’na dair fotoğraflar elimde 
mevcut. Altı serilik bir çalışma olacak.. Ayrıca 
bir de Keban Barajı ile ilgili bir çalışmam var. 
Barajla ilgili gelen bir göç hikayesi. Yine 
ömrüm yeterse ülkemizin birçok köşesin-
den çektiğim çalışmalar var. Nasip dâhilinde 
yayınlamayı düşünüyoruz. Tüm bu sosyal içe-
rikli çalışmaların yanında bekleyen bölgesel 
tarihi çalışmalarda var.

ve özel kurumlar bu tür yayınevlerine sahip 
çıkarak, kitapları satın alarak üniversitelere, 
öğrencilere ücretsiz dağıtabilirler.  

Yurt dışına kaçırılan eserlerle ilgilide çalış-
malarınız var. Bundan da bahsedir misiniz?

Bu çalışmalarımızı yaparken üzücü ama maa-
lesef yurt dışına çıkartılan eserler dikkatimizi 
çekti ve birçok araştırmalarımız oldu. Ünlü 
müzeleri gezdim araştırdım. Gezdim gördüm 
ki kaçırılan o kadar eser var ki üzülmemek 
elde değil. En güzel eserler, heykeller götürül-
müş maalesef. O eserlerden geri getirilenler 
oldu. Her halde katkımız olmuştur. Bu konuda 
devletimize bir katkım olduysa bu benim için 
gurur vesilesidir. Birçok kişininde katkı ver-
diğini söylemek gerekir.

O kadar gezdiniz, gördünüz sizde bol anı var-
dır hocam aklınıza gelen bir iki tane varsa 
bizimle paylaşır mısınız?

Biraz mizah yüklü anılar var. Mesela bir Japon 
gazetecinin “Bu arşiv Japonya’da olsa bakan-
lık bundan 100 tane kitap çıkartır” sözlerini 
unutamam. O cümleler beni hem üzdü hem 
düşündürdü. Atlas Dergisi için Yörük göçer-
lerle foto belgesel çekmek için Toros Dağları’nı 
gezdim. Yaklaşık 25 gün sürdü. Çamur Yay-
lası’nda iken bir vatandaşa “Şuraya çadırımı 

kurabilir miyim dediğimde kuramazsın” diye 
cevap verince şaşırmıştım. Niye dediğimde; 
“Benim çadırımın önün çadır kurdurmam sen 
ancak benim misafirim olursun” demişti. Şu 
anımı da unutamam. Bir kış ayı idi. O vakit-
ler doğalgaz yok. Kömür alırdık biliyorsunuz 
ısınmak için. Kömürcüyle konuştuk anlaş-
tık birkaç güne kadar getirecek. Cebimde 
parayla geziyorum. Fotoğrafçının vitrininde 
bir objektif gördüm. Tam bana da lazım olan 
bir objektif. Kömürcüye diye ayırdığım parayı 
hiç düşünmeden vererek almıştım o objektifi. 
Birkaç ay sonrada kömürcünün parasını öde-
miştim. 

  Herkesin yaşadığı şehre 
sorumluluğu olmalı

Erdal hocam mesleğe yeni başlayan 
fotoğrafçılara, belgeselcilere, araş-
tırmacılara, öğrencilere neler tavsiye 
ediyorsunuz?

İlk önce yaşadıkları şehre karşı bir sorum-
luluğu olmalı. Ona saygıyla hizmet etmeli. 
O şehrin geleceğine dair bir sorumluluk 
üstlenmeli.  Şehrin başına gelen afetlerde 
orada olmalı. Örneğin ben İstanbul’da 
meydana gelen büyük depremde ilk gün-
den itibaren Avcılarda fotoğraf çekmeye 
başladım. Bunlar vesikadır. Belgedir. Ben 
fotoğrafçı olarak bunları yaptım. Fotoğraf 
ve video görsel tarihtir. Bu söz Ara Güler’in 
sık kullandığı benimde sevdiğim bir söz-
dür. Fotoğrafçılar, gazeteciler, belgeselciler 
duyarlı olmalılar diye düşünüyorum.

Erdal Yazıcı ve Ahmet Dur
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  Mülteci müzisyenler  
bu konserde buluştu
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Dünya 
Göçmenler Günü’nde göçmen sanatçılar için 
bir konser düzenledi. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın katkısı ve Üsküdar Belediyesi’nin ev 
sahipliğindeki programda farklı ülkelerden 
Türkiye’de yaşayan sanatçılar konser verdi.
İki bölümden oluşan konsere Mehcer korosu 
da katıldı.Ayrıca Konser öncesi fuaye alanında, 
göçmen sanatçıların eserlerinden oluşan “Dünya 
Göçmenler Günü Özel Sergisi” ziyarete açıldı. 

  Pakize Suda  
vefat etti
Bir süredir demans hastalı-
ğıyla mücadele eden oyuncu ve 
yazar Pakize Suda 70 yaşında 
yaşamını yitirdi. “Hayat Bilgisi”, 
“Davetsiz Misafir”, “Sevda Çiçeği” 
adlı yapımlarda rol alan Suda’yı 
oyunculuğunun yanında “Lezzete 
Yolculuk” programındaki sunucu-
luğu ve ulusal gazetelerde yaptığı 
köşe yazarlığı ile de tanıyoruz.

 Teoman  
Duralı’ya vefa
6 Aralık 2021’de kaybettiğimiz 
mütefekkir ve akademisyen Ş. 
Teoman Duralı’nın 2015-2018 yıl-
ları arasında Zeytinburnu Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde verdiği 
“Medeniyet Tarihi” başlıkları 
dersleri  Doç. Dr. Aynur Erdoğan 
Coşkun editörlüğünde “Din ve Fel-
sefe-Bilim Açısından Doğu ve Batı 
Medeniyetleri” ismiyle kitaplaştı.

K I S A  H A B E R

E D E B İ Y A T

Abdullah Kasay’la sosyal medyada onu 
etkileyen fotoğraflardan, müziklerden, yazı 
işleri müdürlüğünü yürüttüğü Mahalle 
Mektebi dergisine, “Mutlak Bir Çıkmaz Yol” 
adlı hikâye kitabından, sinema ile alakalı 
ve editörlüğünü üstlendiği “Çiçek Dürbü-
nünden Bakmak” kitabına kadar hayatın, 
edebiyatın ve en çok da anlamın nabzını 
tutan bir söyleşi gerçekleştirdik. Abdullah 
Kasay, “Uyandığında düş gören karakter, 
az çok bu dünyanın anlamının bu dünyada 
olmadığını bilir.” diyor.

B
irçok dalla ilgileniyorsunuz. Disiplinlerarası bir yönünüz 
var. Özellikle sosyal medyada sizi etkilemiş kıymetli fotoğ-
raflar ya da müziklerle bazen sinematografik bir sahne 
paylaşımı ile karşımızdasınız. Bunun dışında Mahalle 
Mektebi’nin genel yayın yönetmenisiniz. “Mutlak Bir 
Çıkmaz Yol” ilk göz ağrınız, ilk kitabınız. Sosyal medya 
demişken şunu belirtmeliyim, yaptığınız paylaşımlar 
İnsan yüreğine dokunan cinsten. Öte yandan şöyle sor-

mak istiyorum. Gerçek hayatta bu kadar yüreğimize dokunan ne ya da neler 
var sizce? Ya da o kesitler zaten gerçek hayatın bir yansıması mı demeliyiz? 
“Mutlak Bir Çıkmaz Yol”da bir öykünüzde geçen şöyle bir ifade var: Herkesten 
ve her şeyden uzak bu coğrafyada anlatılanlar hiç gerçekçi gelmedi bana, 
demiştiniz. Gerçekçi olan sahih olan yüreğimize dokunanı nerede aramalıyız?

Birçok ismin yoğunlaştığı tek bir alanla anıldığını biliyoruz. Yani bir kişiyi 
o “öykücüdür” ya da “şairdir” diyerek kategorize ediyoruz zihnimizde doğal 
olarak. Fakat insanî birçok yanımız bunlarla gölgeleniyor bir bakıma. Edebî 
kimliklerimiz bazen bunları görmeye, hissetmeye adı konulmamış bir kural 
gibi engel oluyor. Benim için edebiyat hayatımın herhangi bir cüzü, tamamı 
değil. Bu nedenle üretebileceğim, kendimi iyi hissettiğim alanlarla ilgilenmeye 
devam ediyorum. Bütün bunlar da birbirini besliyor. Bunları birbirinden ayır-
mak, zaten hayatın doğal akışına da ters. Onun için sadece bir şeyle anılmak 
gibi bir düşüncem asla olmadı. Her şeyden önce insanız… Bunu sürdürebildi-
ğimiz her ne varsa hayatta, peşinden yürümek gerek.

  Kitaplarımızın farklı pencereler  
açmasını umuyoruz

Sinematografik sahne demişken, en son BeyazBulut Yayınları’ndan editör-
lüğünü üstlendiğiniz yine çok kıymetli bir başka eser yayınladınız, çeşitli 
yazarların katkılarıyla. Çiçek Dürbününden Bakmak ana başlığıyla ve 
“Sinemada Çocuk Çizgiler”, “Sinemada Çizgi Çocuklar” alt başlığına sahip 
eserler. Son yıllarda editörlük anlamında da kıymetli çalışmalar ortaya koyu-
yorsunuz. Biraz da bu çalışmalarınızdan bahsetsek, ne dersiniz? Özellikle 
çocuklarla iletişim içinde olan öğretmenler ve yine çocukları olan aileler mi 
bu kitabın hedef kitlesi? Yani eskilerin deyimiyle “beyaz bir sinema” arayı-
şının bir ürünü mü bu eser?

Nasıl ki kurguyla ilgilenen herkesin yolu metinlerle “doğal biçimde” kesişiyorsa, 
sinema ile de o denli ve “olağan derecede” kesişiyor. Hikâye anlatmanın en 
büyülü yolu, sinemanın canlı aksiyonları belki de... Animasyonlara da çizgiyle 
hikâye anlatma sanatı dersek; edebiyata, hikâye anlatmaya duyduğumuz ilgi, 
bizi sinemaya en nihayetinde animasyonlara bağlıyor… Kurguyla ilgilenen iki 
edebiyatçı olarak (Abdullah Kasay-Sümeyra Turanalp) ayrı ayrı sinema oku-
maları yaptığımız gruplarda, iki öğretmen olarak öğrencilerimizle seçtiğimiz 
ve konuştuğumuz filmlerde, mevcuttaki alt metinlerin bir “kültür dünyası” 
sunması, “çocuk ve sinema” hususunda bir çalışma yapmayı zorunluluğa 
dönüştürdü bizler için. Zira kurguyla ilgilensin ya da ilgilenmesin, yetişkin 
ya da çocuk herkes için bu kültür dünyası ile temas söz konusu. Yetişkinler 
için belli oranda “sinema kültürü” adına çalışmalar mevcutsa da özellikle 
“çocuk ve sinema” bağlamında -doğrudan sahadan da gözlemciler olarak da 
fark ettiğimiz- büyük bir boşluk vardı… Bu boşluğa bir nebze de olsa katkı 
sunmak adına; doğrudan konunun ilgilileri, çocuk edebiyatçıları, çocuklarla 
sahada çalışan arkadaşlarımızla, kitaptaki film yazıları toparlandı. Yazılar her 
boyutuyla yeniden ele alındı, düzenlendi ve böylece kitaplar yayına hazırlanmış 
oldu. Öncelikle bu kitapların akademik bir amacı olmadığını söylemem gerek. 
Yazarlarımızla çıktığımız sinema yolculuğunda sinemaya yansıyan çocuk 
yüzler ya da çocuk çizgilerin peşine düşmekti biraz. Bu bağlamda sinema 

Edebiyat 
hayatımın 
bir cüzü

Yazar Abdullah Kasay: “Edebî kimlikleri-
miz bazen bunları görmeye, hissetmeye 
adı konulmamış bir kural gibi engel olu-
yor. Benim için edebiyat hayatımın her-
hangi bir cüzü, tamamı değil. Bu nedenle 
üretebileceğim, kendimi iyi hissettiğim 
alanlarla ilgilenmeye devam ediyorum. 
Bütün bunlar da birbirini besliyor.”

s.subasi@litrossanat.com 

Ş E Y M A  S U B A Ş I

Abdullah Kasay
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  Mustafa Kutlu’dan  
“Sel Gider Kum Kalır”
Mustafa Kutlu’nun 1990 yılından itibaren 
Dergâh dergisinde kaleme aldığı edebiyat, 
kültür ve sanat yazıları, “Sel Gider Kum 
Kalır” başlığı altında kitaplaştı. Kitap, Fatma 
Barbarosoğlu’nun “Mustafa Kutlu ile Tenkit 
Üzerine” söyleşisiyle başlıyor ve günümüz 
yazarlarından birçok isme de kitapta rast-
lamak mümkün. Kısacası Kutlu’nun yeni 
eserinde kitaplar, yazarlar, şiirler ve şairler 
üzerine kaleme aldığı yazılar yer alıyor.

  Pera Müzesi’nden  
yeni sergi
Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler’in 
küratörlüğünde Pera Müzesi’nde “Zamane 
İstanbulları” sergisi. Megakent İstan-
bul’un güncel görsel anlatılarını bir araya 
getiren sergi  ziyaretçilerine ayrıca günü-
müz İstanbul’una dair yaratıcı bir okuma 
denemesi de sunuyor. 11 fotoğrafçının 
kadrajından İstanbul’dan çarpıcı kesitler 
sunan sergi 30 Nisan 2023 tarihine kadar 
ziyaretçileri ile İstanbul’u keşfedecek.

  “Ölesiye” AKM’de
Nikolai Erdman’ın yazdığı Moira 
Buffini’n uyarladığı “Ölesiye” 
isimli oyun, 1920’li yılların Rus-
ya’sında geçiyor. Oyun, işsizlik ve 
geçim sıkıntısı çeken Semyon, 
intihar etmeye karar vermesi 
üzerine gelişiyor ve başkasının 
ölümü üzerinden ölesiye fayda 
sağlamaya çalışanların içler acısı 
bir komedisidir. 13 ve 15 Ocak’ta 
“Ölesiye” AKM’de sizleri bekliyor.

Sesin toplumsal arka planı  
“Portede Saklı Tarih”te

Bertolt Brecht ünlü dizelerinde “kitapların her sayfa-
sında bir zafer yazılı / ama pişiren kimler zafer aşını?” 
diye sorarken geleneksel tarihçiliğin siyasî olaylar ve 
büyük liderler üzerinden yaptıkları okumayı sorgu-
lamaya açar. Neyse ki günümüzde tarihçilik siyasî 
antlaşmalar, önderlere atfedilen zafer ve yenilgilerin 
ötesinde toplum ve kültür merkezli bir analiz geliş-
tirmeye çok daha olanak sağlayan disiplinlerarası bir 
bakışla meselelere yaklaşıyor. Böyle bir okuma içinde 
edebiyat ve müzik toplumu analiz edebilmede önemli 
kültürel araçlar olarak değerlendirilebiliyor. Osmanlı 
tarihçiliğinin kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık’ın “Şair ve 
Patron”, “Has-bağçe’de ‘Ayş u Tarab: Nedîmler, Şâîrler, 
Mutrîbler” isimli kitapları bu konuda çok değerli kat-
kılar. Prof. Dr. Mehmet Kalpaklı’nın “Sevgililer Çağı” 
da Osmanlı toplumunu edebiyat üzerinden çok başarılı 
biçimde analiz eden bir çalışma. Osmanlı diplomasi 
tarihi ve politik kültürü üzerine yaptığı çalışmalarla 
tanınan Prof. Dr. Namık Sinan Turan’ın İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı “Portede 
Saklı Tarih”, sesin toplumsal arka planına ışık tutan 
bir mercek görevi üstleniyor.

Schopenhauer için müzik her zaman, bizi az veya çok 
etkileyen, yani duygularımızı harekete geçiren, bize 
az ya da çok sükûnet getirip hoşnutluk hissiyle dol-
duran bir niteliğe sahiptir.  Notaya dökülmüş müziğin 
bu işlevinin yanı sıra, Prof. Dr. Turan, toplumları, kül-
türleri, coğrafyaları birbirlerine bağlayan bir iletişim 
aracı olarak müziğin politik ve kültürel süreçlere, 
etkileşimlere ne denli açık bir dil olduğu gerçeğinden 
hareket ediyor. Seslerden örülü bir dünyanın gölgede 
kalan alanlarına işaret ederken temelde Osmanlı/
Türk toplumunun erken döneminden son yüzyılına 
uzanan süreçteki serüvenine eğiliyor. Çizdiği çer-
çeve müziğin üretim süreçleri ve aktörleri üzerinden 
toplumsal ilişkiler ağına odaklanıyor. Bu çerçevede 
akıcı bir üslup ve zengin bir malzemeyle kurgulanan 
çalışmada yazar birbirinden ilgi çekici başlık ve konu-
ları ele alıyor. Üç bölüm hâlinde hazırlanan kitabın 
ilk bölümü 18. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı müzik 
geleneğinin toplumsal dinamiklerine odaklanırken, 
Kadızadelilerin, Itri, Evliya Çelebi, Kantemiroğlu ve Ali 
Ufkî gibi önemli aktörlerin müzik tarihindeki konum-
larını sosyal tarihle başarılı biçimde ilişkilendiriyor. 
İkinci bölümde Tanzimat sonrasında toplumunun deği-
şim sürecine müziğin ne şekilde eşlik ettiği meselesi 
işleniyor. Osmanlı başkentinde teşrifatın değişimi, 
imparatorluğun “gelenek icadı” sürecinde müziğin, 
flama, bayrak gibi kartografik unsurlar yanındaki 
rolü bu bölümde yetkin biçimde inceleniyor. Özellikle 
oryantalizm ve müzik arasındaki ilişkinin analiz 
edildiği başlıklar siyaset bilimi eğitimi içinden gelen 
bir tarihçinin geniş bir kültürel zeminden meseleye 
bakabilmesinin müzik tarihi literatürü cephesinden 
ne denli önemli bakış açıları geliştirebileceğini ortaya 
koyması açısından önemli. Burada öncelikle Edward 
Said ve Bernard Lewis gibi oryantalizm tartışmasının 
meşhur iki tarafının tezleri üzerinden Avrupa müzik 
geleneğinde oryantalist etkilerin analizi oldukça 
çarpıcı tespitler içeriyor. Müzik tarihinde teorik oku-
maların öneminin bir kez daha altını çiziyor. Aynı 
şekilde millî kimlik kurgusu ve opera arasındaki 
ilişki Özsoy örneği üzerinden tartışılırken ulus-dev-
let ve kültürel planlama konularına yeni bir katkı 
getiriliyor. Namık Sinan Turan, söz konusu ilişkiyi 
yalnızca Türkiye örneği üzerinden değil Ortadoğu’da 
Mısır ve Lübnan tecrübeleri üzerinden iki büyük Arap 
sanatçının Ümmü Gülsüm ve Feyruz’un müzikleriyle 
de etkileyici biçimde ortaya koyuyor. Üçüncü bölümde 
yalnızca Arap müziğinin divaları ya da Necdet Yaşar, 
Şerif Muhiddin gibi Türk müziğinin büyük icracıları 
değil, opera sanatının 20. yüzyıldaki efsanevi sesleri 
Maria Callas ve Leyla Gencer gibi isimler de müzik top-
lum ilişkisinin kahramanları olarak kültür tarihini 
ustalıklı biçimde kullanan bir tarihçinin kaleminden 
başarıyla okura ulaşıyor.

• Schopenhauer, Fikirlerin Bilgisi Üzerine, çev. Elif Yıl-
dırım, İstanbul, Oda Yayınları, 2014, s. 140.

B İ L E N  I Ş I K TA Ş
b.isiktas@litrossanat.com 

  Çocuklar hayret duygumu pekı̇ştı̇rı̇yor

Her daim yolunuz açık olsun, dilerim. Karabatak Dergisi geçmiş sayılarından birinde ilgi 
çekici bir dosya hazırladı. Dosya konusu: Orta Öğretimde Edebiyat Dersleri. Öğretmenler 
için ilgi çekici bir dosya. Siz de aynı zamanda öğretmenlik görevini sürdürüyorsunuz 
bildiğim kadarıyla. Bu noktada özellikle bir yazar olarak çocuklardan öğrenecek çok şey 
olduğunu gözlemlediğinizi düşünüyorum. Bu noktada ne söylemek istersiniz? Öğrencile-
rinizle yaşadığınız ve sizde iz bırakan hatıralar mevcut mu?

En başta öğretmenim evet. Öğretmenlik ikliminin dinamikleri bir edebiyatçı için elbette 
çok daha itici bir güç. Fakat bu tetikleyicilik; metnin kendisini beslediği, içinde insanın 
kalmadığı bir sanatın peşinden koşmak adına bizi diri tutan bir yere tekabül etmemeli. Yani 
öncelikle hayatıma kattıklarını önemsiyorum sonrasında olması gerekeni, olan kadarlarla 
sürdürürken, olmasını beklediğimizden çok daha fazlasını sunuyor bana tüm bu hayatıma 
katışlar. Dolayısıyla farklı kültür farklı duygulardan insanlarla, çocuklarla gençlerle bir 
araya gelmenin “hayret” duygumu pekiştirmesini önceliyorum daimen. Ve elbette çocuklar 
veya çocukluk yıllarına özlem bu kitaptaki öykülerin ortak noktası.

  Bir anlam  
boşalması içindeyiz

Şimdilerde bazı dergi çevre-
lerince ben olay öyküsünün 
kutsandığı bir öykü anlayışı 
görüyorum. Açıkçası kendi 
yazdığım öyküler durum öykü-
süne girer mi bundan da emin 
değilim. Fakat olayın geri 
planda olduğu öyküler olduk-
larını biliyorum. Bu öyküleri 
yazarken çıkış noktam yok da 
diyemem. Bazı roman yazarla-
rının öykü kitaplarındaki üslup, 
durum öyküsünün kullanılışı 
gibi durumlar da aslında çıkış 
noktam oldu diyebilirim. Sizde 
ise olayın yoğun olduğu, hare-
ketin ön planda olduğu öyküler 
okudum. Bu noktada siz nasıl 
düşü nüyorsu nuz? Mevcut 
dergilerin anlayışını doğru 
bulduğunuz söylenebilir mi en 
azından bu tarz öyküler yazma-
nızdan yola çıkarak?

Bu durumla son zamanlarda 
oldukça karşılaştığımız doğru. 
Altında yatan sebepler elbette 
çok farklı fakat bir genel bakış 
yaparsak zannedersem öyküyü 
sadece bu tarz yazılış biçim-
leriyle değil, hayatın geriye 
çekilişinin de etkileriyle değer-
lendirmek gerek. Her şeyin 
bil inir olduğu bir dünyada 
bilinmeyenin ya da hemen ilk 
çırpıda kavranamayacak ola-
nın mesafesini biraz korumak 
istiyor yazarlar. Bu refleks bir 
bakıma anlaşılır bir şey. Bilgiye 
doymuş dünyada kurmaca kuru-
lurken okuru çarpacak, okuru 
düşündürecek ve yazarla ünsi-
yet kuracağı bağlar “olay”dan 
koptuğu için, artık dilde ger-
çekleşiyor. Mesela bir öykümde 
ben de “yalnızsızlığın neşesi” 
gibi bir ifade kullanmıştım. 
Benim doğrudan bu dedikleri-
min neticesiyle ortaya çıkan bir 
kalıp değildi elbette. Öykünün 
atmosferi gereği biraz da o yal-
palayan iklimde ortaya çıkan bir 
dizim. Her şeyin silikleştiği bir 
atmosferde tatsız bir duygunun 
ifade ediliş biçimi belki de. Bu 
tarz ifade edilişler bazı öyküleri 
anlamlı kılabilir evet ama yine 
de bir “anlam boşalması” içinde-
yiz her birimiz.

okuryazarlığından faydalanabilecek ebevey-
nler, eğitimciler ve sinema sanatının çocuk 
yüzüyle ilgilenen herkese, bu kitaplarımı-
zın bir pencere açmasını umuyoruz. Belki 
henüz olmasa da bu tarz çalışmalar çoğal-
dıkça “beyaz bir sinema” arayışını daha doğru 
değerlendiririz gibi hissediyorum.

Şimdi esas konumuza dönelim istiyorum. 
Son yayınlanan öykü kitabınız “Mutlak Bir 
Çıkmaz Yol”a. Loras Kitap etiketiyle yayın-
landı eser. Loras Yayınevi de hayırlı olsun 
inşallah. Bu etiketle daha birçok kıymetli 
eser yayınlanacak gibi duruyor. Kitaptaki 
ilk hikâyede şöyle bir cümleniz var: “Ger-
çekle hayal arasında ip germeye çalışan bir 
avuç çocuk, akşamı edene dek dönüp durduk 
çadırda.” Hikâyelerin tümünü bu atmosfer 
özetliyor gibi geliyor bana. Çocukluğunuz-
dan esinlendiğiniz otobiyografik hikâyelerle 
karşımızda olduğunuz söylenebilir mi?

Anadolu’da her ev dolaylı ya da doğrudan, 
doğa ile içli dışlıdır. Ve ondan yansıyanlar 
elbette ruhumuzu şekillendirmekte. Bununla 
birlikte; ninelerin ninnisiyle başlar öyküle-
rimiz… Edebiyatla, sanatla içli dışlı bir ev 
olmasa da Meram bağlarına bakan, önünden 
dere akan bir evde doğup büyümek içimde 
var olanı besledi diyebilirim. İnsan bir şeyi 
içinde besleyip büyütünce o bütün hücrele-
rine sirayet ediyor ve hayatı o büyüttüğü şey 
üzerine inşa oluyor. Çevrenizdeki insanlar 
dahi sizin bu içinizde var olanla çevreleniyor. 
Tanışıklıklarınız sizin gibi insanlarla oluyor. 
Ve bütün bunların neticesinde okumak tut-
kusu yazmak tutkusuna dönüşüyor, sanki… 
Dolayısıyla hayalin güçlü oluşu o dönemden 
kalma bir gerçekliği inşa ediyor. Elbette oto-
biyografik hikayeler bir noktada öykülerim. 
Bazıları ise “yetişkin”liğe itiraz sanırım. 

Kitaba adını veren hikâyeniz Mutlak Bir 
Çıkmaz Yol’da şöyle bir cümleniz var: “Uyan-
dığında gerçek hayatının sınırlarını çoktan 
işgal eden, yaşanmışlığına inanır olduğu bir 
sürü düş gördü.” Hoşuma giden bu cümle 
bana bir Furkan Çalışkan mısrasını anım-
satıyor aynı zamanda. Paylaşmakta beis 
görmüyorum: “Bize rüyanın değil, uyanık-
lığımızın tabiri gerek.” Uyandığında düş 
görmek, nasıl bir duygu? Ya da bunu söyle-
yen o karaktere sorsak ne derdi bize?

Uyandığında düş gören karakter az çok bu 
dünyanın anlamının bu dünyada olmadığını 
bilir. Biz o anlama yaklaşmaya çalışıyoruz 
hep. Yine de olup bitene kayıtsız kalmama 
kısmında yazıya, söze, şiire sarılıyoruz. Muh-
temelen karakter bize şunu derdi yine: Bir 
düşün içinde bir düş mü? Bütün gördüğümüz 
ve göründüğümüz? 

  Dergimiz büyük düşünmek peşinde değil

Yine bu noktada başta da bahsettiğim gibi konuyu Mahalle 
Mektebi’ne getirmeden olmaz, diye düşünüyorum. On 
yılını yakın zamanda tamamlamış bir dergiyle karşı karşı-
yayız. Çok çeşitli dosya konularıyla karşımızda olan kimi 
zaman çeşitli öykücüleri yetiştirmiş kimi zaman çeşitli 
şairlerin de yetişme yeri olmuş bir dergi.  Uzun süredir 
istikrarlı yolculuğuna devam ediyor. Belki de en önemli 
özelliklerinden biri bu. Mahalle Mektebi’nin size kazan-
dırdıkları öğrettikleri neler oldu? Neler söylemek istersiniz 
Mahalle Mektebi ile alakalı?

Hüseyin Akın bir yazısında Mahalle Mektebi için “Taşıyalım 
gel seni İstanbul’a desem sığmazsın!” cümlesini kurmuştu. 
Bu önemli bir cümle… Bize yöneltilmiş olmasının da ötesinde 
bir öneme sahip bir vurgu bu. Taşra dediğimiz mekânın 
dinamikleri çok daha itici bir güç. Her alanda bu böyle. Fakat 
bu tetikleyicilik; metinin metini beslediği, içinde insanın 
kalmadığı bir sanatın peşinden koşmak adına bizi diri tutan 
bir yere tekabül etmiyor... Olması gerekeni, olan kadarlarla 
sürdürürken, olmasını beklediğimizden çok daha fazlasını 
bize sunuyor. Bereket kavramının, hiçbir iktisat kuramıyla 
açıklanamaması gibi… Bu manada olduğumuz yerde dur-
mak bize yetiyor. Mahalle Mektebi, “büyük düşünmek” gibi 
kaygılar gütmedi hiç. Bu kaygılarımız olmadığı için belki de 
Mahalle Mektebi üst üste iki kez farklı kurumlarca 
“yılın dergisi” olarak ödüllendirildi. Fakat 
zaten bu ödülü biz çıkan her 
sayımızda, elinde 
bi r  şi i rle büro-
muza çıkagelen 
gençlerle almaya 
devam ediyor uz . 
Bir şey yazmasa da 
dergimizin bir kena-
rında yer tutan, elinden 
edebiyata dair bir şey 
gelmese de gözleri ile 
bize gülümseyen Meryem 
için de çıkmaya devam 
edeceğiz… Bize insanlığı-
mızı hatırlatan herkesle 
yolumuza devam edeceğiz…
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K Ü L T Ü R  S A N A T

Kahramanlarımız olsun isteriz. Her şeyiyle iyi, güçlü ve 
hikâyenin sonunda kazanan olmasını da isteklerimi-
zin sonuna ekleriz. Roman kahramanları bize katmanlı, 
iç içe geçmiş serüvenler sunarlar. Hikâyeler dilimizin 
ucunda bir tat bırakır. Romanlar ise bırakacağı tadı adım 
adım işleyerek kahramanın dünyasında temellendirir. O 

kahramanlar bizimle, zihnimizde yaşar. Dönüp dönüp hatırladığımız bir 
yerde durur. Tolstoy’un Anna Karenina’sı, Cervantes’in Don Kişot’u, Dosto-
yevski’nin Raskolnikov’u, Flaubert’in Madam Bovary’si, Kafka’nın Gregor 
Samsa’sı diyerek liste uzar gider. Edebiyatımızda ise Yaşar Kemal’in İnce 

Memed’i, Halide Edip Adıvar’ın Rabia’sı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mümtaz’ı, Reşat Nuri Gültekin’in 
Feride’si şeklinde uzar gider. Kahramanları düşündükçe belki bambaşka isimler aklımıza gelir. Peki 
roman kahramanları etten kemikten karşınızda olsa nasıl olurdu? Çok güzel olurdu diye düşünürdüm. 
Aslına bakarsanız yakın zamanda oldu da. Roman kahramanlarının arka planına dair yaptığımız 
girişten sonra dosya haberimizin konusuna yavaştan geçelim. 

En uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık’ta “Dünya Roman Kahramanları Günü”nde; çeşitli okullarda, üni-
versitelerde, roman kahramanları festivalleriyle kutlanıyor. Festivallerin geldiği bir on yıllık zaman 
dilimi bulunuyor. Dikkatimizi çekmesi ise geçen sene Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinde 
gerçekleşen festivalin sosyal medyada uyandırdığı büyük yankı oldu. Bu oluşan büyük etki romana 
ve roman kahramanlarına bakışımızı yeniden gündeme getirmiş oldu. Edebiyat, roman ve roman 
kahramanları çeşitli seslerle konuşuldu. Roman kahramanlarının canlandırılması aslında gençlerin, 
çocukların hayatla kurdukları ilişkiyle ilgili de farklı bir atılımları oldu. Okumanın hep en alt sıralarda 
görüldüğü, edebiyatın boş iş bakıldığı bir noktadan hayal gücünü besleyen, binbir rengi ortaya çıkaran 
noktası görünür kılındı. Ülkenin çeşitli yerlerinde gerçekleşen festivallerden paylaşılan fotoğraflarla 
da o heyecan görünür bir şekilde sulunuldu. Bizde yeni yılın ilk sayısında en uzun gecede gerçekleşen 
“Roman Kahramanları Festivalleri”ni ve roman kahramanlarının dijitalleşen dünyamızda yerinin ne 
olduğu Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinde öğretmen, şair ve yazar Ercan Yılmaz, 7. Roman 
Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali kurucularından Ömer Asan ve yazar Hasan Öztürk’e sorduk. 

r.bulut@litrossanat.com 

R A B İ A  BU LU T

Roman kahramanlarının aramızda dolaştığı 21 Aralık Dünya Roman 
Kahramanları Günü sonrasında “Roman Kahramanları Festivalleri”ni ele 
alalım dedik. Romanların hayal gücümüze, yaşamımıza olan can suyu 
etkisini Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinde öğretmen, şair ve 
yazar Ercan Yılmaz, 7. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali 
kurucularından Ömer Asan ve yazar Hasan Öztürk’le konuştuk.

“BİZ”E CAN SUYU OLDU
ROMAN KAHRAMANLARI

  Denenmemiş daha çok yol var
Liseler düzeyinde başlayan “Roman Kahramanları Festivalleri” 
dalga dalga yayılarak yayılmaya devam ediyor. Hatta ilkokullarda 
da düzenleniyor. Sakarya’dan Silopi’ye uzanan bir yayılma alanı 
buluyor. Gregor Samsa aralarında söyleşileri, panelleri dinliyor. 
Edebiyat ve insanların arasındaki mesafe roman kahramanla-
rıyla kısalıyor. On yıllık zaman diliminin başlangıcındaki etkiyi 
Ömer Asan “rastlantı sonucu bir damar bulduk” şeklinde özetlemesi 
aslında günümüzde denenmiş yolların ne kadar çok olduğunu hatır-
latıyor. Aynı zamandada umulmadık yerlerden çözümler geleceğini 
gösteriyor. Dijitalleşen dünyanın olumsuzluklarına odaklansak da 
dijitalleşme sayesinde bir uçtan diğerine ilham olacak faaliyetler 
duyuluyor. Roman kahramanlarının hayatlarımızda görünürlüğü-
nün arttığı ve bizlerle, hayal gücümüzle yaşamaya devam ettiği nice 
günler, festivaller olsun.
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10 adımda çocuğa göre 
edebiyat -III-

1) Türün gelişimine vâkıf olmamak

Brittannica Ansiklopedisine göre 
ilk resimli çocuk kitabı olarak 
kabul edilen ve “Gel evladım, senin 
de biraz bilgelik edinmenin zamanı 
geldi,” cümlesiyle başlayan Orbis 
Sensualium Picturs’un yayımlan-
masının üzerinden 365 sene geçti. 
Değişen şartlar, sanatın muhteva-
sından biçimine değin pek çok şeyi 
değiştirdi elbette; çocuk edebiyatı ve 
çocukluk da bu köklü değişimden 
nasibini aldı.

Bu noktadan 18. yüzyıla sıçradığı-
mızda, modern anlamda çocuğun 
ortaya çıkmasıyla birlikte artık 
çocuk edebiyatından söz edilmeye 
başladığını görüyoruz. Bunun için 
gelişimsel pek çok sebep sırala-
nabilir ancak matbaanın icadı ve 
ders kitaplarına duyulan ihtiyaç, 
çocuk kitaplarına olan gereksinimi 
besleyen, türün gelişiminin önünü 
açan sebeplerin başında geliyor. 
Bunun, gerçek anlamdaki karşılığı 
şu: İhtiyacın yarattığı boşluk, çocuk 
edebiyatının güdümlü de olsa ortaya 
çıkmasını sağladı. Bu dönemde 
yazılanlar ilk olmanın getirdiği 
tecrübesizliğin tümünü içeriyordu. 
Nitekim; çocuğu dikkate almayan, 
onu nesne haline getiren, yalnızca 
topluma karşı söyleyecek birtakım 
sözler olduğunda çocuğu merkeze 
alan didaktik metinlerin peş peşe 
yayımlanışı bunun göstergeleridir. 
Esasında güdümün doğal sonuç-
ları bunlar. İkinci dünya savaşına 
değin bunun, başlangıçtaki şekliyle 
devam ettiğini görüyoruz. Çocuğa 
bakışımızda, yani temelde, birtakım 
sorunların olduğu fark edildikten 
sonra, çocuk gerçekliği her yönüyle 
ele alınıyor ve eğitim anlayışı ciddi 
anlamda sorgulanıyor. Bu farkında-
lıklı gelişmelerin, nitelikli kitapların 
yayımlanmasındaki zemini hazırla-
dığını söylemek mümkün. Önemli 
bir hareket noktası. Bir sıçrayış, bir 
ilk adım.

Türk edebiyatında bu kırılma, Batı’ya 
oranla geç denebilecek bir tarihte, 
1980 yılında yaşandı. Çeviri eser-
lerle başlayan ve ilk olmanın bütün 
bocalamalarını taşıyan Tanzimat 
dönemi çocuk yayıncılığı, yenilikçi 
çocuk edebiyatı hareketiyle birlikte 
hızlandı, olgunlaştı.

Kabaca dile getirdiğim bu değişim, 
edebiyatta, özelde de çocuk ede-
biyatında takip edilmesi gereken 
gelişimsel bir süreci, bu sürecin 
uzunluğunu, alınan mesafeyi , 
devinimi ve elbette köklü birtakım 
değişimleri en azından anımsata-
bilmek içindi. Üstelik buradakiler 
özet bile değil. Kuşbakışı bir görü-
nüm belki. Vakıf olunması gereken 
çok fazla merhale var. Ayrıca geli-
nen noktadan anlamlı bir sonuç 
çıkarabilmek ve neyi nasıl yapmak 
gerektiğini doğru şekilde tespit ede-
bilmek için başlangıcın her yönüyle 
bilinmesi gerekli. Bu salt çocuk ede-
biyatı için geçerli bir durum değil 
elbette. Ürün verdiğimiz, üzerine 
çalıştığımız edebiyatın hangi şube-
siyse önce onu her yönüyle tanımak, 
geçmişte ne yapıldı, bugün ne yapı-
lıyor bunu tam anlamıyla kavramak 
ve yazacaklarımızı var olan bir 
miras üzerine inşa etmek gerekiyor. 
Çocuk edebiyatındaki ilk örneklerle 
günümüzdeki eserler arasındaki bağ 
kesilirse, çok işlendiği için basmaka-
lıp hale gelen konular ve çocukları 
hafife alan incitici üsluplarla karşı-
laşmamız kaçınılmaz olacaktır.

F E Y Z A  K A R T O P U
f.kartopu@litrossanat.com 

  Festival hayata açılan 
bir pencere

Romanın ‘karnaval’ 
kavramıyla yakın-
d a n i l i ş k i s i  v a r. 
Çok anlamlılık, çok 
renklilik, çok kül-
türlü lü k… Roman 
hayata tutulan ayna 
a s ı r l a r d ı r .  Ş e r i f 
Mardin, Türk moder-
nleşmesini romanlar 
üzerinden açıklıyor 
me s e l â .  D i n le r i n 
merkezde olduğ u 

medeniyetleri, kültürlerin merkezde olduğu ulusları 
anlamak, onlarla empati kurabilmek için roman biçil-
miş kaftan. Mario Vargas Llosa ile Carlos Fuentes’in 
metinlerinden oluşan “Edebiyata Övgü”de şöyle bir 
pasaj vardı: “Edebiyat bize sahip olmadığımız şeylere 
sahip olabilme, kendimizi pagan tanrıları gibi aynı 
anda hem ölümlü hem de ölümsüz hissettiğimiz o 
olanaksız varoluşa erişebilme umudunu sunduğunda, 
ruhlarımıza uzlaşmazlık ve isyan kattığında, insan 
ilişkilerindeki şiddetin azalmasına katkıda bulunan 
tüm kahramanca eylemlerin ardında yatan bütün bu 
şeyleri kattığında, bir büyü gerçekleşir.” İşte bu yüzden 
hayal etmeye, okumaya ve yazmaya devam etmeliyiz; 
ölümlülüğün ağırlığını hafifletmenin, zamanın aşın-
dırmasını alt etmenin ve olanaksızı olası kılmanın 
bugüne kadar bulduğumuz en etkili yolu budur. Evet, 
boğazımıza kadar ‘gerçekler’e battığımız günümüzde 
böyle ‘büyü’lere ihtiyacımız var. 

Gençlerin hayatla arasındaki mesafeyi 
kısaltıyor

Roman kahramanlarının canlandırılması, kavano-
zun içindeki balın dışarıdan yalanması gibi oluyor. O 
kahramanların kostümlerinin, mekanlarının çocuk-
ların kendi imkanlarıyla canlandırması, kostümleri 
giymesi o balın tadına dair bir şey söylüyor. Ama esas 

işaret ettiği nokta roman okumanın içinde barındır-
dığı lezzet oluyor. O lezzet aslında her insanın bir 
roman kahramanı olduğunu gösteriyor. Roman kahra-
manları gerçek hayatla birlikte içselleştirilmiş oluyor. 
Hayatın gerçekliğine açılan bir pencereyi gösteriyor. 
Dijitalleşen, yanlızlaşan dünyamızda gençler için 
kendini hayatla bütünleştirmesini sağlıyor. Hayatla 
aralarındaki mesafeyi kısaltıyor. En uzun gecede ger-
çekleşiyor olmasıda Hipokrat’ın “Sanat uzun hayat 
kısa” sözünün bir yansıması olarak görüyoruz.

Edebiyatı gündemde tutmak  
bahtiyarlık

Festival öğrencilerin roman kahramanlarını can-
landırmalarından ve bir kıyafet şenliğinden ibaret 
olmadığını da belirtmek gerekir. Okulun çeşitli yer-
lerine onlarca roman mekânı yapılıyor. Yazarlar ve 
akademisyenler panel ve söyleşi için davet ediliyor. 
Çeşitli okullardan öğrenciler okulumuz öğrencileriyle 
birlikte kendi roman kahramanlarını anlattıkları 
paneller düzenledik. Sergiler, canlandırmalar ve 
daha birçok etkinlikle tam bir festival atmosferi 
oluştu. Hem öğrencilerimiz bağlamında hem de fes-
tivali uzaktan takip edenler bağlamında bazı roman 
ve roman karakterlerinin odak noktası olduklarını 
ve onlar üzerinden bazı tartışmaların, analizlerin 
ve yorumların yapıldığını biliyorum. Kısa bir süre 
de olsa edebiyatın gündemlerden biri olması büyük 
bir bahtiyârlıktı bizim için.

  Festivaller bir ufuk açıyor
Roman Kahramanları Festivali’nin Türkiye 
açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Belki başlangıçta o kadar anlaşılmamıştı ama 
her yıl artarak Türkiye’nin pek çok şehrine 
yayıldı. Belki burada 3 gün süren bir etkinlik 
var. Ancak taşradaki şehirlerdeki okullarda, 
üniversitelerde bu etkinlik devam ediyor. Bana 
öyle geliyor ki festival Türkiye sınırlarını 
aşacak ve gelecekte bir “Dünya Roman Kah-
ramanları Festivali” olacaktır. Sadece Maltepe 
Üniversitesi’nin ya da Roman Kahramanları 
Dergisi’nin bir meselesi olarak görülmemeli. 
Başta üniversiteler, eğitimle ilgili kurumlar, 

sivil yönetimler kendi güçlerince destek vermeli ve sahiplenmelidir. Türki-
ye’nin tüketim toplumuna doğru gittiği bugünlerde romanı, edebiyatı gündeme 
getirme açısından festivalin çok önemli olduğunu ve insanların dünyalarına 
bir ufuk açtığını, edebiyatı gündemlerine almalarını sağladığını düşünüyorum. 
Bu festivalle ortaya çıkan kıvılcımın Türkiye geneline yayılmasını istiyorum.

Yaşamla iç içedir “roman”

Romanlar gerçek hayatın yansımasıdır. Stendhal “Roman, sokakta gezdirilen 
bir aynadır” der. Bu gözle baktığımızda romanlar bu işlevi görür mü, ayrı bir 
sorudur. Aynayı tutma mesafemiz de aynaya bakma mesafemiz de önemlidir. 
16., 17. ve 18. yüzyılın roman kahramanlarını bugünün roman kahraman-
larında görmemiz mümkün değil. Günümüz insanı giderek içine kapanan, 
kendi dünyasına gömülmüştür. Roman kahramanları da yazarlarla sınırlı 
kalıyor ve genele ulaşamıyor. Roman yaşamdan uzak duran bir şey değildir. 
Onun için yaşam ne ise o yaşam yazarın eklemleriyle, kurgularıyla edebiyat 
metnine yansır. Tarihi olaylara baktığımızda geçip gittiğini görüyoruz. Ama 
elimizde o dönemleri anlatan kahramanlar var. Biz bir Madam Bovary üze-
rinden bir toplumu okuyabiliyoruz. Unutulmuş ne kadar çok gerçek insan 
var ama Raskolnikov’u dünya biliyor. O açıdan yazarların hayal gücü çok 
kıymetli. Hayal gücünün genişliğide yazar bakış açısının genişliğiyle ilgili bir 
şey. Edebiyat masa başında oturup yapılan bir hobi değildir. Üretirken, metne 
dönüştürürken masanın başında yalnız bir dünyadayız ama unutmayalım 
masanın ötesinde koskoca bir dünya var. Yazarken okuyucudan, yayıncıdan 
bağımsız bir şey yazmıyoruz. 

  Rastlantının gücüyle  
yayılan “festival”

Yayıncılık alanında ve nor-
mal yayıncılığın dışında ne 
yapabiliriz diye düşünüyor-
duk. Bir tekrardan ziyade 
yeni bir yayın yapmak 
istiyorduk. Yayın danış-
manımız şair ve çevirmen 
Eray Canberk Rusça ve 
Fransızcada roman kah-
ramanları sözlüğünün 
olduğundan bahsetti. O 
sözlüğü bulamadık ama biz 
nasıl bir şey yapabiliriz diye 

düşünmeye devam ettik. Roman kahramanlarına dair bir 
sözlük yapmanın altından kalkamayacağımızı düşündük. 
Sonrasında “Roman Kahramanları Dergisi”ni çıkarmaya 
karar verdik. Dergiyi çıkarırken zaten oradaki kahramanla-
rında bilgilerinin envanterini çıkarabileceğimizi düşündük. 
Dergi çıktıkça aslında sözlükte oluşmaya devam edecek. 
İlk günden bu yana dergiyle birlikte 1500 roman kahrama-
nını inceledik. Derginin bir karşılık bulduğunu anladıktan 
sonra dedik “Roman Kahramanları Festivali” yapalım dedik. 
Üniversiteye proje olarak sunduk ve onlarında çok hoşuna 
gitti. Kültür ve Turizm Bakanlığına destek için başvurduk 
ve onların himayesinde gerçekleştirmeye başladık. İlk fes-
tivalin coşkusu yankısıyla başladık ve bugünlere geldik. 
Çocuklar romanları okuyarak, kendi emekleriyle kahra-
manların kostümlerini yaptılar. Uğraştılar. Rastlantı sonucu 
tüm ülkeye yayılarak çocuklara ulaşabileceğimiz bir yol 
bulduk. Edebiyatçıların, romanların gücünü yadsımamak 
gerekiyor. Hayal kurar, uçuk şeyler der. Bir bakarsın fizikçi 
onun peşinden gider. Doğu toplumlarında hayal kurmayı 
zorlaştıran şeyler var. Ama bazı çıkış noktaları da oradan 
oluyor. “Binbir Gece Masalları”na baktığımızda ölüme karşı 
başlayan hikâye ama sonrasında sürdükçe sürüyor.

7. Roman Kahramanları İstan-
bul Edebiyat Festivali Kurucusu

Ömer Asan

Şair - Yazar

Ercan Yılmaz

Yazar

Hasan Öztürk
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BİZE KALANLAR
ESKİ İSTANBUL’DAN

Bir Diriliş Eri Sezai Karakoç  
Osman Koca  
Beyan Yayınları

Milletim, uyan! Kendine dön! Aslını 
unutma! Geçmişini bil. İçinden, gerçek 
aydınlardan kurulu bir kadro çıkar. 

Çıkar ki, onlar, hem bugününü, hem yarınını 
kurtarsınlar. Geleceğini, ancak, bilinçli, idealist 
bir aydın nesil güven altına alır. Milletim! Büyük 
bir milletsin. Çok büyük bir ülken var. Onun birçok 
parçasına el konulmuş. Öbür parçalarına da göz 
dikilmiş. Çok köklü bir tarihe sahipsin. Gerçek bir 
medeniyetin, Hakikat Medeniyetinin sahibisin. 
Onu yeniden ayağa kaldır. Diril ve Dirilt! İnsan-
lık seni bekliyor. Milletim! Doğu’ya, Batı’ya dur 
diyecek güç, sensin. Kendini bildiğin gün, kurtu-
lacaksın. Ve bütün insanlığı kurtaracaksın. Yoksa 
insanlık, büyük bir felakete doğru gidiyor. Sınırsız 
hırs sahipleri dünyayı yakmaktan geri durmuyor-
lar. Milletim! Uyan, kendine gel! Yeni bir sayfa aç. 
Yeni bir çağ aç. Geçmişte birkaç kez çağ açmıştın. 
Yine açabilirsin. Yine açabilirsin. Yine açabilirsin.

Mevlana Menkıbeleri  
Feridun bin Ahmed-i Sipehsalar  
VakıfBank Kültür Yayınları

Büyük mutasavvıf Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 
hakkında günümüze kadar çok sayıda eser 
kaleme alınmıştır. Bu eserler arasında, Mev-

lânâ’nın hayatı, hocaları ve halifeleri hakkında 
bilgi veren Sipehsâlâr Risâlesi’nin (Mevlânâ 
Menkıbeleri) önemli bir yeri vardır. Mevlânâ 
ve çevresi hakkındaki ilk menâkıbnâmelerden 
biri olan elinizdeki bu eser, kırk yıl Mevlânâ’nın 
hizmetinde bulunmuş, saraydaki kumandanlık 
(sipehsâlâr) görevinden ayrıldıktan sonra Mev-
lânâ dergâhının malî işleriyle meşgul olmuş 
Ferîdûn-i Sipehsâlâr tarafından Mevlânâ’nın sır 
tutmada güvenilir ve samimi bir müridinin isteği 
üzerine kaleme alınmıştır. Üç bölümden oluşan 
Sipehsâlâr Risâlesi’nin (Mevlânâ Menkıbeleri) ilk 
bölümü Sultânü’l-ulemâ Bahâeddin Veled’e, ikinci 
ve en geniş bölümü Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye, 
üçüncü bölümü Mevlânâ’nın dostlarına ve ondan 
sonra makamında bulunan çelebilere ayrılmıştır.

Türk Romanında Mitik Görünüm 
(1980-2005)   
Yasemin Bayraktar  
Kriter Basım Yayın Dağıtım

Tarihten edebiyata, felsefeden antropolojiye 
birçok sanat ve bilim dalında mitler, onu ele 
alan sanatçıların ve araştırmacıların bakış 

açısına göre tanımlanmış ve birçok anlam yük-
lenmiştir. Edebiyat açısından anlatı birimcikleri 
olan mitler, günümüzden bakıldığında uzak bir 
geçmişin kalıntıları arasından belli belirsiz seçi-
len kültür ürünleri şeklinde görünse de onlar canlı, 
geçmişten günümüze varlıklarını devam ettirmiş 
olan, bugünkü hayatın içerisinde, sanatın tüm dal-
larında dolaylı/kapalı veya dolaysız/açık yollarla 
varlıklarını sürdüren yapılardır. Günümüzde mito-
lojiye ilgi oldukça artmıştır. Türk Edebiyatında 
Mitik Görünüm (1980-2005) adlı bu çalışma, öner-
diği mit okuma yöntemleriyle mitlere ve mitolojiye 
farklı bakış açıları getirerek Türk romanındaki 
mitik yapıyı söz konusu tarihler arasında mercek 
altına almaktadır. Eser, Türk edebiyatı araştırma-
cılığı ve Türk kültürüne katkı olmak niyetiyle 
karşınızdadır.

Abdülmecid Efendi   
Nilüfer Öndin  
Hayalperest Yayınevi

Son Halife Abdülmecid Efendi, hem hami hem 
sanatçı hem de Osmanlı şehzâdesi olarak 
farklı kültürel ve tarihsel kimlikleriyle pek 

çok araştırmacının ilgi odağında yer alıyor. Abdül-
mecid Efendi, sanatın her dalına ilgi duyan, resim, 
müzik ve edebiyata özellikle önem veren, döne-
min sanatçılarını, yazarlarını himayesine alan 
entelektüel dünya görüşüyle dikkatleri üzerinde 
toplamayı sürdürüyor. Eser, yalnızca ilginç ve 
renkli kişiliğiyle ressam bir şehzâdenin hayatını 
anlatmakla kalmıyor, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüz-
yılın başında Osmanlı coğrafyasındaki siyasi ve 
sosyal görünüm hakkında da bilgi veriyor. Okurun, 
büyük bir dönüşüm sürecinin yaşandığı dönemin 
sanatçılarının eserlerine yansımalarına, cömert 
bir hami olarak Abdülmecid Efendi’nin kültür 
dünyasındaki rolüne, 2. Meşrutiyet’ten Cumhuri-
yet’in ilanına değin yaşanan olayların entelektüel 
düşünce üzerindeki etkilerine dair bilgiler edin-
mesini sağlıyor.

Y E N İ  Ç I K A N L A R
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İstanbul – Hatıralar ve Şehir  
Orhan Pamuk  
Yapı Kredi Yayınları

Orhan Pamuk’un çocukluğu ve ilkgençliği-
nin hikâyesi ve aile tarihiyle İstanbul’un 
bir imparatorluk başkentinden 20. yüz-

yıl başlarında yıkıntılarla ve hüzünle dolu bir 
şehre dönüşmesinin hikâyesi… Roman yalnızca 
Pamuk’un bir İstanbul yazarı olarak ününü sağ-
lamlaştıran kitabı değil, aynı zamanda tüm dünya 
edebiyatında bir şehrin ruhu hakkında yazılmış en 
derin kitaplardan biri. Yazarın kendini “ben” ola-
rak ilk hissedişinden, annesine, babasına, ailesine 
yönelen hikâye, bir hüzün ve mutluluk kaynağı 
olarak İstanbul sokaklarına açılıyor. Günümü-
zün büyük romancısının gözünden 1950’lerin 
İstanbul sokaklarını, parke taşı kaplı caddeleri, 
yanıp yıkılan ahşap konakları, eski bir kültürün 
yok oluşuyla, onun külleri ve yıkıntıları arasından 
bir yenisinin doğuşunun zorluklarını keşfederken 
Pamuk’un ruhsal dünyasının oluşumunu da bir 
dedektif romanı okur gibi, hızla izliyoruz...

Eski İstanbul Hatıraları   
Sadri Sema / Kitabevi Yayınları

Elinizdeki kitap Sadri Sema’nın 1955-1956 
yıllarında Vakit gazetesinde neşredil-
miş “İstibdatta İstanbul” ve “Meşrutiyette 

İstanbul” adlarındaki iki tefrikasının bir araya 
getirilmesinden teşekkül etmiştir. Türk tarihinin 
en çalkantılı iki dönemine ait hatıraların yer aldığı 
bu kitapta, II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet dönem-
lerinde İmparatorluk başkentinde yaşanan çeşitli 
siyasî ve sosyal hadiseler, bu hadiselerin insanlar 
üzerindeki etkileri, uzun yıllar devlet hizmetinde 
bulunmuş bir gazetecinin gözlemleri ve tespitle-
riyle okuyucuya sunulmaktadır. Sadri Sema’nın 
hatıralarında sadece adı geçen dönemlerde yaşa-
mış siyasî ve sosyal hadiseler ele alınmamakta, 
Batılılaşmayla birlikte toplumun her kesiminde ve 
hayatın her sahasında etkisini hissettiren değişim 
de gözler önüne serilmektedir. Yazar, okuyucuyu, 
örf ve âdetleri, insanları, kılık ve kıyafeti, gezme ve 
eğlenme kültürü ile eski İstanbul hayatına doğru 
bir yolculuğa çıkarmaktadır.

Yitip Giden İstanbul   
Önder Kaya  / Kronik Kitap

Mimar Sinan gibi büyük bir ustanın eserleri 
ile süslediği İstanbul, ne yazık ki yakın 
zamanda yıkımlara sahne olmuş, pek çok 

güzelliğini kaybetmiştir. Bu semtlerin başında 
Aksaray, Laleli, Bayezid, Tarlabaşı ve Beyoğlu 
gibi muhitlerin gelmesi ise meselenin vahame-
tini daha da büyük hale getirmiştir. Önder Kaya, 
bir zamanlar İstanbul’un en güzel köşelerinde yer 
alan, içleri cıvıl cıvıl olan ama tarihe, bilgisizliğe, 
beceriksizliğe yenik düşmüş mimari eserlerin 
peşine düşüyor. Bir kısmı, yazarın “Yârim İstanbul” 
kitabında yer alan yazılarda birbirinden önemli 
tarihi eserler ele alınıyor: Ahi Çelebi Camii, Aya 
Poliektos Kilisesi, Fatih Medreseleri, Acemoğlu 
Hamamı, Şehzade Aşhanesi, Amcazade Yalısı, 
Cellat Mezarlığı, Revani Çelebi Camii, Darüşşa-
faka, Ayastefanos Anıtı, Bayezid Yangın Kulesi, 
Ayaspaşa Mezarlığı… İstanbul’un kaybolan yapı-
ları ve unutulan kıymetli mirasın hikâyesi akıcı 
bir şekilde dile geliyor.

Yahudiler’in İstanbul’u  
Okşan Svastics  
Boyut Yayın Grubu

İstanbul’un, henüz Bizantion kenti ve Yahudi-
ler’in vatanı iken başlayan ve 1700 yıl devam 
eden hikâyesini anlatan kitap, Vivet Kanetti’nin 

İstanbul’u ile başlıyor. Bir tarih ya da gezi rehberi 
olmayan 186 sayfalık Yahudiler’in İstanbul’unda, 
Osmanlı’ya ilk matbaayı getiren isimlerden, ilk 
şehir planlamacılarına, İstanbul’da kurduk-
ları sinagoglardan, köşklere ve evlere kadar 
yüzyıllarca kapalı toplum olarak yaşamış olan 
Yahudiler’in şehirden silinmeyecek izleri ince-
leniyor.Hikâyeye Bizans döneminden başlayan 
kitapta, Yahudi cemaatinin önde gelen ailelerinin 
yanı sıra, sanat merkezleri, spor kulüpleri, mezar-
lıklar, reklamcılığın duayenleri ve hekimler de yer 
alıyor. Üstelik yazarın keyifli anlatımına siyah-be-
yaz belgeler ve çarpıcı fotoğraflar eşlik ediyor.
Yahudiler’in İstanbulu kitabı,17 asırlık İstanbul 
tarihi ile kütüphanelerdeki yerini almaya hazır.

Ö N E R D İ K L E R İ M
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H A L İ L  İ B R A H İ M  AY GÜ L

K İ T A P L I K

İkinci Abdülhamid devrinde İstanbul’da yaşamış olan İngiliz yazar 
Dorina L. Neave’i bilir misiniz? 1881’de İstanbul’da dünyaya gelmiş 
ve 1907 tarihine kadar da bu şehirde yaşamış, yani çocukluğu ve 
gençliği İstanbul’da geçmiş. Neave’in İstanbul’daki yaşantısını 

anlattığı üç kitabı bulunmaktadır. “Twenty-six Years on the Bospho-
rus” adını taşıyan ve 1933’te Londra’da İngilizce olarak yayımlanan 
eseri “Eski İstanbul’da Hayat” adı ile dilimize çevrilmiştir. Bu kitaptan 
ilk defa Türk Bizantolog ve sanat tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice 
bahsetmiş. Daha sonra gazeteci yazar Osman Öndeş bahis konusu 
eserden Dorina Neave’in babasına ait olup aynı adı taşıyan “Clifton 
Yalısının İlk Yanışı” adlı makalesinden söz etmiştir. Eserini farklı bir 
şekilde ve alışılagelenin aksine ekseriya tarih belirtmeksizin yazan 
Dorina Neave, iyi tahsil görmüş ve görüp işittiklerini değerlendirme-
sini bilen bir İngiliz hanımıdır. XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın 
başlarındaki İstanbul hayatını canlı bir şekilde tasvir eden yazar, aynı 
devre esnasında İstanbul’da bulunan yabancı koloni hakkında dik-
kate değer bilgiler vermektedir. Bu kitap sadece II. Abdülhamid devri 

İstanbul’unun aydın bir İngiliz hanımı kalemiyle dile getirilmesinden 
de ibaret değildir. Eserin çeşitli yerlerinde verilen malûmat, mevcut 
tarihi bilgilerimize yeni açıklıklar getiriyor. Babası George Henry 
Clifton, İngiltere’nin İzmir Başkonsolosu Robert William Cumberbat-
ch’in kızı Ellen Camilla Mary Ann Cumberbatch ile evlenip Kandilli’ye 
yerleştiğinde, bir İngiliz mühendisinin deniz kıyısında, kayalıklar 
üstünde inşa ettiği çok alımlı yalıyı satın almış, ismini “Clifton Yalısı” 
koymuş. İstanbul’un nadide bir güzelliğe sahip olan semtlerinden 
Kandilli’de çocukluğunu geçirmiş olan Dorina L. Neave, kitabında 
hem yaşadığı semtle hem de Kanlıca, Anadolu Hisarı, Yuşa Tepesi 
gibi çevre semtlerle ilgili bilgiler ve hatıralar aktarmıştır. Bunlardan 
biri de meşhur İstanbul yangınları ile ilgilidir. Yazar, dönemin kültü-
rel anlayışı, siyasî gelişmeleri ve bu gelişmelerin İstanbul ahalisi ve 
İstanbul şehrine yansımalarına da değinmiştir. Kitapta, İstanbul’un 
şaşırtıcı etnik ve kültürel çeşitliliğine değinilmiş ayrıca farklı sta-
tüdeki insanların bir arada yaşayışı ve bunun getirdiği sorunlar ve 
sonuçlardan bahsedilmiştir. İstanbul Boğazı’nın ne denli şiddetli, 

heyecan verici ve korkunç tarafları olduğundan söz etmiştir. Neave, 
İstanbul kadınının günlük yaşamı, ilgi ve alâkalarına da yer verir. 
Neave, İstanbul’da dini cemaatlerin varlığına da değinmiş. Döne-
min İstanbul’unun vazgeçilmezlerinden olan tarikatlardan da söz 
etmiş, bu tarikatlarla ilgili birtakım bilgiler nakletmiştir. Dorina L. 
Neave ayrıca eserinde dönemin Türk düğünlerinden bahsetmiş, çok 
merak ettiği Türk düğünlerinin bir tanesine iştirak edip gözlemlerini 
aktarmıştır. İstanbul’un mevsimlerinden, kendine mahsus çiçekler 
ve ağaçlarından, meşhur depremler ve yangınlarından, sokak satı-
cılarından, İstanbul’un adeta maskotu haline gelen köpeklerinden, 
Avrupa’da bir klasik haline gelmiş olan Türk lokumundan, mesire 
alanlarından, Hıristiyan tebaanın yaşamlarından, Noel ve Paskalya 
bayramlarından söz etmiş ve yer yer değerlendirmelerde bulunmuştur. 
Keyif alarak okuduğum “Eski İstanbul’da Hayat” adlı kitabı sizlere de 
tavsiye ederim. Yeni yılınızı kutlar, sene boyu iyi okumalar temenni 
ederim.
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Bu sayımızda “Teknolojinin Ötesi”, “Kültür ve 
Sanayileşme”, “Görünmeyen Üniversite”, “Kir-
lenmenin Boyutları”, “Hicaz’dan Endülüs’e”, 
“Zamanı Aşan Şehirler”, “Günler Akarken”, “İki 

Dünyanın Hesaplaşması”, “New York’tan Los Angeles’a 
Yeni Roma”, “Düşünceyi Eylem İçin Bilmek”, “Girişim-
cilik ve Girişim Kültürü”, “Dünya Bir Şehirdir” ve daha 
birçok eserin sahibi, gazeteci, yazar, öğretim görevlisi 
Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan’a “Hangi kitapları oku-
yalım?” diye sordum. İşte aldığım cevaplar:

ERSİN NAZİF 
GÜRDOĞAN’DANtavsiyeler

Kent ve Maneviyat   
Kolektif / İdeal Kent Yayınları
Zaman ve mekân boyutlarında yaşayan insan, eşyaya ve olaylara bu çerçe-
vede şekil ve anlam vermiştir. İnsan, yeryüzü hayatıyla birlikte başlayan 
barınma ihtiyacını da zamanın ve mekânın imkânları ve anlayışları çerçeve-
sinde karşılamıştır. Dünden bugüne gelişen konaklama ve yerleşim yerleri, 
maddi ve manevi boyutlarıyla kovukta başlamış; sonra kulübeye, akabinde 
konuta/eve, ardından konağa nihayetinde de apartman ya da rezidanslara 
geçilmiştir. Bir konut ile başlayan yerleşme; köyden kasabaya oradan da 
kente/şehre doğru genişleme ve gelişme basamaklarını çıkmıştır. Bu yapılaş-
mada evin “yuva”ya, kasaba veya kentin de “memleket”e dönüşmesi onlara 
katılan ya da atfedilen mana ile gerçekleşmiştir. Bu bağlamda öne çıkan 
iki kavram kent/şehir ve maneviyattır. Modern hayat olabildiğince seküler 
değerler üzerinden yaşanırken, maneviyatın anlamı ve alanları da değişim 
ve dönüşüm göstermiştir.

Dünya Bir Şehirdir  
Ersin Nazif Gürdoğan  / İz Yayıncılık
Doğulan şehirler kadar doyulan şehirlerin de büyük önem kazandığı, kapı-
sız, penceresiz, perdesiz dünyada, çatışma alanları, cephelerden pazarlara 
kaymıştır. Brüksel’den Barcelona’ya, Bağdat’tan Saraybosna’ya, Bakü’den 
Boston’a kadar, dünya büyük şehire dönüşmüştür. Dünyanın her ükesine, 
ekonomik ve kültürel değerleriyle, el uzatmayan şehirlere, dünyanın hiç-
bir ülkesinden el uzatılmaz. Kare dünyada her şehir, yerel yönetimleriyle 
devletsiz bir devlettir. Gelecek yıllarda dünyadaki şehirlerin, Amerika’da, 
Avrupa’da, Asya’da ve Afrika’da olmaları değil, ürettikleri kusursuz ürün-
lerle, kusursuz hizmetlerle, kusursuz bilgilerle, dünyanın bütün şehirlerinde 
olmaları, büyük önem kazanacaktı. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, 
kusursuzluğu arayan şehirler, kusursuzluk yolunda olan şehirlere örnek 
olurlar. Onlar küresel değerleriyle, bütün dünyayı vizesiz dolaşırlar, hiçbir 
ülkede onlara pasaport sorulmaz. 

43

21

Her Şehir Bir Dünyadır   
Ersin Nazif Gürdoğan  / İz Yayıncılık
Siyasal sınırların yerine, kültürel sınırların geçtiği, devletlerden daha çok, 
şehirlerin önem kazandığı düz kare dünyada, her şehir bir dünya olmuştur. 
Türklerin iki defa önlerine kadar gittikleri Viyana’da küçük bir Anadolu 
vardır. Salvador Madariaga, Avrupa’nın Portresi kitabında: “Viyana’da bile, 
birçok bakımdan insan kendini İstanbul’da zannetmektedir.” demektedir. 
Artık her biri bir dünya olan şehirlerde, yetmiş iki millet bir arada yaşa-
maktadır. “Hicaz’dan Endülüs’e”, “Zamanı Aşan Şehirler”, “Günler Akarken”, 
“İki Dünyanın Hesaplaşması”, “New York’tan Los Angeles’a Yeni Roma” ve 
“Dünya Bir Şehirdir kitaplarının yazarı Ersin Nazif Gürdoğan yedi sayfayı 
bir sayfaya sığdıran denemeleriyle, okuyucularını Kudüs’ten Kazan’a kadar, 
Anadolu insanına hiç yabancı gelmeyen, tanıdık Doğu ve Batı şehirlerinde, 
çok boyutlu uzun yolculuklara çıkarıyor. 

Kendini Kuran Şehir    
Şükrü Karatepe / İdeal Kent Yayınları
Hukuk, siyaset ve yönetme geleneği şehirlerde gelişti. Tarih sahnesine çıkan 
ilk şehirler, aynı zamanda ilk devletlerin habercisi oldu. Batı’da 14. yüzyıldan 
itibaren merkezi hükümetler karşısında özerkleşen şehirler, belediye, mes-
lek odası, şehir meclisi gibi yerel yönetim organlarını geliştirerek, modern 
temsili sistemin ve demokratik devletin kurulmasına öncülük ettiler. Kendi 
iç dinamikleriyle örgütlenerek özerk yönetimlerini kuramayan Türk şehir-
leri ise, merkezi otoritenin denetimi ile yerel çıkar grupları arasında sıkışıp 
kaldı. Döneminin kültür ve ticaret merkezi olan dünyaya açık büyük şehir-
lerde doğan, gelişen ve olgunlaşan üstün bir medeniyet, dünyaya kapanan 
şehirlerde donuklaşıp canlılığını yitirerek zamanın dışına düştü. Kayseri, bir 
ticaret şehri olması ve yerel yönetimlerde kendine özgü uygulamalar geliş-
tirmesi sayesinde, merkezi otoriteden belli ölçülerde özerkleşmeyi başardı. 
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A L İ  D E M İ R TA Ş

Sanatçı Alper Yeşiltaş, Akbank Sanat’ın 
yapay zekâ diyaloglu yeni dijital sanat 
sergisi Dijital Sezgiler’de “Hiçbir Şey 

Olmamış Gibi” seri çalışmasıyla yer alıyor. Serisin-
de vefat eden bazı ikon isimlerin eğer yaşasalardı 
şimdi nasıl görüneceklerine odaklanan Yeşiltaş, 
bunu yaparken ise yapay zekâ ve benzeri uygula-
malardan faydalanıyor. Biz de Litros Sanat’ın yeni 
sayısında hem sanatçı ile çalışmalarını konuştuk 
hem de serginin diğer katılımcı sanatçıları Anna 
Ridler, Anna Shustikova, Roman Solodkow ve Dila-
ra Başköylü ile küratörü Helena Nikonole’a yapay 
zekanın dijital sanatlarla olan diyaloğunun evrile-
ceği durumu sorduk.
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Önceleri daha az sayıda ya da ‘adlandırılmamış’ olsa da özellikle son 
yıllarda dijital sanat temalı sergi ve sanatsal çalışmalar, üretimler hız 
kazandı. İlgili sanatçılar daha görünür oldu, sanat galerileri ve kurumlar, 
dijital sanat sergilerine daha fazla yer açmaya başladı. Doğrudan dijital 
sanat temalı olmayan sergilerde bile bu ilinti aranır oldu. Kısacası dijital 
sanatlar hiç olmadığı kadar revaçta hem ülkemizde hem de dünyada. 
İstanbul’da ise bu konulara özellikle ağırlık veren ve dikkat çeken Akbank 
Sanat, küratörlüğünü Helena Nikonole’nin üstlendiği “Dijital Sezgiler” 
adını verdiği yeni sergisiyle karşımızda şu sıralarda. Yeni medya ve diji-
tal sanatla yapay zekanın diyaloğuna odaklanan sergi yapay zekâyı hem 
bir araç hem de felsefi bir kavram olarak ele alıyor. Bundan hareketle 
yapay zekânın çağdaş sanat, kültür, insanlar ve toplum üzerindeki etkisi 
inceleyen; 11 Şubat’a kadar devam edecek olan bu sergide ülkemizden ve 
dünyadan sanatçılar yer alıyor. O sanatçılardan biri de Alper Yeşiltaş. 
Kendisi bu sergide “Hiçbir Şey Olmamış Gibi” adını verdiği serisiyle yer 
alıyor. Şu an hayatta olmayan ikon isimler eğer yaşasaydı nasıl görünür-
lerdi sorusuna odaklanan ve bunu bir portre fotoğrafçısı gözünden tasvir 
etmeye çalışan Yeşiltaş, bunu yaparken yapay zekâ ve benzeri uygulama-
lardan faydalanıyor. Biz de Litros Sanat’ın yeni sayısında “Gördüğünüz her 
çalışmada birçok yazılımı bir arada kullandım fakat benim için en önemli 
şey, yapay izlerden arınmış, gerçekçi bir his yakalayabilmekti.” diyen 
Alper Yeşiltaş ile çalışmalarını ve dijital sanatı konuştuk. Aynı zamanda 
serginin diğer katılımcı sanatçıları Anna Ridler, Anna Shustikova, Roman 
Solodkow ve Dilara Başköylü ile küratörü Helena Nikonole’a ise yapay 
zekanın dijital sanatlarla olan diyaloğunun evrileceği durumu sorduk. 
Hepsi haberimizde…

Alper Yeşiltaş

Prenses Diana

Michael Jackson Freddie Mercury

Jim Morrison

Philip Seymour

Sanatta yapay 
zeka ile alternatif
gerceklik
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Ürettiğim işimde araçlardan  
iz bırakmıyorum 

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

Mesleğim olan avukatlığın 
yanı sıra uzun süredir 
profesyonel anlamda 
fotoğrafçılıkla ve dijital 
görsel sanatlarla ilgileni-

yorum. 2003 yılında dijital fotoğrafçılıkla 
tanıştım. O yıllar, internet üzerinde fotoğ-
raf sanatına ilişkin kaliteli sunumların ve 
paylaşımların yavaş yavaş belirginleştiği 
yıllardı. Günümüzdeki görsel tabanlı sosyal 
medyanın temellerinin o yıllarda atıldığını 
rahatlıkla söyleyebilirim. Etkileşim ise 
günümüze göre çok daha ayrıntılı ve eği-
ticiydi. Bu kültürel imkânın, her ne kadar 
zamanla değişime uğrasa da bazı algıları-
mın temelini oluşturarak bana büyük fayda 
sağladığını ifade edebilirim. 2007-2008 
yıllarından itibaren ise bazı dijital görsel 
üretim/editleme teknikleri ile tanıştım. 
Bu teknikleri çoğunlukla fotoğrafik düz-
lemde kullanmayı tercih ediyorum. Yani 
dijital sanat tekniklerini fotoğrafı zengin-
leştirmek için kullanmakla birlikte, son 
zamanlarda sadece dijital araçlarla fotoğ-
raf üretmeye çabalıyorum. 2005’ten 2017’ye 
uzanan “12 yıl: Bir pencerenin bilinmeyen 
hikâyesi” fotoğraf serim 2018’de, yapay zekâ 
tabanlı çalışmalarım ise 2022’de dünya 
basınında geniş yer aldı.

Sanatınızı ve üretim pratiğinizi nasıl 
tanımlarsınız? 

Yaptığım işlerde çok sayıda aracı bir 
arada kullanmayı ve nihai iş üzerinde bu 
araçlardan geriye bir iz bırakmamayı sevi-
yorum. Bunun için en önemli şey içerisinde 
hareket edebileceğim ve kendimi ifade ede-
bileceğim bir alanın bulunması. Böyle bir 
alandayken rahatça üretebiliyorum. Böyle 
bir alan bulamadığımda ise kendi alanımı 
yaratmaya çalışıyorum.

Alternatif bir gerçekliği  
tasvir ettim

Akbank Sanat’ta yer alan çalışmanızın 
çıkış noktası ne oldu, nasıl bir düşünce 
sürecinin ürünü?

Pandemi sonrası daralan hareket alanımda 
fotoğrafik düzlemle kesişen yapay zekâ 

araçları ile ilgilenmeye başladım. Bilgi 
kazandıkça ve bu alanın sınırsızlığını 
keşfettikçe kişisel merakım ve hissettik-
lerim, gördüğünüz seriye dönüştü, bu seri ve 
sonra ürettiğim farklı seriler devam ediyor. 
Bu seride, kaybedildiği için üzüntü duy-
duğum kişilerin, hayatlarındaki kırılma 
noktalarında durup yön değiştirerek, mutlu 
bir hayat yaşadıkları, günümüzde onlarla 
karşılaşabileceğimiz alternatif bir gerçek-
liği tasvir ettim.

Dijital sanat geleneksel sanatı 
yorumlamaya çalışıyor

Dijital sanatın üslubunu, formatını ve gele-
ceğini nasıl görüyorsunuz? Diğer sanat 
alanlarından daha sınırsız bir zeminde 
konumlandığı düşüncesine katılıyor 
musunuz?

Bilakis, şu aşamada daha sınırsız değil, 
daha sınırlı olduğunu düşünüyorum. Zira 
dijital sanat geleneksel sanata eklemlene-
rek/öykünerek bir sanat biçimi olduğunu 
ispatlamaya, geleneksel sanatın uyan-
dırdığı duyguları uyandırmaya ya da 
yorumlamaya çalışıyor. Ancak bana göre 
dijital sanat tamamen yeni duygularla 
ilgili. Demek istediğim, dijital sanatın 
uyandırabileceği duygular o kadar farklı 
yerlerde ve keşfedilmemiş durumda ki, bu 
duygular ortaya çıkartıldıkça birçok dijital 
sanat formatı oluştuğunu göreceğiz.

İşlerim izleyiciye gerçek  
olabileceğini düşündürüyor

Aynı zamanda dijital sanat çalışmala-
rınızda yapay zekâ uygulamalarıyla 
diyalog halindesiniz. Buna bir kolektif 
üretim desek yanlış olur mu? Yapay zekâ 
uygulamalarıyla sanatınızın iş birliğinden 
ya da diyaloğundan bahseder misiniz? Siz 
bu diyaloğu nasıl tanımlıyorsunuz?

Bahsettiğiniz gibi, halihazırda mevcut yazı-
lımları ve platformları kullanıyorum. (Bunu 
bir gün gerçekleştirmeyi ümit etmekle bir-
likte, sadece benim kullanabildiğim özel 
bir yazılım henüz oluşturulmuş değil.) Bu 
yazılımların ve platformların farklı işlev-
leri var. Bu işlevlerin bir araya gelmesi, bir 
ressamın resmi tamamlarken farklı işlere 
yarayan araçları belli şekillerde kullan-
masına ya da renkleri elde etmek için 
diğer renkleri belli oranlarda karıştırma-

sına benziyor. Benim bu işlevleri bir araya 
getirerek oluşturmaya çalıştığım ürün ise, 
izleyiciye “gerçek” olabileceğini düşündü-
ren ürün oluyor.

Yapay zeka yönlendirilmesi 
gereken bir üretim şekli

Peki bu konuda sanatçılara ya da üreti-
cilere getirilen eleştiriler hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Yani yapay zekâ des-
tekli ya da diyaloglu üretimlerde üretici 
sizce geri planda mı?

İfade edilen üretim şeklinin, en azından 
benim gerçekçilik beklentime göre üreticiyi 
geri planda bırakacak kusursuzlukta olma-
dığını ve ciddi manada yönlendirilmesi 
gereken (hatta çoğu zaman yönlendirmekle 
de kalmayıp üzerinde farklı araçlarla çalı-
şılması gereken) bir üretim şekli olduğunu 
düşünüyorum.

Yapay zekâ dijital sanatlarla çok ilişkili 
bir başlık. Hem uzun hem de kısa vadede 
başta dijital sanatlar olmak üzere yapay 
zekânın sanatları nasıl etkileyeceğini ve 
şekillendireceğini düşünüyorsunuz? Bu 
diyalog sizce nasıl şekillenecek ve devam 
edecek?

Yukarıda da bahsettiğim eklemlenme/
öykünme/kıyas/ispat çabası ortadan 
kalkıp, bir farkındalık ve özgünlük yaka-
landığında, diğer sanatların bundan 
etkilenebileceğini ancak kendi varlıklarını 
sürdüreceklerini düşünüyorum.

30 yıl sonrasının tasvirine  
çalışıyorum

Bize potansiyel yeni çalışmalarınız 
hakkında da bilgi verir misiniz? Hem 
içerik hem de teknik bağlamda nelerle 
karşılaşacağız ilerleyen süreçte sizin 
üretimlerinizde?

Çok fazla ayrıntı verip sürprizi kaçırmak 
istememekle birlikte, yakın geleceği (30 
yıl sonrası diyelim) tasvir ettiğim bir seri 
üzerinde çalışıyorum. Bu seride, “kişi”lere 
ek olarak “şey”ler de yer alacak. Önceki 
serilerde yer alan tekniklere ve üzerinde 
çalıştığım diğer yeni tekniklere de yer ver-
meyi düşünüyorum.

Sanatta etkisi giderek artacak

Yapay zekanın sadece sanatta değil her alanda 
kullanımının dünyanın her yanında arttığını 
görüyoruz ve daha da artacağına şüphe yok. 

Sanat üretiminde de istense de istenmese de etkisi 
giderek artacak diye düşünüyorum. Tıpkı internetin ilk 
ortaya çıktığı zamanlarda olduğu gibi hem nasıl ve ne 
amaçlarla kullanılacağına hem de ne sonuçlar çıkaca-
ğına dair bir bilinmezlik taşıdığı için insanlar üzerinde 
benzer bir korku yaratıyor. Ama dünya üzerinde insanın 
yeniye olan merakının ötesine geçebilecek bir korku 
olduğuna inanmıyorum. Eninde sonunda öyle de böyle 
de sunulsa, insanlar merak edecektir ve öğrenecektir. 
Açıkçası çoğu kişi bu fikrime katılmasa da ben yapay 
zekanın insanlar üzerinde harika etkileri olduğunu ve 
olacağını, birçok farklı perspektiften bakıldığında artı-
larının olası eksilerinden fazla olduğunu düşünüyorum. 
Yapay zekayı benim için özel kılan sadece yapay zekâ 
diye adlandırdığımız algoritmalarla olan etkileşimimin 
hissettirdikleri ya da yapay zekanın benim verilerimle 
diğer öğrendiği insan verileri ve modelleriyle etkileşi-
minden doğan sonuçları gözlemleme heyecanı değil 
aynı zamanda yapay zekanın kullandığı datalar bizle-
rin datası, bu algoritmalar aracılığıyla datalarımız arası 
etkileşimler kuruyoruz bu bence tek başına inanılmaz. 
Yapay zekâ kendi bilinci olmadığı sürece datalar havu-
zumuz arasında, beynimizdeki sinirler gibi, görsel bir 
evrende bize koridorlar oluşturmaya devam edecek ve 
bence bu keşfedilmeye değer. 

Dünyayı ve sonunda bizi de değiştirir

Bana göre yapay zekâ, yeni medya sanatıyla ilgili 
bir konu. Örneğin dijital projeler ve sanat/bilim 
pratikleri de dahil olmak üzere biraz daha geniş 

ve kesin/belirgin bir terim. Yapay zekâ genel amaçlı 
bir teknoloji olduğundan, yalnızca çok geniş bir şekilde 
uygulanmaz ve başka birçok yenilik yaratmaz, fakat 
çevremizdeki dünyayı ve sonunda insanlar olarak 
bizi de değiştirir. Bu, yalnızca yeni yapay zekâ mima-
rilerinin, yeni yaklaşımlarının ve estetiğinin ortaya 
çıkmayacağı, aynı zamanda bu bağlamda yeni konu-
ların, yeni meselelerin ve yeni sanatsal fikirlerin ortaya 
çıkacağı anlamına gelir.
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Bazı insanların çalışmalarını 
tamamen şekillendirecek

Bence bu, bireylerin pratiklerine bağlı. 
Bazı insanlar için çok az etkisi olacak 
veya hiç etkisi olmayacak, diğerleri 

için ise çalışma şekillerini tamamen yeni-
den şekillendirecek. Yapay zekâ giderek daha 
sofistike hale geldikçe, bir işin arkasında yatan 
konseptin güçlü olmasının daha önemli hale 
geldiğini düşünüyorum, aksi takdirde yal-
nızca arka planı boş bir gösteriye dönüşüyor.

Bu durum ustalaşmayla  
bağlantılı

Kısa vadede, genellikle güçlü (nis-
peten) yeni bir aracın kullanıma 
sunulmasıyla birlikte gelen dinamiği 

gözlemleyeceğimizi düşünüyorum. Sanatsal 
pratiğin bir çizgisi, ustalaşma, komut yazma 
konusunda uzmanlaşma, farklı yapay zekâ 
mimarilerini birleştirme vb. ile bağlantılı 
olacaktır.

Çıkardığı etik sorunlarla çalışmayı 
ilginç buluyorum

Günümüzde yapay zekâ tarafından oluşturulan 
görüntülerin kullanımında hızlı bir artış var. 
Son zamanlarda kaç kişinin sosyal medyadaki 

kullanıcı profillerini Lensa tarafından oluşturulan port-
relerle değiştirdiğini hatırlayın. Yapay zekâ tarafından 
oluşturulan görüntüler, illüstrasyon olarak ve birçok 
sanatsal projede kullanılır. Ancak daha da önemlisi, 
aynı yapay zekâ patlaması hayatımızın gözetim, üretim, 
karar verme ve diğer yönlerinde de yaşanıyor. Yapay 
zekâ, teknolojik, politik ve sosyal gerçekliğin bir par-
çası haline gelir. Sadece yeni bir yapay zekâ estetiğiyle 
değil, yapay zeka teknolojilerinin yaygın kullanımıyla 
ortaya çıkan yeni etik ve politik sorularla çalışmayı 
daha önemli ve ilginç buluyorum. Günümüzde bu tür 
pek çok proje var ve benzeri birçok projenin daha da 
geleceğine inanıyorum.

Ali Demirtaş ve Alper Yeşiltaş

Dilara Başköylü

Roman SolodkowAnna Ridler

Helena Nikonole

Anna Shustikova

Anna Shustikova, “Dokunabilirsin,  
Oynayabilirsin”, 3D Baskı Heykel
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GÖrsellİğİn zengİn 
seyrİ dİjİtalde

Dijital platformlar artık bir elin parmak-
larını geçecek sayıya ulaştı. Tam da 
parmakların farklılığı gibi birbirinden 
farklı etkiler yapan platformlar her 
geçen gün etki alanlarını arttırıyor-

lar. Disney, sinema salonlarının lokomotifi Recep 
İvedik’i transfer ederek vizyonun zirvesini bünye-
sine katmanın konforuna güvenirken, Netflix ilk 
olmanın avantajını nicelik olarak çok ürün ürete-
rek korumaya çalışıyor. Mubi festival ruhunu dijital 
platforma taşıma namına önemli hamleler yaparken 
alternatif sinema anlayışını önemseyen nitelikli 

izleyiciyi hedeflemeyi sürdürüyor. Yerli platform-
lar bu yarışta biraz geri kalsalar da beyaz bayrağı 
çektiklerini de söyleyemeyiz. Bu kalabalık arasında 
artık 90’ların özel televizyon kanalları kadar çoğal-
maya başlayan dijital platformlardan yaptığımız 
seçki sizlere platformlar arası kay bolmamak için 
bir kılavuz görevi görecek. 

Dijital ekranda; Disney 

Plus’ın yeni yıl hamlesi 

Recep İvedik serisinin 

son filmi, Mubi’de yayın-

lanan Kafkasya yapımı 

“Yumrukları Gevşetmek” 

filmi ve “Dijital Platform-

larda Ne Var Ne Yok?” 

bölümü yer alıyor.

 Kafkasya’dan sert bir gerçeklik 
Kira Kovalenko’nun “Yumrukları Gevşetmek” filmi Mubi’nin nimetlerinden biri. 
Film 2021’de Cannes Film Festivali’nde  “Belirli Bir Bakış Bölümü En İyi Film 
Ödülü”nü almış, Rusya’nın da Oscar adayı olmuştu. Film, Kira Kovalenko’nun 
ikinci uzun metraj filmi. İlk filmi Abhaz yazar Fazıl İskender’in romanından 
uyarladığı 2016 yapımı Sofichka’nın ardından çektiği “Yumrukları Gevşetmek” 
filminde Kuzey Osetya’daki eski bir madencilik kasabası olan Mizura’da aşırı 
korumacı babası ve ona oldukça bağımlı erkek kardeşiyle yaşayan Ada’nın hikâ-
yesini izleriz. Ada onu yalnız bırakmayan ergen bir kardeş ve hastalıklarının 
bahanesiyle Ada’nın bireysel yaşam alanının oluşmasına izin vermeyen, onu 
koruma rolüyle âdeta hapseden bir baba figürünün arasında nefessiz kalmış 
gri bir tablonun içinde var olmaya çalışır. Ağabeyi Akim yakındaki bir Rus 
şehrinde çalışmaya gitmiştir. Bir gün geri geldiğinde Ada sürekli yollarda gel-
mesini beklediği ağabeyi sayesinde bir kurtuluş yolu arayacaktır. Ada’nın başka 
bir seçeneği ise sürekli fiziksel müdahalelerle onunla ısrarla görüşmek isteyen, 
sevgisini göstermenin olanca deneyimsizliğiyle Ada’nın çevresinde âdeta debe-
lenen bir sevgili adayıdır. Ada bu boğucu erkek dünyasında ne istediğini, kendini 
keşfetmeyi, var olmayı o denli unutmuş hâlde bazen sadece nefes alabildiği bir 
yaşamın içinde kurtuluş yolu ararken yönetmen coğrafyanın sert ikliminin 
insanlar üzerinde de ne denli etkili olduğunu küçük ama önemli metaforlar ve 
ayrıntılarla karşımıza çıkarır. 

2

r.oylum@litrossanat.com 

R I Z A  O Y LU M

 Doğaya duyarlı yeni nesil  
“Recep İvedik”
Recep İvedik filmleri sinema salonları için önemli bir gelir kapısı oluşturan bir 
seri olarak en çok izlenen yapımların başında geliyordu. Ancak serinin yedinci 
halkası sinema salonlarında değil dijital ekranlarda seyircinin karşısına çıktı. Bu 
biçim değişikliği Türkiye’deki sinema endüstrisinin dönüşümü namına oldukça 
önemli bir milat sayılabilir. Başka bir değişiklikse serinin içeriğiyle ilgili. Recep 
İvedik karakteri; bencil, alt sınıftan gelen, zengin ve entelektüel eleştirisi yapan 
kitlesel bir bayağılığın övgüsüydü. Milyonların güldüğü hareketler başkalarını 
rahatsız etme, şehrin kurallarını yok sayma, hatta serinin beşinci halkasında 
olimpiyat parodisi içinde Azerbaycanlı sporcuyu bile dövmeyi maharet olarak 
gösterme yanlışlığına düşebilen bir tavrın temsilcisiydi. Ancak serinin son filmi 
önemli bir içerik dönüşümüne giderek, duyarlı, ranta karşı doğayı ve ormanları 
koruyan, toplumsal problemleri es geçmeyen bir karaktere evrilmiş durumda. 
Ormanları ve doğayı bir rant unsuru olarak gören büyük inşaat şirketlerinin para 
harsını eleştiren, doğa ve insan ilişkisine vurgu yapan, bilinç düzeyi yüksek bir 
karaktere dönüşen Recep İvedik; duyarsız, lümpen bir karakterken sınıf bilin-
cini içselleştirmiş, kadın haklarına saygılı, kurtuluşu ünlülerin sosyal medya 
paylaşımlarında ya da patronların cazip rüşvet tekliflerinde değil halkın ortak 
mücadelesinde arayan bir karaktere evrilmiş halde karşımıza çıkıyor.

1
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ne var ne yok?

Abandoned Places 
(Belgesel)
Terk edilmiş, kullanılmayan dev 
yapıların izini süren bu belgesel 
serisinde Avrupa’nın orta yerinde 
kaderine bırakılmış ve hâlâ yaşan-
mışlık kokusunu üstünde taşıyan 
mimari eserlerin günümüzdeki 
kimsesiz hallerini görmek olası. 7 
bölümlük belgeselde farklı ülkeler-
den farklı nedenlerle artık işlevini 
yitirmiş yapılar tanıtılıyor.

Sevmek Zamanı  
(Film)
Metin Erksan’ın unutulmaz filmi, 
yenilenmiş kopyasıyla Ocak ayında 
yayınlanıyor. Türk sinemasının yüz 
akı filmlerden biri olan Sevmek 
Zamanı, boyacılık yapan Halil’in 
çalışmaya gittiği bir köşkün duva-
rında gördüğü kadın fotoğrafına 
âşık olmasının hikayesini anlatı-
yordu. 

LA 92  
(Belgesel)
1991’de Los Angeles’ta polis tarafın-
dan şiddete uğrayan Afroamerikan 
etnik kökenli Rodney King’in mak-
tullerinin cezasız kalmasından 
sonra 1992’de sokaklara çıkan 
siyahilerin eylemlerine odaklanan 
belgesel, Amerikan yargı sistemi-
nin yanlı tavrına odaklanan çarpıcı 
bir yapım.

Arjantin, 1985 (Film) 
Oscar’ın kısa listesine kalan 
Arjantin, 1985, askeri cuntaya 
karşı hukuk mücadelesi veren 
ekibin gerçek öyküsünü beyaz 
perdeye taşıyor. Ekip türlü baskı-
lara karşı mücadelesi sürdürürken 
zaman karşı da bir savaş veriyor-
lardır.

Sıcak Kafa (Dizi)
Yılın sonundaki Netflix bombası 
olan dizi, az sayıdaki distopik yerli 
yapımdan biri olarak özel bir yerde 
duruyor. Afşin Kum’un aynı isimli 
romanından uyarlanan yapımda, 
Dünya gizemli bir salgının etkisi 
altındadır. Dil ve konuşma yoluyla 
yayılan bu salgından sadece eski 
bir dil bilimci olan Murat Siyavuş 
etkilenmez. Salgınla Mücadele 
Kurumu, hastalıktan kurtulan tek 
kişi olan Murat’ın peşine düşünce 
genç adam, salgına karşı mücadele 
etmeye başlar.

The Guilty  
(Film)
2018 yapımı bu tek mekân gerili-
minde, acil aramalardan sorumlu 
bir polis memuru, kaçırılan bir 
kadının acil aramasını yanıtlar ve 
kendini zamanla yarıştığı bir olay-
lar silsilesinin içinde bulur. 2021’de 
Hollywood versiyonu da çekilen 
film, gerilimi düşürmeyen senar-
yosuyla övgüyü hak eden bir yapım.

Krallık (Dizi)
Mubi’nin ilk defa bir dizi yayımla-
masına vesile olan Lars von Trier’in 
meşhur dizisi “Krallık”, yıllara 
yayılmış üç sezonuyla sinemayı 
sanat görenlerin kaçırmaması gere-
ken sürreal bir seri. Bir hastanede 
yaşanan açıklanamaz olayların 
izini süren Krallık serisi, Trier’i 
keşfetmek isteyenler için unutul-
maz bir deneyim sunacak.

One Child Nation  
(Belgesel)
Sundance Film Festivali’nde “Jüri 
Özel Ödülü” alan belgesel, Çin’de 
nüfusu dengelemek için uzun süre 
devam eden tek çocuk politikasının 
sarsıcı etkilerine odaklanıyor. Çin 
doğumlu yönetmenler Nanfu Wang 
ve Jialing Zhang bu süreci deneyim-
leyenlerle yaptıkları görüşmelerle 
tek çocuk politikasının bilinmeyen 
yanlarına odaklanıyorlar.

Chef’s Table: Pizza 
(Belgesel)
Pizza sever misiniz? Bu yaratıcı 
belgesel 6 bölümde dünyanın farklı 
yerlerinden ustaların pizza yapma 
hikâyelerini birleştiriyor. Pizzanın 
bölgesel etkilerini ve farklılıklarını 
keşfetmek için cazip bir seçenek 
oluşturuyor.

This Fool (Dizi)
30 yaşında ve halen ailesiyle yaşa-
yan Latin Amerika kökenli Julio 
Lopez, herkese yardım etmeyi 
görev bilse de kendisine hayrı yok-
tur. Onun temiz kalbi kimi zaman 
çevresi tarafından istismar edilse 
de dünyada iyilerin hep kazandığı 
zamanları hatırlatan bu iyi niyetli 
ve kötü kariyerli Latin genci, Ame-
rikan toplumuna içerden komik bir 
bakış sunuyor.

01 01 01 01 01

El Secreto De Sus Ojos 
(Film)
“En İyi Yabancı Film” dalında Oscar 
alan filmde, emekli bir hukuk 
müşaviri, geçmişteki çözülmemiş 
cinayet davalarından birine ve 
amirine olan karşılıksız aşkına bir 
çözüm bulmayı umarak bir roman 
yazmasından sonra geçmişle olan 
muhasebesine odaklanıyor.

Ayrılma Kararı (Film)
Park Chan-wook’un Oscar’ın kısa 
listesine kalan filmi, 75’inci Cannes 
Film Festivali’nde kendisine “En 
İyi Yönetmen Ödülü”nü getirmişti. 
Film, dağa tırmanan bir adamın 
kayalıkların arasında ölü bulun-
masının izini süren takıntılı bir 
dedektifin olayın intihar mı yoksa 
bir cinayet mi olduğuna karar ver-
meye çalışırken maktulün karısıyla 
olan yakınlaşmasının gerginliğine 
odaklanıyor.

Bosch (Dizi)
Eski bir Los Angeles Times polis 
muhabiri olan ünlü polisiye romancı 
Michael Connelly’nin romanların-
dan uyarlanan dizi, cinayet masası 
dedektifi Harry Bosch hem karan-
lık geçmişiyle yüzleşirken hem de 
soğukkanlı tavrıyla organize cina-
yetleri çözme mücadelesi verir. 7 
sezon devam eden bu sürükleyici 
dizi katmanlı yapısıyla polisiye 
dizi sevenler için iyi bir seçenek 
oluşturuyor.

Bıçaklar Çekildi: 
Gizemli Bir Serüven 
(Film)
Serinin ilk filmi “Bıçaklar Çekildi” 
2019’da yapılmıştı. Devam filminde; 
teknoloji milyarderi Miles Bron 
arkadaşlarını Yunanistan’da bir 
adaya toplayıp bir parti düzenler. 
Partide biri gizemli bir biçimde 
ölünce işler karışacaktır. Bu gizemi 
çözmekse ilk filmde olduğu gibi 
dedektif Benoit Blanc’a düşer.

Evde Tek Başına  
(Film)
1990 yapımı “Evde Tek Başına”, 
çocuk yıldız Macaulay Culkin’in 
başrollerde olduğu unutulmaz 
bir yılbaşı filmiydi. Benim de ilk 
defa sinemada izlediğim film 
olan meşhur film, ailesinin evde 
unuttuğu Kevin’in hırsızlara karşı 
verdiği mücadeleyi güçlü bir mizah 
anlayışıyla veren en iyi yılbaşı film-
lerinden biri olmayı sürdürüyor. 

02 02 02 02 02
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2023’e 
sanat dolu merhaba

 Ocak ayına bale molası
2023 yılı da 2022’den farklı olmayacak gibi. Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nden 
yine sanatın sesi yükselecek Ocak ayı boyunca. Bale severlerin merakla beklediği 
önemli bale eserlerinden “La Bayadère” 14 Ocak akşamı AKM Türk Telekom Opera-
sı’nda prömiyerini yapacak. “La Bayadère” balesi Hindistan’da geçen aşk ve entrika 
temalı bir hikayeye sahip. Baleyi izleyenler kendilerini Hindistan’da hissedecek. 
Marius Petipa’nın eşsiz koreografisi, Ludwig Minkus’un müziğinin tınısı izleyenlere 
etnik bir görsel şölen yaşatacak. “La Bayadère”, 14 Ocak akşamı gerçekleşecek prö-
miyerinin ardından 18, 21, 25, 28, 31 Ocak’ta izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.

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

 Yetı̇şkı̇nlere ve çocuklara oyun 
Arter Koleksiyonu’ndan seçkinlerin derlendiği “OyunBu” grup sergisi sanatseverlerle 
buluşuyor. Sergi çocukluk ve oyun kavramları ile örülmüş tema üzerine şekillen-
dirilmiş. Duyguların resmedildiği sergide rekabet, gerilim, şans, taklit, ritüel, sihir, 
haz gibi kavramların izi sürülüyor. Küratörlüğünü Emre Baykal’ın yaptığı “OyunBu” 
sergisi hem çocuklar hem de yetişkinler için kazananı olmayan aynı zamanda da 
herkesin kazandığı bir oyun alanı açıyor. Arter’in birinci ve ikinci kat galerilerine 
yayılan sergi, içine yerleştiği mekânların mimarisini de oyuncu müdahalelerle 
yorumluyor. “OyunBu” sergisi 9 Nisan 2023’e kadar Arter’de görülebilecek. 

 İlaç gı̇ bı̇ bir fı̇ lm: İlgı̇ Manyağı 
Kristoffer Borgli, ilk uzun metrajlı filmi “İlgi Manyağı” 2022 Cannes Film Festivali’nde 
dünya prömiyerini yaptıktan sonra beyaz perdede sinemaseverlerle buluştu. Sosyal 
medyada  epeyce konuşulan filmi merak ettim AKM Yeşilçam Sineması’nda gidip 
izledim. Filmi merak etmemin bir diğer sebebi ise “Dünyanın En Kötü İnsanı” filmi 
yapımcısının filmin yapımcılarından olmasıydı. 

Film salonu nispeten doluydu, ilgililer filmi merak edip gelmişti. Film cast ve senaryosu 
ve de görüntü kalitelisiyle oldukça başarılıydı. “İlgi Manyağı” filminde narsist sevgilile-
rin birbirlerini nasıl sabote ettikleri anlatılıyor. Kadın karakterimiz Signe, yaşlandıkça 
hiçbir şeyi başaramadığını ve sosyal ortamda başarıları ile el üstünde tutulmadığını fark 
ediyor. Signe’nin fark ettiği başka bir şey ise sanatçı erkek arkadaşı Thomas’ın kariyer 
basamaklarını hızlı adımlarla çıktığı… Olaylar da tam bu noktada başlıyor, narsist 
çiftimizin ilişkisi birbirlerini iyileştirmiyor aksine sonu olmayan hastalığa götürüyor. 

Narsisizmi tüm çıplaklığı ile anlatan filmde, kadın karakterimiz Signe’nin dikkat çekme 
çabası Rus menşeli cilde zarar veren ilaçları kullanması ile perçinleniyor. Her ortamda 
dikkat çekmek isteyen, muhabbeti kendi akışına göre şekillendiren insanları film 
sayesinde dışarıdan görme fırsatı elde ediyorsunuz. Kurban kültürünün insanların 
dikkatini çekmediği, hatta böyle durumlarda insanların kurban psikolojisine girenleri 
sosyal ortamda çok da keyifle dinlemediğini, nezaketen kırmasa da dilinin ucuna gelen 
kelimeleri nasıl yuttuklarını yönetmen Borgli’nin ustaca manevralarında yakinen göz-
lemlemiş oluyorsunuz. Çağımızın büyük psikolojik rahatsızlığına ışık tutan filmi, The 
Hollywood Reporter dergisi “feci, komik, utanmazca, keyifli ve şeytani bir ziyafet” olarak 
tanımlamış. Yaşamayı sevmeyenlerin narsistce yaklaşımları ile karşısındaki insanın 
hayatını nasıl sabote ettiğini anlatan filmi, AKM Yeşilçam Sineması’nda izleyebilirsiniz. 

Litros Sanat Gazetesi, 2023 yılında da kül-

tür sanatın nabzını tutmaya devam ediyor. 

Sanat ajandası bölümü olarak yeni yıl sayı-

mızda sizlere 2023 yılının ilk ayında nerede 

hangi etkinliğe gidilmeli haberini vereceğiz. Gittiği-

miz, izlediğimiz etkinliklerin de kritiğini yapacağız. 

2022 yılı kültür sanat etkinlikleri yönüyle oldukça 

bereketli geçti. İstanbul özelinde düzenlenen daha 

sonra başka illerde gerçekleşen “Kültür Yolu Fes-

tivali” kültür sanat etkinliklerine ivme kazandırdı. 

Sanatseverler birçok alanda gerçekleşen etkinlik-

lere kolayca erişti, etkinliklerin birçoğunun ücretsiz 

olması da halk ve sanat arasında köprü kurdu. “Sanat 

toplum içindir” felsefesi 2022 yılında “Kültür Yolu Fes-

tivali” sayesinde karşılık buldu. Yoğun geçen 2022’yi 

uğurlayıp 2023 yılına merhaba diyoruz. Sanat dolu 

bir yıl olmasını temenni ediyoruz. 

Litros Sanat Gazetesi olarak, 2022 yılını 

geride bırakmanın hüznü ve sevincini yaşa-

maktayız. 2022’de yaşadığımız güzel anıları 

geride bırakmanın hüznünü yeni bir yılın 

yeni anılar vaadi ile sevince dönüştürüyoruz. 

Sanat ajandası olarak 2023’e merhaba dedi-

ğimiz bu sayımızda, 14 Ocak’ta prömiyerini 

yapacak “La Bayadère” balesinin müjdesini 

verdik. Arter’de sergilenen “OyunBu” sergisi 

de sanat ajandamızın bu sayıdaki misafiriydi. 

Norveçli yönetmen Kristoffer Borgli’nin “İlgi 

Manyağı” filmini de sizler için sanat ajanda-

mızda anlattık. 

“OyunBu” sergisi Arter’de.“La Bayadère” balesi


