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  Zihin yapımızla beraber  
evlerimiz de değişti
Mimar Serkan Duman : “Geleneksel yapıdan kastımız, henüz 
moderniteyle buluşmadan önce yapılmış yapılardır. Moderniteyle 
beraber zihin dünyamızı da değiştirdik. Değişen zihin yapımızla 
beraber gelişen teknoloji yardımıyla evlerimiz de değişti.”  
Merve Akbaş’ın haberi sayfa 12’de.

  Sanat yeni şehirlere 
gitmeli
Küratör Marcus Graf: “İzmir ve Ankara’da çok iyi 
eğitim kurumlarının olmasına rağmen galeri, 
kurum sayısı çok az. Dolayısıyla herkes mecbu-
ren İstanbul’a geliyor. Yirmi sene önce böyle bir 
şey söyleyeceğimi düşünmezdim ama İstanbul’da 
bir nevi kültür sanata doyduk. Kültür sanatın yeni 
şehirlere sıçraması gerekiyor. Ama yeterince fır-
satlar Anadolu’da  bulunmuyor ve sağlanmıyor.” 
Rabia Bulut’un röportajı sayfa 2’de.
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  Müziğimizde 
 oryantalizm etkili
Müzisyen Onur Aymergen: “Ülkemizde oryantalizmin 
çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani gençlerde 
Türk Halk Müziği’ne ve Klasik Türk Sanat Müziği’ne 
olan ilgi, Batı müziklerine göre daha az diye düşü-
nüyorum. Burada çağında özellikleri ağır basıyor. 
Tarihte de bu şekildedir. Hangi medeniyetler ekono-
mik ve politik olarak güçlüyse onların kültürlerine ilgi 
artar. Belki bizimde bir özeleştiri yapmamız gerekir 
bu konuda. Müzik sonsuz bir konu, her müzik türün-
den ve kültüründen öğrenebileceğimiz konular var.”  
Hakan Akar’ın röportajı sayfa 4’te.
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  Yapay zeka sanat icra  
edebilir mi?
Görsel Sanat Yönetmeni Gökhan Genç: “Yapay zeka 
‘kusurlu’ bir isim. Mesela yapay zekanın rüyası olabilir 
mi? Bu sergiden bir sene önce bile yapay zeka sanat 
icra edebilir mi diye bir tartışma başlatmak için bir 
yazı yazmıştım.  Yazımın konusu yapay zekanın yap-
tığına sanat denilip denilmeyeceğiyle ilgiliydi. Çünkü 
sanat; insana özgü durum, hal ve davranışlara, insan 
dışında hiçbir varlık haiz olamaz. Burada bahsedilen 
‘özgünlük’ yalnızca insana has olan durumlardır”diyor. 
Merve Tuç’un röportajı sayfa 6’da.
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  Fahri Tuna’dan öneriler
“Dinlediğim Halit Molla”, “Kırkikindi”, “Zarif Bir Adam Zarif Süzgü”, 
“İçinden Nehir Geçen Hikayeler”, “Akşamın Aydınlığında Portreler”, 
“Sakarya Şairleri” ve “Kırklanmış Portreler” eserlerinin sahibi, edebi-
yatçı ve yazar Fahri Tuna’ya “Hangi kitapları okuyalım?” diye sorduk. 
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da.

  Dijital platformlar sarsıntılardan 
nasibini aldı
Asrın felakatinden küçük büyük herkes ve her şey etkilendi. 
Etkilenenlerden biri de dijital platformlar oldu. Kriz durumlarına 
hazırlıksız yakalanan dijital platformların sessizliğini ele alan 
Serkan Çellik, sizler için “Dijital platformlarda ne var ne yok?” bölü-
münde yeni yapımları inceledi 
Serkan Çellik’in yazısı sayfa 14’te.
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İYİLİKTE 
“MÜZAYEDE” 
ZAMANI

Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında kültür sanat dünyasında da bir 
yardım seferberliği başladı. ‘Elit’ ve zengin dünyasına ait olduğu düşünülen 
müzayedeler ise bu yardım seferberliğinde kendine has bir duruş ortaya 
koydu. Müzayedeler iyilik için sıraya girdi, açık artırmaları bu kez iyilik için 
oldu. Yavru Kuş Mezat Müzayede Evi’nden Serkan İlhan ve Anatolian Müza-
yede Evi’nden Nalan Hazırlar müzayedelerin iyilik noktasındaki duruşunu 
ve farklı bakış açılarını Litros Sanat’a anlattı. 

Ali Demirtaş’ın haberi sayfa 8’de.
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CİHAN AKTAŞ
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Küratörlük nedir? Ne değildir?

Küratörlüğün tam ve tek bir tanımı 
yoktur. Çoğu zaman multidisipli-
ner bir çalışma alanı olarak farklı 
eğitim durumlarına, deneyimlere 
göre çeşitli küratör tanımları ve 
çalışma disiplinleri ortaya çıkı-

yor. Ama bana göre genel olarak küratör bir sergi 
yapımcılığıdır. Nasıl sanat yapan herkes sanat-
çıysa sergi yapan herkes de bir nevi küratördür. 
Bizim alanımızda da sergi yapan, düzenleyen, ser-
giye dair fikirler ortaya koyan, sanatçılarla bunları 
konuşan, ona göre sergi mekânı bulan kişi aslında 
küratördür. Bu bağlamda küratörü  sergi yapım-
cısı olarak adlandırabiliriz. “Küratör ne değildir?” 
sorunuza gelirsek; küratör sanatçı değildir. Günü-
müzde “küratörün meta ya da süper sanatçı mı?” 
olduğuna dair bir tartışma var. Cevabı sanatçı 
olmadığıdır. Biz küratörler bir nevi sanatçılara, 
sanat kurumlarına ve halka hizmet sunuyoruz. 
Sergi hizmeti sunan, bu hizmeti düzenleyen 
kurumlar ve halk arasında köprü kuran bir 
uzmanlık alanından bahsediyoruz. Öbür taraftan 
küratör parazitte değildir. Türkiye’de küratörlük 

deneyimine başladığım 2003 yılından iki yıl sonra 
2005 yılında “Küratör nedir? Küratörün fonksiyonu 
ve rolü nedir?”şeklinde bir tartışma başlamıştı. 
Orada küratörün bazen sanatçıların önüne geçti-
ğini, sanatçıların küratörlerine ihtiyacı olmadığını 
ve gereksiz bir alan olarak  sanatçılardan bir para-
zit gibi beslendiği düşüncesi ortaya çıktı. Bence 
küratör parazit değildir. Son olarak ise küratör 
diktatörde değildir. Bazı büyük sergilerde med-
yanın dikkati sanat eserlerine, sanatçılara değil 
küratörler üzerine kuruluyor. Bundan dolayıda o 
tek kişinin serginin her şeyini yaptığı düşünüle-
biliyor. Biz ne sanatçı ne parazit ne de diktatörüz. 

2003 yılından itibaren Türkiye’de küratörlük 
yapan birisi olarak küratörlüğün Türkiye’deki 
yerini nasıl görüyorsunuz?

Küratörlük anlayışı tam oturmamış diyebiliriz. 
Ama belki hiçbir zaman oturmayacak ve belki 
de bu iyi bir şey. Oturmayan bir olguyu sürekli 
yeniden tartışıyor, değerlendiriyor ve değişti-
riyoruz. Sonuç olarak kültür ve sanat statik bir 
olgu değildir. Küratörlük çalışmalarının sürekli 
değişen kültür sanat hayatına ve topluma uyması 

gerekir. 2001 yılında Türkiye’ye geldim. Küratör 
olarak çalışmaya 2003 yılında başladım. Şim-
diye kadar çeşitli kurumlarla 150 sergi yaptım. 
2000’lerin başında küratörlük kavramı Türkiye’de 
yeni kullanılmaya başlandı. Batı’ya, Avrupa’ya 
baktığımızda günümüzde kullanılan küratörlük 
kavramının 1960’ların ortasından beri kullanı-
lıyor. Daha önce direktör, komiser gibi terimler 
kullanılırken küratörlük kavramı ortaya çıktı. O 
zamanlar küratör kavramı tartışmaya açıldı. Tür-
kiye’ye baktığımızda küratörlük kavramı 25 sene 
sonra kullanılmaya başlandı. Aslında 1990’ların 
ortasından itibaren hatta 4. Uluslararası İstanbul 
Bienali’nde René Block bir kurum içinde ilk kez 
küratör olarak geçiyor. Birinci, ikinci ve üçüncü 
İstanbul Bienali’nde Beral Madra ya da Vasıf Kor-
tun küratör olarak çalışmalarına rağmen onlara 
küratör denilmedi. Bu kavram kullanılmadı. 
1995’ten itibaren küratörlük kavramı tek tip kul-
lanılıyor. 2005 yılında “küratör olsun mu olmasın 
mı?” şeklinde bir tartışma vardı. Bu tartışmayı 
günümüzde yapmıyoruz. Onun yerine “küratör-
lük nasıl yapılmalı?” kısmını tartışıyoruz. Bu 
tartışmanın daha geçerli ve sağlıklı olduğunu 
düşünüyorum.

Çağdaş sanatçı bir aktivist olarak 
hareket ediyor

Çağdaş sanatın güncel problemleri nelerdir?

Çok katmanlı bir soru. Cevabımı mecra ve içerik 
olarak iki kısma ayırarak verebilirim. Mecrada 
pandemiyle birlikte dijitalleşme eğilimimiz var. 
Dolayısıyla medya sanat alanındaki üretim ve 
paylaşma yeniliklerine baktığımızda sanatçılar 
yeni öğreniyor. Teknik uzmanlarla konuştu-
ğunuzda “dijitalin ortaçağında” olduğumuzu 
söylüyorlar. İleride neler olabileceğini bilemiyo-
ruz. Herhalde beş yüz sene sonra bize bakıp onlar 
nasıl yaşamış diyecekler. Sanatçılar bir nevi bu 
yeni teknolojiyle tanışıyorlar. Ona karşı çok büyük 
bir merak var. Sanal gerçeklik, NFT, metaverse, 
artırılmış gerçeklik ya da yapay zeka kavram-
ları medya sanatında on yirmi yıldır tartışılıyor. 
İlk örnekler 1980’lerde ortaya çıkıyor. Şu anda ise 
o eylemin yaygınlaştığını görüyoruz. Gelecekte 
çok fazla dijital sanat çalışmaları göreceğiz. İçerik 
anlamında baktığımızda ise iki üç tane eğilimin 
ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bir tarafta research 
based art yani araştırma bazlı çalışma prensipleri 
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  Kadın sanatçılardan  
karma sergi 
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Gönüllü 
Koordinatörlüğü tarafından gönüllü sanatçılar 
başta olmak üzere 53 kadın sanatçının toplam 
70 eserinden oluşan  karma sergi açtı. Geliri Kah-
ramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 
afetzedelere bağışlanacak olan karma sergi, 6 
Mart’a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde ziyaretçilerini ağırladı. Karma sergi, 8-15 
Mart tarihlerinde de Taksim Camii Kültür Sanat 
Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

  2024’ün Oscar adayı  
“Rutubet” oldu
35. Santa Barbara Film Festivali’nde 
prömiyerini yapan “Rutubet” kısa 
filmi, kurmaca dalında yarışan 29 
film arasından ‘En İyi Film’ seçilerek 
“Bruce Corwin Ödülü”nü kazandı. 
Kazandığı bu ödülle “Rutubet”, 2024 
Akademi Ödülleri’nde (Oscar) “En İyi 
Kısa Film” dalında aday adayı olma 
şansını yakaladı.

  “Kadın İsterse”nin 
Cavit’i hayatını  
kaybetti
“Kadın İsterse” ve “Küçük Hanı-
mefendi” dizilerinin yanı sıra 
“Romantika”, “Ekinler Yeşerince” 
gibi tiyatro oyunlarında başarılı 
performanslarıyla tanıdığımız 
usta sinema ve tiyatro oyuncusu 
Kazım Akşar, 28 Şubat’ta Muğla’da 
geçirdiği  kalp krizi sonucu 70 
yaşında hayatını kaybetti.

K I S A  H A B E R

Küratör 
sanatçı değildir

Yirmi iki yıldır Türkiye’de yaşayan Marcus 
Graf, küratör, sanatçı ve akademisyen. Yedi-
tepe Üniversitesinde Kültür Sanat Yönetimi 
Bölüm Başkanı. Yeditepe Bienali kapsamında 
Ayasofya Medresesinde düzenlenen “Günü-
müzde Bienal ve Küratörlük İlişkisi” semineri 
öncesinde bir araya geldiğimiz röportajda; 
küratörlük kavramını, dijital sanatları, çağdaş 
sanatın problemlerini konuştuk.

Küratör Marcus Graf: “Küratör; sanatçı, parazit ve diktatör değildir. Küratör; 
sergi yapan, düzenleyen, ser-

giye dair fikirler ortaya koyan, 
sanatçılarla bunları konuşan, ona göre sergi mekânı bu-lan kişidir.”

Marcus Graf

r.bulut@litrossanat.com 
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  Ödülünü  
depremzedeler için aldı
Türk seramik sanatçısı Nuray Erden, 
Avrupa Parlamentosu’nun dünya 
çapında belirlediği 8 kadından biri 
oldu. Belçika’nın başkenti Brük-
sel’de 6 Mart’ta düzenlenen törende 
ödül alan Erden, Avrupa Uluslara-
rası Kadınların Liderliği Ödülü’nü, 
Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerde yaşamını kaybedenler anısına 
kucakladı.

  Mezat bu sefer  
yardım için  
düzenlendi
Üsküdar Sahaflar Çarşısı ve 
Üsküdar Belediyesi iş birliğinde 
geliri depremzedelere gönderil-
mek üzere bir mezat düzenlendi. 
Yaklaşık 300 eserin açık artır-
maya çıkarıldığı müzayedede 
II. Abdülhamid’in 1885’te özel 
olarak bastırdığı Kur’an-ı Kerim 
gibi önemli eserler de yer aldı

  Yazar Kenzaburo Oe 
vefat etti
Japon yazar Kenzaburo Oe 88 yaşında 
vefat etti. Nobel ödüllü yazarın yaşlılığa 
bağlı nedenlerden dolayı hayatını kay-
bettiği belirtildi. Japon Edebiyatı’ndan 
önemli bir konuma sahip olan yazarın 
3 Mart günü öldüğü yayıncısı tarafından 
duyuruldu. 

Ada’da yağmur  
1. ‘Yalnızlık bir yağmura benzer’ diyor Rilke;  
-demese miydi?

2. Yağmur yağıyor; incirler de ıslanıyor, üzümler de 
narlar da…

3. ‘Üzerinde yağmurdan başka hiçbir şey yoktu’  
dizesi kimindi?

4. Yağmur ve kaldırımlar ve yapraklar... Başka ne  
olsun ki?

5. Bütün defterlerimi yağmura bırakmak istiyorum; 
bütün defterlerimi… Ki sonsuza dek mürekkep aksın 
yalnızlık ırmaklarım…

6. Yağmur kuşları, Ada’nın hânendeleri…

7. Köşelerden bir köşe beğendim; dilimde Sezai Kara-
koç’un ‘Ve güldün rengârenk yağmurlar yağdı/İnsanı 
ağlatan yağmurlar yağdı’ mısraları…

8. Kuru Kahveci’den çıktım, ıslandım; Necati Hoca’nın 
yanından ayrıldım, ıslandım; trenden indim, ıslandım; 
rüyâdan uyandım, ıslandım; şiirden çıktım, ıslan-
dım; yağmur yağmadı, ıslandım… Ne olacak benim bu 
hâlim?

9. Yağmura vedâ etmeyi bilen, herkese vedâ edebilir… 

10. yapraklar, yağmurun teniyse eğer sen o yaprağa 
bedensin ve tek değilsin’ dediydi Hilmi Yavuz kula-
ğıma...

11. Necip Fazıl’ın Trabzon’da yazdığı o muhteşem  
‘Bu Yağmur’ şiiri:

Bu yağmur... Bu yağmur... Bu kıldan ince,  
Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur. 
Bu yağmur... Bu yağmur... Bir gün dinince, 
Aynalar yüzümü tanımaz olur.

Bu yağmur kanımı boğan bir iplik, 
Tenimde acısız yatan bir bıçak,  
Bu yağmur, yerde taş ve bende kemik, 
Dayandıkça çisil çisil yağacak.

Bu yağmur, delilik vehminden üstün, 
Karanlık, kovulmaz düşüncelerden. 
Cinlerin beynimde yaptığı düğün 
Sulardan, seslerden ve gecelerden.

12. Fikret’in ‘Küçük, muttarid, muhteriz darbeler’i bana 
ben’i hatırlatıyor…

13. ‘Kurumuş kirpiklerime bir yağmur gibi dökül’  
(Turgut Uyar) ey sevgili!

14. ‘Uzanıp yatsam diyorum otların üstünde çırılçıplak  
Tam öyle yapıyorum  
Şimdi yağmuru seviyorum, şimdi yağmuru seviyorum, 
yağmuru seviyorum.’  
Edip Cansever’i de seviyorum, yağmuru da.

15. ‘Yağmurun iyi ve doğru yağmadığını onlara anlat’ 
Oğuz…

16. ‘İyi ki bilmiyor kalabalıklar 
Yağmura bakmayı cam arkasından’ değil mi Serhat?

17. Şimdi Rilke gibi söyleyerek susma zamanıdır  
ey okur: 
‘Sadece bir odacık isterdim (çatı arasındaki aydınlık 
odayı). Orada eski eşyalarımla, aile resimleriyle ve 
kitaplarla yaşardım. Ve bir koltuğum olurdu ve çiçek-
ler ve köpekler ve taşlı yollar için kalın bir baston. Ve 
başka hiçbir şey. Yalnız fildişi renginde, sarımtırak 
deri ciltli, ilk sayfasında çiçekli eski bir resim bulu-
nan bir defter: bu deftere yazardım. Çok şey yazardım, 
çünkü aklıma çok şeyler gelirdi ve pek çoklarına ait 
hâtıralarım olurdu. Ama Allah bilir niçin, böyle olmadı. 
Eski mobilyalarım, koymama müsaade ettikleri bir 
samanlıkta çürüyor; benimse, ah ey Tanrım, benimse 
üzerimde çatı yok ve yağmur gözlerimin içine yağıyor.’    

18. Yağmur yağıyor, ıhlamur içiyorum, Dede’nin Ferah-
fezâ Âyini’ni dinliyorum; nerdeyim?

19. Allah’ım, Sen beni yağmurunla temizle; benim göz-
yaşlarım kalbime yetiyor sadece…

Dijitalleşme demokratikleşmeyi sağladı

NFT, yapay zeka kullanımlı dijital sanat, metaverse çağdaş sanatın geleceğini nereye 
doğru götürüyor ya da götürecek? Aynı zamanda bu manada küratörlük nereye gidi-
yor? 

Koronavirüs döneminde dijitalleşme yolculuğu hız kazandı. Koronavirüsten önce 
küratörlük galeriler, müzayedeler üzerinden mekanik bir şekilde ilerliyor ve gerçek 
mekânlarda düzenleniyordu. Dijitalleşme; kültür ve sanat paylaşımların sanal ortam-
lara taşınmasını, sanatın demokratikleşmesini sağladı. Birçok mekânı hibrit olarak 
görebiliyoruz. Bir sergiyi hem sanal hem de galeri alanında görebiliyoruz. Bazı eser-
lerin hem dijital versiyonun edisyonu hem de fiziki olarak galeri içerisinde sergilenen 
hâli oluyor. Bir tiyatro oyununa gittiğinizde sahne üzerinde dinleyebiliyor ya da canlı 
yayınla o konseri izleyebiliyorsunuz. Çağdaş sanatta bence sosyopolitik eleştirel bakış 
açısı devam edecek. Bir yandan da research based art ön planda olacak. Sanat gittikçe 
globalleşiyor. Küresel köy anlayışı bir yandan da merkezsizleşmeye başladı. 1950’ye 
kadar Avrupa odaklı bir sanat yaklaşımı varken sonrasında Amerika odaklı bir sanat 
yaklaşımımız vardı. Üretim, pazar açısından günümüzde böyle bir ortam bulunmuyor. 

yer alıyor. Sanatçılar bir sosyolog, antropolog, tarihçi gibi güncel 
konular üzerinde araştırma yapıp bu konular üzerine araştırma-
larını bizlerle paylaşıyor. Araştırmaları ekonomik, politik, tarih ya 
da günümüzde  olabilir. O tip eserler genellikle metin ya da belge-
sel olarak paylaşılıyor. O eserleri estetik değerde minimal, içerik 
ve kavramsal değerde maksimal olarak değerlendirebiliriz. Onun 
dışında çağdaş sanat sosyopolitik içerikli ve eleştirel bir eğilim gös-
teriyor. Bu bağlamda 1990’ların ortasından itibaren ilişkisel estetik 
dediğimiz gündelik hayattan beslenen kavramlar, konular ya da 
malzemeleri kullanarak aslında sanatçılar gündemi sorguluyor, 
eleştiriyor. Distopik ya da ütopik konular üzerine çalışıyorlar. Bu 
seneki İstanbul Bienali’nde bunu gördük. Çağdaş sanatçı bir akti-
vist olarak hareket ediyor. Sanatıyla  sadece yansıtma yapan değil 
bir sorunu fark edip onu göstermeye ve düzeltmeye çalışan olarak 
hareket ediyor. 

Burada politik doğruculuk devreye giriyor mu yoksa sanatçı, 
sanatçı olarak mı davranıyor? 

Çok güzel bir soru. Bir sanat uzmanı, akademisyen olarak sergileri 
dolaşırken bazı eserler için “Bu aslında siyaset bilimine ait değil mi?” 
ya da “Sosyolojik bir çalışma değil mi?” diye soruyorum. O eserin 
sanatsal bakış açısı ya da sanatsal farkı belli olmuyor veya eksik 
oluyor. Belgesel şeklinde ortaya konulan bir eser, sergi mekânından 
ziyade bir belgesel kanalında yer almalı. Günümüzde bunun sanat-
çılar tarafından tartışmaya açılması gerekiyor. Sosyal bilimlerden 
ve pozitivist bilimlerden farklı olmalı. Ancak o zaman sanatının 
bir anlamı olduğunu düşünüyorum.

NFT yanlış anlaşılıyor

Metaverse’e baktığımızda yepyeni bir dünyadan bahsediyoruz. Bu 
dünyanın şu an inşasını görüyoruz. Metaverse şu an bir start-up. 
Ne kadar çok konuşulsa ve ilginç bulunsa da uzmanları “Şimdi 
başladık ama gerçek metaverse’ü kültürün ve teknolojinin geliş-
mesiyle on yıl sonra göreceğiz.” diyor. Sonuç olarak metaverse’te 
farklı deneyimleri sunabilecek  kültür ve sanat mekânları olabilir. 
Şu anki örnekleri vasat buluyorum. Bir oyun havası dışında ilginç 
örnekler göremiyorum. Dikkatli baktığımızda birçok galeri, müze 
şu anda metaverse’te arsa alıp mekânları kurmuşlar ve orada sergi 
yapıyorlar. Bu eğilimi hem sanatçı hem küratör olarak takip etme-
miz gerekiyor. NFT’yi geçen sene bana sorsaydınız harika, ümit 
verici diyebilirdim. Ama Mayıs 2022’deki doruk noktasından sonra  
Eylül 2022’de baktığımızda o ortam piyasa ve katılım açısından 
yüzde doksan civarında çöktü. Ekonomik olarak çok büyük kayıplar 
yaşandı. Aynı zamanda ilgi alanı olarak da biraz geriledi. NFT’nin 
genel olarak yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. NFT dijital sanat-
çılar için önemli ve gerekli bir tapu, sertifika sistemi. Dijital sanat 
ve sanatçılar için önemli bir sorunken, NFT bunu çözdü. Bitcoin, 
blokchain teknolojisi sanatçılar için büyük bir avantaj sağlarken 
NFT’de sanat eseri olarak gördüklerimizin çoğu basit illüstrasyon, 

neo sürreal, kitsch tarzlarının ilerisine gitmiyor. Dijital sanatla ilgi-
lenen bir kişi NFT yapsın. Ama bir sanatçı NFT ortaya koymadan 
önce “Neden NFT?” diye sorulmalı. Her sanat eseri için bu sorulur. 
NFT içinse ayrı bir bağlamda önemli bu soru. 

Kültür sanatın yeni şehirlere sıçraması gerekiyor

Kültür sanat etkinlikleri açısından İstanbul merkezli bir tabloyla 
karşılaşıyoruz. Sanat kültür yönetimi olarak Türkiye’nin diğer 
illeri ne durumdadır?

Kısa bir cevap vermek gerekirse; kötü durumda. Şu an kültür ve 
sanat ortamına baktığımızda  maalesef bir tekelleşme söz konusu. 
Tiyatro, edebiyat, plastik sanatlar olmak üzere her şeyde İstanbul  
odaklı olması çok büyük bir dezavantaj ve sıkıntı. İzmir ve Ankara’da 
çok iyi eğitim kurumlarının olmasına rağmen galeri, kurum sayısı 
çok az. Dolayısıyla herkes mecburen İstanbul’a geliyor. Yirmi sene 
önce böyle bir şey söyleyeceğimi düşünmezdim ama İstanbul’da bir 
nevi kültür sanata doyduk. Kültür sanatın yeni şehirlere sıçraması 
gerekiyor. Türkiye’nin kalabalık bir genç nüfusu var. O nüfus kültür 
sanat meraklı ve aç. Ama yeterince fırsatlar Anadolu’da  bulunmuyor 
ve sağlanmıyor. Burada bazı örnekler bulabiliriz. Örneğin; Eskişe-
hir Odunpazarı’nda OMM, Hüsamettin Koçan’ın Bayburt’ta yer alan 
Baksı Müzesi. Bu örneklere baktığımızda bir organik bağ görüyoruz. 
Bir nevi çekim merkezleri oluşturuyorlar. Özellikle Baksı Müzesi bir 
kültür sanat ortamı aynı zamanda sosyolojik bir kalkınma projesi 
oluyor. Böyle örneklere çok daha fazla ihtiyacımız var. Geçenlerde 
Konya’ya gittiğimde orada değerli start up girişimlerinin olduğunu 
gördüm. Anadolu’da belediye, üniversiteler, kurumlar ve sanatçılar 
arasında bir sentez kurulması gerekiyor. Bizim yakın hedefimiz bu 
olmalı. Kültür sanat dünyasını İstanbul dışına taşımamız gerekiyor.         

Küratör olmak isteyen için mazeret yok

Sanat tarihine, sanat kültür yönetimine meraklı insanlara 
kendilerini geliştirmek için  neler tavsiye edersiniz?

Birisi küratör olmak istiyorsa kendine rol modelleri bulmalı, 
sergileri takip etmeli, küratörleri araştırmalı. Bu işle ilgi-
lenenler gönüllü işler yapsınlar. Bienallerde, küratörlerin 
yanında asistanlık yapabilirler. Kültür sanat ortamının par-
çası olmaları gerekiyor. Seyirci ve aktif çalışan olarak da 
sahada olmalılar.  Son olarak ise küratör olmak istiyorsan, 
kendi sergini yap. Gençler para yok nasıl yapalım diyorlar. 
Ben ilk sergimi kendi evimde yaptım. Bir odamı boşalttım 
ve sergimi oluşturdum. Orası kalabalık olmaya başlayınca 
apartmandaki kömürlüğü boşaltıp oraya sergimi taşıdım. 
Günümüzde bu tarza “underground galeri” diyorlar. Öyle bir 
şey değildi, olanağım yoktu o şekilde yapmıştım. Küratör 
olmak isteyen için bir mazeret yok. Yazı yazması, okuması 
lazım. Sanat tarihini çok iyi bilmeli. İletişime açık olmalı. 
Disiplinli ve ufkunun açık olması gerekiyor.

Rabia Bulut ve Marcus Graf

Baskı Müzesi

E R C A N  Y I L M A Z
e.yilmaz@litrossanat.com
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1980 yılında Ankara’da doğdum. Uzun yıllardır sahnedeyim. Aynı 
zamanda bestecilik yönüm de var. Bugüne kadar birçok projeye 
beste verdim, düzenlemeler yazdım ve icracı olarak da yer aldım. 
Bunun dışında prodüktör olarak da iki çalışmam var. Birçok farklı 
müzik kültürü ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdim. Çok yönlü bir 
müzisyen olduğum söylenebilir. Yakın zamanda bestelerimden 
oluşan “Onur Aymergen Quintet - LUNAR” isimli albümüm Losen 
Records şirketinden yayınlandı.

Gitara olan ilginiz nasıl başladı?

Çocukken blok flütle duyduğum her melodiyi çalmaya çalıştı-
ğımı çok iyi hatırlıyorum. Küçük yaşlarımda da şimdi olduğu 
gibi Batı Klasik Müziği’ni çok seviyordum. Ayrıca resim çizmek 
en çok sevdiğim diğer eğlencemdi. Ailemizde amcam dışında 
hiçbir sanatçı yoktu, o da çok iyi bir ressamdı. Müzik ise içimde 
her zaman çok büyük bir tutkuydu. İlkokulda piyano çalmayı çok 
istiyordum, o zamanlar org vardı. Annem de gitarı çok seviyordu 
ve birlikte bir müzik kursuna gittik. Orada annem benim gitar 
çalmam için tam anlaşırken kursun sahibi bana dönüp hangi 
çalgı aletini sevdiğimi sordu. Bende org diye yanıtlayınca annemle 
apar topar eve döndük. Yıllar sonra annem elinde bir gitarla geldi 
ve beni bir kursa yazdırdı. O ilk dersi hiç unutmuyorum. Tellere 

dokunup sesler çıkarmaya başlayınca gitarist olacağımı o an 
hissetmiştim. Özhan Gölebatmaz ile klasik gitara başladım, bir 
buçuk sene çalıştıktan sonra Suat Demirkıran ile iki sene Klasik 
Flamenko çalıştım.

Enstrüman çalmanın insan hayatına  
etkisi çok büyük

Birçok sanatçı müziğe gitarla başlıyor. Bize biraz sanatçı gözüyle 
anlatır mısınız zorluklarını ya da bu enstrümana başlamak iste-
yenler için önerilerinizi?

Öncelikle gitar çalgısı bir eşlik çalgısıdır piyano gibi. Armoni ve 
melodiyi birlikte seslendirebildiğiniz nadir çalgılardandır. Gitarda 
bir ses çıkarabilmek için iki hareket yapmanız gerekir; sağ el ile 
bir vuruş, sol el ile de gerekirse gitar klavyesinde bir yere basma-
nız gerekir. Ayrıca sol el parmaklarının sadece dördü ile klavyeye 
basabileceğinizden ötürü armoni ve melodiyi blok çalmak için 
4 parmağınız vardır. Öte yandan sağ elde kullanılan tekniklerle 
çok farklı tınılar ortaya çıkarılabilir. Birçok müzisyen genellikle 
müziğe piyano veya gitar ile başlıyor. Çünkü bu çalgılar tek başına 
bir şarkı/eser çalabilmek için yeterli oluyor. Bir enstrümana baş-
lamak isteyenler için birçok önerim olabilir ama bunlardan en 
önemlisi hangi seviye ve müzik tarzı olursa olsun enstrüman 
çalmanın insan hayatına çok büyük bir katkısı olduğudur. 

M Ü Z İ K

  İyileşmek için tiyatro
16 tiyatro ekibi perdelerini bu sefer deprem-
den etkilenenler için açıyor. Arsız Kumpanya 
ve T1 Yapım Sanat öncülüğünde 16 tiyatro 
ekibi, 10-25 Mart tarihlerinde oyunlarını 
depremden etkilenenler için oynayacak. 
“İyileşmek İçin Sahnedeyiz” kampanyası 
kapsamında elde edilecek bilet geliri, tiyat-
rolar.com üzerinden depremin ilk gününden 
itibaren bölgede çalışan İyilik Melekleri Der-
neği’ne bağışlanacak.

 Cambridge  
Üniversitesi’nde resital
Piyanist Gülsin Onay, 6 Şubat’ta 
Kahramanmaraş başta olmak üzere 
11 ilde yaşanan depremde hayatını 
kaybedenler ve depremzedeler için 
UNICEF Türkiye Milli Komitesi’ne 
bağışlamak amacıyla Cambridge 
Üniversitesi, Gitron College’deki 
Stanley Kütüphanesi’nde resital 
verdi.

  Büyülü müziğin 
adı: Evgeny Grinko 
Müzikle çocuk yaşlarında tanı-
şan adeta büyülü bir müzik icra 
eden Rus müzisyen Evgeny 
Grinko, 23 Mart’ta Bostancı 
Gösteri Merkezi’nde 25 Mart’ta 
ise TİM Maslak Show Center’de 
konser verecek.

K I S A  H A B E R

Sizi çok iyi bir gitaristle tanıştıraca-
ğım. Gitar onun yaşama sevincinin 
kaynağı diyebilirim. Bunu nereden 

mi biliyorum? Çünkü konserinde kendi-
sini izlerken o tutkuyu ve gitarıyla olan 
bağını gördüm ve hissettim. Bazı sanat-
çılar gerçekten mesleğini çok büyük bir 
aşkla icra ediyorlar. Size o aşkı, enerjiyi 
hissettiriyorlar. Zaten sanatta o tutkuyu, 
aşkı dinleyenlere hissettirmek değil 
midir? Müzisyen, gitarist Onur Aymer-
gen de o sanatçılardan birisi. Sanatçı 
Muhlis Berberoğlu’nun konserinde 
kendisine gitarıyla eşlik eden ve dinle-
yenleri tarafından büyük alkış toplayan 
müzisyen Onur Aymergen’le konser 
öncesinde çok keyifli bir röportaj ger-
çekleştirdik. Gelin isterseniz ben daha 
fazla lafı uzatmadan sizi müzisyen Onur 
Aymergen ile gerçekleştirdiğimiz keyifli 
röportajımızla baş başa bırakayım.

Yakın zamanda kendi 
bestelerinden oluşan 
“Onur Aymergen Quin-
tet - LUNAR”  albümüde 
çıkan müzisyen Onur 
Aymergen, sanata ve 
müziğe dair tutkusunu 
Litros Sanat okuyucu-
ları için paylaştı. Aile-
sinde amcası dışında 
hiçbir sanatçı olmadı-
ğını, onunda çok iyi bir 
ressam olduğunu ifade 
eden Onur Aymergen: 
“... Müzik ise içimde 
her zaman çok büyük 
bir tutkuydu. Gitarda 
aldığım ilk dersi ise 
hiç unutmuyorum. 
Tellere dokunup sesler 
çıkarmaya başlayınca 
gitarist olacağımı o an 
hissetmiştim” diyor.

HİSSETMİŞTİM!
 GİTARİST OLACAĞIMI

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

Onur Aymergen
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10 Adımda Çocuğa Göre  
Edebiyat   

7) Söyleyecek bir sözümüz olduğunda çocuğu 
hedef almak

Milattan önce, VI. yüzyılda Hindistan’da yazıl-
dığı düşülen bir çocuk kitabında, (Bu aynı 
zamanda bilinen ilk resimli çocuk kitabıdır. 
Orbis Picturs, Resimlerle Görünen Dünya.) 
hükümdarın, ele avuca sığmayan oğlunu terbiye 
eden bir Brehmen’in hikâyesi anlatılır. Hikâye 
yalnızca bir Brehmen’in ve bir çocuğun hikâ-
yesi değildir; kitabın içerisinde ahlak ve politika 
meselelerini eğlenceli şekilde açıklayan farklı 
hikâyeler ve fabllar da var. Oğul terbiyesinden, 
yani çok daha kişisel bir alandan daha komp-
like bir alana, politik meselelere sıçramak, 
üstelik çocuklar için yazılan bir kitapta bunu 
yapıyor olmak şaşırtıcı gelmiş olabilir. Oysa 
bu, oldukça yaygın bir söylem biçimi. Geçmiş-
ten bu yana, iktidar mücadelelerinde, gelecek 
tasarılarında daima çocuk özne hedef olmuş-
tur. Metinlerde, erişkin kişinin söyleyecek sözü 
olduğunda, o an bir çocuğun sahneye girdiğini 
görürüz. Çocuk özne oldukça belirsiz, dikkate 
alınmayan bir konumdayken; yetişkinlerin o 
çok mühim sözlerinin, birincil muhatabı oluve-
rir birdenbire. Elbette bu, çocuğun boyunu aşan, 
asıl hedeflenen yere göndermeler yapan içerikte 
söylemlerdir. Ancak nihayetinde, sahnedeki 
muhatap çocuktur. “Ey oğul…” ile başlayan 
öğütler dizisi, otoriter ve eril bir dil tarafından 
sıralanacaktır. (ki Resimlerle Görünen Dünya’da 
olan da budur.)

Bir de bunu daha genel bir alana, edebiyatın 
tümüne yayarak soralım: Çocuğa seslenildiği 
anların dışında çocuğun merkeze alınmadığı, 
nesneleştirildiği kitaplar, yalnızca çocuk kitap-
ları mıdır? Bir vakitlerin Avrupa’sında içinde 
şeytan olduğu düşünülen, dikkate alınmadığı 
gibi hemen her durumda görmezden gelinen 
çocuk, edebi metinlerde karakterize edildiğinde 
nasıl bir portre ortaya çıkar? Bunun için Genç 
Werther’in Acıları’ndaki bir paragrafı hatırlat-
mak istiyorum.

“Önceki gün doktor, mültezimin ziyaretine 
geldi kentten ve beni Lotte’nin kardeşleriyle 
birlikte yerlerde oynarken buldu; çocuklar 
üstüme tırmanıyor, şakalar yapıyordu, ben 
de onları gıdıklıyordum ve hep birlikte büyük 
bir gürültü koparıyorduk. Doktor konuşurken 
sürekli gömlek kolluğunu ve dantellerini düzel-
ten o dogmatik kukla, yaptıklarımı akıllı bir 
insana yakışır bulmadı; yüzünden anladım 
bunu. Pek de akılcı konular irdelemesine hiç mi 
hiç aldırmadım ve çocukların bozduğu iskam-
bil kâğıdı kulelerini onlar için yeniden yaptım. 
Bunun üzerine kentte herkese, zaten çok yara-
maz olan mültezimin çocuklarını Werther’in 
iyice şımarttığını anlattı.”

Burada çocuk, yetişkinlerin söylemek iste-
diklerini ifade etmelerini sağlayan “aracı” 
konumunda bile değildir. Tamamen görmezden 
gelinen, bir an evvel yetişkin olması beklenen 
bir konumdadır. Çocuğa yönelik incitici bakışın 
örneği elbette çoğaltılabilir. Üstelik o dönem için 
garipsenen bir durum da değildir bu. Aslında 
tüm bunları, bir sıfır noktasına işaret etmek 
için anlatıyorum çünkü çocuk yazınında arzu 
edilen niteliksel değişimler, çocuğa bakışımızı 
konumlandırmamızla birlikte başladı. Çocuğun 
birey olarak fark edilmesiyle birlikte. Bitti mi 
peki? Hayır. Kuşkusuz, alınması gereken çok 
yol var.

  Taksim Sanat’ta  
“1002. Gece” 
Küratörlüğünü Banu Seyhan’ın üstlen-
diği ve 15 kadın sanatçının eserinin yer 
aldığı “1002. Gece” adlı çağdaş sanat 
sergisi; güçlü kadın hikâyeleri, Türk 
mitleri, Şahmeran, Kybele ve eşitlik gibi 
konuları odağına alıyor. Sergi, 9 Mart 
– 23 Nisan tarihleri arasında Taksim 
metrosunun -1’inci katında yer alan 
Taksim Sanat’ta ziyaretçilerini bekliyor.

  “La Boheme” yeniden 
sahnede
İstanbul Devlet Opera ve Bale-
si’nin sahnelediği, geçtiğimiz ay 
prömiyer yapan, besteci Giacomo 
Puccini’nin (1858-1924) başyapıt-
larından biri olarak kabul edilen 
“La Bohème” operası 16 Mart’ta Ata-
türk Kültür Merkezi Türk Telekom 
Opera Salonu’nda sanatseverlerle 
buluşacak.

  “Tavuri” belgeseli  
ABD’de
ABD’nin Columbia eyaletinde bulunan 
Missouri kentinde bu yıl 20.’si 2-5 Mart 
tarihleri arasında düzenlenen True-False 
Film Festivali’ne Derviş Zaim’in “Tavuri” 
adlı belgeseli seçildi. Derviş Zaim’in daha 
önce gerçekleştirdiği filmlerinden konu, 
tür ve yaklaşım olarak farklılaşan bel-
gesel, “Tavuri” lakabıyla bilinen Mustafa 
Serttaş’ın hayatını konu alıyor.

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

İnternet yokken notalar çok 
daha değerliydi

Ortaokul ve lisede birçok gitarist gibi 
Blues ve Rock müziğini çok seviyor-
dum. Beni en çok etkileyen gitaristler 
Süleyman Bağcıoğlu, Cem Kısmet (Pilli 
Bebek) ve Gürbüz Barlas idi. Onları 
hayran hayran izlerdim. 1990’larda 
Ankara’nın blues ve rock müziği çok 
popülerdi ve her akşam farklı yerlere 
gidip abilerimizi dinlerdik. 90’larda 
internet vs. birçok imkan yoktu, tek 
kaynak müzikti ve notalar çok değer-
liydi. Biz de Ankara’nın en önemli 
kaset ve nota merkezi olan “Hayri” 
isimli bir dükkandan bunları temin 
etmeye çalışıyorduk. Para biriktirip 
albüm notaları satın aldığımı çok iyi 
hatırlıyorum, ama her şeyin notasıda 
yoktu. Caz müziğine başladığımda ise 
değerli üstat Tuna Ötenel’in birkaç 
cümlesindeki önerileri gerçekleştir-
memin yıllar aldığını söyleyebilirim. 
Diğer en büyük kaynağımız kulağımız 
ve dinlediğimiz müziklerdi. 90’larda 
ve sonrasında doğan müzisyenler 
internet vs. birçok imkana sahip 
olduklarından, bizim jenerasyonu ve 
bizden öncekileri anlamaları biraz zor 
olabilir. Müzik bizim için en büyük 
kaynaktı, sürekli sevdiğimiz parçaları 
kulaktan çıkarmaya çalışıyorduk ve 
müziği yavaşlatma uygulamalarımız 
yoktu. Bu nedenle birçok şeyi müziğin 
kendisinden öğrendiğimi belirtebili-
rim.

Gençlerde müziğimize olan ilgi az

Türk müziğine dair bir özeleştiri yapmanızı istesem ne dersiniz?

Bu zor ve geniş bir soru ama kısacası ben ülkemizde oryantalizmin çok etkili olduğunu düşü-
nüyorum. Yani gençlerde Türk Halk Müziği’ne ve Klasik Türk Sanat Musikisine olan ilgi, Batı 
müziklerine göre daha az diye düşünüyorum. Burada çağında özellikleri ağır basıyor. Tarihte 
de bu şekildedir. Hangi medeniyetler ekonomik ve politik olarak güçlüyse onların kültürlerine 
ilgi artmıştır. Belki bizimde bir özeleştiri yapmamız gerekir bu konuda. Müzik sonsuz bir konu, 
her müzik türünden ve kültüründen öğrenebileceğimiz konular var. 

Ailenin müzisyen olması bir 
sanatçı için büyük avantaj

Eşiniz de sizin gibi bir sanatçı. Ailece 
sanatçı olmanızın sanatınız üzerin-
deki etkisi nedir?

Eşim Eda Aymergen de keman sanat-
çısı ve Orkestra Akademik Başkent’in 
kuruluşundan bu yana orada çalıyor. 
Eşimin müzisyen olması sayesinde 
işlerimizi çok daha rahat idare ediyo-
ruz. Bunun dışında da şehirlerarası, 
yurt dışı konserler ve etkinliklerde her 
zaman bana destek oldu. Hiç unutmu-
yorum Mısırlı Ahmet ile Sina Çölü’ne 
yirmi günlüğüne gittiğimde kızım 
İda 1,5 yaşındaydı ve eşim gitmem 
için desteğini hiç esirgemedi. Bence 
ailenin müzisyen olması avantajlı bir 
durum.

Andrei Kondakov, Mısırlı Ahmet, Stephane 
Galland, Tcha Limberg, Nedyalko Nedyalkov, 
Florian Hoefner ve Sanem Kalfa gibi önemli 
sanatçılarla sahne aldınız. Sizden dinleye-
bilir miyiz bu isimleri ve onlarla olan en 
unutulmaz konser anılarınızı?

2020 yılında Nevi isimli Türk-Rus ortak 
projemiz ile “Nevi-Istanbul Edition” isimli 
albümümüzü yayınladık. Piyanoda Andrei 
Kondakov, trompette Tolga Bilgin, kontrbasta 
Ozan Musluoğlu ve davulda Aleksandr Boz-
henko yer alıyor. En son 2022 Haziran ayında 
Moskova Caz Festivali’nde sahne aldık ve çok 
güzel anılarla döndük. Mısırlı Ahmet ile çalış-
mam ise daha önceye dayanıyor. Kendisini 
2000’lerin başından beri takip ediyordum. 
2015 yılında Kaz Dağları’nda onun ritim kam-
pında tanıştık ve Mısır’ın Sina Çöllerinden 
Brüksel’e kadar birçok konser gerçekleştirdik. 
Bu değerli sanatçılarla şimdi aklıma gelme-
yen daha nice unutulmaz konser anılarına 
sahibim. Öte yandan Aydın Esen’le birlikte 
çalmayı da çok isterdim.

Yakın geçmişte kendi bestelerinizden olu-
şan bir albüm çıkardınız. Albümünüzü ve 
bestelerinizin hikayesini sizden dinleyelim 
isterseniz.

Onur Aymergen Quintet - “LUNAR” albümü 27 
Ocak 2023’te Norveçli firma Losen Records’tan 
yayınlandı. Albümde 7 bestem yer alıyor, bir 
tanesi iki bölümlü. Albümde piyanoda Can 
Çankaya, trompette Tolga Bilgin, kontrbas 
da Apostolos Sideris, davulda ise Turgut Alp 
Bekoğlu yer alıyor. Albüm daha ortada yok-
ken, Turgut abiyle telefonda albüm konusu 
açıldı ve o sohbetten sonra onun önerileriyle 
albüm çalışmalarımı hızlandırdım. Trom-
pette uzun yıllardır çaldığım Tolga Bilgin’i 
düşündüm. Yazdığım müzikler de aksak ritim 
ve poliritmik unsurlar var. Bu konularla ilgile-
nen bir kontrbasçı düşünüyordum. Apostolos 
Sideris’i de sosyal medyadan takip ediyor-
dum ve iletişime geçtim. O da gruba katıldı. 
Onunla ilk çalışmamız oldu. Piyanoda ise 
yıllardır hayranlık duyduğum piyanist Can 
Çankaya ile konuştum. O da bize katıldı ve 
kayıtları 3 günde bitirdik. “Yeditepe” şarkısı 
7/4 zamanlı bir parça. İstanbul’un da eski adı 
Yeditepeli İstanbul’dur ve parça içinde birçok 

farklı bölümü barındırıyor. İkinci parçanın adı 
“Spring”. Çünkü içimde uyandırdığı his bana 
baharı anımsatıyor. Üçüncü parça “Hüseyni”; 
bir Türk makamı. Başkent Üniversitesi’nde 
Müzikoloji yüksek lisans tezim “Makam-
sal Armoni ve Gitar Üzerinde Uygulamalar” 
idi. Bu Kemal İlerici’nin yazdığı ilk makam 
armoni kitabından, onun son öğrencilerin-
den Prof. Melik Ertuğrul Bayraktarkatal’ın 
geliştirdiği sistemin gitara uygulaması idi. 
“Hüseyni” parçasında ise bu armonileri kul-
lanarak John Coltrane’in “A Love Supreme” 
albümüne eklektik olarak bağlanarak ses-
lendirdiğimiz bir parça. Dördüncü ve beşinci 
parçalar ise albümün isim parçası “Lunar 
Part I ve Part II”. 9 zamanlı bir vals şeklin-
deki bu parçayı pandemi döneminde yazdım 
ve Sina Çölü’nde gördüğüm dolunaya ithafen 
bu parçayı besteledim. Altıncı parça “Winter”. 
Bu da 11/8 zamanlı (Makedon 11’i) bir parça 
ve kış mevsimini anımsattığı için bu adı 
aldı. Yedinci parça “African Ballad” ise Melis 
Sökmen ile gerçekleştirdiğimiz Afrika tur-
nesinden sonra yazdım. Bu parçayı da orada 
buluştuğumuz, müzik yaptığımız gözleri 
gülen Afrikalı çocuklar için besteledim. 
Şarkının sonundaki melodiyi de kızım İda 
Aymergen söyledi. Albümün son parçası 
“Northern Lights” ise beni 2000 yılından beri 
etkileyen Nordik caz müziğine bir göz kırpma. 

2008’de Berlin’de verdiğim  
konserimi unutamam

Benim için en değerli konserlerimden bir 
tanesi yanılmıyorsam 2008 senesinde Ber-
lin’deki A-Trane Caz Kulübü’nde verdiğimiz 
konserdi. O zamanlar “MCNKY” isimli bir 
grubumuz vardı, benim bestelerimi çalıyor-
duk. Berlin genç caz sahnesinden “Subtone” 
isimli grupla beraber sahne aldık. Orada beni 
en çok etkileyen şey ise seyircilerin dikkatli 
bir şekilde hiç ses çıkarmadan sadece müziği 
dinlemeleriydi. Konser sonrasında bize his-
lerini ve yorumlarını belirtmişlerdi. Ayrıca 
müzisyenlerin çalgılarına olan hakimiyeti 
ve bilgileri de beni çok etkilemişti. Özellikle 
Subtone grubunun lideri ve piyanisti Florian 
Hoefner’in besteciliğini ve çalışkanlığını hiç 
unutmuyorum. Şimdilerde hem besteciliği 
hem de grubuyla ödülden ödüle koşuyor.

Aydın Esen

Florian Hoefner

Nedyalko Nedyalkov

Andrei Kondakov

Tcha Limberg

Stephane Galland

Hakan Akar ve Onur Aymergen
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Bize biraz kendinizden ve bu yapay zeka öğrenme sürecinizden bahseder misiniz?

Şu an 40 yaşındayım. Gençlik yıllarımda iç dış görsel tasarım olarak mağazacılıkla uğraştım. Askerden sonra eczaneye 
başladım. Benim için eczacı kalfalığına ve teknisyenliğine doğru uzanan bir yolculuk başladı. Daha sonra 2010 yılında aile 
hekimliğinde tıbbi sekreter olarak çalışmaya başladım. 10 yıl burada çalıştıktan sonra ikinci üniversitemi okumaya karar 
verdim. Aynı zamanda fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Bu süreçte İlgi alanlarımı etki alanlarıma dönüştürmeye çalışıyorum. 
Yapay zekayla, bir hocamın sohbet ortamında yaptığı konuşmayla tanıştım ve dikkatimi çekti. Bu yaklaşık bir 10-12 yıl 
önceye tekabül ediyor. Zaten bilim kurgu fantazma gibi bu tarz filmler her çocuğu, genci etkilediği gibi beni de etkiliyordu. 

  Yapay zeka Batılı bir zihinle çalışıyor

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” kitabındaki karakterlerin yapay zekayla görsel betimleme 
çalışmasının yer aldığı “Bir Hayalin Kurgusu” sergisinin oluşum süreci  nasıldı?

Bu çalışma bir hayalle başladı. Arkadaşlarımla İstanbul’un kültür varlıklarını fotoğraflıyoruz. Belgesel fotoğrafçılığına 
dayalı bir fotoğrafçılık yapıyoruz. Dolayısıyla arşivimiz bu konuda çok sağlam. İstanbul’da semt semt nerede kültür mirası 
varsa çeşmesinden medresesine, camisinden tekkesine, kadar hatta mezarlıktaki mezar taşlarına kadar arşiv oluşturmaya 
çalışıyoruz. Bu süreç fotoğraf çekmeyi daha iyi bir hale getirmek için ve hem de bu mirası, bu varlığı tanımak, içinde gezdi-
ğimiz şehrin ne anlama geldiğini öğrenmek için başladı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” kitabını 
okuduktan sonra da okurken sürekli hayal kurduğumu fark ettim. Kitap sizi gün boyunca Küçükpazar, Etyemez gibi başka 
başka muhitlerde dolaştırıyor. Daha sonra “Acaba bu kitabın içerisindeki karakterleri dışarıda fotoğraflayabilir miyiz?” 
diye arkadaşlarımızla konuşmuştuk. “Kitaptaki karakterlerin isimlerini, kişilik özelliklerini, yazarın anlattığı kadar bir 
yere kaydedelim ve çıkıp dışarıda bunları arayalım.” dedik. Nihayetinde bu işler çok meşakkatli işler ama bu tasarımlar-
dan sonra hala ben dışarıda Hayri İrdal’ı, Zehra’yı ya da diğer karakterleri gözüm arıyor. Hala ben dışarıda bu karakterleri 
arıyorum. Bu böyle bir projeydi. Ardından” MidJourney” yapay zeka botuyla tanıştım. Bu karakterleri hayalimde kur-

K Ü L T Ü R  S A N A T

  Öykü yarışması yeni  
öykücüleri bekliyor
Bu yıl ikincisi düzenlenen “Tomris Uyar Öykü 
Yarışması”nın şartnamasi açıklandı. Türk ede-
biyatının simge isimlerinden, yazar ve çevirmen 
Tomris Uyar adına düzenlenen öykü yarışması, 
Yazı-Yorum Edebiyat Dergisi ve Yeni İnsan Yayı-
nevi ortaklığında düzenleniyor. Edebiyatımızın 
simge isimlerinden Tomris Uyar’a duyulan 
sevginin altını çizmek ve yazarı yeni nesillere 
tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmaya dair 
bu yılın temasının “Felaket” olduğu açıklandı.

 “Kolektif İyileşme” 
sergisi açıldı
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 
İstanbul Şubesi bünyesinde yürü-
tülen Mina’nın Çocukları Projesi, 
“Kolektif İyileşme” isimli üçüncü ser-
gisini Metrohan’da açtı. Depremden 
etkilenen gençlere destek amacıyla 
açılan sergi, Tünel’den Karaköy’e 
inen tramvayın da bulunduğu bina-
nın üst katında 31 Mart’a kadar 
ziyaretçilerini bekliyor. 

K I S A  H A B E R

  1500’ü aşkın sanat 
eseri bu fuarda buluştu
ArtAnkara 9. Uluslararası Çağdaş 
Sanat Fuarı ATO Congresium’da 
açıldı. 42 ülkeden yüzlerce sanatçı-
nın eserleri sanatseverlerle buluştu. 
Fuarda, 1500’ü aşkın sanatseverlere 
ait, resim, heykel, seramik,özgün 
baskı, fotoğraf, dijital art ve ensta-
lasyonların da aralarında bulunduğu 
yaklaşık 8 bin sanat eseri yer alıyor.

Y
apay zekanın teknolojik olarak kabiliyeti bugüne 
kadar meydana çıkmış teknolojilerin çok ötesinde 
olduğu bir gerçek. Hayatın pek çok farklı alanında 
etkisini gösteren bir teknolojiden yani insanın 
hayal gücünün bir sınırının olmadığı, bunun belki 

de mümkün mertebe somut ve evrebilir olduğu gerçekliğine 
ve yeteneğine sahip bir zekadan bahsediyoruz. Siber güvenlik, 
savunma sanayii, sağlık hizmetleri, e-ticaret sektörü gibi çalışma 
alanlarında etkisini gösteren yapay zekanın son yıllarda sanat 
alanında da varlığını hissetmeye başladık. Geçtiğimiz günlerde 
Görsel Sanat Yönetmeni Gökhan Genç’in, Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabındaki karakterlerini 
yapay zeka ile görselleştirmesi ve “Bir Hayalin Kurgusu” ser-
gisiyle meraklılarına sunmasıyla bir kapı aralandı diyebiliriz. 
Yapay zeka ile üretilene sanat eseri deme noktasında tartışma-
ları da beraberinde getiren bu süreci ve yapay zekanın Gökhan 
Genç’in tabiriyle, “çok minik ve oyuncak kısmı”nı Görsel Sanat 
Yönetmeni Gökhan Genç ile konuştuk.

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

Görsel Sanat Yönetmeni Gökhan Genç: “Bir insan değil yapay 
zeka, asla bir insanın ortaya koyduğu özgün bir iş ortaya 
koyamayacak. Eğer koyabilirse buna sanat denir mi? Çünkü 
sanat insandan insana olan bir şeydir. İnsan toplar ve bir ter-
kibe dönüştürür, başka bir şey çıkarır ortaya. Sanatçı sanatı 
muhalefet ederek ortaya özgün bir şey koyandır.”

Gökhan Genç

T Ü R K İ Y E ’ N İ N  D İ J İ T A L  K Ü L T Ü R  S A N A T  G A Z E T E S İ
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guladığım gibi -tabi bu kurguların oluşmasında 
zihnimde daha önce izlediğim filmler, kitaplar 
etkilendiğim şeyler de katkı sağlamıştır- tasar-
lamaya başladım. Bazıları çok Avrupai buluyor 
karakterleri. Bu haklı bir eleştiri çünkü yapay 
zekanın veritabanındaki bilgiyle de bağlantılı 
bir şey. Yapay zekanın veri tabanındaki bilgileri 
biz sağlayamadığımız için, öncü biz olmadığımız 
için çok manipülasyona açık alanlar. Örneğin, 
siz bir Kızılderili dediğiniz zaman size bir Hintli 
figürü çıkartıyor. Karşımızda Batılı oryantalist-
lerin zihninde çalışan bir zeka var. İsmi koyan 
sahip olur. Dolayısıyla internete yüklediğimiz ve 
tanımını yaptığımız ne varsa bize ait olan bizden 
çıkmış isimle orada var olmalı. Ne verirseniz onu 
alacağınız bir ortam.

Yapay zeka ile edebiyat dünyasını bir araya 
getirme fikri nasıl oluştu?

Yapay zeka bir dil üzerine kurgulanmış ve tasar-
lanmıştır. Aynı zamanda matematiksel bir yönü 
de vardır. Program,  dilin kabiliyetlerine dayalı 
olarak verimli veya verimsiz çalışıyor. Bizim 
edebiyatımızda olağanüstü ifadelerle betimlen-
miş tasvirler var. Çok güçlü ifadelere dayandığı 
için sarih ve berrak bir neticeye ulaşmak adına 
kolaylık sağlıyor. Bizim dilimiz çok zengin bir dil. 
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ndeki karakterlerin 
fotoğraf projesinden buraya evrilmesiyle aslında 
edebiyatımızın dilinin zenginliğine de dikkat 
çekmek istedim.

  Amerika’nın uzay macerasını 
neden biz de yapamayalım

Türkiye’nin uzay macerasıyla ilgili bir çalışma 
düşünüyordum. Bunun için bir görsel oluş-
turup hikâyeleştirerek bu işi yapay zekada 
tasarlatıp bir çizgi roman haline dönüştürmeyi 
düşünüyordum. Yani aslında Türkiye’nin uzay 
macerasının başlangıç aşaması yapay zekayla 
beraber birleştirilerek, tekstilden kırtasiyeye, 
oyuncak sektöründen roman, çizgi roman gibi 
sayamayacağım kadar fazla sektörün birlikte 
çalışmasını sağlayacak kapasite oluşturulacak 
bir çalışmaydı. Amerika’nın uzay macerasını 
düşünün. Belki de on yıllardır Amerika, NASA 
ve uzay macerası ile ilgili sayısız ürün sattılar 
ve bir piyasa oluşturdular. Bunu neden biz yapa-
mayalım.

Yapay zeka sanatçı ve alıcı arasında bir duvar 
oluşturuyor diyebilir miyiz? En azından 
edebiyat dünyası için alıcının hayal gücü 
somutlaşıyor ve belki de orada kısır bir alan 
yaratıyor, siz ne düşünüyorsunuz?

Bu bir alışveriş yani siz yapay zekadan soyut bir 
hayal gücünüzü betimlemesini istiyorsunuz ve 

bunu sürekli yapıyorsunuz bu sizi bir tükenme 
noktasına getirir mi diye düşünüyorsunuz. Ben 
bunu çok düşündüm aslında bu bir alışverişe 
dönüşecek. Çünkü sizin hayal ettiğiniz şey belki 
kısıtlı imkanlarla oluşturulabilen hayaldir. Hayal 
kurgulamakla devam eden bir şey olduğu için 
yani insan hayalini kurgular. Yapay zeka bunun 
size olan karşılığını somut olarak verdiği andan 
itibaren başka bir etkileşim daha başlamış oluyor. 
Bunun insanının hayal gücünü sömüreceğini şu 
an için düşünmüyorum ama tabii bu meselelerin 
felsefesini anlayan kişilerin bu işlerle uğraşması 
lazım yoksa belki sömürülebilinir.

Arvo Pärt ve müziği

Arvo Pärt ile Köln’de bir müzik mağazasında 
bir dostumun vesilesiyle tanıştım. Derinlikli 
ve yeni bir tarzda sessizliğin uç noktalarında 
gezinen bir müzik dinlemiştim. Sonrasında 
dinlemeye  devam ettim. Onu dinledikçe müzi-
ğin gücünü yeniden keşfediyordum. Kalbimin 
derinliklerinde saklı olan hisler günyüzüne 
çıkıyordu sanki. Kulaklarımın duymaya hiç 
alışık olmadığı bir müziği dinlerken bir müzis-
yen olarak etkilenmemem mümkün değildi. 
Arvo Pärt’ın müziğini Klasik Batı Müziği içinde 
değerlendirdiğimde bambaşka bir yerde durdu-
ğunu belirtmeden geçmek istemem. Arvo, kendi 
avangart müziğini yaratarak modern ve ken-
dine özgü bir müzik stili geliştirdi. 

Pärt’ın müziğini anlamak amacıyla, yaşadığı 
dönemin sosyal koşulları ve müzik anlayışları 
üzerine de değinmek gerektiğini düşünüyorum. 
1935 yılında Estonya’nın Paide adlı kasabasında 
dünyaya gelen Pärt, 8 yaşında piyano çalmaya 
başladı. 15 yaşında ilk bestesini yaptı. 17 yaşında 
halka açık ilk konserini verdi ve kendi bestesini 
icra etti. Bestesini icra ederken 12 ton seriyal 
tekniğini kullandı. Bestesi ve besteleme tekniği 
Sovyet yetkililerince kınandı, beğenilmedi ve 
eleştirildi. 1954 yılında öğretmenleri arasında 
besteci Harri Otsa’nın da bulunduğu Tallinn 
Müzik Koleji’ne (Şimdiki Tallinn Konservatu-
varı) girdi. Uzunca bir süre Estonya radyosunda 
ses mühendisi olarak çalıştı. 

Arvo Pärt’ın hayatındaki dönüm noktası 1972’de 
oldu. 1972 yılında evlendi ve müziğe ara verip, 
inzivaya çekilip Ortodoks ve Rönesans müziğini 
araştırdı. Ortodoks lituryan koro müziğinden 
çok etkilenen Arvo, o zamana kadar yapmış 
olduğu bestelerden farklı bir bestecilik anlayı-
şına eğildi. Bu yeni müzik anlayışında süssüz ve 
statik bir ses dünyası yarattı. 1980 yılında müzik 
eleştirmenleri Arvo Pärt’ı acımasızca eleştirdi-
ler. 1980 yılında ailesi ile önce Viyana’ya göç etti 
ve bir yıl sonra DAAD bursuyla halen yaşamakta 
olduğu Berlin’e gitti. Alman vatandaşlığı verildi. 
Bu süreçte Estonya’yı sıklıkla ziyaret etti. 

Arvo, “Tintinnabuli” adında dünya müziğine 
yeni bir bestecilik tarzı kazandırdı. Tintin-
nabuli, Türkçe’de “Çan” demek. Tintinnabuli, 
Arvo’nun çan seslerinden etkilenerek geliş-
tirdiği kompozisyon tarzıdır. Adını bir türlü 
koyamadığım Arvo  Pärt müziğinin temeli, bu 
kompozisyon tarzıymış meğersem. Tintinnabu-
li’de sesler bir çan sesi gibi tınlar. Yöntem, yalın 
yavaş hareket eden bir ezgiyi, en temel üç notalı 
akordan yararlanan eşit ölçüde yalın bir eşlikle 
beste yapmayı içerir. Arvo, sessizlikte tek bir 
notanın güzelce çalınmasının yeterli olacağını 
ve iki temel sesten içe dönük akortlarla müzik 
yapılacağını söyler.

Bir söyleşisinde “İnsan eski müziği anlamak 
için kendisi ve müziğin dini tarafında bir bağ 
keşfetmeli” diyor. Ortodoks Kilisesi’ne mensup 
son derece dindar bir besteci Arvo Pärt, inancın 
her şeye etki ettiğini söylüyor. Müzik tarihinde 
artık modası geçmiş ve çoğu insan için bir 
anlam ifade etmeyen hatta hiç dinlemeyece-
ğim bir tarz müzik diye ifade edilen ilahi formlu 
müziği (sözlü ve enstrümantal) yeniden varedip 
ve binlerce dinleyici edinmiştir. Arvo Pärt “Eski 
müziği anlamak için insan kendisi ve müziğin 
dini tarafı arasında bir bağ keşfetmeli” diyor. 
Müziğiyle çağdaş dünyada insanların mistik 
arayışlarına en etkili cevapları üreterek, müzik 
tarihinde kendine çok önemli bir yer edinen 
Arvo Pärt’ın dünyanın birçok ülkesinde beste-
leri icra ediliyor. Onun derin ve düşünceli müziği 
benim gibi binlerce müzisyene ilham kaynağı 
olmaya devam ediyor ve devam edecek.

  “Kuytu” sergisi  
Taş Konak’ta
Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yılla-
rına ait gün yüzüne çıkmamış sosyokültürel 
eserlerin yer aldığı koleksiyoner Yusuf İyilik’in 
“Kuytu” sergisi şair İhsan Arif Hanım’ın doğup 
büyüdüğü Taş Konak’taki Kalyon Kültür’de 
sanatseverlerle buluşuyor. İyilik’in çeşitli 
bölgelerden toplayıp restore ettiği özel kolek-
siyonundan bir seçkinin yer aldığı “Kuytu” 
sergisinin küratörlüğü ise tasarım ve mozaik 
sanatçısı Meyçem Ezengin üstlendi. 

  8 Mart’ta anlamlı sergi
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yaşamış 
olan ve resim sanatına iz bırakmış kadın res-
samların yer aldığı “Kadın Ressamlarımız-1” 
sergisi İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde sanat-
severlerle buluştu. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
yaşayan, zorluklara rağmen başarılara imza 
atan ressam Türk kadınlarının yer aldığı sergi 
kapsamında Semiha Berksoy, Mihri Müşfik, 
Şükriye Dikmen, Neşe Erdok, Eren Eyüboğlu, 
Fahrelnissa Zeid, Güzin Duran ve Hale Asaf’a 
eserlerine yer verdi.

  Onur Ödülleri  
belli oldu 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 
tarafından 7-18 Nisan arasında 
42’ncisi düzenlenecek İstanbul Film 
Festivali Onur Ödülleri sahipleri belli 
oldu. Sinema ve tiyatro onur ödülleri 
bu yıl Nevra Serezli ve Kayhan Yıl-
dızoğlu’na verilecek. Jüride Emin 
Alper’in yer aldığı festivalin ödülleri 
6 Nisan’da yapılacak açılış töreninde 
takdim edilecek.

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

  Türkçe oluşturulacak bir yapay zeka lazım

Blog yazınızda dili kullanma konusu hakkında “Dilimizin gücü nispetinde yapay zekanın veri tabanını oluşturan bilgi ağında bulun-
malıyız” diye bir ifadeniz var. Biraz açar mısınız?

Benim aslında bahsetmek istediğim zihin zenginliğimizi de sağlıyor olması. Bu hayallerimizi kurmamızdaki zenginliğe kadar götü-
rebilecek bir zenginliğe ulaştırıyor bize. Çünkü insanlar kavramlarla yaşıyorlar. Kavramlar anlamlara bunlar bağlamlara götürüyor 
insanı. Bizim kontekstimiz çok zengin. Geleneksel sanatlarımızdaki her alan disipline edilerek yani ne olduğu tam ortaya konularak 
veritabanı oluşturulması lazım. Hollywood’da bir yönetmenin üslubu vardır ve bu neredeyse kült haline gelmiştir. Örneğin siz Stanley 
Kubric sitilinde bir erkek oyuncu tasarlamasıni isterseniz bu tanım belli olduğundan,  yapay zekanın beslendiği internet veri tabanında 
bulunduğundan net olarak tasviri önünüze koyacaktır.  Türk sinemasında veya fotoğrafçılığında böyle bir üslubu belirlemek lazım. Çünkü 
onun veritabanında böyle bir disiplin, böyle bir veri yok. Artık üniversitelerin, akademilerin bunları disipline ederek yapay zekanın veri 
tabanına yüklemesi lazım. Eğer böyle bir kontekst oluşturursa ileride bizim geleneksel sanatlarımız da Türkçe oluşturulacak bir yapay 
zekanın veri tabanına yüklenir. Buradan daha fazla sonuç alıp daha farklı işler türetmemize olanak sağlar. 

  İlgi alanlarını etki alanlarına dönüştürsünler

Aslında insanların yapay zekanın ilgi çekici tarafıyla karşılaşmasına bir kapı araladı-
nız. Bu alana merakı olan kişilere nasıl tavsiyeler verirsiniz?

Bu işler alaka meselesi sizi cezbetmesi lazım yani her gün uğraştığınızda sizi sıkmayacak 
ilgi alanınız olmalı. Bu ilgi alanınızı en iyi şekilde disiplinlerden de faydalanarak, eleştirilere 
açık olarak ve farklı görüşlere kulak vererek yürütmek lazım. Yılmamak ve sevdiğinizin 
peşinde sürekli gitmeniz lazım. Bizim  bu yaptığımız yapay zekanın kabiliyetinin çok minik 
bir kısmı. Aslında yapay zeka otonom silah sistemlerinden teknolojinin her türlü alanına kadar 
insanın hayatını kolaylaştırabilecek kabiliyette bir sisteme dönüştürülebilir. Uluslararası 
sistemde yapay zeka ile ilgili söylenmiş çok ciddi söylemler var. Dünyanın sonunu getire-
bileceği, yapay zekaya kim sahip olursa dünyaya bundan sonra onun yön verebileceği gibi 
hatta Putin’in sözleri var. Böyle kabiliyetli bir şeyi dizgin altında tutmak lazım. Burada fişini 
benim taktığım şey nasıl bana zarar verir de diyebiliriz. O da farklı bir tartışma konusudur.

  Yapay zeka “kusurlu” bir isim

Pek çok fikir ayrılıkları da oluyor yapay 
zekayla üretilmişlere sanat eseri deme 
noktasında. Siz nasıl tepkilerle karşı-
laştınız?

Özellikle bu isimlerin hepsinin kusurlu 
isimler olduğunu kabul etmek lazım. 
Yapay zeka “kusurlu” bir isim. Mesela 
yapay zekanın rüyası. Yapay zeka rüya 
görebilir mi? Yapay zeka sanat icra ede-
bilir mi? Bu sergiden bir sene önce bile 
yapay zeka sanat icra edebilir mi diye bir 
tartışma başlatmak için bir yazı yazmış-
tım yani yapay zekanın yaptığına sanat 
denir mi? ile ilgili. Çünkü sanat; insana 
özgü durum, hal ve davranışlara, insan 
dışında hiçbir varlık haiz olamaz. Burada 
bahsedilen “özgünlük” yalnızca insana 
has olan durumlardır. En azından tüm 
bunları tecrübe ettiğini ifade edebilecek 
kabiliyette yaratılmıştır ki mesuliyete 
sahiplik etmesi de oradan gelir. Sanat 
nedir sorusunun tanımında ifade edildiği 
gibi, insanın hayal gücünün bir tezahürü-
dür. Hayal kurmak fiziki kanunlara tabii 
olduğu kadar, adeta çok değişkenli bir 
simülasyon uygulamasına da benzetile-
bilir ama sadece benzetilebilir. O değildir. 
Böyle bakıldığında insanın sanat yapan 
bir varlık olduğu gerçeği meydana çıkar. 
Yapay zekâ bir sanat eseri icra edemez 
ve ortaya koyamaz. Zaten kendisi başlı 
başına insanın eseridir.

Merve Tuç ve Gökhan Genç
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Takvimler geçtiğimiz şubat ayının 6’sını, gösterdiğinde saat tam 04.17’de 7.7’lik büyük-
lüğüyle birincisini; aynı günün öğleninde, saat 13.24’te ise 7.6’lık şiddetiyle ikinci yıkıcı 
depremini yaşadı ülkemizin güzide bölgelerinden biri. Merkez üssünün Kahraman-
maraş olduğu depremlerde en az onun kadar Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, 
Adana gibi birçok şehrimiz hasar gördü, yüz binlerce insanın hayatı etkilendi. Hal böyle 

olunca toplumsal bir refleksle, ülkemizden ve dünyadan ilk günden itibaren söz konusu bölgeye 
tırlar dolusu yardımlar gönderildi. Bugüne kadarki süreçte de farklı biçimsel ve içerik formlarında 
yardımlar organize edildi. Kimisi televizyon ekranlarında canlı yayınla yapıldı kimisi ise dernek, 
vakıf ve kuruluşlar aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırılmaya çalışıldı. Kültür ve sanat dünyası 
da boş durmadı. Düzenlenen kültür ve sanat faaliyetlerinin tüm gelirleri depremzedelere aktarıldı. 
Bir diğer dikkat çekici yardım organizasyonu ise depremzedeler için düzenlenen müzayedeler idi.

Bu kez hayır çıktı, çemberini ise genişletti

Kelimesi, artırmak eylemiyle “Bir malın satışında isteklileri, alıcıları arasında fiyat yükseltmeye 
dayanan ve sonunda en yüksek fiyatı verene malın verilmesiyle biten satış yöntemi.” anlamını taşı-
yor müzayede. Açık artırma ise bir malın satış bedelini artırmak amacıyla o malı alacak kimseler 
arasında fiyat artırmaya dayanan satış yöntemi olarak tanımlanıyor. İşte tüm bu anlamları itibariyle 
yüksek gelirli insanların kendi aralarındaki kültür/sanat/alışveriş eylemi olarak da adlandırılabi-
lir. Hal böyle olunca müzayedeler; geçmişten günümüze elit, zengin ve yüksek kesimin bir eylemi 
olarak yorumlandı, böyle tanımlandı. Çok da yanlış değildi elbette arada dönen paraların yüksekliği 
itibariyle. Ama yaşanan depremlerin ardından müzayedeler de kolları sıvadı ve odağını deprem 
bölgesine, depremzedelere çevirdi. Kısaca düzenlenen müzayedelerden bu kez hayır çıktı; çemberini 
ise genişletti. Müzayedeler iyilik için sıraya girerken, açık artırmaları bu kez iyilik içindi. Biz de 
Litros Sanat’ın yeni sayısında bu konuyu ele almak istedik. Yavru Kuş Mezat Müzayede Evi’nden 
Serkan İlhan’a ve Anatolia Müzayede Evi’nden Nalan Hazırlar’a hem yukarıda yargılar taşıyan 
cümleler hakkında ne düşündüğünü sorduk hem de müzayede evlerini daha yakından tanıdık. 

a.demirtas@litrossanat.com 

A L İ  D E M İ R TA Ş

Yaşanan depremlerin ardın-
dan kültür sanat dünyası da 
yardım faaliyetlerinde bu-
lunmak için sıraya kolları 
sıvadı. Düzenlenen sergile-
rin gelirlerinden tutun da ti-
yatro ile benzeri faaliyetle-
rin bilet kazançları deprem 
bölgesine yapılan yardımla-
rına aktarıldı. Gerçekleştiri-
len müzayedeler de bir baş-
ka yardım faaliyeti olarak 
dikkat çekti. Müzayedeler 
bu kez iyilik için sıraya gir-
di, açık artırmaları bu kez 
iyilik için ‘arttı’. Geçmişten 
günümüze daima yüksek 
kesimin ‘kendi aralarında-
ki elitist bir eylem’ olarak 
tanımlanan müzayedelerin 
odağı bu kez depremzedele-
rin bizzat kendisiydi.

K Ü L T Ü R  S A N A T
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Müzayedelerde belli bir kalite sunmaya 
çalışıyorum

Sizi ve müzayede çalışmalarınızı kısaca  
tanıyabilir/öğrenebilir miyiz?

Serkan İlhan: Koleksiyoner olarak başladığım bu yolda, okudu-
ğum okuldan ve aile işimden bağımsız bir şekilde sanat eserlerine 
özellikle tablolara olan ilgim beni müzayede işine sürükledi. Müza-
yedelerimde belirli bir kaliteyi kendi bölgemde; herkese dokunarak 
sunmaya çalışıyorum ve her müzayedede hem işin özünü daha 
iyi gördüğüm hem de sonsuz sanat havuzunda daha derinlere 
daldığım için her zaman daha iyisini sunmaya özen gösteriyorum. 
Koleksiyonerle aynı zevkleri paylaşmak onların duvarlarına bir 
sanat eseri ile dahil olmak büyük bir keyif benim için. 

Nalan Hazırlar: 2018 Yılında kurulan Anatolia Müzayede Türki-
ye’deki ilk canlı müzayede şirketlerinden biridir. Türk ve dünya 
sanatının seçkin eserlerini koleksiyonerler ile buluşturmayı hedef-
leyen Anatolia Müzayede dürüstlük ve şeffaflık ilkesi ile düzenli 
olarak müzayedeler hazırlayıp sunmaktadır. Toplumda sanata, 
sanatçıya ve sanat sevgisi taşıyan herkes için Anatolia Müzayede 
olarak hizmet vermekten her zaman gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Müzayede bir performans

Müzayede sizin için ne demek? Bu alandaki çalışmalarınızda 
motivasyonunuz nedir?

Serkan İlhan: Müzayede benim için bir performans, koleksiyo-
nerin karşısına çıkıp onları sanat eserleriyle büyülemek ve üç 
saatlik yayın süresince onlarla birlikte farklı bir alemde birlikte 
kurduğumuz mizansen demek. Motivasyonum tatmin, müzayede 
sırasındaki duygu durumum, müzayede öncesi yeni eserler yeni 
fırçalarla tanışma ve sonrasında koleksiyonerle ettiğimiz keyifli 
sohbetler de cabası.

Nalan Hazırlar: Müzayede bizim için bir yaşam biçimi haline gel-
miştir. Ülkemizdeki sanatseverlerin sanata olan  ilgi ve alakası 
bizim her zaman motivasyon kaynağımız olmuştur.

Bu algının sebebi film ve diziler

Müzayedeler daima geçmişten günümüze zengin, elit ve yük-
sek gelirli insanların konusu gibi algılanmıştır. Buna katılıyor 
musunuz? Neden böyle bir algı vardı sizce?

Serkan İlhan: Bu görüşe kesinlikle katılmıyorum, bütün kolek-
siyonerlerin buluştuğu ve farklı fiyatlardaki sanat eserlerini 
kendi bütçelerine göre aldıkları bir mecradır müzayedeler. Özel-
likle benim gibi online platformları kullananan müzayede evleri 
bütün sosyoekonomik kesimlere açık, fırsatlar ile dolu ve eğlenceli 
yerlerdir. Koleksiyonerlerimiz müzayededen eser sahibi olarak 
ayrılmasalar bile bizimle birlikte kaliteli zaman geçirebilirler. Bu 
algının oluşmasının sebebini izlediğimiz film ve dizilere bağlıyo-
rum. Görsel kurgularda karşımıza çıkartılan müzayede salonları 
ve açık arttırması yapılan eserler, senaryolarda daha ağır işlendi-
ğinden dolayı aklımızda farklı bir algı oluşturmuştur. 

Nalan Hazırlar: Açıkçası bu düşünceye katılmıyoruz. Online müza-
yede ile sanatın tabana da yayıldığını ve her kesimden insan için 
bir yatırım aracı haline dönüştüğünü görüyoruz.

Esenler Belediyesi’nden deprem 
bölgesi için  
3 büyük müzayede
Müzayede düzenleyen kurumlar arasında belediyeler de yer 
alırken onlardan en dikkat çekeni ise düzenlediği üç büyük 
müzayede ile Esenler Belediyesi oldu. Belediye, depremin 
yaralarını sarmak için organize ettiği bu üç büyük müzaye-
denin satışlarından elde edilecek gelirleri depremzedelere 

bağışlayacak. O müzayedelerden ilki de İlhami Atalay Sergi-
si’nden çıkıyor. Esenler Belediyesi şu sıralarda “Dinamizmin 
Ressamı” olarak tanınan Çağdaş Türk resminin önemli ismi 
İlhami Atalay ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Yeni 
Dinamizm” adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Ressam 
Cemal Toy ile birlikte 36 sanatçının katıldığı sergideki 73 eser, 
afetzedeler için müzayede ile satışa sunulacak. Sergide yer 
alan eserler ise gerçekleşecek müzayede ile satışa sunula-
cak. Müzayede, Esenler Kültür Instagram hesabı üzerinden 
canlı olarak takip edilebilecek. Serginin açılış programında 
konuşan ressam İlhami Atalay da “Depremde insanlar göçük 
altında kalınca bizim de sanatımız, ilhamımız göçük altında 
kaldı. Millet felakete uğradığında onlara sanattan, estetikten 
bahsetmenin anlamı yok. Burada en güzel estetik hareket, 
bu resimleri paraya dönüştürüp insanlara yardım etmektir. 
Kısa zamanda talebelerimden 40 kişi eserlerini müzayede 
için bağışladı. Umut ediyorum ki resimlerimiz satılacak ve 
faydamız dokunacak depremzedelere. Hatay’da 16 tane kon-
teyner ev yaptırmak için anlaşma imzaladık. İnşallah burada 
kazanacağımız parayla o konteyner evleri yaptırabileceğiz.” 
şeklinde konuştu. Esenler Belediyesi’nin düzenleyeceği ikinci 
müzayede ise “Avas Antika Pazarı – Deprem Yardım Mezatı”. 
18 Mart Cumartesi saat 15.00’te Avas Antika Pazarı’nda düzen-
lenecek olan müzayedenin geliri de yine deprem bölgesine 
gönderilecek; ilgililer yardım mezatına ellerinde bulunan 
antika parçalar ile bağışta bulunabilecek. Üstelik Türki-
ye’nin her yerinden Aras Kargo (Kargo Kodu: 2026954551350) 
aracılığıyla ücretsiz kargo hizmeti sunulacak. Belediyenin 
düzenlediği bir diğer müzayede olan Büyük Kültür Sanat 
Müzayedesi ise farklı tarihlerde, kültür sanatın çeşitli alan-
larında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Esenler Kültür 
Instagram hesabı üzerinden takip edilebilecek. Bu müzayede-
nin de gelirleri diğer müzayedeleri gibi deprem bölgesindeki 
depremzedelere aktarılacak.

Sanat dünyası her zaman daha 
duyarlı ve hızlı bir camia

Özellikle son yaşanan depremlerin ardından, kolektif yar-
dım çalışmalarında müzayedeler çok ön plana çıktı. Özetle 
yukarıdaki algının tam aksine müzayedelerden hayır çıktı. 
Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Serkan İlhan: Sanat dünyası her zaman daha duyarlı ve 
daha hızlı bir camiadır. Ülkemizin yaşadığı acı felaket son-
rasında Türkiye genelindeki hemen hemen her müzayede 
evi destek olmak için işini, depremzedeler uğruna devam 
ettirdi ve bağışlanan eserleri devlet ve yardım kuruluşlarına 
yapılan bağış dekontları karşılığı koleksiyonerlerin duvarla-
rıyla buluşturdu. Müzayedelerden hayır çıktı başlığı altında 
baktığımızda ise sanat camiasının kolektif gücünü bir kez 
daha görmüş olduk ve sanata olan duyarlılığın, ihtiyacı olan 
insanlara da aynı ışıkla yansıdığını hissettik. Emeği geçen 
her meslektaşıma ve koleksiyonerimize tekrardan teşekkür 
ediyorum. 

Nalan Hazırlar: Sanat ile ilgilenen insanların hayata bakış 
açısının farklı olduğunu düşüyorum. Estetik hassasiyet 
taşıyan insanların çevrelerine karşı daha duyarlı ve has-
sas olduğunu görebilmekteyiz. Dolayısıyla dayanışma içinde 
olduğumuzu sanatçı ve koleksiyonerlerimiz ile birlikte hare-
ket ederek müzayedelerin sosyal sorumluluk projelerinde 
yer almasına her zaman katkı sağlayacağız.

Serkan İlhan Nalan Hazırlar

Galatasaray Spor Kulübü Müzayedesi

Avas Antika Pazarı
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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

Türk ve dünya edebiyatında tren/demiryolu etrafında şekillenen 
çok sayıda eser mevcut. Bunlar arasında çocuk yaşta okudu-
ğum, İngiliz şair ve yazar Edith Nesbit’in “Demiryolu Çocukları” 

ve Amerikalı romancı Jack London’ın “Demiryolu Serserileri” kitabını 
hiç unutamam. Yıllar sonra okuduğum, Mustafa Kutlu’nun “Tirende 
Bir Keman” ve  “Uzun Hikâye” öyküleri, İngiliz polisiye yazarı Agatha 
Christie’nin “Doğu Ekspresinde Cinayet” romanı ve Necip Tosun’un 
“Otuzüçüncü Peron” adlı on üç hikâyeden oluşan kitabı da bende özel 
bir yer işgal eder. İçinden demiryolu geçen ve hafızamda yer edinen 
eserlerden biri de Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” adlı kitabında 
yer alan “Demiryolu Hikâyecileri” öyküsü… Oğuz Atay’ın 1977 yılında 
kaleme aldığı “Demiryolu Hikâyecileri” savaş yılları esnasında bir 
istasyonda sanatlarını icra eden üç hikâyecinin yaşadıklarını, bir-
birlerinden ya da yaşamdan ayrılmalarını, sanatlarının karşılık 
bulamamasını ve düştükleri zorlu durumu anlatır. Hikâyeciler vakit-

lerini, istasyonda hikâye yazarak ve tren vagonlarındaki müşterilere 
bu hikâyeleri satarak geçirirler. Hiçbir vakit umduklarını bulamazlar. 
Bazen yemek satıcıları onlardan önce davranır, bazen yazdıkları hikâ-
yeler ağır eleştirilere maruz kalır, bazen yazdıklarına değer verilmez 
ve bazen de istasyon görevlisi tarafından sansüre maruz bırakılır. 
Geçimlerini zorlukla temin eden bu istasyon hikâyecilerinin yapa-
cakları başka bir zanaatları yahut imkânları bulunmamaktadır. Üç 
hikâyeci de tren istasyonunda birer kulübede kalmaktadırlar. Yaz-
dıklarını istasyon şefinin daktilosunda kopya ederler ve son kopya 
da genelde silik olur. Onlar da istasyon memurları gibi orada yerle-
şiktirler. Bu sebeple kendilerini oranın memuru gibi görürler ama 
ücretlerini devlet memuru gibi toplu halde alamazlar, müşterilerinden 
parça parça alarak geçinirler. Satışlarını genelde gece yarıları yapar-
lar; ekspres treni o sıralarda gelmektedir. Yazar hikâyecilerin içinde 
bulunduğu zorlu durumu okuyucuya inceden hissettirmiş ve kendi 

bulunduğu devrin koşullarını göz önünde bulundurarak “hikâyelere 
değer verilmediği” fikrini yansıtmak, sanatçıların ne denli zor şartlar 
altında sanatını icra etmeğe çalıştığını anlatmak, bunu okuyucuya 
hissettirmek istemiştir. Bu öykü bir hikâye yazıcısının yalnızlığı üze-
rine yoğunlaştırılmıştır. Evvelâ genç Yahudi’nin ölümü, sonrasında 
sevgilisinin bir anda ortadan kayboluşu ve devamında ayakkabı 
tamircisinin ve istasyon görevlisinin de istasyonu terk etmesi ve bu 
sıralarda tren seferlerinin azalması ve neredeyse bitmesiyle büyük 
bir yalnızlık içine düşen sanatkâr, hikâyenin son paragrafında: “Ben 
buradayım sevgili okuyucum, sen neredesin acaba?” derken gerçek 
hayatta sanatkârların içine düştükleri yalnızlıklara, icra ettikleri 
sanatlarının okuyucu tarafından bir karşılık bulamamasına isyan 
etmesidir. Şimdi, eminim siz değerli okuyucularımızın da hatırına 
içinden tren geçen sıcacık öyküler ve romanlar geldi. Ben de birkaçına 
yazımızda yer verdim. Keyifli okumalar dilerim.

Demiryolu Öyküleri   
Kemal Varol /Sel
Demiryolu Öyküleri’ni hazırlayan Kemal Varol, kitaba 
yazdığı önsözde, demiryollarında çalışan babasından 
söz ettikten sonra cümlelerini, “Yolun bir parçası olmak 
hâlâ gurur verici,” diyerek bitiriyor. Edebiyatın sağladığı 
sınırsız imkânlar arasında yolun, yolculuğun bir parçası 
olmak da var. Tren, tüm taşıma araçları içinde en insanisi 
olduğu için belki, edebiyata en çok yakışan yolculuklar 
da onunla yapılıyor. Taşıtın ritmi, yolcusuna sunduğu 
hem fiziksel hem de zihinsel alan yaratıcılığı besliyor 
ve bunu da en iyi öyküler anlatıyor. Türk edebiyatının 
en önemli kalemlerinin bir araya geldiği Demiryolu 
Öyküleri`ne katkıda bulunan yazarlar şöyle: Sait Faik 
Abasıyanık, Sabahattin Ali, Vüs’at O. Bener, Leyla Erbil, 
Bekir Yıldız, Oğuz Atay, Erdal Öz, Rasim Özdenören, 
Osman Şahin, Tomris Uyar, Nursel Duruel, Mustafa Kutlu, 
Cemil Kavukçu, Kadri Öztopçu, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, 
Hasan Ali Toptaş, Ethem Baran, Ayfer Tunç, Behçet Çelik, 
Murat Yalçın ve Faruk Duman. Demiryolu Öyküleri her 
zaman her yerde, ama özellikle de yolculuklarda zevkle 
okuyacağınız bir kitap.

Kapak Kızı   
Ayfer Tunç /Can
Karlı bir kış günü, Ankara’dan İstanbul’a giden bir 
trenin yemek vagonu. Birbirini tanımayan üç kişi; 
bankacı Ersin, radyo programcısı Selda ve yemekli 
vagonun garsonu Bünyamin. Kapak Kızı, işte bu üç 
kişinin romanı. Ama aynı zamanda orada olmayan bir 
başkasının; bir dergide çıplak fotoğrafları yayınlanan 
Ayın Kızı Şebnem’in. Trenin saatlerce yolda kaldığı, 
bir yolcunun öldüğü bu uzun yolculukta, roman 
kahramanları, birbirleriyle, Şebnem’in fotoğrafları 
aracılığıyla yüzleşirler. Ancak bu zihinsel yüzleşme 
giderek kimin kimi yargıladığı belli olmayan bir 
hesaplaşmaya dönüşür. Ayfer Tunç, ilk kez 1992 
yılında yayınladığı Kapak Kızı’nı ‘zemin aynı zemin, 
inşa aynı inşa’ olmak kaydıyla yeniden yazdı. Roman, 
bedensel çıplaklığı, kahramanlarını farklı nedenlerle 
sarsan bir travma olarak ele alıyor. Aile, hayat, aşk, 
kıskançlık, güzellik ve ahlak kavramlarını, alışılmış 
yorumların tuzağına düşmeden işliyor. Bunaltıdan 
ikiyüzlülüğe, anıların masumiyetinden yaşamın 
gerçeklerine uzanan soruların kuşattığı bu roman, 
aslında bütün soruları içeren tek bir soru soruyor: 
Kim daha çıplak?

İki İstasyon Arası Tren Yazıları  
Umut Düşgün /Türk Edebiyatı Vakfı
İki İstasyon Arası Tren Yazıları kitabı trenle çıkılan 
edebiyat, tarih ve kültür yolculuğuna sizi de davet 
ediyor. Bu eserde birçok disiplin ve yaklaşımla her 
kompartımanda farklı dünyalara açılmanızı sağla-
yacak bilimsel nitelikli inceleme yazıları, denemeler, 
hatıralar, metin çözümlemeleri bulacaksınız. Bir istas-
yondan başka bir istasyona giden, hareket hâlinde bir 
tren içinde yapılan ilk sempozyum olan Uluslararası 
Edebiyatta Tren-Trende Edebiyat Sempozyumu’nun 
nüvesi olan bu eserde toplumsal değişimin, ayrılı-
ğın, beklentinin, göçün, şiirin, romanın, toplumsal 
bellek ve tarihin demir raylar üzerindeki hayal dolu 
sergüzeştine tanık olacaksınız. Coğrafyamızı baştan 
başa geçen trenlerin belleğimizde ve muhayyilemizde 
bıraktığı buhar izleri sizi metinler ışığında kuşata-
cak. Bu tren, bilimsel bir tavırla, taşıdığı bilgi yükü ile 
hayal ve sanat dünyasına doğru İki İstasyon Arasında 
hareket eder. Nitelikli okuma eyleminin yol arkadaşı 
olan bu treni kaçırmayın

Demiryolu Serserileri   
Jack London /Alfa
Demiryolu Serserileri, London’ın bir berduş olarak 
sokaklarda yaşadığı döneme ışık tutan otobiyogra-
fik öykülerden oluşuyor. Yük vagonlarında yaşamını 
sürdüren ve Amerika’yı bir ucundan diğer ucuna dek 
kateden evsizlerin arasına karışan London, deneyim-
lerini hikâyeleştirerek çıkıyor okurun karşısına. Arka 
planında Amerika’daki ekonomik bunalımın da 
bulunduğu bu öyküler, tren yollarında yaşayan insan-
ların kötü şartlar altında hayatta kalma mücadelesini 
yazarın karmaşık olmaktan uzak diliyle aktarmakta. 
En güzel hikayeler her zaman bir enkazla başlar. 
London ailesi işçi sınıfından geliyor olsa da aslında 
Jack London ı́n ileride yazdıklarında iddia ettiği kadar 
yoksul değillerdi. Jack London, özellikle yerel kütüp-
hanede kitap okuyarak kendi kendisini eğitmiştir. 
1885´te, Ouida´nın eğitimsiz bir İtalyan köylü çocuğu-
nun opera bestecisi olarak ün kazanmasını anlatan 
romanı Signa´yı okudu. Bu romandaki karakter onun 
edebiyat alanındaki kendi hedeflerine ulaşması açı-
sından prototipi olacaktı.

Freud’un Yası  
Madelon Sprengnether /Ayrıntı
20. yüzyılın başlarındaki modernist Freud yerini 21. 
yüzyılın postmodern Freud’una bırakmıştır. Madelon 
Sprengnether, Freud’un hayatındaki başlıca biyogra-
fik vakaların önemli bir yorumunu sunuyor ve bunu 
yaparken Freud’un erken yaştaki kayıplarının yasını 
tutamamasının yas teorilerini nasıl şekillendirdiğini 
ortaya koyuyor. Bu durumun ardıllarına ödipal öncesi 
çalışmalar alanını açarak nesne ilişkileri, öznele-
rarası ve karşıaktarım teorileri, Lacancı analiz ve 
travma teorisi gibi bir dizi yeni psikanalitik teoriye 
imkân sağladığını ileri sürüyor. Bu yaklaşımların 
çoğu, yasın ego gelişimi süreci için kritik olduğu 
şeklindeki formülasyon konusunda farklı yönlerden 
gelip bir noktada buluşmaktadır. İşte bu argüman 
aracılığıyla Sprengnether de, modernizmden post-
modernizme, yani ustalık vurgusundan kırılganlığa, 
dikeyden yatay anlam oluşturma sistemlerine ve 
kelimelerle temsil edilebilen alandan sözel olmayan 
alana geçişin izini sürüyor. Freud’un Yası, Freud’un 
yasla kendi mücadelesini keşfederek, onu donmuş 
idealleştirmeden kurtarırken ve çalışmalarının 21. 
yüzyılda taşıdığı önemi gösterirken, bizim de onun 
yasını tutmamıza imkân tanımaktadır.

İstanbul ve Yeni Osmanlılar  
Andreas David Mordtmann /Dergâh
Alman şarkiyatçı ve diplomat A. D. Mordtmann 
entelektüel mesaisinin önemli bir kısmını Şark’ın 
tarihi, arkeolojisi ve ahvaline dair incelemelere tahsis 
etmiştir. 1800’lü yılların ikinci yarısında İstanbul’da 
geçirdiği dönemde ticaret mahkemesi azalığı, Mek-
teb-i Mülkiye’de coğrafya ile antropoloji hocalığı gibi 
çeşitli vazifeler almış ve devletin ileri gelenleriyle 
yakın ilişkiler kurmuş, Tanzimat devrinin önde gelen 
fikir insanlarıyla dostluklar kurmuştur. Bu irtibatlar 
dolayısıyla Payitaht’ı ve Osmanlı’yı yakından gözlem-
lemiş, dönemin cemiyetlerinde çeşitli roller oynamış, 
neticede Osmanlı’nın siyasi, idari, askerî, sosyal ve 
ekonomik vaziyetine dair gözlemlerini içeren bu eser 
teşekkül etmiştir. İstanbul ve Yeni Osmanlılar sadece 
Kırım Savaşı sonrası İstanbul ve Balkanlardaki isyan-
lar, bozulan iktisadi dengeler, idaredeki sıkıntılar, 
hukuk ve eğitim alanlarındaki sıkıntılarla sarmalan-
mış Sultan Abdülaziz dönemine götürmekle kalmaz, 
“yeni” bir devrin ümitlerini, insanlarını ve ideallerini 
de ele alır. Alman şarkiyatçılığının İstanbullu büyük 
üstadı Mordtmann’ın hatıratını C. Neumann’ın sunu-
şuyla ve vefatını müteakip mektepten talebelerinin 
elvedasıyla sunuyoruz.

Sular Üstünde Gökler Altında   
Kaan Murat /Yanık
Amerika, aşk ve saflık yeniden keşfedilebilir mi? “Sular 
Üstünde Gökler Altında”, okurunu bir zaman maki-
nesi gibi alıp 15. yüzyılın son demlerine götürüyor. Bu 
sürükleyici macerada rengârenk kahramanlarla birlikte 
İstanbul’dan Kırım’a, İspanya’ya, oradan Güney Ameri-
ka’ya ve Kazablanka’ya doğru nefes kesen bir yolculuğa 
çıkarken kendinizi birbirinden esrarlı olayların içinde 
bulacaksınız. Hem aşk derdinden kaçmak hem de baba-
sının hayallerini gerçekleştirerek esaslı bir kâşif olmak 
için yola çıkan Kalender, âlemden âleme, zamandan 
zamana, halden hale savrulurken kendini derin çatış-
maların ortasında bulacaktır. Kader rüzgârı onu Kristof 
Kolomb ile buluşturacak ve bu ikili o güne kadar hiçbir 
denizcinin açılmaya cesaret edemediği karanlık okya-
nuslara yelken açacaktır. Bakir topraklar üzerinde yol 
alırken öte yandan da birbirlerinin karanlıklarını ve 
kuyularını göreceklerdir. Tam dünyayı avuçlarında tut-
tuklarını sanırlarken işler bambaşka bir hale evrilecek 
ve tabiri caizse kızılca kıyamet kopacaktır.

Türkiye’de Balkanlar  
Ulaş Sunata /İletişim
Bu çok yönlü derlemede, Türkiye’deki Balkan etkisi 
ve varlığı enine boyuna ele alınıyor: “Muhacir” söz-
cüğüyle neredeyse özdeşleşmiş Balkan muhacirleri 
ve göç politikası... Bu uzun göç tarihinin hafızadaki 
izleri ve nostaljisi... Kadınların evlilik tecrübesiyle 
kesişen, çocukları yalnızlığa iten kendine mahsus 
göç hikayeleri... Ticari ilişkiler... Türkiye’deki Bal-
kanlı dernekleri... Rumelili-Anadolulu gerilimi... 
Türkiye’nin Balkanlar politikası... Müzik... Gastro-
nomi... Balkan coğrafyası ve halklarıyla ilgili geniş 
bilgi içeren bir kaynağa kitaptaki karekodla erişme 
imkânı veren Türkiye’de Balkanlar, bize Türkiye’nin 
başka bir çehresini gösteriyor, Türkiye’yi anlama-
nın başka bir anahtarını veriyor. Ulaş Sunata’nın 
hazırladığı derlemede ayrıca Selda Adiloğlu, Sinem 
Arslan, Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Dimitar Bechev, 
Tanıl Bora, Ahmet Ceylan, Dionysis Goularas, Gökçe 
Bayındır Goularas, Özlem Hocaoğlu, Leman İncedere, 
Ayşe Parla, Bayram Şen, Feryal Tansuğ ve Ersin Uğur-
kan’ın katkıları yer aldı.
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Bu sayımızda, Adapazarı Yazıları, Aynalıkavak Yazıları, Yaşa-
yan Nasreddin Hoca: Hafız Hasan Çolak, Eğri Oturup Doğru 
Konuşalım, Yaşa’yan Portreler, Kırk Güzel İnsan, 28 D. Mehmet 
Doğan - Kavgamızın Yorulmayan Savaşçısına 70. Yaş Armağanı, 
Osmanlı Medeniyetinin İzinde 40 Şehir Portresi, Yusuf Cinal 
- Hakikatin Peşinde Bir Ömür, Yazıyoruz Öyleyse Varız - Yaz 
‘İstan’bul 2021 Seçki, Dinlediğim Halit Molla, Kırkikindi, Zarif 
Bir Adam Zarif Süzgü, İçinden Nehir Geçen Hikayeler, Akşamın 
Aydınlığında Portreler, Sakarya Şairleri ve Kırklanmış Portreler 
eserlerinin sahibi, edebiyatçı ve yazar Fahri Tuna’ya “Hangi 
kitapları okuyalım?” diye sordum. İşte aldığım cevaplar:

FAHRİ 
TUNA’DANtavsiyeler

Mehmet Akif Ersoy & Hayatı – Seciyesi – Sanatı  
Mithat Cemal Kuntay / Alfa
Ülkemizde edebiyat tarihçiliği adına en parlak örneklerin bir kısmını veren Mithat 
Cemal’in içten dili ve kıvrak kaleminde otuz beş yılı aşkın bir dostluğun öyküsü...  Mehmet 
Âkif Ersoy. Ünlü şairimizin çocukluğundan itibaren hayatının her yönüne kelimenin tam 
anlamıyla hâkim olan Mithat Cemal, kısa kısa dokunuşlarla dindar bir şairin İstanbul’da 
nasıl gelişip olgunlaştığının tablosunu çiziyor adeta. Hayatı, Seciyesi ve Sanatı adlı üç ana 
bölümden oluşan bu eseri okumayı bitirdiğinizde İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Âkif 
Ersoy’un şiirini, hakikat uğruna hayatını gözünü kırpmadan veren bir adamın, çevresin-
deki tüm kalabalığa rağmen yalnızlığını korumayı seçen bir adamın tüm insani yönlerini, 
acılarını ve düşüncelerini öğreneceksiniz; hem de en yakın dostlarından birinin akıcı 
satırlarından. “Âkif, benim doğduğum aynı ayın aynı gününde, benim bir zamanlar otur-
duğum Mısır Apartmanı’nda, benim yatak odamda, benim yattığım noktada ölüyordu...” 
Milli şairimiz Mehmet Âkif’i en iyi anlatan söz yine onun bir dizesi belki de: Sessiz yaşa-
dım, kim beni nerden bilecektir!

Batılılaşma İhaneti  
D. Mehmet Doğan /  İz
Batılılaşma İhaneti ilk defa 1975 yılında yayınlandı. Yirmi yıl boyunca devamlı ilgi odağı 
olan ve sürekli basılan bu kitap, geniş bir okur-yazar kitlenin düşünce ve tavırlarının 
oluşumunda, en azından çağdaş tabulardan bağımsızlaşmasında müessir rol oynadı. 
Batılılaşma İhaneti esas itibariyle yakın tarihe yönelik bir meydan okumadır. Merhum 
Cemil Meriç kitap yayınlandığı zaman onu bir “ithamname” olarak nitelemişti. Kitabın 
yirmi yıldır azalmayan bir ilgiye mazhar olması şüphesiz öncelikle ele aldığı konunun 
aktüalitesini yitirmemesinden kaynaklanıyor. Fakat sırf konunun güncelliği böyle bir 
sonuç doğurmaya yetmez. Ele aldığı hususları cesaretli değerlendiriş biçimi ile birlikte, 
vardığı sonuçlar da ilginin sürekliliğini sağlamıştır. Yazarı kitabın gördüğü ilgiyi, en çok 
maşeri vicdana, kamunun hislerine tercüman olmasına bağlamaktadır. Bir mağlubiye-
tin ideolojisi olan “Batılılaşma”nın doğru değerlendirilebilmesi için Batılılaşma İhaneti 
mutlaka okunmalı...
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Dostluk Üzerine & Fethi Gemuhluoğlu Kitabı   
Kolektif  /  İz
“Dostluk Üzerine”, merhum mücadele adamı Fethi Gemuhluoğlu’nun 22 Kasım 1975 
tarihinde bir toplantıda yaptığı, ünü günümüze kadar ulaşmış bir konuşma metnidir. 
Kendisinin vefatından sonra defalarca basılmış, elden ele ulaşmış, milyonları etkile-
miş bir manifestodur. Türk fikir ve düşünce hayatının yanı sıra, siyaset ve bürokrasi 
çarklarında yetişmiş bir nesil pek çok vatan evladı, ömrünün bir döneminde şu veya bu 
şekilde Gemuhluoğlu’nun himaye ve teşviklerine mazhar olmuştur. Bu kitap, kendisinin 
ünlü konuşmasının eksiksiz ve tam bir metninin yanı sıra, vefatından sonra hakkında 
yazılmış makale, yorum ve yazıları, merhumun şiirlerini, kendisine ithaf edilen şiirleri, 
yine kendisinin Arapkir Postası’nda çıkmış yazılarını ihtiva etmektedir. Ülkede yıllardır 
devam edegelen hak-bâtıl mücadelesinde kilometre taşlarından biri olan Fethi Gemuhlu-
oğlu’nu, yaşayan ve gelecek nesillere tanıtmak, boynumuzun borcudur...

Yaşamak   
Cahit Zarifoğlu  / Ketebe
Bir kelime şiire girdiyse değişir çünkü yeniden inşa edilir. Yaşamak da Cahit Zarifoğlu’nun 
yeniden tanımladığı bir kelime. Zira o, tüm bilinmezliği ve sıradanlığı, huzuru ve kaygısı, 
aydınlığı ve esrarı, korkusu ve yakarışı ile yeryüzündeki yolculuğunu sürdürmüş; her 
adımında kendisi olarak ve ânı kendisinin kılarak apayrı bir yaşamak inşa etmiştir. 
Sisin örttüğü demiryolunda ağır aksak yola çıkan tren, şairin çocukluk hatıralarının 
başkenti Silvan’a doğru ilerlerken Yeni Camii’nin avlusu, sessizliği kolundan tutup çeker 
yeryüzüne. Koca medeniyetin içinde kendine yurt arayan ruhlar, yalnızlıktan yontulan 
büyük anlara acziyetle bir kez daha eğilir. Yaşamak’ta günlerin kendisinden ziyade ne 
barındırdığı; beyaz sayfalardaki bir avuç harfin, ölümü bilen dağlar gibi gülümsediği, ışı-
ğın parçaladığı karanlığı geri verdiği apaçık görülür. Farkına varmadan “Bütün bunların, 
hatırasız haftaların, kalbimi fark etmelerinden korkmamın sebebi var.” diyordum. Şimdi 
bir şeysin benim için... Varsın. Fakat bocalıyordum. Gizlice düşündüğüm, fark edilmesin-
den korktuğum hakikat sen miydin, yoksa ben, hatırasızlığı, boşluğu, en ucuz şekilde, 
sırtımdan korkakça, hiçbir teşebbüste bulunmadan birdenbire atmak için yine hayal mi 
kuruyordum. Dedim ya işte, bocalıyorum. Yeniden yaşamaya başlamak kolay mı?
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Kahramanmaraş merkezli depremler son-
rasında geleneksel konut tipimizle ilgili 
tartışmalar başladı. Bu bağlamda “Türk 
evi” de mevcut durumdan çıkış anahtarı 
olarak gösterildi. Türk evi nedir? Mimari 
olarak nasıl yapıdır?

Türk evi diye bir şey olduğunu düşünmü-
yorum. Söz konusu olan Müslüman evidir. 
İslam coğrafyasındaki evlerin birbirle-
rine çok benzediğini görüyoruz. Teolojik 
anlamda yaşam pratikleri benzer olduğu 
için konut biçimlenmesi de birbirine ben-
ziyor. Doktora sürecimde bir derste bununla 
ilgili bir tartışma yaşamıştım. Benim bu 
iddiamı o dersin hocası desteklemedi. Ama 
bir hafta sonra İspanyol bir arkadaş, bizim 
geleneksel ev tipimizin İspanya’da Endü-
lüs’ten kalan evlere çok benzediğinden 
bahsetti. Burada iklimden, coğrafyadan, 
malzemeden kaynaklı değişimler söz 
konusu olabilir. Ama değişmeyen bazı ana 
unsurlar var; mahremiyet algısı, avlu, evin 
dışa kapalılığı gibi… Bugün ahşap çatkılı, 
kerpiç dolgulu konutlara Türk evi deniyor. 
Ancak bu ev tipinin Balkanlar’da daha çok 
olduğunu ve oradan Anadolu’ya yayıldığını 
fark ediyoruz. Doğu’ya doğru gittiğimizde de 
ise evlerin değiştiğini görüyoruz. O halde 
biz onlara ne evi diyeceğiz? Burada tabii 
“her Müslüman Türktür” tartışmaları da 
hatırlanabilir. Ancak ben böyle bir şey söy-
lemiyorum. Türk evi denirken söylenmek 
istenen aslında geleneğimize uygun konut 
tipidir. Coğrafya değiştikçe evin malzemesi 

değişse de az önce söylediğim gibi ana 
unsurlar değişmiyor. Özetle eğer biz bu ev 
tipini bir etiket altında toplamak istiyorsak 
buna Türk evi değil, Müslüman evi deme-
liyiz. Libya’ya gittiğinizde evlerin gölge ve 
güvenlik ihtiyacı için birbirine yanaştığını 
görürsünüz. Aynısı Malatya Balaban’da da 
vardır. Ancak yağışı bol yerlerde saçakların 
ve yolların genişlediğini görürsünüz. Ben-
zerliği koruyan ise yaşantı ve prensiplerdir.

Bu noktada Sedad Hakkı Eldem’in Türk evi 
tanımını nasıl yorumlamamız gerek?

Geleneksel Türk evi üzerine Sedad Hakkı 
Eldem’in önemli çalışmaları var. Kendisi 
ahşap ağırlıklı olan sistemi Türk evi ola-
rak tanımlıyor. Ancak bana kalırsa bunun 
nedeni kendisinin yaşadığı dönemdeki 
modernist sistemin bunu dayatmasıdır. 
Batılı düşünce sistemi bu tür kümelendir-
meleri sever. Çünkü algılaması kolaylaşır. 
Farklı olanları da görmezden gelmeyi çok 
sever.

Peki Sedad Hakkı Eldem’in de bahsettiği 
ahşap çatkılı sistem bugün için uygun bir 
sistem mi?

O yapıların duvar kalınlıkları 13-14 cm’dir. 
Bu kalınlıkla modern insanın apartmanda 
alıştığı yaşam standartlarını, konfor alanını 
koruması mümkün değil. İnsanlar gelenek-
sel yapılarda oturmak istiyor ama o evlerin 
konfor alanlarından çok uzak olduğunu bil-

miyor. Kendi alışkanlıklarını da bırakmak 
istemiyorlar. Dolayısıyla bu tip evler inşa 
ettirdiklerinde genelde sadece “tip”i gele-
neksel oluyor. Görüntü oluşturulur ama 
gerçekten geleneksel bir yapı olması söz 
konusu değildir.

Son günlerde Sedad Hakkı Eldem’in Unka-
panı’ndaki SSK için tasarladığı yapıların 
satışa çıkarılacağı duyuruldu ve bu yapılar 
bir anda gündeme geldi. Yıllar önce Doğan 
Tekeli ile yaptığım bir söyleşide, bu yapı-
lar ile tam karşısında yer alan ve kendileri 
tarafından tasarlanan İMÇ binalarının 
bize “karşılıklı” olarak neler söylediğini 
konuşmuştuk. Tekeli, Eldem’in binaları-
nın “üniformalı olduğu için bozulmadığını” 
belirtmişti. Ancak aynı nedenden ötürü de 
hayatın içinde kalamadığını söylemişti. 

K Ü L T Ü R  S A N A T

Kahramanmaraş merkezli 
depremler 11 ilimizde ağır ha-
sar bıraktı. Yaralar sarılırken 
bir yandan da yeniden aynı 
acıların yaşanmaması için 
konut mimarisi, şehirleşme ve 
hepsinin yanında “Türk evi” 
gibi konular tartışılıyor. Top-
rak yapının Türkiye’nin çözü-
mü olduğuna inanan mimar 
Serkan Duman ise Türk evi 
tartışmalarına yeni bir bo yut 
getiriyor. Yeniden düşünme-
miz gereken rotayı  “Sağlam 
olması için yapılan bu yapılar, 
ayaktayken değil yıkıldığında 
sağlam oluyor. Bu nedenle ya-
pılaşmayı, konut tipini yeni-
den düşünüp, toprağa, gele-
neğimize dönüş yapmalıyız” 
ifadeleriyle anlatıyor.

Geçtiğimiz ay 
yaşadığımız 
Kahramanma-
raş merkezli 
d e p r e m l e r 

ülkemizde silinmesi zor 
izler bıraktı. 11 ilimizde 
binlerce vatandaşımızı 
kaybettik, binlerce vatan-

daşımız yaralandı. Yine aynı şekilde binlerce yapı enkaza 
dönüştü ve binlerce yapı da ağır hasar aldı.  Bu afetin bırak-
tığı hasarı tamir etmek oldukça uzun bir zaman alacak. 
Durum bu kadar netken yapı stoğumuz, şehirleşme sorun-
larımız, ev algımız tartışılmaya başladı. Uzun yıllardan 
bu yana toprak yapı üzerine çalışmalar sürdüren mimar 
Serkan Duman’la bir araya gelerek bu konuları masaya 
yatırdık. Duman, bugünkü problemlerimizden kurtulmak 
için toprağın önemli bir şans olduğunu belirtirken Türk evi 
tartışmalarına da yeni bir boyut getiriyor: “Türk evi değil 
Müslüman evi.”

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

Serkan Duman

Sedad Hakkı Eldem

Toprağa dönüş 
yapmalıyız
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Konumuz tam olarak bu değil, ancak sizin ne 
düşündüğünüzü de merak ettim…

Bence Eldem’in o yapıları çok değerlidir. Görsel 
olarak bir “Türk evi” kurulmuştur. Ana amaç ise 
modern malzemeyle gelenekle bağ kurmaktır. 
Kendi konsepti içerisinde başarılı bir deneme 
olduğunu düşünüyorum.

Cansever, gecekondular için olumlu 
yorumlar yaptı

Yanlışın tek sebebi beton mu?

Neredeyse tek yanlış beton ve betonu hayata 
katan düşünce sisteminin çarpıklığından çıkan 
problemlerdi. Şehirleşme mantığımız eskisiyle 
aynıdır. İlk gecekondularımız Ankara’dadır. 
Onların geleneksel mahalle mantığından çok 
da farklı olmadığını görürüz. Sadece imkân-
sızlıktan o gün ellerinde hangi malzeme varsa 
onu kullanmışlar. Hatta Turgut Cansever, gece-
kondu mahallelerini tam da bu nedenle olumlu 
ifadelerle anar. Çünkü geleneksel köylerden, 
mahallelerden pek de farklı değildir. Sorun-
ları malzemede ve alelacele yapılmasındadır. 
Bu insanlar, ataları yüzyıllarca nasıl ev inşa 
ettiyse, kendi evlerini de öyle inşa etmişler. 
Gelenekte düşünmez, uygularsınız. Gelenekle 
bağınız kopunca, modernite ile düşünmeye baş-
larsınız. Biz bu noktada yeniden düşünmedik.

Betonun yapıların yükselmesine imkân sağla-
ması sorunu büyütüyor diyebilir miyiz?

Evet, betonun böyle vahşi bir yönü var. Bu 
insanların en başta hoşlarına gitti ve evlerini 
sonsuza dek yükseltebileceklerini düşündüler. 
Ama öyle olmadı…

Şu an İstanbul’daki mevcut yapıları yıkıp, 
yerine kerpiç mi yapalım? Bu gerçekçi bir 
çözüm mü?

Neden olmasın? Kısa süre önce buna dair bir 
rapor hazırladık ve ilgili verileri kamuoyuyla 
paylaştık. Raporda örneklem olarak altı dükkân, 
üstü apartman olan bir yapı ve alanı seçilip, biti-
şik nizamdan -ama küçük- müstakil yapıların 
planları yapıldı. Burada sormamız gereken bir 
soru daha var: Herkes neden aynı yerde yaşıyor? 
Kimi insana diyelim ki, sana şehrin şu yönünde, 
köyde veya daha farklı bir kentin çeperinde 
müstakil ama daha geniş bir ev verelim. Belki 
de iş imkânı oluşturulursa bunlar kabul edile-
bilir. Yani şehri küçültmekten bahsediyorum. 
Daha geçtiğimiz gün köyde 1980 yılında kendi 
evini yapan bir amcamızla tanıştım. Evi dışarı-
dan bakıldığında bahçesiyle beraber cennetten 
bir köşe gibi duruyor. Ancak betonun ömrünün 
kısa olduğunu öğrenmiş ve haklı olarak ben 
şimdi ne yapacağım diye soruyor. 

Beton 19. yüzyılda bulunuyor, yavaş yavaş 
yaygınlaşıyor ve bugün ülkemizde geleneksel 
malzemelerle ev yapılan köylerde bile bununla 
alakalı sorunlar yaşıyoruz. Bu nasıl olabildi ve 
bundan sonra ne yapılabilir?

Öncelikle şunu unutmayacağız: Beton tam bir 
çevre felaketidir. Bu nedenle geleneksel mal-
zemeye dönülmesi şarttır. Yani ahşap, taş ve 
toprak. Ahşap mümkün olurdu ama bugün 
maalesef yeterli ağaç stoğu yok. Bunu yapmaya 
kalkarsak muhtemelen yurt dışından ağaç ithal 
etmeye başlayacağız. Bu nedenle acilen bir 
ahşap politikası oluşturmamız gerekiyor. Taş 
içinde taş ocaklarına ihtiyacımız oluyor ki bu 
da başka bir çevre sorunudur. Dolayısıyla toprak 
şu aşamada bizim için en sıkıntısız malzeme-

dir. Bilinen ve uygulanan 13 ayrı toprak yapı 
yapma sistemi var. Buna dair ARGE yapılırsa 
ortaya daha da iyi yollar çıkabilir. Şu günlerde 
Fransa’da bir yapının en az yüzde 50’sinin 
doğal malzemelerden olması gerektiğiyle ilgili 
kararlar alınıyor. Demek ki iş bu noktaya doğru 
ilerliyor. 

En mantıklı yol kerpiç tuğla

Çelik ile ilgili öneriler de var…

Çelik doğal bir malzeme değil, yapılırken 
harcanan enerji betondan fazladır. Hafif olur 
mantığıyla insanlar bunu öneriyorlar ama mev-
cut sistemin devamı bağlamında ele alınıyor ve 
çevreci değil. Anlayışı değiştirmemiz gereki-
yor. Dolayısıyla yine toprak tek seçenek. Biraz 
önce söylediğim gibi toprakla 13 farklı yolla yapı 
inşa edebilirsiniz. Bu konu gelişime de açık-
tır. Toprak yapıyla alakalı bir şirket çalışmaya 
başlayıp, kendine özel bir yol bulup patentini de 
alabilir. Bugün beton için nasıl başka ülkelere 
muhtaçsak ileride bizim kendi geleneğimizde 
olmasına rağmen, toprak yapılar için patente 
sahip birilerine muhtaç kalabiliriz. Bu işe kim 
önce girerse o kazanacak. Toprak sınırsız bir 
şey, doğru şekilde yaparsanız doğaya da karı-
şabilir. Bugün köydeki herhangi bir kerpiç 
yapıyı yıkıp, her şeyini kullanıp onu yeniden 
inşa edebilirsiniz. Ancak doğru yapmak esas-
tır. Toprağın içine kimyasal bir şey katmadan 
yapmak gerekir. Tabii bu ayrıntılara şu an gire-
miyoruz çünkü konunun henüz çok dışındayız. 
Bahsettiğim 13 ayrı toprak yapı sisteminden 
bizim için en mantıklı yol, geleneksel olarak 
da bildiğimiz kerpiç tuğladır. Neredeyse yüzde 
yüz doğaldır. Bunun üzerine çalışmamız gere-
kiyor, geliştirmemiz gerekiyor. Çatalhöyük’teki 
yapılar 10 bin yıldır ayakta… 

Hikâyeli eşya sığınağı

Ekim 2022’de Kazım Karabekir Mahallesi’nde 
ziyarete açılan Esenler Nostalji Evi, Gazeteci 
Suat Türkoğlu’nun ilçenin tarihi derinliğini 
genç kuşaklara hatırlatma kaygısıyla oluştu. 
Nice yıllık istifadenin ardından, kim bilir ne çok 
kullanılıp da yorulmuş, kaç rafta veya zeminde 
iz bırakıp da hiçbir yere sığdırılamaz olmuş 
eşyanın sonunda sükunete eriştiği yer, burası. 

Fatma Kara, üç tekerlekli kırmızı bisikletini 
ona hediye etmiş olan eşi bu bisiklet üzerinde 
son nefesini verdikten sonra, Nostalji Evi’nin 
kapısına getiriyor aracı. Çocukluğunda sahip 
olamadığı için buruk duygularla geçirdiği yıl-
ların ardından sahip olduğu bu ilk bisikletin 
kendisi için taşıdığı değeri vurguluyor, Esenler 
Nostalji sayfasında. Kara, bu sayfanın yöneti-
cisi. Sayfanın kurucusu Türkoğlu’nun tabiriyle 
“Esenler kızı”, evlenip Şarköy’e gitse de ilçeyle 
bağını hiç koparmıyor. Nostalji Evi’nin duvarın-
daki en az 60 yıllık geyikli kilim ise Kara’nın 
kız kardeşi Hülya Aydın’ın kayınvalidesine ait. 
Kara ve Aydın, Dörtyol’un tanınmış siması Ber-
ber Mehmet Özkan’ın kızları.

Fethiye Hanım, 80 yaşında; Esenler Nostalji’nın 
takipçisi; Yenibosna’dan kalkıp kan ter içinde 
Nostalji Evi’ne geliyor, elinde elli yıllık kaset-
çalarlı teybiyle. Bir zamanlar Esenler-Topkapı 
arasında işleyen minibüsçü esnafından, Fevzi 
Çakmak Mahallesi sakini Yaşar Altınay, Saf-
ranbolu’nun bir köyünden getiriyor dedesine 
ait bakır ibriği. 

Esenler, mübadillerin ve geçici sığınmacıların 
canını dar attığı bir ilçe, bu nedenle de oraya 
yerleşenlerin yanları sıra eşya getirmesi nadi-
ren mümkün olabilir. Anadolu’dan göç edenler 
yatak yorganları, dolu çeyiz sandıklarıyla 
gelmişlerdir genellikle. Mübadil kuşaklar ise 
sıladan getirilmiş nadir eşyaların kıymetini bil-
medi; “yeni”ydi kıymetli olan, eskimiş sayılan 
ise acılarla dolu mübadele sürecini hatırlattığı 
için, bir bakıma gençlerin ruh sağlığını koruma 
kaygısıyla da çağrıştırdığı her şeyle birlikte 
maziye gömülürdü. Eski Atışalanı Köyü Der-
neği kurucularından Mümin Turan, ailesinin 
mübadeleyle getirdiği eşyalardan sadece iki-
sini hatırlıyor: Annesine ait, muhtemelen keçi 
kılından bir kilim ve bir heybe. Diğerleri, mesela 
çeyiz sandıkları, kömür ütüleri, yeni bina için 
yıkılan evlerin enkazı altında bırakıldılar.  
Şaziye teyzesinin bahçesinde gördüğü at ara-
bası tekerlekleri Kızıllı’dan getirilmiş olabilirler 
miydi acaba… 

Şehirlerin enkaz dağlarına dönüştüğü ağır 
iki deprem yaşadık 6 Şubat 2023’te. Binlerce 
insan eşyalarıyla birlikte bu enkazın altında 
kaldılar, çok azı kurtarılabildi. Sağ kalanlar çok 
geçmeden hala çökme tehlikesi gösteren evle-
rinden eşyalarını kurtarma çabasına düştüler. 
Sadece ihtiyaç sebebiyle değil, yaşanmış haya-
tın olağan akışına ilişkin güvenli, iyi duyguları 
hatırlattığı için de depremzedeler o eşyalara 
ihtiyaç duyuyor olmalıydılar. 

Esenler, mazisiz bir betonarme yığını olarak 
görülemeyecek tarihi bir derinliğe sahip. Gelge-
lelim, halkının, ev içi ve dışı mirasın kıymetini 
yeterince bilmediği sıklıkla dile getirilir. Mer-
kezi hizmetlerin dışında tutulan bu yerleşimde 
yaşayan insanların öncelikli meselesi hemen 
her zaman geçim derdi olmuştur. 

Türkoğlu, projesi için seçmeden önce, Kazım 
Karabekir Otobüs Durağı’nın alt tarafında 
yer alan evin etrafı madde bağımlılarının 
toplanma alanıydı. Ev sahibi, balıkçılıkla geçi-
nen rahmetli Gönenli Emin Şenyiğit, hayatta 
olan eşi Afet Hanım’la birlikte mahallenin 
sevilip sayılan simalarından. Türkoğlu sekiz 
yıldır Suriyelilerin yaşadığı evi, Şenyiğitler’in 
-çocukluk arkadaşı olan- oğulları Gökşen 
Şenyiğit’ten kiralayıp düzene sokuyor. Binada 
oturan Suriyeli aileye uygun bir ev bulmaları 
üç dört ay sürdüğü için, mekânın düzenlenmesi 
yaz başına kadar sarkıyor. Bu arada mahalle 
halkı, hayat alanlarını adeta mezbelelik bir hâle 
getiren madde bağımlılarından kurtulmala-
rını sağlayan bu projeye büyük destek veriyor.  
Çocuklarını sakındırdıkları yerde kurulan eve 
şimdi ailece gelip gidiyorlar.

Devamı litrossanat.com’da

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

Yapılaşmayı yeniden düşünmeliyiz

Afet bölgesindeki yeniden yapılaşma için sizin hazırladığınız bir rapor var. Biraz önce de ondan bahsettiniz. Bildiğimiz kadarıyla bu 
rapor devlet yetkililerinin de dikkatini çekti. Bu rapordan bize bahsedebilir misiniz?

Son yönetmelikte kerpiç tuğla tekniği yönetmelikten çıkarılmıştı. Oysa çok güzel bir yönetmelikti, sadece kullanılmadığı için yönetmelikten 
çıkarılmış. Yani bugün siz kerpiç tuğla yapı yapmak isteseniz bununla alakalı bir yönetmelik yok. Biz ahşap kullanarak yönetmeliği aşıyo-
ruz ancak yine de bunu öğrenince gerçekten çok üzüldüm ve bu yükü omuzlarımda hissettim. Bu nedenle AFAD’ın eski başkanı Mehmet 
Güllüoğlu’yla görüşmüş, bu yöntemin yönetmeliğe yeniden eklenmesi gerektiğini söylemiştim. Deprem olunca tabii herkes gibi ben de bir 
şeyler yapmak istedim. Yeniden Mehmet Bey’e ulaştım ve kısa, orta, uzun vadede bir şeyler yapılabileceğini söyledim. O da bana bir rapor 
hazırlarsam onu AFAD’a iletebileceğini söyledi. Biz de birkaç arkadaşla bir araya gelerek çok hızlı biçimde kısa bir rapor hazırladık. Hiçbir 
beklentimiz yoktu hatta bu hengamede okunabileceğini de düşünmüyordum. Ancak rapor hızlıca yayıldı ve çok sayıda insan tarafından 
incelendi. Bunu öğrenince utandım doğrusu çünkü sadece iki buçuk günde hazırlamamız gerektiği için ayrıntılı bir rapor da değildi. Bu 
nedenle ikinci bir rapor hazırlamaya koyulduğumuz esnada Mustafa Şentop aradı ve sağolsun raporu bizzat Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’na ilettiğini belirtti. Bana kalırsa insanımız betonun ne kadar sorunlu bir malzeme olduğunu anladı. Sağlam olması 
için yapılan bu yapılar, ayaktayken değil yıkıldığında sağlam oluyor, enkazlar kaldırılıp vatandaşlarımıza dahi ulaşılamıyor. Bu nedenle 
yapılaşmayı, konut tipini yeniden düşünüp, toprağa, geleneğimize dönüş yapmalıyız.

2000 öncesi apartmanlaşmada geleneğin izi var

Zihinlerde yer alan Türk eviyle, gerçekte olanın başka olduğunu söylemiştiniz. Peki bugün o gerçek geleneksel evimizi yeniden hayata 
geçirmemiz mümkün mü?

Bu noktaya yaklaşmak için mekânsal kurgu üzerine düşünmemiz gerekiyor. Eskiden inşa edilen yapılarımızda şu özellikler öne çıkıyordu: 
Dışa kapalılık, içe dönüklük, mahremiyet, insanın hayatının organize eden dini ve kültürel kaideler… (Tabii bunlara sahip olan yapılar 
genellikle nitelikli konutlardı. Çoğu insanın tek odalı konutlarda yaşadığını da göz ardı etmeyelim.) O günkü çalışma şartları, iklim, coğ-
rafya, ekonomi, güvenlik de işin içine giriyordu. Eğer biri hayvancılık yapıyorsa, evinin yanına veya altına buna uygun alanlar yapıyordu. 
Aslında geleneksel yapıdan kastımız, henüz moderniteyle buluşulmadan önce yapılmış yapılardır. Moderniteyle beraber zihin dünyamızı 
da değiştirdik. Değişen zihin yapımızla beraber gelişen teknoloji yardımıyla evlerimiz de değişti. Ben şu an şehirlerimizdeki 2000 öncesi 
apartmanlaşmayı geleneksel kodlardan çok da farklı görmüyorum. Aynı geleneksel kodlarla sadece betonun getirdiği pratiklik ve kat 
çıkma imkânını kullanarak şehirleştik. Şehirlerimiz ahşap, taş, kerpiçken beton oldu. 

Turgut Cansever
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Geleneksel televizyonculuğun öldüğüne kanaat getirip akış platformlarına abone olduk ancak yaşanan ilk felakette hibrit yayın 
yapan GAİN hariç böyle durumlarda ne kadar işlevsiz olduklarını gördük. Sosyal medya yöneticilerinin bile kriz durumları için 
en ufak bir hazırlığı yoktu. Dijital Ekran’da dijital platformların sessizliğini ele alırken, “Dijital platformlarda ne var ne yok?” 
bölümündeyse yeni yapımları inceledik.

Yaşadığımız deprem felaketi, eşit sevi-
yede olmasa da bu topraklarda nefes 
alan her canlıyı etkiledi. Dijital plat-
formlar da sarsıntılardan nasibini 
aldı elbette. İlk günlerde Netflix ve 

benzerlerinin şakacı Twitter hesaplarının sessiz 
kalmaları eleştirildi. Daha sonra bölgeye yardımda 
bulunmamaları öfke yarattı ve bu duyarsız görü-
nüşe tepki, birçok kullanıcının aboneliklerini iptal 
etmesiyle sürdü. Neyse ki sosyal medya hesapla-
rından yerel konularda paylaşım yapmak gibi bir 
adetleri olmayan çokuluslu şirketler yoğun baskıya 
birkaç gün direnebildi ve açıklamalar arka arkaya 
gelmeye başlayınca öfkeli kalabalıklar başka önce-
liklere yöneldi.

Bu sırada, iddialı yapımlar da belirsiz bir süre erte-
lendi. Netflix, İyi Adamın 10 Günü’nü, MUBI, Aşk, 
Mark ve Ölüm’ü, Disney Plus, Alice Müzikali’ni, 
BluTV, Bozkır’ı, Exxen, Konuşanlar’ı duyurulan 
tarihlerinde yayınlamadı. Yerli içerikler bu şekilde 
ertelenirken, yayın tarihleri uluslararası anlaş-
malara tâbi yabancı dizi ve filmler deprem öncesi 
planlara sadık kalınarak gösterildi. Buradaki iki 
yüzlülükten yola çıkarak şunu sorabiliriz sanı-
rım: “Taahhüt ettikleri içerikleri sunmayan dijital 
platformlar, ne hakla abonelerinden tam ücret 
almaya devam ettiler?” “Amaç duyarlı olmaksa, 
yeni yabancı içerikleri neden yayınladılar?” “Yoksa 
ertelemelerin asıl sebebi, markalarını parlatacak 
yerli içeriklerin ‘araya gitmemesi’ miydi?”

Kimsenin derdinin bu olmadığını biliyorum ama 
Şubat ayı için dijital platformların Türkiye’deki her 
aboneden aldığı birer aylık ücret depremzedelere 
harcanırsa yenen hakların helal edilebileceğini 
düşünüyorum. Şimdilik sadece MUBI bu yönde 
bir kararı olduğunu duyurdu, diğerlerinden de 
bekliyoruz.

Gelin şimdi üzücü konuları bir an olsun bir kenara 
bırakıp dijital ekranların parlayan yıldızlarına 
bakalım. Herkese sağlıklı, huzurlu günler ve iyi 
seyirler dilerim.

Dİjİtal platformların 
Deprem sessİzlİğİflashland@outlook.com

S E R K A N  Ç E L L İ K

Luther: Batan Güneş /  
Luther: The Fallen Sun 

Idris Elba’nın başrolünde yer aldığı ve 
2010’da başlayıp 2019’da sona eren dizi 
Luther, beş sezon boyunca 21 bölüm ola-
rak karşımıza çıkmıştı. Elba’nın üç yıl 
aradan sonra bir kez daha Luther karak-
teriyle karşımıza çıktığı Luther: Batan 
Güneş / Luther: The Fallen Sun, dizinin 
“yeniden yorumlanmış” film uyarlaması.

Üçüzler / Triada
Netflix Türkiye’nin 20-26 Şubat 2023 haf-
tasında en çok izlenen dizisi olan Üçüzler 
/ Triada, doğumda ayrılan ve yetişkin 
yaşlarına kadar birbirlerinden habersiz 
olan üç kız kardeşin gizemli öyküsünü 
anlatıyor. Meksika yapımı dizi ilk hafta-
sında sadece Türkiye’de değil, Netflix’in 
yayında olduğu 70 ülkede en çok izlenen 
10 diziden biri olmayı başardı.

Sinefilleri bir araya getiren dünyanın en büyük film kulübü olarak tanımlaya-
bileceğimiz MUBI, yönetmen filmografilerinin tamamına yer verdiği gösterim 
programlarına devam ediyor. 

Şubat ayında yönetmenin 90’lı yıllardaki ilk filmi Avrupa / Europa ile başladığı 
Lars von Trier seçkisine Dalgaları Aşmak / Breaking the Waves ve Gerizekalı-
lar / Idioterne ile devam eden platform, bu hafta da Karanlıkta Dans / Dancer 
in the Dark’ı yayınlıyor. 30 Mart’ta Jørgen Leth’le birlikte yönettiği Lars von 
Trier’den Beş Engel / De fem benspænd’i izleyeceğimiz Danimarkalı ustanın 
efsane dizisi Krallık / Riget ve devamı niteliğindeki Krallık Çıkış / Exodus 
da yine MUBI kataloğunda erişime açık.

MUBI’nin Mart ayında yayınla-
yacağı en ilgi çekici film ise, Ali 
Kemal Çınar’ın Geceden Önce’si. 
Geçtiğimiz İstanbul Film Festi-
vali’nde Altın Lale için yarışan 
yapım, yönetmenin ilk roman 
uyarlaması olmasıyla diğer film-
lerinden ayrılırken, karanlık ve 
kasvetli anlatısıyla da filmogra-
fisine aşina olanları şaşırtıyor.

Meşhur Hayalet Ernest / 
We Have a Ghost
“Yeni bir eve taşınan aile, geçmişi soru-
larla dolu bir hayaletin varlığından 
haberdar olur.” Ancak bu, alışıldık bir 
perili ev filminin konusu değil, muzip 
bir aile filminin çıkış noktası. David 
Harbour’ın mahcup hayalet Ernest’i can-
landırdığı komedide Anthony Mackie’ye 
son yılların en eğlenceli kadın oyuncusu 
Jennifer Coolidge eşlik ediyor. Yönetmen 
Christopher Landon’ıysa Ölüm Günün 
Kutlu Olsun / Happy Death Day ve Para-
normal Aktivite / Paranormal Activity 
serilerinden tanıyoruz.

Başıboş / The Strays
Geçmişe sünger çekip banliyöde, beyazla-
rın arasında ayrıcalıklı bir yaşam süren 
siyahi bir kadının hayatı, mahalleye 
gelen iki yabancının varlığıyla yalan-
ları ortaya çıkınca sarsılır. Başıboş / The 
Strays, oyunculuk kökenli Nathaniel 
Martello-White’ın yazıp yönettiği ilk uzun 
metrajlı film.
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The Last of Us
On yaşını dolduran ve tüm zamanların en beğe-
nilen oyunlarından biri olan The Last of Us, HBO 
yapımı olarak televizyona uyarlandı. Disney Plus’ın 
en meşhur dizisi The Mandalorian’da da başrolde 
yer alıp son yılların en popüler Latin oyuncula-
rından biri olan Pedro Pascal’ın Bella Ramsey’le 
birlikte sırtlandığı The Last of Us, kıyamet sonrası 
bir dünyayı resmeden, zombisiz bir zombi dizisi. 
Aksiyondan çok karakter gelişimine önem veren 
ve dramatik yapısına yatırım yapan dizinin beyin 
takımında Çernobil / Chernobyl ile övülen Craig 
Mazin ve video oyununun da yazarı olan Neil Dru-
ckmann var. 

Dizinin övülecek yanı bol ancak çok zor bir karak-
terin altından başarıyla kalkan Bella Ramsey’e ayrı 
bir parantez açmak lazım. 19 yaşında olmasına 
rağmen minyon yapısından da fayda görerek 14 
yaşındaki Ellie karakterini mükemmel bir şekilde 
canlandıran oyuncu, Pascal’a yüklenenden çok 
daha zor sahnelerde yer alıyor ve inandırıcılığın 
belkemiği oluyor.

12 Mart’ta yayınlanan 9. bölümüyle birlikte ilk 
sezonu tamamlanan diziyi henüz izlemediyseniz 
BluTV’den bir oturuşta tüketebilirsiniz. The Last 
of Us oyununun üç yaşındaki devamı da aynı ekip 
tarafından dizinin ikinci sezonu için uyarlana-
cak ancak düşünülen seçeneklerden birisi, ikinci 
oyunu iki sezona bölüp diziyi üç sezonla tamam-
lamak. Hep birlikte göreceğiz.

Fleishman Is in Trouble

İlk bakışta sıradan bir ilişki dizisi gibi görünen 
FX orijinali Fleishman Is in Trouble, yara-
tıcı anlatım tercihleri ve çoksesli yapısıyla 
benzerlerinden ayrılıyor. Jesse Eisenberg’in 
canlandırdığı karaciğer üzerine uzmanlaşmış 
Dr. Toby Fleishman karakterini odağına alarak 
yola çıkan senaryo, ilk bölümlerde karısı bir-
den ortadan kaybolan orta yaşlı, iki çocuklu bu 
adamın dramını anlatmaya soyunuyor. Her şeyi 
doğru yapmaya çalışan bir baba, eşini destekle-
mekten geri durmayan bir koca ve etik değerlere 
bağlı, işine aşık bir doktor olarak çizilen Toby ilk 
bakışta kusursuz görünse de kusursuz olmak 
mutlu olmaya ya da mutlu etmeye yetmiyor.

Claire Danes’in canlandırdığı karısı Rachel’a yet-
miyor en azından. Toby’nin aksine aksi, huysuz, 
tatminsiz ve delik deşik bir kişiliğe sahip olan 
Rachel’a bakınca da her şeyi yanlış yaptığını, 
bencil olduğunu ve cennetten kovulmayı hak 
ettiğini düşünüyoruz. Peki ya gerçekten öyle mi? 
Sıkıcı kusursuzluğun kendisine yetmemesi Rac-
hel’ı kötü bir insan mı yapıyor? Daha fazlasını 
istemesi, elindekiyle mutlu olamaması tamamen 
onun suçu mu? Karaciğer kendini yenileyebilen 
bir organ, Toby gibi ama Rachel sirozun eşiğinde, 
tükenmiş durumda ve onu anlamaya çalışmak 
yerine “neden yetinmiyorsun” diyenler mi haklı?

Bir de dizinin anlatıcısı konumundaki, Toby’nin 
en yakın arkadaşı Libby var. Bir erkek dergisinde 
yazar. İlahlaştırdığı bir yazarın peşinden gidip 
onun gibi olmak istiyor ancak erkek dünya-
sında bir kadın olmak hiç de kolay değil. Lizzy 
Caplan’ın canlandırdığı bu karakteri uzun süre 
olayları bize aktaran bir dış ses olarak konum-
landırıyoruz ancak son perdede onun yaşamının 
da derinliklerine inip ne Toby’ye ne de Rachel’a 
benzemediğini anlıyor, başta bahsettiğimiz 
çoksesliliğin zirveye çıkışıyla birlikte önyargı-
larımız tarafından sarsılıyoruz.

Fleishman Is in Trouble, The Affair hayranlarını 
tatmin edecek ve yerli dizilerden İlk ve Son’u 
sevenlerin ilgisini çekebilecek bir yapım. Tav-
siyem, ilk bölümün sıradanlığına kanmayıp geç 
açılan yapısına şans vermeniz yönünde. Sekiz 
bölümün tamamını Disney Plus’ta bulabilirsiniz.

Empire of Light

İlk sinema filmi Amerikan Güzeli / American 
Beauty ile Oscar kazanan Sam Mendes, Azap 
Yolu / Road to Perdition ve Jarhead ile başarısı-
nın tesadüf olmadığını göstermişti. Ülkemizde 
de karşılığı olan harika kariyerine rağmen pan-
demi nedeniyle 2019 tarihli savaş filmi 1917’yi 
beyazperdede izleme şansı bulamadığımız 
Mendes’in 2023 Oscar adayı son filmi Empire of 
Light’ı da salonlarda izleyemedik ve doğrudan 
Disney Plus’a geldi.

Geçirdiği sinir krizi sonrası kullandığı ilaçlar 
nedeniyle donuklaşan orta yaşlı bir kadın, böl-
genin en özel sinema salonunda çalışmaktadır. 
Müdürü ona ne derse yapar, diğer çalışanlarla 
geçirdiği kısa anların tadını çıkarmaya çalışır 
ancak her akşam eve yalnız döner. Ta ki siyahi 
genç bir çalışan ekibe katılana kadar.

Görüntü Yönetimi dalında Roger Deakins’a bir 
adaylık daha getiren filmin başrollerinde Oli-
via Colman, Michael Ward ve Colin Firth var. 
Dokuzuncu uzun metraj sinema filminde ilk kez 
tamamını kendi yazdığı bir senaryodan yola 
çıkan Sam Mendes’in ne kadar başarılı olduğunu 
görmek ve ödül sezonundan bir filmi deneyim-
lemek için adres Disney Plus.

The Mandalorian

Star Wars evrenindeki her taşın ayrı dizisini ya 
da filmini yapmaya ant içmiş Walt Disney’in bu 
uğurda çıktığı yolda en çok takdir gören çaba-
larından biri olan The Mandalorian, üçüncü 
sezonuyla ekranlara döndü. İlk iki sezon yayın-
lanırken Disney Plus ülkemizde yayında değildi 
o yüzden seriyi ilk defa rahatça ve yasal yollarla 
takip etme şansı yakaladık.

Bozkır
İlk sezonu olumlu eleştiriler alan BluTV orijinali, 
polisiye dizi Bozkır’ın ikinci sezonunun 9 Şubat’ta 
gösterilmeye başlanacağı duyurulmuştu ancak 
yaşanan deprem felaketi nedeniyle ilk bölümün 
yayını ertelendi ve bir süre sonra sessiz sedasız 
bölümler platforma eklenmeye başlandı.

İlk sezonda başroldeki Yiğit Özşener’e Ekin Koç 
eşlik ediyordu. 10 bölümden oluşan ilk sezon, 
gizemli bir çocuk cinayetiyle başlayan olayları 
takip ediyordu. İkinci sezonda Ekin Koç’un karak-
teri yok ve onun yerine Seyfi Amir’e (Yiğit Özşener) 
yeni ortağı Payidar (Furkan Andıç) eşlik ediyor. 
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Yaralar kültür 
sanatla sarılıyor

 “Gülümseten Tır” yola çıkıyor 
Türkiye, depremin yaralarını sanatla sarıyor. Depremden etkile-
nen vatandaşlarımız için Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde “Masal ve 
Hikaye Gecesi” düzenlendi. Gecede Uçan Halı Sakinleri, tiyatrocu 
Osman Doğan, aktivist Yavuz Yiğit ve sunucu Nur Haktan izleyi-
cilere masal, hikaye ve şiir şöleni sundu. Bu etkinliğin amacı ise 
oldukça anlamlıydı. Etkinlikten elde edilen gelirle depremzede 
çocuklara oyuncak ve kitap götürülecek. Geceye gelen izleyici-
ler minumum 150 TL değerinde bağış yaptı, bazı izleyiciler ise 
yeni alınmış kitap ve oyuncak getirdi. Gülümseten Tır mottosu 
ile düzenlenen etkinliğe rağbet fazlaydı.

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

 Fahri Petek’in gözünden Paris Okulu  
sizleri bekliyor
Deprem hayatımızı derinden etkiledi. Yaralarımızı sarmak ise acılarımızı bir nebze olsa hafifletiyor. Bir yandan 
da hayat tüm akışı ile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstiklal’de soluklanmak için Fransız Kültür Merkezi’ne 
uğradım. Etkileyici bir sergi ile karşılaştım. Haber, habercinin karşısına mutlaka çıkar. Bir Paris aşığı olarak, 
“Fahri Petek’in Gözünden Paris Okulu 45- 68 Fotoğrafları” sergisini büyülenerek gezdim. Fahri Petek, biyokimya 
doktoru ama fotoğrafa da aşık bir isim. Paris’teki evinde adeta kültür-sanatın ağır toplarını ağırlıyor o dönem 
ve ünlü simaların siyah beyaz fotoğraflarını çekiyor. Kimler var peki o fotoğraflarda? Abidin Dino’dan Nazım 
Hikmet’e ve Yaşar Kemal’e  Parisien kültüre aşık önemli isimler misafiri olmuş Petek’in. “Paris Okulu” olarak 
adlandırılan bu isimler Petek’in çektiği fotoğraflarla da adeta hayat bulmuş. Fahri Petek’in kızı Gaye Petek’in  
babasının arşivinden seçtiği 26 fotoğraf Fransa’ya dair Türk hafızasını canlandırmayı amaçlıyor. Meraklısı 
yolunu Fransız Kültür Merkezi’ne düşürüp bu sergiyi gezebilir.

Asrın felaketinin üzerinden bir ay geçti. Kahramanmaraş 
merkezli ve 10 ili etkileyen depremler Türkiye’yi yasa 
boğdu. Geride acı ve hafızlara kazınan o görüntüler kaldı. 
Depremden kısa süre sonra tüm Türkiye yaraları sar-

mak için seferber oldu. Devlet kurumları, sivil toplum örgütleri, 
vatandaşlar kimi zaman arama kurtarma çalışmalarında, kimi 
zaman da depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak 
için seferber oldu. Yaşadığımız bu felaketin acılarını kısa sürede 
telafi edemeyeceğiz. 10 ili ve yaklaşık 15 milyon vatandaşı etkileyen 
bu felaketi önümüzdeki yıllarda da konuşacağız. Depremden etki-
lenen vatandaşlarımızın da sadece bu aylarda değil önümüzdeki 
yıllarda da yanında olacağız. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz ve 
kazandığımızı onlarla paylaşacağız. Yardım seferberliğini uzun 
vadede devam ettireceğiz. Bir daha böyle acıların yaşanmaması 
için de evlerimizi dağlara yapacak ve malzemeden çalmayarak, 
insan canını önceleyeceğiz. Bu depremden çıkardığımız dersler 
hayli fazla anlaşıldığı üzere....

Depremde, Türkiye’nin birbirine nasıl kenetlendiğini de yardım 
seferberliklerini de unutmamak gerek. Biz çok güzel bir milletiz. 
Normalde bu sayfada kültür ve sanat haberlerini verirdik. Şimdi 
de kültür ve sanat camiasının depremzede vatandaşlarımız için 
düzenlediği etkinliklerden bahsedeceğiz. Sanat camiası da bu 
süreçte depremden etkilenen vatandaşlarımız için kenetlendi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem-

lerle yüzyılın felaketini yaşadı. Felaketin 

ardından, devlet, millet el ele 10 ili ve 15 

milyon vatandaşımızı etkileyen depremin 

yaralarını sarıyor. Tiyatrolar, bu sefer per-

delerini dayanışma için açtı. “İyileşmek İçin 

Sahnedeyiz” isimli oyunlardan elde edilen 

gelirler deprem bölgesindeki ihtiyaç sahip-

lerine gidecek. “Gülümseten Tır”, kapsamında 

düzenlenen “Hikaye ve Masal Gecesi”nden 

elde edilen gelir de depremzede çocukların 

yüzünü güldürecek.

 İyileşmek için sahnedeler
Arsız Kumpanya ve T1 Yapım Sanat öncülüğünde 16 tiyatro ekibinin bir araya geldiği “İyileşmek İçin Sah-
nedeyiz” isimli organizasyonda 10-25 Mart tarihlerindeki oyunlar depremden etkilenen vatandaşlar için 
oynanacak. Kampanya kapsamında elde edilecek bilet geliri İyilik Melekleri Derneği’ne bağışlanacak. 

Etkinlik kapsamında oynanacak oyunlar ise şöyle; “Harika Şeyler Listesi”, “Ceviz Ağacı”, “Dublörün Hika-
yesi”, “Kelepçe Kullanma Kılavuzu”, “Mahkumlar”, “Ne Evet Ne Hayır”, “Fobos”, “Küçük Bir Rica”, “Hayaller 
Müzesi”, “Sanki Hiç Unutmayacakmış Gibi”, “Herkes Kocama Benziyor”, “N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali”, 
“Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler”, “Yok Olma Çağı”, “Her Şey Gözümüzün Önünde Oldu”, “HooP Gitti Kafa”, “Prima 
Facie” ve “Ahretlik” isimli oyunlar. 18 farklı oyun seyirci ile buluşacak, elde edilen gelir deprem bölgesinde 
konteyner yaşam alanı kurulması için kullanılacak.


