
RUSLAR ÇEHOV’U
‘ANADOLU’DA GÖRSÜN

Azerbaycanlı ünlü yönetmen Elçin Musaoğlu:

SANAT BiZi YiNE
BULUŞTURACAK
Ülkemiz sanat gündeminin nabzını tutan İstanbul 
Kültür Sanat Vakfı’nın Genel Müdürü Görgün Tan-
er, pandeminin sanatı da olumsuz yönde etkilediği-
ni söyledi. Taner, ‘Fakat biz durmayacağız. Yeni 
dönemde dijital imkânlara yöneleceğiz’ dedi. S.10’da

‘Yeni normal’de kültür ve sanat 
dünyasını neler bekliyor?

Görgün Taner

Röportaj: 
Gülcan 
Tezcan

Şirin Pancaroğlu

Röportaj; 
İpek
Tanır

Ünlü arp sanatçımız Şirin Panca-
roğlu, Türk müziğini bütün dün-
yaya tanıtabilmek için yepyeni 
bir proje ile gündemde... ‘Türk 
Arpı Projesi’ üzerinde çalışan 
Pancaroğlu, “Arpı Türkiye’de 
yaygınlaştıracağız” diye konuştu. 

S.14’te

Nabat filmiyle Azerbaycan’ın 
Oscar adayı olan dünyaca 
ünlü yönetmen Elçin Mu-
saoğlu Türkiye’nin ikinci 
vatanı olduğunu 
vurguladı.

Elçin Musaoğlu

ÇEHOV ANADOLU’DA

Esenler Film Günleri’nin ‘onur konuğu’ 
olarak İstanbul’a gelen Elçin Musaoğlu, 
Çehov’u sinemada en başarılı biçimde yan-
sıtan kişinin Nuri Bilge Ceylan olduğunu 
söyledi: “Ruslar gelip gerçek Çehov’u Bir 
Zamanlar Anadolu’da görmeli...”

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Dağlık Karbağ’ın hürriyeti için başlayan sa-
vaşta Türkiye’nin çok yardımını gördüklerini 
belirten Musaoğlu, “Savaş çok kötü bir şey. 
İnsan vatanını yitirdiğinde her şeyini kaybe-
der. Biz her alanda iş birliğimizi geliştirmeli-
yiz” dedi. M. Emre Yapraklı’nın Haberi S.4’te

ESENLER’E ‘SİNEMA SOKAĞI’
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
Türkiye’nin en büyük ‘Kültür Sokağı’nı yapa-
caklarını  söyledi. Göksu, “Bu sokağın en önemli 
bölümünü ise sinemaya ayıracağız.” dedi.

TÜRK ARPINA 
ÖZEL PROJE

Ensar Altay, genç ve başarılı bir belgesel 
yönetmeni. ‘Meleklerin Koruyucusu’ ve 

‘Kodokushi’ filmleriyle ilgi çeken Altay, “İnsan, 
hayat ve ölüm üzerinde çok düşünüyorum. 
İnsana can veren şey sevgi” dedi.

90’lı yılların yazarlarının ‘göç’ öykülerinin 
derlendiği ‘Evden Uzakta’ isimli kitap, 

göç olgusuna farklı bir bakış getiriyor. Kita-
bı hazırlayan Ahmet Melih Karauğuz, kitapta 
yer alan öykülerin ‘sahici’ olduğunu söylüyor.

Son günlerde koronavirüs tedavisiyle 
gündeme gelen sinema ve tiyatromuzun 

büyük ismi Şener Şen, işine verdiği emekle 
saygıyı hak eden bir isim… Sanata 50 yılını 
veren büyük usta için bir portre denemesi…

Akademik çevrelerde kulaktan 
kulağa yayılan “Karantina Soh-

betleri”nin ev sahibi ve moderatörü 
Dr. Necdet Subaşı ile bu yeni ilim 
meclisi hakkında konuştuk...  3’te

HAYATIN BÜYÜK  
PARÇASI ÖLÜM

GENÇ KALEMLER 
‘GÖÇ’Ü YAZDI

SİNEMANIN
‘ŞEN’ YÜZÜÖMERSEYFETTİN’E 

SAYGI PROGRAMI
DİJİTAL İLİM MECLİSİ: 

KARANTİNA
SOHBETLERİ

SİNEMA

EDEBİYAT

PORTRE

Sayfa 6’da

Sayfa 18’de

Sayfa 16’da

Zeynep Sancar

İpek Tanır

Özcan ÜnlüHAYATİ DEVELİ: S.6 MUSTAFA ÖZÇELİK: S.18 ŞAKİR KURTULMUŞ: S.19

DOSYA

Türkiye’de öykü türünün kurucusu ya-
zar Ömer Seyfettin’in vefatının 100. 

yılına özel olarak “Esenler Öykü Günle-
ri” düzenledi. Türk edebiyatının önemli 
isimleri öykü türünün farklı alanlarındaki 
düşüncelerini izleyicilere aktardı.      7’de
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GÜLCAN TEZCAN 

Pandemi, ilim meclislerinin de şe-
kil şemâlini değiştirdi. Fiziki olarak 

sohbet ve karşılıklı fikir alışverişlerinden 
beslenen bu zeminler artık internet or-
tamına taşındı. Bu buluşmaları başlatan 
isim ise din sosyoloğu Dr. Necdet Subaşı 
oldu. ‘Karantina Sohbetleri’ adıyla aylar-
dır devam eden buluşmaların başlığının 
kendiliğinden oluştuğunu söyleyen Dr. 
Subaşı, ‘Karantina Sohbetleri’, buluşma 
grubumuzu yansıtan bir terkip oldu. Süre-
cin başlangıcında kullandığımız başlıktan 
vazgeçmedik. Bu hafta itibariyle 75. prog-
rama hazırlanıyoruz” diyor. 

Bu buluşmaların hangi ihtiyacı karşılamak 
üzere ortaya çıktığını şöyle anlatıyor Dr. 
Subaşı: 

“Aslında fikir, birkaç arkadaş 
arasında biraz eskilere giden ıstı-
raplı müzakerelerden besleniyor 
ancak süreç de bunun tuzu biberi 
oldu. Buna giderek dağılan ve cid-
di hiçbir konuda yanyana gelme 
potansiyeli kalmayan bir buluşma 
ihtiyacını meşru ve makûl bir çer-
çevede yeniden kurmaya yönelik 
bir niyetin tezahürü diyebiliriz. 
Gündelik tartışmaların, polemik ve 
gerilimlerin tükettiği verimliliği bir 
şekilde yeniden harekete geçirmeyi 
önceleyen niyetler bileşkesi belki de. Ama 
takdir edersiniz ki belirgin bir ajandası, 
stratejisi ve hesabı da yok. Bir araya gel-
mekten başka çaresi olmayanların kısmen 
üst konular sayılabilecek derin ve entelek-
tüel çerçevelere suhuletle erişme isteği de 

diyebiliriz buna. En azından arkadaşları 
bilmem ama beni bağlayan ve yansıtan bir 
niyet olarak dile getirebilirim.”

HEM KONU HEM KATILIMCILARIN 
ÇEŞİTLİLİĞİ SEVİNDİRİCİ

Dr. Subaşı, “Buluşmalarda akademiden, 
bürokrasiden, sivil toplumdan, eğitim ve 
diğer meslek gruplarından 400’e yakın 
arkadaş var. Katılımcıların ortak özelliği 
birbirinin nazını çekecek ölçüde, hepimi-
zi kuşatan kaygıları takip etmede, aşma 
çabasında ve kavramada bir ortak emeğe 
açık olmaları.” diyen Dr. Subaşı, “Grup 
çeşitliliği aranan ve ısrarla üzerinde duru-
lan bir ölçüt olmamakla birlikte durumun 
bu yönde tecellisi de açıkçası hoşumuza 
giden bir gelişme oldu.” şeklinde konuşu-
yor. 

Peki neler konuşuluyor? Muhabbeti dem-
leyen satır başlarını şu cümlelerle özetli-
yor Dr. Subaşı: “Karantina sohbetlerinde 
bir ana konudan söz etmek mümkün değil. 
Biz bir telafi peşindeyiz. Unuttuğumuz, 
es geçtiğimiz, ihmal ettiğimiz konuların 

üzerinden bir kere daha geçme; dikkat 
kesilip yoğunlaşmadığımız temel birta-
kım konulara aşinalıkla sınırlı olmaksızın 
olabildiğince yaklaşma derdinde olan bir 
ortak çaba içerisin-
deyiz. Bir gün kanon 
metinler üzerine 
konuşurken bir gün 
uzay araştırmaları-
nı dert edinebiliyo-
ruz. Bir gün Evliya 
Çelebi’nin kişisel 
biyografisine odak-
lanırken bir gün de 
misyonerlik de neyin 
nesi diye bildiğimiz her şeyi devreye sokan 
ancak bütün bunlardan oluşan müktese-
batı gözden geçirmeye açık bir motivas-
yonla hareket edebiliyoruz.”

PANDEMİNİN BOZGUNCULUĞUNA İZİN 
VERMEMEYE KARARLIYIZ

İki günde bir akşamları bir araya gelen 
Karantina Sohbetleri müdavimlerinin 
buluşmaları beş saati buluyor. Bu bu-
luşmaları çok değerli bulduğunun altını 
çizen Dr. Subaşı, “Birbirimizi daha ya-
kından tanıyoruz. Üzerinde yeterince 
durulmamış konuları yeniden ele alma-
nın bereketli bir tarafı var. Pandeminin 
insanın içine işleyen maddi ve manevi 

baskısının ruh dünyamızı rehin almasına 
izin vermek istemiyoruz. Bu nedenle hem 
ağır hem de üst sayılabilecek konular et-
rafında yoğunlaştıkça bir yandan içinden 
geçtiğimiz süreçlerin korku ve panikle 
eşleşen bozgunculuğuna prim vermemiş 
oluyor bir yandan da hazır kendi içimize 

çekilmişken buradan sağlıklı ve sarahatli 
bir öğrenmenin yollarını keşfe çıkmış olu-
yoruz.” diyerek Karantina Sohbetleri’nin 
sağaltıcı yanına da işaret ediyor.

Pandemi sonrasında da bu buluşmaları 
sürdürmek niyetinde olduğunu söyleyen 
Dr. Subaşı, bunun nedenini ise şöyle açık-
lıyor: “Süreç bitse de bitmese de kendimizi 
içinde bulduğumuz bu iklimden nasıl yara 
almadan hasar almadan çıkarız sorusu 
hepimizi etkileyen bir problem. Bilgiyi, 
onu farklı bağlamlarda düşünen, değişik 
disiplinlerden gelen arkadaşlar arasında 
tartışmaya açmak, çoklukla yaşını başını 
almış katılımcılar için oldukça yüksek bir 
tecrübe alanı üretiyor.”

İnternet üzerinde giderek yaygınlaşan 
benzer online buluşmaların yeni bir sos-
yalleşme biçimi olduğunu kaydeden Dr. 
Subaşı, “Kuşkusuz içinden geçtiğimiz sü-
reç yeni ve farklı öğrenme stillerini, özgün 
sosyalleşme etaplarını gündeme getiriyor. 
Yeni ve kullanışlı araçların dünyasında 
sözkonusu mecralar sadece buluşma ve 
görüşmelerle sınırlı olmaksızın, gerçekçi 
müzakere ve tartışmalar için de vazgeçil-
mez birtakım olanaklar üretiyor. Riskler 
yok mudur, kesin vardır ama aksi durum-
da bu günleri ağlak bir dille, hüzünlü bir 
edebiyatla, birbirini ciddiye almayan bir 
içe kapanmayla pekâlâ tüketiyor olabilir-
dik Biz kendimiz için olası en güzel pay-
laşım imkânını bulmuş durumdayız. Bunu 
kaybetmek istemeyiz.” diyor.

“Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku” adıyla se-
yirciyi selamlayan oyun ve hakkında konuşan Çiğdem 

Tunç, çok heyecanlı olduğunu belirtiyor.

Hayatı boyunca hep zirvedeyken 1981 yılında bir pansi-
yonda yokluk içinde hayatını kaybeden Cahide’nin ibretlik 
hayatını sahneye taşıdıklarını söyleyen Tunç, “Tüm sanat 
hayatım boyunca gerçekleştirmeyi istediğim bir şeydi Ka-
nadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku. Böyle bir efsane 
kadını, bu mesleğe gönül vermiş olan genç oyuncu arka-
daşlarıma da ibret teşkil edebilmek üzere tüm dürüstlüğü 

ile canlandırmak, hatırasına zarar vermeden sahneye taşı-
yabilmek, hem oynamak hem de sahneye koyabilmek be-
nim için adeta bir yaşam projesi idi. Cahide hanım ile benim 

aramda biraz benzerlik, çokça da zıtlıklar var.” dedi.

Sanatçı, bu proje ile en büyük hayalini gerçekleştirdiğini 
söyledi.

‘Karantİna Sohbetlerİ’

CAHİDE ‘YİNE’ SAHNEDE

Akademik çevrelerde kulaktan kulağa yayılan Karantina Sohbetleri, katılımcılarını her geçen gün artırarak yoluna devam ediyor. Sohbetlerin ev 
sahibi ve moderatörü din sosyoloğu Dr. Necdet Subaşı, “Gündelik tartışmaların, polemik ve gerilimlerin tükettiği verimliliği bir şekilde yeniden 
harekete geçirmeyi önceleyen niyetler bileşkesi” bu yeni ilim meclisini diye tanımlıyor.

Cahide Serap adıyla bilinen Türk sinemasının ilk kadın 
yönetmeni, Türk tiyatrosunun ilk kadın starı Cahide Son-
ku’nun hayatı, yeni sezonda Çiğdem Tunç ve Çiğdem Tunç 

Tiyatrosu oyuncuları ile tiyatro sahnesinde…

LİTROS SANAT

2019 yılının son aylarında Çin’de 
ortaya çıkan ve hızla dünyaya 

yayılıp binlerce kişinin ölümüne 
neden olan yeni tip korona virüsün 
(Covid-19) nedeni hakkında tartış-
malar sürüyor.

David Harvey, Slavoj Zizek, 
Giorgio Agamben, Alain Badiou, 
Judith Butler, Mike Davis, Bruno 
Latour, Adam Tooze, Daniel Ta-
nuro, Sandro Mezzadra, Panagi-
otis Sotiris, Massimo De Angelis, 
Ingar Solty, Josh Gabert Doyon, 
Rob Wallace’ın makalelerinin yer 
aldığı ‘Çivisi Çıkan Dünya-Co-
vid-19 Salgını Üzerine Muhase-
beler’ kitabı Erkan Ünal’ın der-
lemesiyle Runik Kitap tarafından 
yayınlandı.

SORUN ÇOK DAHA BÜYÜK

Minnesota Üniversitesi Küresel 
İncelemeler Enstitüsü’nde çalı-
şan biyolog Rob Wallace eserde 
yer verilen makalesinde, büyük 
endüstriyel çiftliklerin salgındaki 
rolüne değiniyor.

Wallece, makalesinde sorunun 
endüstriyel tarımdan da kapsamlı 
olduğunu belirterek, şunları kay-
dediyor:

“Sermaye, dünya çapında balta girmemiş ormanlar ve 
küçük çiftlik sahiplerine ait tarıma elverişli arazileri gasp 

etmekte başı çekiyor. Bu yatırımlar, 
hastalıkların ortaya çıkmasına yol 
açan bir kalkınmaya ve ormanların 
yok edilmesine neden oluyor. Bu 
devasa araziler, doğanın sunduğu 
işlevsel çeşitlilik ve karmaşıklığı bo-
zarak, daha önce bir yerlere sıkışıp 
kalmış patojenleri yerel çiftlik hay-
vanlarına ve insan topluluklarına 
yayacak şekilde açığa çıkarıyor. Kı-
sacası Londra, New York ve Hong 
Kong gibi sermaye merkezleri, 
birincil hastalık yayma merkezleri 
olarak ele alınmalı.”

ZİZEK’TEN TERS KÖŞE…

Slavoj Zizek ise, “… panik gerçek 
tehditlerle başa çıkmak için uygun 
bir yol değildir. Panik içinde tepki 
vermek aslında tehdidi çok da cid-
diye almadığımızı gösterir. Sadece 
haddinden fazla tuvalet kağıdı satın 
almanın ne kadar saçma olduğunu 
düşünün: Sanki ölümcül bir salgın-
da tek derdimiz yeterli sayıda tuva-
let kağıdıymış gibi” değerlendirme-
sini yapıyor.

Erkan Ünal’ın “Covid-19’la ilgili 
dar bakışlı ve indirgemeci yazılara 
meydanı boş bırakmamak için me-
seleyi çok yönlü biçimde, eleştirel 

gözle, kamunun acil gereksinimlerini ve daha iyi bir dün-
ya ihtimalini düşünerek bu derlemeyi yaptık” cümleleriy-
le anlattığı kitap, salgına karşı dünyanın dört bir yanında 
canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına adanıyor.

Filistinli koleksiyoncu Münir eş-Şehra, Hicaz Demir Yo-
lu’ndan kalan ve üzerinde,  “Emir’ül Mü’minin Sultan 

Gazi 2. Abdülhamid Han Efendimizin hayratlarındandır –az-
zehu ve nasrehu” yazılı bir demir parçasını, Türkiye’ye teslim 
etmek istiyor.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentindeki 
Dura beldesinde oluşturduğu sergide çeşitli dönemlere ait 
1300’e yakın tarihi eser niteliğinde parçalar bulunuyor.

Dört yıl önce İsrail’in Akka kentinde ulaştığı ve Hicaz De-
mir Yolu’nun şube hattından bir madeni parça olduğunu dü-
şündüğü eser de bunlar arasında yer alıyor.

Şerha, üzerine yazı işlenmesi nedeniyle demir yolunun di-
ğer parçalarından daha önemli olduğunu düşündüğü bu eseri, 
yalnızca Türkiye’ye teslim edebileceğini belirtiyor:

“Dört yıl önce Akka’dan bir arkadaşım beni aradı ve orada-
ki Hicaz Demir Yolu tüneli içinde kazı çalışmaları yapıldığını, 
çalışmalar sırasında büyük ölçüde tarihi eser niteliğinde taş ve 
madeni parçaların talan edildiğini söyledi. Hemen oraya git-
tim. Bölgedeki araştırmalarım sırasında enkaz altında demir 
yolunun uzun bir parçasını buldum. 6 metre uzunluğunda bir 
parçaydı ama hepsini taşıyamayacağım için yalnızca üzerinde 
yazılı yaklaşık 1 metrelik bölümü almak zorunda kaldım.” 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapımı üze-
rinde çeşitli tartışmalar yaşanan Taksim (yeni) Atatürk 

Kültür Merkezi ile ilgili son noktayı koydu. Bakan Ersoy, yeni 
AKM binasında montaj aşamasına geçildiğini belirerek, 

“AKM’de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 
yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız” dedi.

Bakan Ersoy özellikle sinemacıları ilgilendiren bir müjdeyi 
de basın mensupları ile paylaştı: “Yerli film gösterim desteği 
adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi ha-
zırladık. Başvurular başladı.”

ÇİVİSİ ÇIKAN DÜNYA
FİLİSTİNLİ KOLEKSİYONER 
TÜRKİYE’YE SESLENİYOR

YENİ AKM 2021’DE TAMAM

Felsefe, antropoloji, tarih ve biyoloji gibi çeşitli araştırmalar yapan dünyanın önde gelen 
yazarlarının Covid-19’la ilgili metinleri bir seçki haline getirildi ve ortaya ‘Çivisi Çıkan 
Dünya’ adlı kitap çıktı. Kitapta Zizek, Butler, Harvey gibi tanınmış isimlerin yazısı yer alıyor.

DÜŞÜNCE INSANLARININ COVID-19 METINLERI BIR KITAPTA TOPLANDI Dijital ilim meclisi:  

Dr. Necdet Subaşı

Türkiye Okumaları, benim yaklaşık 10 yıldır sı-
nırlı sayıda lisansüstü öğrencisiyle sürdürmeye 
çalıştığım bir okuma grubu. Türkiye Okumaları, 
pandemi süreciyle birlikte daha geniş bir katılımcı 
grubuna ulaşmış oldu. Ağırlığını sosyal bilimci öğ-
rencilerin oluşturduğu grupta Türkiye’nin tarihsel, 
kültürel, dinsel ve siyasal boyutlarını daha derin-
likli bir çabayla anlamaya çalışıyoruz.

Dr. Necdet Subaşı’nın Ka-
rantina Sohbetlerinin ar-
dından başlattığı bir diğer 
buluşma genç akademisyen-
lerin bir araya geldiği Türki-
ye Okumaları. Dr. Subaşı’yı 
bulmuşken yeni oluşturduğu 
bu akademik zeminle ilgili de 
merak ettiklerimizi sorduk. 

Katılımcılar yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerinden oluşuyor. Sosyal bilim-
ler alanında ağırlığını sosyoloji, siyaset 
bilimi, psikoloji ve tarih alanlarından 
öğrencilerin oluşturduğu grupta oransal 
düzeyde az da olsa başka bilim alanların-
dan arkadaşlar da var. Elden geldiğince 
Türkiye’nin seslerini yakalamayı amaç-
layan bir çeşitliliği sağlamaya çalışıyoruz. 
Programa dahil olanlar oturumlara tek 
kelimeyle kendi müktesebatlarıyla katı-
lıyor. Bu yapaylığı, sahteliği, ön almayı, 
öne çıkmayı, tekrarı ve yüzeyselliği bir 
noktaya kadar da olsa kısıtlamış oluyor.

Yaklaşık iki saat süren program 
haftada bir olmak üzere dijital bir 
program aracılığıyla gerçekleştirili-
yor. Programın açılışını yaklaşık ya-
rım saat süren bir ön sunumla ben 
yapıyorum, ardından farklı sosyal 
bilimsel ilgi ve uğraşlarıyla sayı-
ları 130’a varan katılımcı gruptan 
isteyenler söz alıyor, görüşlerini 
özetliyor, soru soruyor, tartışmaya 
dahil oluyorlar. Katılımcıların çe-
şitliliği, kendi düşüncesinin hâkim 
olmasından çok kendi düşüncesine 
de alan açma çabasındaki ortak bir 
yönelim grubu besleyen bir moti-
vasyona dönüşüyor. 

Türkiye okumaları fikri nasıl oluştu?

Kimler katılıyor, ne tür veriler 
ortaya çıkıyor ve bu verileri nasıl 
değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?

Oturumlar nasıl bir seyir izliyor? 
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M. EMRE YAPRAKLI

Sinema dünyası Elçin Musaoğ-
lu ismine ‘Nabat’ filmiyle aşi-

na... Sadece sözü edilen film değil, 
Azerbaycan sinemasına kazandır-
dığı teorik yaklaşım-
la da tanınan, 
çağının tanığı 
olduğunu bü-
tün eserleri 
ve fikirlerine 
yansıtan büyük 
yönetmen ile 
önemli bir söy-
leşi gerçekleş-
tirdik. Esenler 
Film Günleri 
için İstanbul’a 
gelen Musaoğ-
lu, kardeş iki ül-
kenin siyaseten 
birbirlerine yakın olma-
larından mutluluk duy-
duğunu belirterek, bu 
birlikteliğin sanat ala-
nında sağlanması gerek-
tiğinin de altını çiziyor.

‘Nasılsınız’ sorumuza 
“Ben Türkiye’de her 
zaman mutluyum” cevabını ve-
ren Elçin Musaoğlu ile yaptığımız 
söyleşiden bazı önemli bölümleri 
paylaşıyoruz.

7. Uluslararası Malatya Film 
Festivali’nde siz Yönetmen Mesut 
Uçakan’a onur ödülü vermiştiniz, 
Esenler Film Günleri’nde de size 
onur ödülü takdim etti. Hissiyatı-
nız neydi?

Festivaller bizim bayramımız gibi 
oluyor. Film festivalleri de nere-
de  yapıldığından bağımsız olarak 
sinemanın bayramıdır. O sinema 
bayramını dostlarım yaptığında ya 
da dostlarımı gördüğümde iki kat 
bayram oluyor. Türkiye zaten bi-
zim için ikinci vatan. Dostlarımın 
bayramı sanki kendi bayramım gibi 
oldu. Mesut Hoca’nın elinden bu 
ödülü almak bana şeref verdi. Bi-
liyorum ki, Türkiye’de çok bilinen 

ve sevilen bir üstat Mesut Uçakan. 
Ben de onu çok seviyorum ve hür-
met ediyorum. Benim için çok özel 
bir gündü.

İNSAN VATANINI YİTİRDİĞİNDE 
KENDİ DE KAYBOLUR

Dağlık Karbağ’da yaşayan yaşlı 
bir kadını anlattığınız Nabat filmiy-
le Venedik Film Festivali’nde yarış-
tınız ve Azerbaycan’ın Oscar adayı 
oldunuz. Dağlık Karabağ meselesi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Savaş kötü bir şey. İkinci Karabağ 
savaşı oldu. Türkiye de bu konuya 
eğildi. İnsan vatanını ve toprağı-
nı yitirdiğinde sanki kendini yitir-
miş olur. 30 yıl sonra biz özümüze 
döndük ve topraklarımızı aldık. Bu 
konuda bize destek olan Türkiye’ye 
çok teşekkür ederim. Türkiye kar-
deş olduğunu bir daha gösterdi. Ba-
kü’de yalnızca iki tür bayrak vardı: 
Azerbaycan ve Türkiye. 

Azerbaycan ve Türkiye’yi zama-
nında kültürel anlamdan birbi-
rinden ayırdılar mı? Kültürel bir-
lik ve iletişim sağlanabilecek mi?

Türk devletlerinin si-
nemalarını bir araya 
getirmek çok güzel bir 
idea ve hedef. Bu fikrin 
üzerinde daha çok ça-
lışmamız gerekiyor. O 
zaman bizim için daha 
rahat olacak. Bütün Türk 
devletlerinde aktörlerin 
ve sinemacıların gezmesi 
ve değer üretmesi önem-
li bir hedef. Bu ilişkileri 
daha da güçlendirmemiz 
gerekiyor. Bilge projeler 
üretmeliyiz bu hedefte. 
Malatya Uluslararası Film 

Festivali’ne iştirak eden Azerbay-
can’ın genç sinemacıları Can-
nes’te başarı elde ettiler. Şimdi 
de Paris’te senaryo yazıyorlar. 
İlk projelerini Malatya’da be-
yan etmişlerdi. Projeler çok 
fazla var ama bunları geliştir-
mek çok önemli. 

Azerbaycan’dan bakıldığında 
Türkiye sineması nasıl görünü-
yor?

Sovyetler Birliği döneminde 
Moskova’da sinema okuyan Azer-
baycanlı yönetmenler Azerbay-
can’a ve Gürcistan’a gelip filmler 
çekti. Kaliteli eserler ortaya koyul-
du. Fakat o dönem yapılan filmlere 
bakıldığında bunlara Sovyet filmi 
diyebilirsiniz. O filmlerde ciddi bir 
Sovyet etkisi vardı. Eski Türk film-
lerine bakıldığında halk seviyor 
ama sanatsal anlamda zayıf film-
ler. 90’lı yıllardan sonra sanatsal 
anlamda ciddi yapımlar ortaya çı-
karıldı. Türkiye sinemasındaki bazı 
isimleri severek takip ediyorum. 
Nuri Bilge Ceylan, Kaan Müjdeci, 
Reha Erdem, Zeki Demirkubuz 
ve Mehmet Eryılmaz gibi isimleri 
sevip takip ediyorum. Çehov’u en 
iyi sinemada yansıtan kişi “Bir Za-
manlar Anadolu”da filmiyle Nuri 
Bilge Ceylan’dır. Usta yönetmen 
da Tarkovski’den etkilenmiş. Rus 
Sinemasında Çehov ile ilgili çok 
işler var ve ben takip ediyorum. 
Henüz “Bir Zamanlar Anadolu” 
kalitesinde bir iş çıkaramadı Rus-
lar. Ruslar’a da Çehov’u o filmde 
görün dedim. 

RUSLAR GERÇEK ÇEHOV’U
‘ANADOLU’DA GÖRSÜN

Dünya ve Azerbaycan sinemasının büyük ismi Elçin Musaoğlu ile Azerbaycan-Tür-
kiye ilişkilerini, sinema dünyasını ve hayatı konuştuk. Esenler Film Günleri’nin 
‘onur konuğu’ olarak Türkiye’ye gelen Musaoğlu, Çehov’u sinemada en başarılı 
biçimde yansıtan kişinin Nuri Bilge Ceylan olduğunu söyledi ve ekledi: “Ruslar 
gelip gerçek Çehov’u Bir Zamanlar Anadolu’da görmeli...”

YAZMAK KONUŞMAK

Hayati Develi

Fransız filozof Ala-
in, Edebiyat Üzerine 

Söyleşiler1 adlı kitabında 
“Düşünmek için en iyi yol, yaz-
maktır; konuşma, düşünce işine 
tamamiyle aykırıdır” diyor; karmaşık 
düşüncelere çeki düzen vermenin, 
onları bir bütünlük içinde toplama-
nın en iyi yolu olarak yazma faaliye-
tini görüyor. Düşünce, her türlü zih-
nî faaliyetin adı olarak bu cümlede 
yeterli bir karşılık gibi görünmüyor. 
Alain’in kastettiği entelektüel bir 
zihin faaliyeti olmalıdır; buna yine 
tefekkür demek yerinde olacak. 
Düşünme çok genel bir zihin faa-
liyetiyken tefekkür öğrenme, fikir 
yürütme, eleştirme faaliyetlerinin 
tümünü kapsamalıdır, yani ağır bir 
entelektüel faaliyettir. İşte, yazma 
eylemi tefekkürün hem aracı hem 
sonucu gibi görünüyor. 

Eski kültürümüzün yazmak konu-
sunda verimsiz olduğu söylenemez. 
Bunun delili kütüphaneler dolusu ki-
taplardır. Hatta yazı yazmak sevaplı 
bir iştir eski kültürümüzde. Bilhassa 
üç aylar girdiğinde yazma 
faaliyeti iyice yoğunlaşırdı. 
Yazmaların sonundaki istinsah 
kayıtlarına dikkat edilecek olursa 
bunların pek çoğunun üç aylar için-
de istinsah edildiği görülür. Her ne 
kadar bu sevap kazandıran yazma 
faaliyetinin bir düşünce faaliyetiyle 
at başı gittiği, yani istinsahtan çok 
telife dayandığı pek söylenemezse 
de canlı bir yazma faaliyetinin oldu-
ğu da inkâr edilemez.

Yazma fiilinin sonucuna dair 
önemli bir örnek Evliya Çelebi’dir. 
Kendi yüzyılındaki yüzlerce örnek 
gibi bütün yaşama tecrübesini söz-
le aktarmakla yetinseydi, ne Evli-
ya Çelebi kalırdı günümüze ne de 
onun bize aktardığı muhteşem biri-
kimden haberimiz olurdu. Gördüğü 
meşhur rüyada Sa’d bin Vakkas’ın, 
ertesi günü rüyâsını yorumlayan 

1 Alain, Edebiyat Üzerine Söyleşiler, çev. 
Asım Bezirci, Yazko, İstanbul 1981.

Kasımpaşa Mevlevihanesi şeyhinin 
ve sonra babasının yaşadıklarını ve 
gördüklerini yazma tavsiyesi klasik 
dönem Osmanlı kültüründe yazma 
faaliyetinin önemini gösterir. 

Son bir kaç yüzyılda yazma faali-
yetinin telif sahasından çok istinsah 
sahasına inhisar etmesinin sebebi 
ne olabilir diye zaman zaman dü-
şünmüşümdür. Bir eser telif etmek 
için ne gerekir? Araştırmak, ince-
lemek, düşünmek... Bunlar telifin 
esas kaynaklarıdır. Araştırma - ince-
leme faaliyeti olmayan, yani ilmî faa-
liyeti olmayan bir topluluğun insan-
lık mirasına telif eserle katılması pek 
beklenemez. Bilhassa son zaman-
larında nakilcilikten ileri gidemeyen, 
haşiye üstüne haşiye yazmaktan 
başka bir ilmî faaliyeti olmayan bir 
ilmiye sınıfının orijinal eser telif ede-
memesi en tabii bir neticedir. Bu 

i l m i -
ye sınıfı 

mensupları ilmin 
satırda değil sadırda ol-

duğunu iddia etmişlerdir. 
Yani ilim bir kitabın satırları 
arasında yazılı olarak bu-
lunmaz, ancak âlimin ka-

fasının içindedir. Ne var ki, 
eslaf vaktiyle sadırlarındaki ilmi 

satırlara aktarmasaydı, nakilciliğe 
temel teşkil edecek, üzerine haşiye 
veya şerh yazılacak orijinal eser bile 
bulunamazdı. İlmin satırda değil sa-
dırda olacağı görüşünü bir yaşama 
biçimi haline getiren ilim adamının 
kafasının içindeki ilmi hiçbir şöyle 
ölçemez, tenkid edemez, çoğu za-
man da faydalanamazsınız. Bizde 
hakikaten ilim sahibi pek çok âlim, 
işte bu sadırdakini satıra geçireme-
me tembelliği yüzünden bildikleriy-
le birlikte göçüp gitmişler; sadırlar 
toprak olmuş, bilgiler uçup gitmiştir. 
el-abdu fani, el-hattu bâki.

Konuşmayı yazmaktan daha çok 
seven bir milletiz: Sıra sohbetleri, 
oda sohbetleri, Hüseyin Baykara 
sohbetleri, can sohbetleri, helva 
sohbetleri hep bizim.  Kur’an’ın in-
sanlığa inen ilk ayeti “Oku!”; ama 

biz sanki  “Konuş!” denil-
miş gibi, okuma-yazma 

f a a l i y e t i n d e n 
uzak düşmü-

şüz. Pek çok ede-
bi türün bizde olmamasının sebebi 
kültürümüzün konuşma ağırlıklı bir 
iletişim sistemi üzerine kurulu olma-
sıdır. Dereden tepeden konuşur-
ken, laf lafı açarken saatler, aylar, 
yıllar, asırlar geçiyor; geride kalan 
koca bir kültürsüzlük, esersizlik ve 
kaybolmuş bir ilim geleneği...

Konuşmaya, sohbete karşı çıkıp 
onu yermek mi gerekir. Elbette ki 
hayır. Konuşmanın, sohbetin ar-
kasında kültürel ve ilmi bir birikim 
varsa, yani sohbet aslında okuma, 
araştırma ve düşünmeyle gelişen 
bir iç dünyayı dışarıya aksettiriyor-
sa, bu dinleyenler için çok faydalı, 
ufuk açıcı bir kültürel faaliyet olur. 
Yoksa lafla peynir gemisi yürütmek 
kolay, hatta adamına göre zevkli, 
ama boş bir iştir.

GELECEKTEN ÜMİTLİYİM

UNESCO, bu dünyadan ayrılışının 700. yılı dola-
yısıyla 2021 yılını “Yunus Emre Yılı” ilan etti. Bu 

durum, elbette sevindiricidir. Zira bu vesile ile Yunus 
Emre’yi gerek Türkiye’de gerekse dünyada anma 
açısından bir imkâna kavuşmuş olacağız. Diğer 
yandan bu yılda yapılacak faaliyetlerin nasıl olması 
gerektiği ise üzerinde hayli düşünmemiz gereken 
bir konudur. Zira gerek konunun önemini kavraya-
mamaktan gerekse başka sebeplerden genellikle 
bu anma faaliyetleri beklenildiği gibi olmamakta sa-
dece resmi protokol anmalarıyla sınırlı kalmaktadır. 

Konuya madem ki böyle bakıyoruz. Öyleyse 
yapılacaklar konusunda hepimizin fikir ve eylem 
bazında katkılarının olması gerekir. Bu bağlamda 
şunları söyleyebiliriz: UNESCO 1991 yılını da Yu-
nus Emre yılı ilan etmişti. O yıl içerisinde elbette 
pek çok faaliyet yapıldı. Ne var ki ortaya bir zihni-
yet sorunu çıktı. Bir İslam mutasavvıfı olan Yunus 
Emre’yi, biraz da dünya konjonktürünün zorla-
masıyla gerek kendi ülkemizde gerekse özellikle 
batıda bir ‘Hümanist şair’ portresiyle gündeme 
getirdik. Bu durum, Yunus’un tanınmasında etkili 
olmuşsa da tanıtımın doğru yapılmaması kimi sa-
kıncaları da ortaya çıkardı. 

Bu sıkıntıları bugün de bir ölçüde yaşayacağımı-
zı söyleyebiliriz. Zira Türkçe’nin bu en büyük şairi 
hakkında kurulmuş bir araştırma merkezimiz, bir 
enstitümüz yok. Dünyanın dört bir yanına dağıl-
mış Yunus Emre Enstitüleri var diyeceksiniz ama 
o kurumun Yunus Emre ile aidiyeti isimden öteye 
geçmiyor. Yunus Emre adı orada bir sembol ve o 
kuruluş, ağırlıklı olarak Türkçe’yi, Türk musikisini 
bulunduğu yerlerde tanıtmak gibi bir misyon edin-
miş kendisine. 

Peki neler düşünmeli ve yapmalıyız bu konuda? 
Bunları yakın ve zaman gerektireceği için uzak 
zaman faaliyetleri olarak ele alabiliriz. Bir kere 
muhakkak bir şekilde Yunus Emre’nin gerek şiiri 
gerekse tefekkür dünyası konusunda araştırma 
yapmayı kendisine gaye edinmiş bir Yunus Emre 
Üniversitesi kurulmalı ve burada Yunus Emre uz-
manları, araştırmacıları yetiştirilmelidir. Diğer yan-
dan Milli Eğitim müfredatına mutlaka bir Yunus 
Emre dersi konmalıdır. Yine özellikle Kültür ve 
Turizm Bakanlığı marifetiyle Yunus Emre divanı 
ve hakkında yazılan nitelikli eserler dünyanın belli 
başlı dillerine çevrilmelidir. Bu tür çalışmaların aynı 
zamanda sinema, tiyatro gibi alanlarda da yapıl-
ması önem taşımaktadır.

Belediyeler, halk eğitim merkezleri, okullar ve 
camilerde Yunus Emre okuma programlar düzen-
lenmesi bütün bir ülkede bir Yunus Emre gündemi 
oluşturmak adına gerekli görülmelidir. Yine ülke 
çapında bütün öğretim kademeleri için seviyele-
rine uygun şekilde resim, beste, animasyon, şiir, 
hikâye vb. yarışmaları yaparak çocuklarımızın Yu-
nus Emre ile tanış olmaları sağlanmalıdır.

2021 YUNUS EMRE YILI

Mustafa Özçelik

0504 OCAK 2021

Elçin Musaoğlu’na Türkiye ile Azerbaycan sinemasının 
daha çok yakınlaşması ve birlikte ortak projeler üretmesi 
konusunda soru soruyoruz. Aldığımız cevap şöyle:

İş birliğimizle ilgili çok ümitliyim. Yaşadığımız bu zorluk-
lar bitsin daha güzel olacak. Esenler Film Günleri’nin de 
çok güzel bir geleceği olduğunu görüyorum. Organizasyon-
daki herkesin gözünde çok özel bir ışık gördüm. Türk sine-
masına uğur getirsin. 

SIN E M A D ÜŞÜ N C E
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İPEK TANIR

ABD’de çektiği Guardian Of An-
gels (Meleklerin Koruyucusu) 

adlı belgesel ile dikkatleri üzerine 
çeken yönetmen Ensar Altay, yine 
TRT World yapımcılığında gerçek-
leştirdiği yeni belgeseli “Kodokus-
hi” ile Boğaziçi Film Festivali’nde 
seyirci karşısına çıktı. Yönettiği 
belgesellerle yurt içi ve yurt dışı fes-
tivallerde alkış alan Ensar Altay’la 
ölüm ve yaşam arasında gidip gelen 
filmleri üzerine konuştuk. 

Her iki belgeselinizde de modern 
zamanlarda yaşanan ölümler var. 
Ölümle derdiniz nedir?

İnsanların en çok meşgul olduk-
ları konulardan birisidir, ölüm. 
Hele bir de metafizik duyarlığı güç-
lü insanların en esaslı esin kayna-
ğıdır. Hatta bu duyarlılığı besleyen 
yaşam belirtisidir diyebilirim. As-
lında sanırım uğraştığım temel me-
sele ölüm değil, hayat. Hayatın en 
büyük parçası olarak her seferinde 
ölüm çıkıyor karşıma. Herkesin ha-
yatında olduğu gibi... 

Dünyanın iki farklı coğrafyasın-
da doğu ve batıda farklı kültür ve 
inanç kökenlerinden gelen insan-
ların ölüme yaklaşımı arasında ne 
tür farklar gördünüz? 

Hiçbir şey... Her milletin kendine 
özgü karakteristik özellikleri var 
evet ama özünde insanlar korkunç 
derecede birbirine benziyor. Hatta 
sınırların gereksizliğini savunanla-
rın bu benzerliği göz önünde bulun-
durmadıkları kanaatindeyim. Öyle 
ki, sınırlar arasındaki mesafelerin 

insanların ürkütücü düzeyde 
birbirine benzemesini 

bir ölçüde telafi 
ettiğini 

düşünüyorum. Her şeyin tek tonda 
olduğu bir dünya insanlığa ait bir 
dünya olmayacaktır.’”

‘Kodokushi’nin yapım süreci na-
sıl gerçekleşti? 

Kodokushi, Japonca’da yalnız 
ölmeyi ve bir süre bulunamamayı 
ifade eden bir kavram. Ko-
dokushi kavramını ilk 
olarak New York Ti-
mes’ın bir maka-
lesinde gördüm. 
‘ J a p o n y a ’ d a 
bir jenerasyon 
yalnız ölümle 
karşı karşıya’ 
diye. Bu maka-
le bana Yasujiro 
Ozu’nun Tokyo 
Hikâyesi filmini ha-
tırlattı. O filmde Ozu 
modern yaşam biçiminin 
insanları yalnızlığa götürdüğünü 
söylüyordu. 1953 yapımı bir film. 
Bundan yaklaşık 60 yıl önce yalnız 
kalma durumunun bir ileri aşama-
ya taşınması ve yalnız ölüme sebep 
olmaya başlaması beni çok etkiledi. 
Ozu’nun vizyonu ile ortak bir vizyo-
na sahip olmak da beni heyecanlan-
dırdı işin aslı.

Detaylarını inceleyip konunun 
üzerine biraz daha gidince daha 
çarpıcı detaylar çıktı ortaya. Ör-
neğin sadece Tokyo’da 40-45 civa-
rında sadece Yalnız Ölüm temizliği 
yapan şirket varmış. Bunun üzeri-
ne filmi yapmaya karar verdik. Bu 
fikri önce TRT World Genel Yayın 
Yönetmeni Serdar Karagöz Bey ile 
paylaştım. Onun da onayı ve sami-
mi desteğiyle işe koyulduk. Kürşat 
Üresin’in bir önceki projede olduğu 
gibi hem kamerası hem de çabasıy-
la Kodokushi filmini hayata geçir-

memizde çok büyük 

katkısı oldu. Küçük ama özverili 
bir ekiple çektik filmi. Uzun süre 
karakterlerimizi takip edip hikâye-
mizi çıkardık.

Doküdrama olması özel bir tercih 
miydi?

Sinema genel olarak bir ifade bi-
çimi. Bunu belgesel veya kurmaca 

diye ayırmak pek anlamlı 
gelmiyor bana. İzleyici-

lerimizin, filmimizin 
belgesel mi kurmaca 
mı olduğu konu-
sunda kafalarının 
karışma sebebi, 
her şeyin gerçek 
olduğu bir hikâyeyi 

sabırla ve sinemasal 
bir bakış açısıyla ta-

kip ediyor olmamızdır 
diye düşünüyorum. Kimse 

rol yapmıyor herkes kendi hayatı, 
yaşadıklarıyla her şeyden öte kendi 
olarak var filmimizde. Bunun da son 
derece iyi bir sinema duygusu oluş-
turduğunu düşünüyorum. Sinema, 
sinemadır ve Kodokushi, kurmaca 
dışı bir sinema filmi. Kategoriye 
sokma çabalarıyla da çok ilgilenmi-
yorum, doğruyu söylemek gerekirse.

Modern birey için yalnızlık öz-
gürlük gibi sunuluyor. Kodokushi 
bu denklemin neresinde duruyor?

Özgürlük herhangi bir koşulla 
sınırlanmama, zorlamaya, kısıtla-
maya bağlı olmaksızın düşünme ve 
davranma durumunu ifade ediyor. 
İnsanlığın birlikte yaşama tecrübe-
si işin içine girdiğinde bu kavramın 
sınırları daralıyor. Bu daralmayı 
belirlemek için de hukuk var. Bu 
haliyle insanoğlu 
toplum-

sal düzeni kurmayı fevkalade ba-
şardı. Bunun en gelişkin örneğidir 
bence Japon toplumu. Fakat bir 
de insanın iç dünyasında kendine 
çizmesi gereken sınırlar var. Bu 
sınırları oluşturan yasalar değil, 
insanların bizzat kendileridir. Mo-
dern yaşam biçimini benimsemiş 
insanların bu bağlamda çok ciddi 
sorunları olduğunu düşünüyorum. 
Nitekim Kodokushi bunun acı bir 
sonucudur. Bu sadece Japon toplu-
mu için değil insanlığın gidişatı adı-
na ürkütücü bir geleceğin habercisi. 
Japonya’nın bununla daha erken 
yüzleşmesinin sebebi dünyadan 20-
30 yıl ilerde yaşıyor olmalarıdır. 

Esenler Belediyesi Kültür 
İşleri Müdürlüğü’nün dü-

zenlediği Esenler Film Günleri, 
Azerbaycanlı Yönetmen Elçin 
Musaoğlu onuruna düzenlenen 
kapanış yemeği ile sona erdi. Prof. 
Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşün-
ce Merkezi’nde düzenlenen ye-
meğe, Esenler Belediye Başkanı 
M. Tevfik Göksu’nun yanı sıra si-
nema alanında değerli çalışmaları 
bulunan yönetmenler, oyuncular 
ve sinema yazarları katıldı.

Sinemanın öğüt verme açısın-
dan bir araç olduğunu belirten 
Göksu, “Türkiye’nin en büyük 
‘Kültür Sokağı’nı yapacağız. Bu 
sokağın en önemli bölümünü ise 
sinemaya ayıracağız.” dedi.

Dört gün ‘Kadın’ temasıyla sü-
ren Film Günleri kapsamında kısa 
film yarışmasında dereceye giren 
yönetmenleri ödülleri takdim edil-
di. Film Günleri Onur Ödülleri ise 
Hikmet Kömükçü, Safa Önal ve 
Elçin Musaoğlu’na verildi.

Türk Edebiyatı’nın en önemli 
öykücülerinden Ömer Sey-

fettin’in vefatının 100. yılına özel 
olarak Esenler Belediyesi, Ömer 
Seyfettin anısına “Esenler Öykü 
Günleri” düzenledi.  Salgın ted-
birleri kapsamında çevrim içi 
olarak “www.sehirekrani.com” ve 
“Şehir Ekranı” YouTube kanalın-
dan canlı yayınlanan etkinlik, 24-
26 Aralık tarihlerinde Dr. Kadir 

Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde 
gerçekleşti.

“Çocuğun Öyküsü”, “Bizim Öy-
kümüz”, “Öykünün Yükselişi”, 
“Ömer Seyfettin’in Öyküsü”,“-
Kadının Öyküsü” ve “Ali Haydar 
Haksal’ın Öyküsü” başlıklarıyla 6 
farklı oturumda gerçekleşen Öykü 
Günleri’nde öyküler, alanında uz-
man isimlerle birlikte konuşuldu. 

Hayatın en büyük 
parçası ölüm 

ESENLER’E SİNEMA SOKAĞI

ÖMER SEYFETTİN’E SAYGI
“Meleklerin Koru-

yucusu ile sevginin insana 
can verebileceğini öğrendim. 

Kodokushi’de ise insanlığın va-
racağı noktaya dair gördüğüm 

birtakım işaretler tüyle-
rimi ürpertti.”

Başarılı belgeselleriyle dünyanın ilgisini çeken genç yönetmen Ensar Altay, ‘Me-
leklerin Koruyucusu’ ve ‘Kodokushi’ hakkında konuştu: “İlk filmde, sevginin in-
sana can verebileceğini öğrendim. Kodokushi’de ise insanlığın varacağı noktaya 
dair gördüğüm birtakım işaretler tüylerimi ürpertti.”

Bu yıl ilki düzenlenen ‘Esenler Film Günleri’, sinema sanatçılarının katıldığı onur yemeği ile sona erdi. Ye-
mekte bir konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Türkiye’nin en büyük ‘Kültür Sokağı’nı 
yapacaklarını  söyledi. Başkan Göksu, “Bu sokağın en önemli bölümünü ise sinemaya ayıracağız.” dedi.

Esenler Belediyesi, Türkiye’de öykü türünün kurucusu yazar Ömer Seyfettin’in vefatının 100. yılına özel olarak “Esenler Öykü 
Günleri” düzenledi. Türk edebiyatının önemli isimleri öykü türünün farklı alanlarındaki düşüncelerini izleyicilere aktardı.

ABD’de çektiğiniz Guardian 
Of Angels (Meleklerin Koruyu-
cusu) size neler hissettirmişti ve 
izleyende nasıl bir karşılığı oldu? 
Aynı şekilde Kodokushi yönetmen 
olarak sizi nereden nereye taşıdı, 
seyircinin tepkisi ne oluyor film 
bittiğinde?

Nietzsche’nin dediği gibi ‘uzun 
süre uçuruma bakarsan uçurum da 
sana bakar.’ Her iki filme de, ifade 
ettiği anlama da uzun süre baktığım 
için ister istemez dünyaya bakış açı-
nızda bazı dönüşümler oluyor. 
Bunu tek bir cümlede toparlamak 
zor. En basit haliyle ifade etmem 
gerekirse sanırım Meleklerin Ko-
ruyucusu’nda sevginin insana can 
verebileceğini öğrendim. Kodokus-
hi’de ise insanlığın varacağı nokta-
ya dair birtakım işaretler tüylerimi 
ürpertiyor diyebilirim.

SEVGİ İNSANA
CAN VERİR

BİLDİĞİ VE İNANDIĞI HER ŞEYİ AKTARDI

Şair ve Yazar Özcan Ünlü’nün yönettği “Ömer Seyfettin’in Öyküsü” baş-
lıklı oturumda Ömer Seyfettin’in “Eski Kahramanlar” kitabını 1917-1918 

yıllarında yazmaya başladığını ve 2 yıl sonra da vefat ettiğini belirten Naime 
Erkovan, “O kadar çok şey görmüştür ki aslında birçok savaşa katıldı bili-
yorsunuz. Balkanlar’da yer aldı, her şeyden önce bir askerdi, babası askerdi. 
Öyle bir zamanda yaşayıp, o kadar çok şey görüp, çokça şey biriktirmişti ben-
ce Ömer Seyfettin” ifadesini kullandı.

 İdealist tarafı da düşünüldüğünde Ömer Seyfettin’in anlatacak çok şeyi 
olduğunu bu nedenle durmaksızın yazdığını dile getiren Erkovan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Gelecek nesillere bir şeyler bırakabilmek ve onun baktığı 
yerden görebilmelerini sağlayabilmek adına yazmaya daha fazla odaklanmış. 
Belki de hastalığının ilerlemesi ve kıyıcı hale gelmesini biraz da kendini çok 
fazla yazmaya adamasına da bağlayabiliriz. Son döneminde tek başına ka-
lıyordu. Gördüğü şahit olduğu şeylerin getirdiği travmatik bir durum ama 
yazdığı, bildiği ve inandığı her şeyi aktarmaya çalıştı Ömer Seyfettin.”

Ülkemizde ve dünyada müzik, yüksek tebaaya 
ve halka yapılan müzik olarak ikiye ayrılıyor. 

Fakat işin içine girildiğinde bu durumun tam da 
böyle olmadığını görüyoruz. Halk müziği, klasik 
müzik ya da saray müziği denilen müziğe göre 
sanki basit, net ve daha anlaşılır gibi düşünülmek-
te. Sanatın toplumlardaki karşılığına göz attığımız-
da, bunun tam da böyle olmadığını görüyoruz. 

Halk müziklerini inceleyeceksek sanatsal açıdan 
bir okyanusun içerisine girmeye de hazır olmalıyız. 
Azerbaycan Halk Müziği, ‘bizim’le irtibatı yüksek 
debide seyreden bir müzik dünyası ve tarzıdır. 

Bu müzik türü, Muğam müziği olarak da ta-
nınmıştır. ‘Muğam’ aslına bakılırsa, Arapça’daki 
‘makam’ kelimesinin halk arasındaki söyleniş bi-
çimidir. Muğam müziği bir makam müziğidir diye 
tanımlandığında bile işin tekniği ve biçimi hakkın-
da fikir sahibi oluruz. 14. yüzyıla kadar bölge ül-
kelerinin ortak müziği olarak kabul edilmiş, daha 
sonra siyasi değişimler sonrasında dönüşmüştür. 

Türkçe’nin, Farsça ve Arapça ile etkileşime gir-
diği, edebiyatın da bu etkileşim ve zenginlikten 
nasibini aldığı eşsiz bir dönemden bahsediyoruz. 

Yunus Emre, Dede Korkut, Hafız ve Fuzuli… 
Kültürümüzün dört bucağını yeşillendiren ve renk-
lendiren bu üstatların Muğam Müziği’ne olan etki-
si büyük. Şu enstrümanları saydığımızda bile hem 
bizden hem de bize çok yakın olarak tanımlamak 
doğru olur: Bendir, balaban, tar, ney, kaval, tulum, 
zurna, kabak kemane ve santur…

 Sovyet döneminde kültürel kimlik kaybının ol-
duğu ve sekülerleşmenin de vurucu bir etki yaptığı 
herkesin malumu. Fakat Azerbaycan coğrafyası-
na Sovyetler’in sanatsal açıdan bir disiplin getirdi-
ği de açık. Özellikle Muğam’ın ve halk edebiyatının 
Batılı tarz sanatla olan ilişkisi de zengin bir iklim or-
taya çıkarıyor. Öyle ki 20. Yüzyıl Azerbaycan Mü-
ziği için belirleyici olmuş, bu dönemde icra edilen 
Üzeyir Hacıbeyov’un “Leyli ve Mecnun” operası, 
Doğu’nun ilk operası olarak kabul edilmiştir.

Muğam denildiğinde 21. yüzyılın en büyük efsa-
nesi Alim Qasimov’dur. UNESCO müzik ödülüne 
de layık görülen Qasimov ile ilgili sayfalar dolusu 
kitap, saatler boyu belgesel çekilse onu ifade ediş 
biçimimiz mutlaka eksik kalacaktır. Okuduğu eser-
lerin içerisinde nağmeleriyle usul usul dans eden 
bir usta Alim Bey. Kızı Fergana Qasimov ile birlik-
te söylediği eserler de, müziği icra ederken nasıl 
muhabbet edilirin dersini verir nitelikte. Qasimov, 
hem mistik, hem milli hem de Batı tarzını müzi-
ğinde özel bir harman yapan eşsiz bir müzisyen.

Muğam müziği şimdilerde Alim Qasimov ile 
emin ellerde! Fakat Muğam’ın incelenmeye, ko-
nuşulmaya, anlaşılmaya ve daha çok dinlenmeye 
ihtiyacı var. 

Öyle bir coğrafya ki burası, edebiyat anlamında 
şiirsel bir nehir gibi. Yüzyıllar boyunca herkes bu 
nehirde yıkanmış ve hâla yıkanmaya devam ediyor. 

MUĞAM NEREDE DURUYOR?

M. Emre Yapraklı
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SİNEMA PANDEMİYE DİRENİYOR

“YENİ FİLM ÜRETMEK NEREDEYSE İMKANSIZ!”

“YENİ NORMALE UYACAĞIZ”

Pandemi süreci sinema sektörünü derinden etkilerken, film izleme alışkanlığı konusundaki değişim ve dönüşümü de hızlandırdı. Festivallerin 
pek çoğu yarısı fiziki, yarısı çevrimiçi şartlarda gerçekleştirildi. Sinema sektöründen yönetmen Atalay Taşdiken, yönetmen Eylem Kaftan, si-
nema yazarı Kerem Akça ve festival direktörü Emrah Kılıç’a sinemanın pandemiden nasıl etkilendiğini ve yeni normale adapte olma sürecinde 
edindikleri tecrübelerini sorduk. Dört isim de geleceğin, sinema dünyası açısından çok büyük değişimlere gebe olduğunu anlattı...

RABİA BULUT

Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs 
salgınından sinema da kendi payına 

düşeni aldı. Sektör durdu, projeler rafa 
kalktı, festivaller, vizyon tarihleri ertelen-
di. Herkes uzun bir süre evine kapandı. 
Karantina sürecinde izleme alışkanlıkları 
dijital platformlara daha fazla seyirci ka-
zandırdı. Sonrasında ‘yeni normal’e geçiş 
süreci ile yeniden bir hareketlilik başladı. 
Peki pandemi süreci ve yeni normal sine-
mayı nasıl etkiledi?

Sorularımızı sektörün önde gelen isimleri 
yönetmen Atalay Taşdiken, yönetmen Ey-
lem Kaftan, sinema yazarı Kerem Akça ve 
festival direktörü Emrah Kılıç’a yönelttik.

Bir resim ortaya koymak için yola çık-
tığımız dosya haberimizde, paylaşılan 
görüşler ekseninde sinemanın bir dönü-
şüm geçirerek ‘yeni normal’ sürecinden 
geçtiğini, seyirciler üzerinde kalan kapalı 
alana girme çekingenliğinin kolay kolay 
atlatılamayacağını, dijital platformların 
daha fazla tercih edilmeye devam edile-
ceğini söylemek mümkün. Öte yandan 
sinemanın, film izlemenin pandemi süre-
cinde sosyal hayattan izole olan insanlar 
için bir dayanak ve direnme noktası oldu-
ğu gerçeği de ortada. Bu anlamda sektö-
rün ve seyircilerin karşılıklı bir destek ve 
dayanışma ile bu zorlu sürecin üstesinden 
geleceği konusunda da herkes hemfikir...

Sinema; her krizde, sosyal olaylar-
da, doğal afetlerde ilk olumsuz 

etkilenen sektör. Yeni normal dedi-
ğimiz süreçte de maalesef bu özelliği 
değişmedi ve çok etkilendi. İnsanların 
kapalı alanda bir arada bulunup film 
seyretmeyi riskli bulması anlaşılabilir 
bir durum. Ama anlaşılamayan şey, 
çok benzer fiziksel koşullara sahip 
yerlerde yeme-içme, eğlence ve de-
ğişik sosyal etkinlikler için bir araya 
gelmekte sakınca görmemeleri. Bunu 
yerleşik bir sinema izleme kültürümü-

zün oluşmamasına mı, yoksa iyi film 
üretemiyor oluşumuza mı bağlamalı-
yız bilmiyorum. Ama şu gerçek maale-
sef önümüzde duruyor: Bu koşullarda 
yeni film üretmek imkânsız.

Çekilen filmler ticari dolaşıma gire-
mediği için yatırımlar geri dönmeyecek 
ve filmi üretenler borçlarını ödeyeme-
yecek. Sektörün bütün bileşenleri işsiz 
kalacak. Sinema salonları teker teker 
kapanacak. Yaşadığımız süreç, belki 
de sinemanın dijital platformların bir 
unsuruna dönüşmesini hızlandıracak. 

Bu da yeni tekelleşmelerin oluşmasına 
ve hatta içerikle ilgili dayatmalara ne-
den olabilecek.

Şimdi birileri “ne yapalım her sektör 
zorda, tek derdimiz sinema mı?” diye-
bilir. Kimbilir belki haklılardır. Ama 
unutmayalım. Eve kapanmaya zorunlu 
olduğumuz günlerde bize moral veren, 
hayata tutunmamızı sağlayan, umudu-
muzu tazeleyen, izlediğimiz filmlerdi. 
İyi ki sinema var dediğimiz zamanlar-
dan geçtik. Yarın da hep ihtiyacımız 
olacak sinemaya...

Sinema salonlarımız geçen sene 
de ciddi bir kriz yaşamıştı. 

2020’deki pandemi sebebiyle bu-
nun üzerine kondu. Bunun deva-
mında kapanan ve düzene isyan 
eden işletmeler oldu. Ama sinema 
sektörü yıllar boyu çeşitli badireler 
atlattı ve küçülse de yoluna devam 
etti. Bu küresel krizin bıraktığı iz 
gerçekten de üzücü. Ama nihaye-
tinde işletmeler de, sinemalar da 
kendine gelecektir. Zarar gören 
büyük oranda yerli popüler film 
yapımcıları gibi gözüküyor. Bu 
sebeple de kaliteli eserlerin, festi-
vallerde veya yasal dijital platform-
larda online olarak da olsa yayıl-

masına destek vermeliyiz. ‘Sinema’ 
yeni normale uygun bir şekilde bu 
eserlerin keşfedilmesi ile yine ken-
dini hissettirecektir.

Netflix, Apple TV+, Prime Vi-
deo önemli yatırımlar yapıyor. 
Bunu yerli filmlere de sıçratmaya 
başladılar. Bu sebeple de bütçeyi 
çıkaran veya kâra geçenin şu aşa-
mada kendini şanslı hissetmesi 
lâzım. Yasal dijital platformların 
ülkemizde daha yaygınlaşması ve 
işletmecilerimiz yapacağı bir olu-
şuma girmesi ise çok iyi olur. Bu 
sayede ‘yeni normalin sineması’ 
daha sağlıklı işleyecektir!

Çekilen filmler ticari do-
laşıma giremediği için 
yatırımlar geri dönme-
yecek ve filmi üretenler 
borçlarını ödeyemeye-
cek. Sektörün bütün bi-
leşenleri işsiz kalacak.

ATALAY TAŞDİKEN (YÖNETMEN)

KEREM AKÇA (SİNEMA YAZARI)

“ONLİNE SUNUM
KAÇINILMAZ”

EYLEM KAFTAN (YÖNETMEN)

Genelden önce kendi deneyimim 
özelinde konuşabilirim: Mart ayın-

da başladı pandemi. Mart-Nisan ayla-
rında pek çok festivale katılacaktım. Bir 
ay içerisinde üç-dört ülkeye gidecek ve 
yoğun bir tempoya girecektim. Biletler 
bile alınmıştı Mart ayındaki festivaller-
de Boston, İsviçre ve Belgrad’da gala ya-
pacaktık. Pandeminin ilk etkileri Avru-
pa’da hissedildiği için önce İsviçre iptal 
etti. Biletleri alınmış olmasına rağmen 
aynı hafta içerisinde art arda iptaller 
geldi. Ve büyük bir belirsiz dönemin içi-
ne girmiş olduk. Kendi adıma bu kadar 
yoğun bir tempoyu nasıl yetiştireceğimi 
düşünürken 100 gün evden çıkmadığım 
bir dönem yaşadım. 

‘Kovan’ın uluslararası yolculuğu ba-
har aylarında başlayacaktı. Ancak ba-
har döneminde hiçbir şey yapılamadı. 
Bir anda çoğu festival online yapmaya 
karar verdi. Ben online festivallere baş-
langıçta pek sıcak bakmadım. İzleyiciy-
le buluşmayı daha çok önemsiyordum. 
Ondan dolayı online birçok festivali 
uluslararası prömiyerini fiziksel yapsın 
diye reddettim. Hem de güvenli bul-
madığım için sıcak bakmadım. Böylece 
o sezonda hiçbir yerde gösterilmemiş 
oldu. Ama sonrasında yaz aylarında çok 
taze filmler uluslararası prömiyerlerini 
online yapmaya başlayınca mesela Sa-
raybosna Film Festivali çok uzun süre 
fiziksel yapacağız demesine rağmen o da 
festivale bir kaç gün kala online yapma-
ya karar verdi. Birçok dünya festivali de 
online yapmaya karar verince baktım ki 
bir şekilde güvenlik önlemleri alınıyor, 
hem de daha uzun süre sakladıkça film 
gün yüzüne çıkmamış olacaktı. Ben de 
online festivallere izin verdim. Ondan 
sonraki sonbahar döneminde benim 
için çok yoğun bir festival dönemi tekrar 
başladı. Eylül’de Ankara Film Festivali 
fiziksel olarak gerçekleşti. Aylar sonra 
yapılan ilk fiziksel festivaldi. Benim için 
çok büyük bir ödül filmin fiziksel olarak 
izleyiciyle buluşması. Sonbahar döne-
minde benim için yeni normal başlamış 
oldu. Biraz hibrit bir süreç başladı. Bir 
kısmı online bir kısmı fiziksel şeklinde 
ilerliyor tüm dünyada da.

Yasal dijital platform-
ların ülkemizde daha 
yaygınlaşması ve iş-
letmecilerimiz yapa-
cağı bir oluşuma gir-
mesi ise çok iyi olur. 
Bu sayede ‘yeni nor-
malin sineması’ daha 
sağlıklı işleyecektir!

“HER ŞEYE RAĞMEN UMUTLUYUM”
EMRAH KILIÇ (BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ ARTİSTİK DİREKTÖRÜ)

Pandemi sürecinden tüm 
dünyada en çok etkilenen 

sektörlerden birisi de sinema 
sektörü oldu. Sinema salonları 
kapandı, birçok festival iptal 
edildi, ertelendi ya da fark-
lı şekillerde dijital ortamlara 
taşınarak organize edildi. Si-
nema salonlarının kapanması 
ile birlikte sektörün en önemli 
damarlarından birisi büyük bir 
darbe almış oldu. Birçok filmin 
vizyon tarihleri belirsiz tarih-
lere ertelendi, sinema salonu 
zincirleri tüm ülkelerde büyük 
sorunlarla karşı karşıya kalmış 
durumda. Hem 
vizyon tarafında 
hem de festivaller 
tarafında sorunlar 
ortaya çıktı ve bu 
sorunlar birikmeye 
başladı. Vizyon ve 
festival süreçleri, 
filmler için ayrıl-
maz ve birbirlerini 
besleyen süreçler. 
Özellikle çok or-
taklı sanat sineması 
örnekleri, Avrupa’nın önemli 
festivallerinde görücüye çıktık-
tan sonra buralarda edindikleri 
etiket ve ivme ile tüm dünyaya, 
festivallerdeki film marketleri 
aracılığı ile satılmakta ve viz-
yon sürecine başlamaktalar. 
Dünyanın en önemli ve prestijli 
festivali olan Cannes Film Fes-
tivali pandemi sürecinde tama-
men online olarak düzenlenen 
ilk büyük festival ve film mar-
keti oldu. Cannes’ın online ya-
pılması üzerine birçok önemli 
yönetmen ve film bu sahnede 
yer almamayı tercih etti. Birço-
ğu fiziksel olarak düzenlenen 

Venedik Film Festivali’nde 
görücüye çıktı. Festivaller bir 
şekilde sürece hızlı bir şekilde 
uyum sağlamış, online çözüm-
ler üretmiş, kısıtlı kapasiteler 
ile her iki imkânı da kullana-
rak hibrit edisyonlar düzenle-
miş olsa da, filmlerin vizyon 
süreçleri hâlâ eksik ve pande-
minin etkisi altındaki sinema 
salonlarına ulaşmakta zorluk 
ve tereddütler çekiyorlar. İz-
leyicilerin pandemi sebebiyle 
sinema salonlarından uzak-
laşmış olması sektör adına en 
önemli tehlikelerden birisi 

durumunda ve pan-
demi sonrasında 
da sinema salonları 
ve izleyici bağla-
mında bir tedavi 
süreci gerekeceği 
aşikâr. 8. Boğaziçi 
Film Festivali’nde 
film gösterimleri-
ni fiziksel olarak, 
kapasiteleri yarıya 
indirilmiş sinema 
salonlarında fi-

ziksel mesafe, hijyen ve maske 
kurallarına göre düzenledik 
ve #HerŞeyeRağmen sloganı 
ile bu yılı başarılı bir şekilde 
tamamladık. İzleyicilerin ken-
dilerine ayrılan koltukları dol-
durmaları, filmlere gösterdik-
leri ilgi bize gösterdi ki, festival 
izleyicisi ve genel izleyici diye 
basitçe bir ayrım yapmak gere-
kiyor ve vizyona çıkan filmle-
rin izleyici sayılarına pandemi 
sürecinde baktığımızda festival 
izleyicisinin sinema ile kurdu-
ğu güçlü bağ sektörümüz adı-
na iyileşme süreci için her şeye 
rağmen bizlere umut veriyor.

Hem vizyon tarafında 
hem de festivaller ta-
rafında sorunlar ortaya 
çıktı ve bu sorunlar bi-
rikmeye başladı. Vizyon 

ve festival süreçleri, 
filmler için ayrılmaz 

ve birbirlerini besleyen 
süreçler. 
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GÜLCAN TEZCAN 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın ba-
şarılı genel müdürü Görgün Taner, 

pandemi sonrasında oluşan kaosa karşı 
tedbirlerini aldıklarını söyledi. Hiçbir 
şeyin yüz yüze olduğundan daha etkili 
olamayacağını bildiklerini belirten Ta-
ner’le yaptığımız derinlikli söyleşiyi su-
nuyoruz...

Pandemi ile birlikte oluşan kaygı ve 
endişenin hâkim olduğu dönemde kül-
tür ve sanat nasıl bir rol üstlendi?

Pandemi sürecinde kültür ve 
sanat, bilim, sağlık ve teknolo-
jiyle birlikte önemi en çok anla-
şılan alanlardan biri oldu. Evde 
kalmaya başladığımız andan iti-
baren dijital araçlar vasıtasıyla 
sanata sarıldık. Bu süreçte bir-
çok kültür kurumu koleksiyon-
larını, arşivlerini dijital olarak 
kullanıma sundu, sanatçılar in-
ternet üzerinden izleyicileriyle 
buluşacakları olanaklar yarattı. 

DİJİTAL ALANA AĞIRLIK

Dünya ölçeğinde sanat ve sanatçılar pandemi-
den nasıl etkilendi? Nasıl çözümler üretildi? 

İnsanların birbirlerinden fiziksel olarak 
ayrıldığı, toplu olarak bir araya geldiğimiz 
hiçbir etkinliğin eskisi gibi yapılamadığı bu 

dönemden en çok etkilenen alanlardan biri 
de kültür-sanat oldu. Konser, tiyatro ve sine-
ma salonlarının kendilerini nasıl döndürecek-
leri belirsizliğini koruyor, bu sektörde çalışan 
emekçilerin durumuna dair büyük endişeler var. 
Kültür-sanat üretimi ve tüketimi dijital alan dı-
şında hız kesmiş durumda. Aşı çalışmaları umut 
verici olsa da yaşamın eski ritmine ne zaman 
kavuşacağı belli değil ve her şey normale dönse 
bile kültür-sanat etkinliklerinin eski temposuna 
kavuşması bir süreç gerektirecek. Büyük endişe 
ve belirsizlikler barındıran bu dönemde, dünya 
çapında hükümetler kültür-sanat sektörlerine 
yönelik destek paketleri açıkladı. Yaratıcılık te-
melli projelerin desteklenmesine yönelik yeni 
fonlar oluşturuldu. Pandeminin ikinci dalgasıyla 
birlikte çoğu Avrupa ülkesinde desteklerin artı-
rılarak devam ettirildiğini gördük. Hükümetler 
büyük ölçüde kültür-sanat alanının hayatta ka-
labilmesi için önlemler almaya gayret gösteriyor. 

DEĞİŞİKLİK KALICI OLACAK

Yeni normale uyum sürecinde kültür sanat 
hayatı nasıl bir değişim ve dönüşüm yaşadı?

Küresel koronavirüs salgını, hepimizin ya-
şama ve iş yapma biçimlerimizi değiştirdi. Her 
alanda bir yeniden yapılanma süreci başlattı. 
Bu süreçten kültür-sanat alanı da payını alıyor. 
Sanatın izleyiciyle buluşma yöntemi değişti, di-
jitalleşti. Kültür sanat çevreleri, evlerde kalma-
nın bir sorumluluk halini aldığı şartlara hızla 
cevap verdi ve hem Türkiye’de hem de dünyada 
pek çok kültür kurumu arşivlerini dijital olarak 
izleyiciye açtı; birçok müzisyen sosyal medya 

kanallarında konserler verdi, tiyatro topluluk-
ları oyunlarını dijital ortamda oynadı. Dijital 
platformlardaki sanatsal faaliyetler, çocukların, 
gençlerin, yetişkinlerin iyi vakit geçirmelerine, 
iyi hissetmelerine yardımcı oldu. Bu süreçte 
kültür sanat aktörlerinin görünürlüğü de arttı.

Bu dönemde gözlemlediğimiz değişiklikler 
mutlaka bir ölçüde kalıcı olacak. Kültür-sanat 
alanında önümüzdeki dönemde de, dijital orta-
mın potansiyellerini keşfetmeye devam edeceğiz. 
Tabii ki bir etkinlikte fiziksel olarak bulunmanın, 
bir eseri ya da performansı bir sanat mekânında 
deneyimlemenin veya bir filmden çıktığınızda 
hissettiğiniz duyguyu yanınızdakilerle paylaşabil-
menin verdiği zevk her zaman benzersiz olacak. 
Nihayetinde değişmeyen şu ki kültür ve sanat, 
insanları düşünsel, duygusal ve fiziksel olarak bir 
araya getirmeye devam edecek. 

CİDDİ BİR RAPOR HAZIRLADIK

İKSV olarak yayınladığınız ‘Pandemi Sıra-
sında Kültür-Sanatın Birleştirici Gücü ve Ala-
nın İhtiyaçlar’ı başlıklı raporda ortaya çıkan 
tablodan bahsedebilir misiniz kısaca?

Bu metin, pandeminin başlangıcında, “Dün-
yada yaratıcı sektörlere yönelik ne tür destek-

SANAT, İNSANLARI BİR ARAYA GETİRMEYE DEVAM EDECEK
Yıllardır Türkiye’nin sanat gündeminin nabzını 
tutan İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü 
Görgün Taner ile Covid-19 sürecindeki faaliyet-
lerini konuştuk. Taner,  kültür-sanat alanında 
gelecekte de dijital ortamın potansiyellerini 
keşfetmeye devam edeceklerini söyledi.

ler açıklandı?”, “Türkiye’de kültürel 
alanda kamu desteğine ilişkin mevcut 
durum nedir?”, “Bugün Türkiye’de 
kültürel alanda hangi tedbirlere ihtiyaç 
duyuluyor?” gibi sorulara yanıt vermek 
üzere başlattığımız bir çalışmanın ürü-
nü. Metnin öne çıkardığı en önemli şey-
lerden biri, endişe ve belirsizlik barındı-
ran salgın sürecinde insanları bir araya 

getiren, rahatlatan, ilham ve umut ve-
ren sanatçıları ve kültür kurumlarını 
desteklemenin; kültürel hayatın sürdü-
rülebilirliğini güvence altına almanın ve 
ülke ekonomisine katkısını sürdürmek 
için kısa ve uzun vadeli önlemlerin alın-
masının ne kadar önemli olduğu. Me-
tinde dünyanın çeşitli ülkelerinde uygu-
l a n a n 

yaratıcı sektörlere yönelik destek me-
kanizmalarına odaklanan bir bölüm yer 
alıyor. Bu bölümde kültür-sanat sektö-
rü ve yaratıcı endüstrilere; bağımsız sa-
natçı, tasarımcı ve kültür çalışanlarına; 
fiziksel mesafelenme döneminde yapı-
lacak sanatsal üretime dair destekler 
ve kültür-sanat alanında yürütülen bil-
gilendirme ve savunuculuk faaliyetleri 
derleniyor. Türkiye’deki güncel duru-
ma odaklanan üçüncü bölümde de kül-
tür-sanat alanındaki kamu destekleri 
özetleniyor. Metnin son bölümünde ise 
Türkiye’de kültür-sanat dünyasının faa-
liyetlerine devam edebilmesi için mer-
kezi ve yerel yönetimler, özel sektör 
kurumları, uluslararası kuruluşlar ve bi-
reysel bağışçılara yönelik temel öneriler 
sunuluyor.

DAYANIŞMA ŞART!

Kültür Bakanlığı’nın ve sivil top-
lum kuruluşlarının kültür sanat 
hayatı konusunda destekleri hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Kültür Bakanlığı ilk günden iti-
baren ‘kültür hayatına nasıl destek 
olurum’ sorusunu sordu ve gördü-
ğüm kadarıyla bu konuda adım-
lar attı. Benim hem bakanlık hem 
sektörden beklentim ise öncelikle 
geniş bir çerçevede kültür sanat 
alanının aktörlerinin tanımlanması 
ve bu alandaki herkese eşit koşulla-

rın sağlanacağı bir destek mekanizması-
nın hayata geçirilmesi. Tanım itibariyle 
dağınıklık sergileyen ve finansal açıdan 
zayıf bu sektör aslında ülkenin gelece-
ğine damgasını vuracak olan yaratıcılık 
ve yenilikçiliğin de temel kaynağı. Hâ-
lihazırda yapılan destek çalışmaları da 
bu sayede daha uzun soluklu bir yapıya 
kavuşur. Sektörün aktörlerinin daha sık 
ve sadece kriz zamanlarında değil her 
zaman iletişimde olması gerekir. Bu sı-
kıntılı günlerden tek başına kurtuluşun 
olamayacağını, dayanışmanın anahtar 
kelime olduğunu hatırlatmak isterim.

Sanata ve sanatçılara destek nok-
tasında raporunuzu temel alan ku-
rumlar, projeler oldu mu? Toplumsal 
anlamda çok etkileyici dayanışma ör-
nekleri yansıdı basına. Sanatçılarla da-
yanışma konusunda siz nasıl örneklere 
şahit oldunuz?  

İKSV olarak bizim de bu dönemdeki 
önceliğimiz toplum sağlığını riske atma-
dan kültür ve sanat yaşamının canlılığı-
nı korumak, etkinliklerimizin sürdürü-
lebilirliğini sağlamak oldu. Sanatçıları 
desteklemek için birçok projeye imza 
attık; Stoneline desteğiyle hayata geçir-
diğimiz Müzisyen Destek Fonu, Netflix 
ve Sinema Televizyon Sendikası işbirli-
ğiyle yürüttüğümüz sinema-televizyon 
çalışanlarına yönelik destek projesi ve 
ülkemiz tiyatrosuna yeni yapıtların ka-
zandırılmasını hedefleyen, BKM, Das-
Das, ENKA Sanat ve Zorlu PSM ile 
birlikte başlattığımız “Ortak Yapım” 
ile kültür üretimine katkıda bulunma-
ya yönelik çalışmalarımızı sürdürdük. 
İstanbul Film Festivali’nin Köprüde 
Buluşmalar platformu, etkinliklerine 
çevrimiçi olanakları kullanarak devam 
etti. Dayanışma gerçekten bu dönemin 
kilit kelimelerinden biri. Tüm dünya 
dayanışma ve yaratıcılıkla, ortaya çıkan 
olumsuz koşulların üstesinden gelme 
çabasında.   

Sanatın izleyiciyle bu-
luşma yöntemi değişti, 
dijitalleşti. Kültür sanat 
çevreleri, evlerde kal-
manın bir sorumluluk 
halini aldığı şartlara 

hızla cevap verdi.

Pandemi elbette İKSV’nin normal şart-
lar altında tüm yıla yayılan etkinlik 

takvimini de etkiledi. Mart-Nisan ayla-
rında salgının hızlanmasıyla birlikte 39. 
İstanbul Film Festivali, 48. İstanbul Mü-
zik Festivali ve 27. İstanbul Caz Festiva-
li’ni ertelemek durumunda kaldık. Salon 
İKSV ve İKSV Alt Kat’ın faaliyetlerini 
durdurduk. Çalışmalarımızda YouTube 
kanalımıza öncelik vererek sanatseverle-
re evlerinde geçirdikleri dönemde nefes 
almalarını sağlayabilecek içerikler sunma-
ya gayret gösterdik. Arşivimizi tarayarak 
elimizdeki belgeselleri, performansları, 
sanatçı filmlerini ücretsiz olarak izleyici-
lerimize sunduk. YouTube üzerinden yeni 

projeler başlattık. Daha sonra da tüm tak-
vimimizi ve festival programlarımızı tek-
rar planladık. İstanbul Film Festivali, çev-
rimiçi gösterimlere başladı. Yaz aylarında 
açık hava gösterimleriyle, Ulusal Yarışma 
ve Ulusal Kısa Film Yarışmamızı tamam-
ladık, böylece ödüllerimizi sunmamız ve 
film endüstrisine katkılarımızı sürdürme-
miz mümkün oldu. Eylül ayında festivalin 
Uluslararası Yarışmasını ve Filmekimi 
Galalarını da tamamladık. Festival, yıla 
yayılan bir takvimle çevrimiçi gösterim-
lerine devam ediyor ve önümüzdeki yıl 
boyunca da devam edecek. İstanbul Mü-
zik Festivali bu yıl ilk kez tamamen dijital 
platform üzerinden izleyicilerle buluştu. 

İstanbul Caz Festivali, Eylül ayında açık 
hava konserleriyle gerçekleşti. Konser-
lerde yapılan kayıtlar, Ekim ayında yine 
dijital platform üzerinden tüm dünyanın 
erişimine açıldı. Daha önce sadece İstan-
bul’da takip edilebilen etkinliklerimiz, 
dijital platformlarımız sayesinde tüm Tür-
kiye’den takip edilebilir hale geldi. 5. İs-
tanbul Tasarım Bienali sergilerini de, 15 
Ekim-15 Kasım arasında, süresini biraz 
kısaltarak gerçekleştirdik. Bienalin çevri-
miçi programları 2021 Nisan ayına kadar 
devam edecek. Bugünlerde 24. İstan-
bul Tiyatro Festivali, yine hem çevrimiçi 
gösterimle hem de mekânlardaki perfor-
manslarla devam ediyor. 

ÇEVRİMİÇİ 
İMKÂNLARINI  
GELİŞTİRİYORUZ
İKSV’nin yıl içine yayı-
lan farklı disiplinlerde 
pek çok festivali var. Siz 
kurum olarak bu süreci 
nasıl geçirdiniz? Ulusal 
ve Uluslararası ölçekte 
ne tür iş birlikleri yap-
tınız? 

“Sürecin başlangıcından beri 

en büyük önceliğimiz kamu 

sağlığını riske atmadan kül-

tür-sanat etkinliklerinin devam 

etmesini sağlamak, sanat üre-

timinin ve sanatçıların sürekli 

olarak desteklenmesine katkı-

da bulunmak...” “Bir etkinlikte fiziksel olarak bulunmanın, bir ese-

ri ya da performansı bir sanat mekânında dene-

yimlemenin veya bir filmden çıktığınızda hisset-

tiğiniz duyguyu yanınızdakilerle paylaşabilmenin 

verdiği zevk her zaman benzersiz olacak. Kültür 

ve sanat, insanları düşünsel, duygusal ve fiziksel 

olarak bir araya getirmeye devam edecek.”
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PERDE İÇİN DİRENİYORUZ SON KRALİÇENİN AYAKKABISINA SERVET
“Şimdilik geçen seneki oyunlarımızla perdeleri açık tutmak için direniyoruz. Biraz bu şekilde zor nefes alıyoruz ama inanıyoruz ki 
devletimizin yeni destek projeleri ile yeniden nefes alabileceğiz ve eski günlerimizi yeniden yakalayacağız.”

Fransa’nın son kraliçesi ve Fransız Devrimi’nin tartışmalı isimlerin-
den Marie Antoinette’in ayakkabısı müzayedede rekor bir fiyata sa-
tıldı. Koleksiyonerlerin yoğun ilgisini çeken ayakkabının bugünlere 
kadar gelmesi ise Kraliçe’nin baş hizmetçisi Madame Campan’ın 
yakın arkadaşı Marie-Emilie Leschevin’in dikkati sayesinde oldu.

Pandemi sürecinden özel tiyatrolar 
nasıl etkilendi?

Tiyatrolar son 10 yılda ülke genelin-
de yeniden altın çağını yaşıyordu. Tabi 
ki ustalarımızın zamanındaki yaşanan 
altın çağ ile kıyaslanamaz ama hem se-
yircilerimizin ilgisi hem de ülke gene-
linde yeni sahnelerin açılmasıyla sek-
tör yeniden ayağa kalkmaya başlamıştı. 
Profesyonel insan gücü olarak birçok 
genç için her alanda iş imkânı sunu-
yordu. Ama pandemi ile birlikte yıllar 
içinde yakaladığımız bu kazanımlar ya-
vaş yavaş erimeye başladı. Birçok özel 
teşebbüs yatırımı olarak kurulan sahne 
pandemi sebebiyle kapanmaya başladı. 
Sektörde birçok genç yevmiye usulü 
çalıştığı için oyunlar durduğundan iş-
siz kalmış oldu. Her ne kadar devam 
etmeye çalışsak da bu gençlerimizin 
sektöre olan güvenini kaybetmekten 
çok korkuyorum. Kapanan sahneleri 
yeniden yapabiliriz ama bu gençlerin 
cesaretini kaybedersek çok zor topar-
lanabiliriz. 

Devlet ve yerel yönetimlerin destekle-
ri yeterli oldu mu? Kriz yönetimi konu-
sunda başarılı olabildik mi?

Dünya çapında böyle bir krizi hiç 
kimse beklemiyordu. Krizin ilk günleri 
herkes için büyük bir belirsizlikti. Ama 
hem devletimizin hem de belediyelerin 
gösterdikleri sağduyu ve pozitif tutumla 
karşılıklı görüşmelerimizin sonucunda 
bir yol haritası çizmiş olduk. Devletimiz 
ve yerel yönetimler bu çizilen yol hari-
tasını gerçekleştirmek için samimiyet-
leriyle ellerinden geleni yaptılar. Tabi 
ki krizin yaralarını sarmak ve sektörün 
kaybettiği kazanımları yeniden kazan-
ması için çok daha desteğe ihtiyacımız 
var. Ama güveniyoruz ki imkânlar doğ-
rultusunda yeni destek projeleri ile yal-
nız bırakılmayacağız.

HER ŞEY BİR ANDA DURDU

Özel olarak siz bu sürece nasıl yaka-
landınız? Şu anda ne durumdasınız?

Geçen sene Profilo Kültür Merke-
zi’ni hiçbir destek almadan kendi öz 
kaynaklarımızla A’dan Z’ye yeniledik. 

Üstüne üstlük sahnesiz tiyatroların ya-
şadığı sıkıntıları çok iyi bildiğimiz için 
aynı paydaşlarımızdan çok daha az bir 
sahne kiralama bedeliyle birçok tiyatro-
ya destek olduk. Yani özetle tiyatrodan 
kazandığımızı gene tiyatroya yatırmış-
tık. Pandemi ile birlikte tüm oyunları-
mız bir anda durdu. Mevcut yatırımları-
mız da geçmiş birikimlerimizi tükettiği 
için çok zorlandık ama kimseye mahcup 
olmadık. Kısa çalışma ödeneği, uzun 
vadeli krediler ve Kültür Bakanlığımı-
zın destek projeleri ile yavaş yavaş düz-
lüğe çıkmış olduk. Bu süreçte hiçbir ça-
lışanımızı kaybetmedik. Hatta aramıza 
yeni bir arkadaşımız bile katıldı. Sezon 
başında yeni projeleri ufak ufak planla-
maya başlamıştık ama bu son gelişme-
lerle birlikte her şeyi biraz öteledik ama 
asla vazgeçmedik. Şimdilik geçen sene-
ki oyunlarımızla perdeleri açık tutmak 
için direniyoruz. Biraz bu şekilde zor 
nefes alıyoruz ama inanıyoruz ki devle-
timizin yeni destek projeleri ile yeniden 
nefes alabileceğiz ve eski günlerimizi 
yeniden yakalayacağız.

Fransa’nın son kraliçesi Maria Anto-
inette’in ayakkabısı müzayedede 43 

bin 750 avroya satıldı. Müzayede Versay 
kentinde Osenat Müze Evi’nde gerçekleş-
ti. Son Kraliçe Marie Antoinette’in açık 
artırmaya çıkarılan ayakkabısı ipek ve keçi 
derisi karışımından deri tabanlı beyaz bir 
ayakkabı. Ayakkabının diğer özellikleri ise 
şunlar: Topuk uzunluğu 4,7 cm, ayakkabı 
numarası 36, uzunluğu ise 22,5 santimetre. 
Marie Antoinette’in ayakkabısının bugün-
lere gelmesi ise Kraliçe’nin baş hizmetçisi 
Madame Campan’ın Prevoisin’deki yakın 
arkadaşı Marie- Emilie Leschevin ve to-
runlarının ayakkabıyı saklaması sayesinde 

oldu. Kraliçe’nin ayakkabısının 8-10 bin 
avro değerinde olduğu fakat uluslararası 
koleksiyonerlerin yoğun ilgisi sayesinde 
değerinin üzerinde satıldığı belirtildi.

Fransa Kralı 16. Louis ile evli olan Ma-
rie Antoinette, görkemli hayatı ve ölümüy-
le Fransız Devrimi’nin en unutulmaz isim-
leri arasında yer aldı. Ülkenin tartışmalı 
isimlerinden olan Kraliçe Marie, Versay 
Sarayı’nın kaynaklarını müsrif şekilde kul-
lanması ile tanınıyor. Diğer taraftan, Fran-
sa’nın ekmek kıtlığı çektiği zamanlarda 
“Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!” 
sözü de Kraliçe Marie’ye mal edilmiştir.

Amsterdam’da bulunan dünyaca 
ünlü Van Gogh Müzesi ve Hol-

landa’nın en büyük ikinci koleksiyonu-
na sahip Kröller-Müller Müzesi, Van 
Gogh Worldwide veri tabanı projesi 
sayesinde ülkedeki müzelerde bulunan 
1000’den fazla Van Gogh eserini dijital 
medyada erişime açtı.

Küresel salgın nedeni ile tedbirle-
rin artırıldığı Hollanda’da ülkenin en 
önemli iki müzesi olan Van Gogh ve 
Kröller- Müller Müzesi, sanatseverle-
re kapılarını dijital ortamda açtı. Proje 
5 Kasım’da Van Gogh Worldwide ismi 
ile başlatıldı. Veri tabanındaki iş birli-
ği ise RKD – Hollanda Sanat Tarihi 
Enstitüsü ile Hollanda Kültür Mirası 
Ajansı Kültürel Miras Laboratuvarı ile 
gerçekleştirildi.

Veri tabanında Van Gogh’un üzerin-

de çalıştığı eskizler, tablolar ile birlikte 
binden fazla eser bulunuyor. Bu büyük 
projenin ortak paydaşlarında Gronin-
ger Müzesi, Rijksmuseum, Boijmans 
Van Beuningen Müzesi de yer alıyor.

Veri tabanında Van Gogh’un işçi 
sınıfını çizdiği resimler, ustalık döne-
minde çizdiği manzara resimleri gibi 
birçok kıymetli eser var. Diğer taraftan 
veri tabanında Van Gogh’a ait oldukça 
fazla eser seçeneği dikkat çekiyor. Bu 
eserlerden bazıları ise restorasyon ra-
porları, potansiyel hasarlar gibi teknik 
bilgilerin yer aldığı kaynaklar. Veri ta-
banında Van Gogh’un aile üyeleri ve 
diğer sanatçılarla yapmış olduğu yazış-
malarla ilgili alıntılar da yer alıyor.

Sergiye, Van Gogh Worldwide adlı 
internet sitesinden ulaşılabilir.

Ünlü İngiliz pop art sanatçısı Da-
vid Hockney küresel salgında 

evlere kapananlar için umudun res-
mini çiziyor. Sanatçı, nisan ayında 
koronavirüs sebebi ile evlere kapanan 
İngiltere’ye neşe ve umut yaymak için 
Ipad’inden renkli çizimler yapıp pay-
laşmıştı. Ünlü sanatçı, 
Avrupa’nın virüsün ikinci 
dalgasının da sert geçir-
mesi sebebiyle yeniden 
evlere kapanan İngiltere 
için iki dijital çizim daha 
yaptı ve paylaştı. Ressam 
Hockney’in geçen hafta 
ürettiği çizimler, sanat-
çının izolasyona devam 
ettiği Normandiya’daki 
evinin manzarasına denk 

gelen pastoral sahneler ve doğa tas-
virlerini içeriyor.

Sanatçı çizimleri ile sonbahar mev-
siminin güzelliğinin ıskalanmaması 
için sanatseverlere şu mesajı verdi: 
“Sonbaharı da iptal edemeyecekleri-
ni unutmayın.”

Sanatçı karantina günlerinde 
Ipad’inden çizim yapmanın yanı sıra 
önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan 
Londra Kraliyet Akademi’ndeki bü-
yük sergisi için de hazırlıklarını sür-
dürüyor. Hockney sergide değişen 

mevsimleri yansıtan 
çalışmalarına da yer 
verecek. Bu parçalar-
dan bazıları hâlihazır-
da Paris’teki Galerie 
Lelong’da devam eden 
serginin de bir parçası 
olacak. The Art Newspa-
per’a göre Hockney, yıl 
içinde 220 eseri tamam-
lamaya hazırlanıyor. 

“GENÇLERİ KAYBEDERSEK ZOR TOPARLARIZ”
ABDULLAH KAAN BAŞKIRAN (İSTANBUL TEMAŞA TİYATRO GENEL KOORDİNATÖRÜ)

Pandemi ile birlikte özel 
tiyatrolarda yıllar içinde 
yakaladığımız kazanım-
lar yavaş yavaş erime-
ye başladı. Birçok özel 
teşebbüs yatırımı olarak 
kurulan sahne pandemi 
sebebiyle kapanmaya 
başladı. 

Dünya ölçeğinde ve ülkemizde kül-
tür sanat hayatı pandemiden nasıl 

etkilendi? 

Kovid 19 kültür hayatını duraklattı, 
bitirdi diyebiliriz. Salgın, bütün festival-
ler, özel etkinlikler, konser salonlarını 
sadece müzik için değil bütün kültür 
sanat alanlarında kapanmaya götürdü. 
Tabi ülkemiz de dahil olmak üzere bu 
durum kültür sanat sektörünü derinden 
yaraladı ve özellikle ekonomik anlamda 
çok daha gerilere götürdü. Avrupa’da 
kültür sanat ile ilgili ülkemizden daha 
farklı ve olumlu anlamda yaklaşımlar 
gerçekleştirildi. O anlamda oradaki 
profesyoneller süreçten etkilenseler de 
ülkemizdeki sektör çalışanları kadar 
sarsılmadılar. Dünyada ve Avrupa’da 
vaziyet özetle böyle. 

Ülkemizdeki duruma gelecek olur-
sak yaklaşık bir senedir kültür sanat 
alanında bir faaliyet söz konusu de-
ğil. Yaz döneminde ufak esneklikler 
oldu. Ama bunların hiçbiri kültür sanat 
sektörünü olumlu anlamda etkileye-
bilecek bir hale dönüşemedi. Çünkü 
mekânların açılış kapanış saatleri, sayı 
sınırlamaları ve hâlâ insanların kapalı 
alanlarda virüs kapmaktan endişe et-

meleri kültür sanat hayatını genel an-
lamda bitirdi. Devlet, kültür sanat ça-
lışanlarına bu anlamda yeterli ölçüde 
destek sağlayamadı. Geçimini sahne-
den sağlayan milyonlarca insan evleri-
ne ekmek götüremiyor bir senedir. 

POPÜLER SANATÇILAR ŞANSLI

Sanatçılara destek noktasında bazı 
adımlar atıldı. Peki sizce neden kriz 
doğru yönetilemedi? 

Kültür sanat sektörü ile ilgili olan sı-
kıntıları iyi biliyorum. En başından beri 
bu sürecin takibindeyim. Hiçbir şekilde 
bu sektör emekçilerine reel manada ula-
şan bir katkı ve yardım olmadı. Popüler 
sanatçıların tabii ki yıllar içinde sektör 
normal iken edindikleri kazanımları, 
birikimleri onları bir bu kadar daha gö-
türmeye belki müsaittir ama ben kirası-
nı, faturasını ödeyemeyen hatta intihar 
ettiğini duyduğum müzisyenlerden bah-
sediyorum. Belki devlet bu anlamda et-
kinlikler yaptı ama o etkinlikler sadece 
popüler sanatçılar için geçerliydi. Sek-
tör maalesef hiçbir şekilde buradan isti-
fade edemedi. Bunun elbette sebepleri 
vardır. Kimisi bu durumu kültür sanat 
alanının kayıt dışı bir endüstri olmasına 
bağlıyor. Devlet kayda almakla, yönet-

mekle ve bir başıbozukluk varsa bunu 
çözmekle mükellef. Sonuçta bu insan-
lar vergisini veren, faturasını ödeyen, 
her şekilde devletine karşı sorumluluk-
larını yerine getiren insanlar. Devletin 
bu anlamda bütün sektörü kapsaması, 
kucaklaması, ayakta tutmaya çalışması 
gerekirdi ama bu olmadı. Bunu samimi 
bir eleştiri olarak dikkate almalarını 
rica ederim. 

Siz sürece nasıl yaka-
landınız, şu an ne du-
rumdasınız?

Mart ayında Erkan 
Oğur ve Derya Türkan 
ile beraber Old Mu-
sic Projesi’nin Avrupa 
turnesindeydik. Uçuş 
yasağı ile beraber tur-
nemiz yarıda kesildi 
ve apar topar Tür-
kiye’ye döndük. O 
vakitten bu vakte 
kişisel olarak in-
ternet üzerinden 
gerçekleştirdiğim 
bir, iki etkinlik ya 
da mini konser 
faaliyeti dışında 

hiçbir şey yapmadım. Ama şimdi bakı-
yorum başlangıca nazaran biraz daha 
barışığım bu süreçle. Üretimlerime, 
albüm projelerime gücüm yettiği kadar 
hız verdim. Beni dinleyenlere, takip 
edenlere bir şeyler verme aşkıyla çalış-
maya gayret ediyorum. Sadece evden 
stüdyoya, stüdyodan eve gidiyorum. Bu 
kadar olumsuzluğun içinde olumlu şey-

ler de oldu; güzel müzikler ve al-
büm projeleri hazırladım. Yakın 
zamanda üç ayrı albüm yayınlaya-
cağım. Şu an bunların heyecanı ve 
enerjisiyle doluyum. Yine yasakla-

malar geldi. Bizim için akıbet 
pek değişmediğinden bir 

şey fark etmiyor. Bu her-
kes için büyük bir sınav 
oldu. Devletin kültür 
sanat çalışanlarının so-
runlarını ciddi anlam-
da ele alması; destek 
ve katkı sağlayabile-
cekleri bir mekanizma 
geliştirilmesi gerekiyor. 

Bu sanatçılar kolay ye-
tişmiyor. Umarım bundan 
sonraki süreçlerde devlet 

bu noktaya da önem verir. 

“DEVLET DESTEĞİ HERKESİ KAPSAMALI ”

VAN GOGH ARTIK ÇEVRİMİÇİ

SALGINA RAĞMEN UMUT HEP VAR

COŞKUN KARADEMİR (MÜZİSYEN)

Kraliçe Marie Antoinette, Fransız Devrimi sırasında, 1793 yılında 
başkent Paris’te giyotinle idam edildi. Kraliçe’nin hayatı çok sayıda 

filme ve kitaba konu oldu.
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Türk müzİğİ dünyaya
arp İle taşınacak 

Saray Tİyatrosu’ndan tuvalete
Ünlü arp sanatçımız Şirin Pancaroğlu yepyeni bir proje ile gündemde... Türk Arpı Projesi, dünya müzik 
kültüründe tabiri caizse parmak izimizi oluşturacak. Bu çalışmanın içinde arpı Türkiye’de yaygınlaştırmayı 
hedefleyen yerelde basit bir arp üretim hazırlığı da yer alıyor.

İPEK TANIR

Dünyaca ünlü arp sanatçımız Şirin Pan-
caroğlu uzun zamandır üzerinde çalıştı-

ğı Türk Arpı Projesi ile Türk müziği eserle-
rini arp için düzenliyor. Pancaroğlu ve proje 
ekibi böylece dünya müzik kültüründe bir 
nevi parmak izimizi oluşturmayı hedefliyor.

Ünlü sanatçı Pancaroğlu’na Türk Arpı Proje-
si’ne dair merak ettiklerimizi sorduk. İşte soru-
larımız ve sanatçımızın verdiği cevaplar...

Türk Arpı Projesi nedir? Hangi paydaş-
larla hayata geçiriyorsunuz? 

Türk Arpı Projesi, Türk müziği kültürün-
deki kadim eserler ve bu kültürle dokunmuş 
güncel besteler için bir nota koleksiyonu, 
bunu destekleyici çok yönlü bir kaynak oluş-
turma ve de ülkemizde bu çalgıyı yaygınlaş-
tırma projesidir. Müzik cephesinde Türk 
müziği eserlerini arp için düzenleyerek, arp 
üzerinde yaşatıyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla 
Türk Arpı Projesi, dünya müzik kültüründe 
bir nevi parmak izimizi oluşturacak. Bu mü-
zikle birlikte arpı Türkiye’de yaygınlaştırma-
yı hedefleyen yerelde basit bir arp üretim ça-
lışması da yer alıyor. Aynı zamanda yine bu 
nota koleksiyonu üzerine temellenen eğitim 
videoları, performans videoları gibi inter-
net için dijital içerikler de hazırlanarak 
ülkemizde kuracağımız bir eğitim 
portaline yüklenecek. 

Arp Sanatı Derneği üyelerinden 
proje özelinde bir araya gelen ve her 
biri alanlarında uzman bir ekip, pro-
jenin farklı iş kollarını yürütüyor. 

Batılı bir enstrüman olarak bil-
diğimiz bu enstrümanı Türk arpı 
olarak tanımlamanızın nedeni 
nedir? 

Arpın batılı bir çalgı olduğu dü-
şüncesi oldukça yaygın ama doğru 
bir bilgi değil. Arp, aslında insanlık 
tarihinin en kadim çalgılarından 
olması sebebiyle, geçmişten gü-
nümüze pek çok müzik geleneği 
içinde yer bulmuş bir çalgı. İcra 

edildiği müzik kültürünün içinde farklı ebat, 
biçim ve ses rengine sahip olarak karşımı-
za çıkabilir. Arpın Türkiye coğrafyasındaki 
varlığı da esasında çok eski dönemlere da-
yanıyor. Geleneksel müziğimiz ile de görün-
mez fakat işitilir bağları bulunuyor. Bu nok-
tada zamanında müzik geleneğimiz içinde 
oldukça sevilen bir arp türü olarak “çeng” 
den bahsetmek yerinde olur. Çeng, 11.-17. 
yüzyıllar arasında saray kültürümüzde varlık 
göstermiş bir kucak arpıdır. 17. yüzyıl son-
rasında teknik yapısı itibariyle müzikteki 
gelişmelere uyum gösterememesi sebebiyle 
yerini farklı çalgılara bırakmış. Bugün Türk 
arpı tanımıyla ifade etmek istediğimiz, çeng 
çalgısının günümüzde yerini alan mo-
dern arp aracılığıyla, geleneksel mü-
ziğimizle yeniden buluşma, bir ku-
caklaşma sağlamaktır. 

Türk müziğinin arpa uyumunu ne zaman 
fark ettiniz? Repertuar anlamında ne za-
mandır böyle bir arayış içindesiniz? 

Aslında süreç çeng ile başladı. 2006’ya da-
yanıyor. Çengi tekrar var etmek üzere yola 
çıktığımda tabii çalınacak müzik de önemli 
bir başlık olarak karşımda duruyordu. Çeng 
kaybolmuş bir çalgı olduğu için çeşitli des-
teklerle yaptığımız çalışmalar aslında onu 
küllerinden yeniden doğurmaya benziyordu. 
Çalgı üretimiyle birlikte “nasıl bir müzik?” 
sorusu belirdi. Eski kaynaklara bakmaya 
başladım. Sonra fark ettim ki eski eserleri-
miz pekâla modern arplarla da çalınabilir. 

Çengin ayak uyduramadığı noktalar-
da modern arp kendi imkânlarıyla 
yeni kapılar araladı. Ancak uyum 
her daim net bir şekilde kendini 
gösterdi. Bir müziğin içine bir çalgı 

var olmuşsa, o uyum her daim var-
dır, belli kısıtlarla da olsa. Bu noktada 

Bora Uymaz ile 2013’ten beri yaptığımız 
çalışmalar arp-Türk müziği birlikteliğini 

çok farklı ufuklara taşıdı ve açılımlar sağla-
dı. Burası bir laboratuvar gibi çalıştı. Yani 
çeng tüm Türk müziğini seslendiremez, 
keza arp da ama çeng kendine has rengi ile 
nağmelere çok farklı bir kimlik kazandıra-
bilir. Öte taraftan arp çok imkânlı bir çalgı 
ve evet tampere seslere akortlu olduğu gibi 
farklı akortlarla da çalınabilir. Bir başka 
deyişle Türk müziğinin her türlü perde 
düzenine uyum sağlayamaz ancak bazı du-
rumlarda sazın kendi imkânlarının Türk 

müziğinin ufkunu da genişletebildiğini 
gördük.

PROJENİN KİTLESİ HAZIR BİLE

Proje hangi aşamalarla hayata 
geçirilecek? Bu anlamda bi-

zim müziğimizin notalarını 
arpla seslendirmek için 
nasıl bir beklenti var?

Projenin nota ko-
leksiyonu oluşturma 
aşaması bir arşiv 
yaklaşımıyla ilerle-
yecek. İcra ve eği-

tim çalışmaları kapsamında yazılı, 
işitsel ve görsel materyaller hazırlanacak. 
Müzik ekibinin taradığı el yazmalarından 
başlanarak nota edisyonu, arp için düzen-
leme, dijital yazım ve yayın çalışmalarının 
ardından, performans videoları ve uzaktan 
eğitim modülleri oluşturulacak. Nota yazım-
ları için aslında malumunuz biz yazmadan 
da çalabiliyoruz. Yurt dışında yaptığımız 
konserlerde farklı ülkelerden arp sanatçı-
ları eserlerimizi dinledikten sonra notaları-
nı talep ettiler. Bu zaten işin en başındaki 
itici güçtü. Dolayısıyla projenin halihazırda 
var olan hedef kitlesi dahi bizi heyecanlan-
dırıyor. Öte yandan, Türkiye’deki dinleyici 
açısından da ilgi uyandırdığını şimdiden 
görüyoruz. Aidiyet hissettikleri duyguları 
alışık olmadıkları bir tınıyla deneyimlemek 
enteresan olacak onlar için, hâliyle buna yö-
nelik bir beklentileri var. Ve çok daha fazla 
hevesli arp çalmaya başlayacak!

Uzun yıllardır müzikal anlamda arayış-
larınız olduğunu biliyoruz. Klasik müziğin 
kalıplarını zorlayan bu arayışınız içerisinde 
Türk Arpı Projesi nasıl bir yerde duruyor?

Bu arayışın en yüksek noktası, bir tür çatı-
sı diyebiliriz. Açıkçası tüm davamı kapsıyor! 
Yıllar içerisinde hem derneğimizde, hem 
şahsımda, hem de Arpist Meriç Dönük, 
besteci Bora Uymaz gibi yakın çalışma arka-
daşlarımın nezdinde birikmiş deneyimlerin, 
geliştirilmiş çözümlerin, yaratıların birleşip 
hem ülkemize hem de arp dünyasına dön-
düğü yer olarak tarif edebilirim.

AYŞE ŞAHİNBOY DOĞAN

Tarihler 11 Ocak 1859’u gösterdiğinde, 
tiyatro dünyasına dair ilk haberlerin ve 

yazıların çıktığı Ceride-i Havadis gazete-
sinde Sultan Abdülmecid’in yeni yaptırdığı 
tiyatro binası müjdeyle duyurulur: ‘’Padişa-
hımızın emriyle kendilerine mahsus gayet 
süslü, eşsiz bir tiyatro yeri düzenlenmiştir. 
Lazım olan her şeyi de tamamlanmış oldu-
ğundan... Padişahımız orayı şereflendirmiş-
lerdir. Bir lütuf olarak izin verdikleri için 
hükümet adamları da gelmişlerdir.’’ 

6 Mart 1858 tarihli Journal de Cons-
tantinople’da yer alan haberde ise tiyatro 
binasının detayları şöyle anlatılır:

“Dolmabahçe Sarayı Garabet Balyan ve 
oğulları tarafından tasarlanmıştır. Saray 
Tiyatrosu’nun mimarları olarak Schau, 
Diéterle ve Hammond’un adı geçmekte-
dir. Üç yüz kişiyi alabilecek kapasitesiyle 
otuzdan fazla locaya sahiptir. Neo-klasik 
üsluptaki bina yapıldıktan sonra, Fransız 
dekoratör Séchan’ın ellerine teslim edil-
miştir. Saray-devlet erkânının her birine ait 
ayrı kapılardan girişi vardır. Abdülmecid’e 
ait özel odalara bitişik, zemini kiraz rengi 
üzerine sırma işli, cumbalı Saltanat locası, 
sahnenin karşısında merkezi biçimde birin-
ci katın tamamını kaplar. Duvarları altın ve 
ipekle donatılan, ‘Hanım Sultanlar’a hare-
ket imkânı da veren geniş locası kafeslidir. 
Tavan, imparatorluğun rengi olan gelincik 
kırmızısı kumaşla kaplıdır. XV.Louis tarzı 
döşenmiştir. Tiyatro salonu Versay Sarayı 
Operası ile aynıdır. Locaları birbirinden 
ayıran korinth tarzı bir sıra sütun yer alır. 
Kolonların arasındaki parlak ışık saçan 

avizeler gaz yağıyla aydınlanan salonu gün 
ışığı gibi aydınlatmaktadır. Parterde kol-
tuklar bulunmaktadır.” 

İLK OYUN: ‘ŞAİR EVLENMESİ’

Bina, Mızıka-i Hümayun Okulu’nun öğ-
rencileri tarafından da kullanılır. İlk Türk-
çe oyun ‘Şair Evlenmesi’ de bu tiyatroda 
oynanmak üzere ısmarlanır. Sultan Ab-
dülmecid’in Saray Tiyatrosu’nu son ziya-
reti 16 Nisan 1861’de gerçekleşir. Vekiller, 
yüksek dereceli memurlar da davetlidir. 
25 Haziran 1861’de Abdülmecid’in ölümü 
üzerine “Saray Tiyatrosu” etkinliklerinin 
sona erdiği belirtilse de, Abdülaziz devrin-

de de bir süre faal olmaya devam eder. 

2020 yılının son aylarını geçirdiğimiz şu 
günlerde bu açılışıyla göz dolduran yapı-
nın hüzünlü hikâyesinden bahsetmek ve 
yeniden hatırlatmak isteriz. Kültürel mira-
sımızın önemli eserlerinden biri olarak mu-
hafaza edilmesi gerektiği halde 1937’de yol 
yapımı dolayısıyla yıkılan binadan arta ka-
lanlar ve Saray Tiyatrosu’nun acı akıbetin-
den yazar Haluk Y. Şehsuvaroğlu “İstanbul 
Sarayları” kitabında şöyle bahseder:

“…Sultan Abdülmecid’in yaptırdığı ve 
1859’da Naum Tiyatrosu’nun sergiledi-
ği Scaramuccia operasıyla açılan tiyatro, 
1863’te yanmış, uzun süre bakımsız kalan 
ve üzerinden yol geçen tiyatrodan geriye 
kalan oda, 1990’ların sonuna dek ‘tuvalet’ 
olarak kullanılmıştır”

Avrupa’daki emsalleri arasında başarılı 
bir yapı olarak görülen Dolmabahçe Saray 
Tiyatrosu’nun şimdi yerinde eski adıyla 
İnönü Stadı yer alıyor. 1945 yılında stad 
yapılırken Saray Tiyatrosu’ndan kalan 
son kısımlar da tamamen yıkılır. Binanın 
üzerinden yol geçer. Şehsuvaroğlu’nun da 
belirttiği gibi geriye kalan küçük müşte-
milat Gümüşsuyu Parkı içinde uzun yıllar 
umumi tuvalet olarak kullanılır. O yıllarda 
Milli Saraylar yetkilileri tuvaletin kullanıl-
maması ve kaldırılması için mücadele et-
tiyse de başarılı olamaz. 

YOL İNŞAATINA FEDA EDİLDİ

Böyle tarihi bir yapıyı koruma nokta-
sında nasıl da umarsız bir tutum içine gi-
rildiğini ne yazık ki kayıtlardan üzülerek 
okuyoruz.

Mimar Sinan Genim, Saray Tiyatro-
su’nun hangi akla hizmet bir zihniyetle yok 
edildiğini “Konstantiniyye’den İstanbul”a 
kitabında şöyle anlatır: 

‘’Yazık olmuş işlerden bir tanesi. Lütfi 
Kırdar döneminde Taksim’i Dolmabah-
çe-Beşiktaş yoluna bağlamak için yıkılıyor. 
Çok hoş bir binaydı. Restore edilebilirdi 
ama Cumhuriyetin o sıradaki öncelikleri 
farklı. Reddettikleri bir kültürün yapıla-
rını korumak öncelikli bir anlayış değildi. 
Yol yapmak o dönemin insanları için her-
halde daha öncelikliydi.”

Beşiktaş’tan Maçka’ya çıkarken, artık 
eski tozlu evrakların arasında kalmış bu 
şahane yapının hüzünlü çığlığını duyar gibi 
oluyoruz. Hâlbuki o yapı günümüze ulaş-
tırılabilir, herhangi bir sebeple ayakta tu-
tulamıyorsa bile hakkında malumat almak 
isteyenler için görsel olarak da zengin bir 
arşiv olarak tutulabilirdi. Toplum hafızası-
nın en önemli uyarıcıları tarihi yapılar ve 
biz bunları koruma noktasında geçmişte 
çok hatalar işlemişiz maalesef. Zengin bir 
tarihin, medeniyetlerin geçiş yaptığı bir 
coğrafyanın tam kalbinde, İstanbul gibi bir 
şehrin ruhunu oluşturuyor böyle yapılar. 
Ve biz ancak araştırma yaptığımız zaman 
kaybettiğimiz bu eserlerin varlıklarından 
haberdar olabiliyoruz.

Türk Arpı Projesi arp repertuarında 
nasıl bir yere denk geliyor? Nasıl bir 

katkı sağlayacak sizce?

Türk Arpı Projesi kapsamında çalı-
şılan nota koleksiyonu, müzik kültürü-
müz içinde arp çalgısıyla icrası mümkün 
olabilen Nihâvend, Nikriz, Rast, Kürdî 

gibi yaklaşık 20 makamdan besleniyor. 
Koleksiyon kapsamında Abdülkadir 
Meragi, Gazi Giray Han, Ali Ufkî, Kan-
temiroğlu, Neyzen Tevfik, Bora Uymaz 
gibi 14. yüzyıldan günümüze, değerli 
müzisyenlerin eserlerini çalışıyoruz. 
Türk Müziği’nin kadim ve güncel eser-

lerini arp çalgısına uyarlayarak, dünya-
nın bambaşka noktalarında yaşayıp da 
müzik geleneğimizi tanımayı heyecan 
duyarak bekleyen arpistlere yönelik bir 
nota yayını dizisini hayata geçiriyoruz. 
Projemizde bu koleksiyonun yanı sıra 
icrâ çalışmalarını desteklemek üzere 

görsel ve işitsel içeriklerden oluşan ve 
çok önemsediğimiz bir eğitim başlığı 
da bulunuyor. Eğitim başlığına ilaveten 
arpı Türkiye’de yaygınlaştırmak için bir 
dizi çalışmayı da proje kapsamında çalı-
şacağız. Bunlar çalgı yapımı ve eğitmen 
eğitimi gibi başlıkları içeriyor.

TÜRK ARPI PROJESİ 20 MAKAMDAN BESLENİYOR

Şirin Pancaroğlu, projenin çok bo-

yutlu olduğunu söylüyor ve çalgı 

yapımı ve eğitmen eğitimi başlık-

larını da içerdiğini belirtiyor.

Sahip olduğumuz kültürel mirası koruma konusunda yeterince başarılı olduğumuz söylenemez. Bunun en acı örneklerinden 
biri Avrupa’daki emsalleri arasında başarılı bir yapı olarak görülen Dolmabahçe Saray Tiyatrosu. 1945 yılında İnönü Stadyumu 
yapılırken yıkılan tiyatronun geriye kalan müştemilatı ise uzun yıllar umumi tuvalet olarak kullanıldı.

Dolmabahçe Saray Tiyatrosu, 
şehrin kültür hafızasının en 

önemli eserlerinden biri idi. Birçok 
tarihi mirasımıza nasıl kıydı isek, bu 
binayı da yok ettik.
Bu noktada şehrin ruhunu ve kültür 
hafızasını geleceğe aktarmak için 
birey olarak herkese görev düşü-
yor. Hafızamızı korumamız gerekir, 
yoksa gelecekte kim olduğumuzu 
hatırlatmakta güçlük çekeceğiz. 

MİMARİ HAFIZAMIZI 
KORUMAK GEREKİR

1857 tarihli ve Robertson & 
Beato imzalı bir fotoğrafta 
Dolmabahçe Saray Tiyatro-
su’nun inşa halinde olduğu 
görülüyor.

Jacques Pervititch tarafından ha-
zırlanan 1926 tarihli Dolmabahçe 
ve Gümüşsuyu haritasında Saray 
Tiyatrosu’nun yeri.
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ÖZCAN ÜNLÜ

Biz onu “Çiçek Abbas”ın Şakir’i ola-
rak çok sevdik…

Filmin yayınlanma tarihi 1982. O 
kadar yer etti ki içimize, filmin 
ana karakterleri muavin Çiçek 
Abbas (İlyas Salman) ile bir diğer 
baş kahraman Şoför Şakir (Şener 
Şen) ile yatıp kalktık nerede ise…

Minibüs arka yazısı olarak yıllar-
dır devam eden bir geleneğin de 
başlangıcı idi bu film. Daha doğru-
su filmde Çiçek Abbas ile Şakir’in 
söz düellosu…

“Aşıksan vur saza, şoförsen bas 
gaza” diye başlayan Şakir’e, “Seve-
ne can feda, sevmeyene elveda” diye 
cevap veren Çiçek Abbas’ın film 
boyunca devam eden repliklerini 
hatırladıkça bugün bile tebessüm 
yayılıyor yüzlerimize…

En çok da İlyas Salman’la oynadıkla-
rı onlarca film ile kazındı hafızalarımıza 
Şener Şen (asıl adı Ali Haydar Şen)… 
Ardından Kemal Sunal’la rol aldıkları 
ortak projeler ile…

Sonra “Hababam Sınıfı”nın sakar be-
den eğitimi hocası olarak…

“Züğürt Ağa”daki ibretlik hayat hika-
yesiyle…

“Neşeli Günler”in sakar helikopter 
pilotu olarak…

Hep güldüren ve hüzünlendiren rol-
leri ile değil…

Biz onu “Gönül Yarası”, “Kabadayı”, 
“Av Mevsimi”, “Yol Ayrımı”ndaki ciddi 
rolleri ile de çok sevdik Şener Şen’i…

‘BADİ EKREM’ YOLUNU AÇTI

Koronavirüs illeti, bu dünya çapında-
ki büyük oyuncunun kapısını da çalınca, 
hafızalarımızı tazeledik yeniden…

26 Aralık 1941’de Adana’da başlayan 
hayat yolculuğunda öğretmenlik ve ti-
yatro oyunculuğu da yapan Şener Şen, 
yine Türk sinemasının büyük oyuncusu 
Ali Şen’in oğlu… Babası, o doğduğu 
yıllarda marangozluk yapıyordu memle-
ketinde…

Şener Şen, marangozluktan sinemaya 
geçen babasının yolunda gitmek isteme-
mişti. İyi bir öğretmen olarak hizmet et-
mek istiyordu ama bir yandan da tiyatro 
onu kendine çekiyordu. Dayanamadı 
ve İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrola-
rı’nın kapısından içeriye adımlarını attı. 
Bu arada radyo oyunları da oynuyordu 
ama her iki çalışmadan elde ettiği gelir-

Şener Şen’i 40 yıl aradan son-
ra tiyatro sahnesine döndü-

ren ‘Zengin Mutfağı’ seyircilerin 
yoğun ilgisiyle DasDas’ta her 
ay sahnelenmeye devam ediyor. 
Oyun sadece İstanbul değil, başka 
şehirlerde de izleyiciyi selamlıyor.

“Zengin Mutfağı”, Cumhuriyet 
tarihinde görülmüş en büyük işçi 

hareketi olan 15-16 Haziran 1970 
olaylarının zengin bir ailenin 
mutfağına yansımasını anlatıyor.

Vasıf Öngören’in imzasını ta-
şıyan oyunda Şener Şen’e Gizem 
Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda 
Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi 
yetenekli ve genç oyuncular eşlik 
ediyor.

Son günlerde koronavirüs tedavisiyle gündeme gelen sinema ve tiyatromuzun büyük ismi 
Şener Şen, işine verdiği emekle saygıyı hak eden bir isim… Öyle ki, sinemanın her alanında 
her işi yaptı. Hatta ilginçtir; tam beş yıl boyunca eski filmlerde sadece dans sahnelerinde 
rol aldı, başrol oyuncularından dayak yedi.

SİNEMANIN 
ŞEN YÜZÜ

le geçinemiyordu. Hatta öyle ki, dublajdan 
tanıdığı yönetmenlere “Figüran olarak da 
olsa beni de çağırın ama yevmiyemi o gün 
içinde ödeyin” diyordu sürekli…

Böyle olunca sinemanın her alanında her 
işi yaptı. Hatta ilginçtir… Tam beş yıl bo-
yunca filmlerin bazı bölümlerindeki dans 
sahneleri ile başrol oyuncularından dayak 
yemekle geçirdi hayatını… Daha küçük 
rolleri bile elinin tersiyle itmedi…

Kader yüzüne 1975’te gülecekti büyük sa-
natçının: Ünlü yönetmen Ertem Eğilmez’in 
“Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” filmindeki 
beden eğitimi hocası “Badi Ekrem” tiple-
mesiyle bir anda adından söz ettirdi.

‘NAMUSLU’ İLE YENİ SAYFA

O filmdeki rol arkadaşı Kemal 
Sunal ile öyle başarılı bir ikili ol-

dular ki… Ardından “Süt Kar-
deşler”, “Şabanoğlu Şaban”, 
“Tosun Paşa”, “Kibar Feyzo”, 
“Çöpçüler Kralı” ve “Davaro” 
gibi filmler geldi. Bu filmlerin 

her biri büyük gişe rekorları 
kırdı.

1984’e kadar hep ikinci 
rollerde oynadı. Artık 
başrol oynaması gerek-
tiği konusunda Ertem 

Eğilmez’in de yön-
lendirmesi vardı 
ancak o “Eğer 
başrol oynaya-
caksam kendi 
seçtiğim filmde 
oynarım” dedi. 
Ve ardından 

Başar Sabuncu’nun “Namuslu” filminde 
ilk kez başrole çıktı.  Filmde Ali Rıza Bey 
karakteri ile işine son derece bağlı bir mu-
temeti canlandıran Şener Şen nihayet iste-
diğini almıştı.

Sonrası ardı ardına gelmeye başladı…

Nesli Çölgeçen’in “Züğürt Ağa”sında saf 
bir köy ağasını, “Milyarder”de piyangodan 
büyük ikramiye kazanan istasyon şefini, 
“Muhsin Bey”de şöhret olmak isteyen bir 
gence yardım eden organizatörü başarı ile 
oynadı.

Bu yıllarda moda olan müzikallerde de 
gözüktü. 

Ertem Eğilmez’in son filmi olan ve Türk 
sinema seyircisinin sinema önlerinde uzun 
kuyruklar oluşturduğu taşlamalarla dolu 
“Arabesk” filminde Müjde Ar ile başrolleri 
paylaştı.

1996’da ise Türk sinemasında büyük bir 
devrim genrçekleştiren “Eşkıya” filminde 
Uğur Yücel ile birlikte oynadı. Yavuz Tur-
gul’un senaryosunu yazdığı ve yönettiği bu 
film, Türk sinema sektöründe o dönem için 
bir rekor kırarak 2,5 milyonu aşkın seyirciyi 
sinemalara çekti. 

Gaziantepli kebap üstadı Ali Hay-
dar’ı canlandırdığı “İkinci Bahar” 
(1998-2001) dizisinde diğer başrol 
oyuncusu Hanım adlı Trakyalı bir me-

zeciyi canlandıran Türkan Şoray’dı.  
Yönetmenliğini Yavuz Turgul’un yaptığı 
“Gönül Yarası” (2005) filmindeki emekli 
öğretmen Nazım rolüyle 42. Altın Portakal 
Film Festivali’nde, ‘En İyi Erkek Oyuncu 
Ödülü’nü kazandı. 

Senaryosunu Yavuz Turgul’un yazdı-
ğı, ‘nesli tükenen bir kabadayı’ canlan-
dırdığı “Kabadayı” (2007) ile başrolle-
rini Çetin Tekindor ve Cem Yılmaz’la 
paylaştığı “Av Mevsimi” (2010) rol 
aldığı son filmler arasında yer aldı. 
Önemli bir notu da paylaşmamız gerekiyor. 
28 Aralık 2016’da Cumhurbaşkanlığı Kül-
tür Sanat Büyük Ödülü kendisine verildi.

Son olarak…

40 yıl sonra ramp ışıklarına döndüğü 
“Zengin Mutfağı” ile ayakta alkışlandı 
büyük sanatçı. 1978’de İstanbul Beledi-
yesi Şehir Tiyatroları’nda da aynı oyunla 
sahneye çıkan Şener Şen, aynı isimli filmle 
de (1988) dikkatleri üzerine çekmişti. (Bu 
arada sanatçının rol aldığı oyunlardan ba-
zılarını da hatırlamakta fayda var: Othello, 
Oyun Nasıl Oynanmalı, Sersem Kocanın 
Kurnaz Karısı, Hababam Sınıfı Müzikali, 
Sade Vatandaş Şvayk Hitler’e Karşı, Ke-
şanlı Ali Destanı, Mucizeler Komedisi). 
Zengin Mutfağı, pandemi sürecine kadar 
büyük sahnelerde izleyicileri ile buluşuyor-
du.

1964 Yaşasın Hayat
1964 Hizmetçi Dediğin Böyle Olur 
1967 Sözde Kızlar
1970 Kadın Satılmaz
1971 Altın Prens Devler Ülkesinde
1971 Görünce Kurşunlayın 
1972 Katerina 
1973 Aşk Mahkumu
1973 Bitirimler Sosyetede
1973 Bir Demet Menekşe
1974 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz 
1974 Ayrı Dünyalar
1975 Bak Yeşil Yeşil
1975 Bizim Aile
1975 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
1975 Aptal Şampiyon
1976 Tosun Paşa 
1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor
1976 Süt Kardeşler 
1977 Hababam Sınıfı Tatilde
1977 Çöpçüler Kralı
1977 Gülen Gözler
1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
1978 Neşeli Günler
1979 Erkek Güzeli Bilo
1979 N’olacak Şimdi
1980 Banker Bilo
1981 Gırgıriyede Şenlik Var
1981 Davaro
1982 Adile Teyze
1982 Çiçek Abbas
1982 Dolap Beygiri
1983 Gırgıriyede Cümbüş Var
1983 Şekerpare
1983 Şalvar Davası
1984 Gırgıriyede Büyük Seçim
1984 Namuslu
1985 Züğürt Ağa
1985 Çıplak Vatandaş
1986 Milyarder
1986 Değirmen
1987 Muhsin Bey
1987 Selamsız Bandosu
1988 Zengin Mutfağı
1988 Arabesk
1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
1992 Gölge Oyunu
1993 Amerikalı
1996 Eşkıya
1998 İkinci Bahar (Televizyon Dizisi)
2004 Gönül Yarası
2007 Kabadayı
2010 Av Mevsimi
2017 Yol Ayrımı

ŞENER ŞEN
FİLMOGRAFİSİ

40 YIL SONRA ‘ZENGİN MUTFAĞI’
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ZEYNEP SANCAR 

Elimizde ince elenip, sık dokunmuş 
bir öykü derlemesi var: “Evden 

Uzakta”... Kitap, “Göç, mücadele, ha-
yat” alt başlığı ile göçün nasıl bir ger-
çeklik barındırdığını ve bir zümreye öfke 
duymadan önce bu gerçekliğin yakıcılığı 
ve herkese aslında eşit oluşunu göster-
mek isteyen bir öykü derlemesi.

Betül Ok Şehitoğlu ve Ahmet Melih 
Karauğuz’un hazırladığı kitapta özellikle 
90 kuşağı yazarlarının, yaşanmış hikâye-
lerden yola çıkarak öyküleştirdiği metin-
ler yer alıyor.

Kitabın editörlerinden Ahmet Melih 
Karauğuz ile “Evden Uzakta”nın nasıl 
ortaya çıktığını ve neyi amaçladığını ko-
nuştuk...

Öteden beri edebiyatın konularından 
biri olan göç, bugün edebiyatçıların 
dünyasında ve eserlerinde ne kadar yer 
buluyor?

Göç olgusu sizin de dediğiniz gibi her 
dönemin ana konularından birini oluştu-
ruyor. Savaşlar, kıtlıklar, siyasi baskılar, 
daha iyi şartlarda yaşama arzusu ve daha 
pek çok göçe sebep konu insanlık tari-
hinde yer buluyor. Bugün de aynı durum-
lara şahit oluyoruz. Ancak bugünkü şahit 
olduğumuz durum geçmişten biraz daha 
farklı. Daha politikleşmiş, iktisadi an-
lamda daha farklı dinamikleri olan, gün-
cel siyasette bir koz olarak kullanılan ve 
tüm dünyayı etkisi altına alan bir göç dal-
gası var. Öbür yandan uluslararası siya-
setin yönünü ve durumunu da derinden 

etkileyen bir olgu... Bu kadar etkileyici 
bir olay maalesef güncel edebiyatımızda 
çok az yer buluyor. Her gün gündelik ha-
yatımıza dâhil olan göç ve göçmen me-
selesi, üzerinde tartışılması gereken bir 
gerçeklik. Hiçbirimiz ötekini anlamak is-
temiyoruz belki de. Yurtlarından ayrılan 
göçmen gerçeğini henüz kabullenemedi-
ğimiz için bu meseleye gündelik ve geçe-
cek bir durum olarak bakıyoruz. Birçok 
sebebi olabilir ama ortadaki durum bu 
konunun oldukça az işlendiği...

GERÇEK HAYAT HİKAYELERİ

“Evden Uzakta”da çok farklı coğraf-
yalardan göç hikâyeleri var. Neden böyle 
bir seçki yapmayı tercih ettiniz? 

Genel bir önyargı oluştu son yıllarda. 
Göçmen / mülteci deyince aklımıza di-
rekt Suriyeli vatandaşlar geliyor. Oysa 
göç herkesin yaşadığı ve hatta yaşayabile-
ceği bir olay. Son yıllarda medya dezen-
formasyonu, politik rant için konunun 
pek çok açıdan odağını ve gerçekliğini 
yitiren bir zeminde tartışılması göç kav-
ramını ve bizim göç / göçmenle olan iliş-
kimizi zedeledi. Kitapta birden çok göç 
hikâyesi var çünkü göç etme durumu bir 
gerçeklik ve her gün herkesin yaşadığı 
bir olay aslında. İran Hoy’dan ülkemize 
gelenler, Iraklı Türkmenler, Afganis-
tan’dan ülkemize göçenler, Afrikalılar ve 
elbette bizler… Bizlerin göç hikâyeleri 
son on yılda hafızamızdan silindi. Biraz 
bunları yeniden hatırlamak biraz da gö-
çün nasıl bir gerçeklik barındırdığını ve 

bir zümreye öfke duymadan önce bu 
gerçekliğin yakıcılığı ve herkese aslında 
eşit oluşunu göstermek istedik. Bunun 
için böyle geniş çerçevede göç öyküleri 
derlemesi yapmaya çalıştık. Kitabı özgün 
kılan, gerçek hayat hikâyelerinden oluşu-
yor olması.

EN ZORU DUYGUSAL GÖÇ

Ev ve aidiyet duygusu sizin için ne 
ifade ediyor? Bu anlamda mekânsal göç 
mü yoksa duygusal anlamda göç mü bir 
edebiyatçı olarak size göre daha sarsıcı?

Ev insanın dönebileceği, korunaklı 
bir alandır. Hem sosyolojik hem de psi-
kolojik anlamda eve sahip olmak insanı 
birçok zarardan koruduğu gibi insanın 
varoluşuna da ciddi bir katkı sunar. As-
lında burada her ikisi de sarsıcı olaylar. 
Mekânsal göç sizi siz yapan anlardan, 
yerlerden kopmanız ve bir anlamda kök-
süzleşmeniz demekken, duygusal göç 
sizin ruhsuzlaşmanıza sebep oluyor. Sizi 
siz yapan yerlere, oradayken yabancılaş-
manıza yol açan duygusal göç adeta bir 
hayalete dönmenize sebep oluyor. Bede-
nen oradasınız ama ruhen yoksunuz. Her 
iki göç de insan için benzer oranlarda 
yıkıcı ve sarsıcı. Ama ben elbette duygu-
sal göçten daha çok etkilenirim. Çünkü 
mekânsal göç yine bir şekilde içine döne-
bilmenin umudunu saklarken duygusal 
göç bütün varlığı anlamsız kılan, sizi bir 
yabancı ve yurtsuz hale getiren bir durum 
yaratıyor.

ZEYNEP SANCAR

Sonbaharın en çok yakıştığı yerlerden 
biri Safranbolu. Sararmaya başlayan 

yaprakların renk cümbüşü, kışa hazırla-
nanların sessiz telaşı, sükûnetin tadını 
çıkaran şehir yorgunlarının yüzüne sinen 
huzur, asırlık çınarların bilge duruşları 
içini ısıtır insanın.

Belki bu yüzden hep yaz sıcağının ye-
rini hafiften serin hatta akşamları üşüten 
bir havaya bıraktığı günlerde yolumu 
düşürürüm oralara. Koronavirüs izin 
verdiği ve “kısacık bir tatil yapsak nereye 
gideriz” dediğimiz Ağustos’un sonların-
da gittim en son Safranbolu’ya. Akdeniz 
ve Ege sahillerinin aksine epeyce sakindi 
sokaklar. Sair zamanlarda bilhassa son-
baharda özel turların, kafilelerin kalaba-
lıklaştırdığı çarşı içinde ve Cinci Han’ın 
etrafında tek tük insanlar vardı. Benim 
gibi temkini elden bırakmayanlar için 
bu tenhalık tam da aranılan şey olsa da, 
geçimi turizm gelirine bağlı esnaf durum-
dan hiç de hoşnut değildi. Yine de şükür 
eksik değildi dillerinden...

HA SAFRANBOLU HA ÜSKÜP  

Belli yaş aralıklarıyla okunan bir kitabın 
her seferinde farklı bir lezzet vermesi gibi 
Safranbolu’ya geldiğim her seferinde bam-
başka hissiyatlar yaşıyorum. Sözgelimi bu 
kez Üsküp’ün, Kosova’nın ya da Bosna’nın 
sokakları geldi hatırıma her adımda. Hani 
Bursa için söylenir ya bu benzerlik. Saf-
ranbolu da öyle. Osmanlı’nın zarafeti 
sinen çarşılar, hanlar, camiler ve evler 
mimarinin şehre nasıl ruh kattığını tekrar 
tekrar hatırlatıyor her adımda. 

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 
yer alan ve “en iyi korunan 20 kent” ara-
sında bulunan Safranbolu bu anlamda 
tarihi bir kent olmanın bütün unsurlarına 
sahip. Bu toprakların yetiştirdiği Kazas-
ker Cinci Hoca, Sadrazam İzzet Mehmet 

Paşa, Kaptan-ı Derya Salih Paşa’nın im-
zasını taşıyan pek çok eser çıkıyor karşı-
mıza her adım başı. 

Safranbolu tarih boyunca çeşitli uygar-
lıklar arasında el değiştirdiği gibi Türk-
ler’le Bizanslılar arasında ve hatta Türk 
beylikleri ile Osmanlılar arasında da el 
değiştirmiş. 

Safranbolu’nun hamam, medrese, 
cami gibi en eski dini ve sivil yapıları 
Candaroğlu Süleyman Paşa zamanında 
yapılmış. 

KENDİ KALABİLMİŞ BİR BELDE

Asırlarca farklı medeniyetlere ev sa-
hipliği yapan Safranbolu, modernleşme-
nin hızla yuttuğu pek çok tarihî kentin 
aksine sokakları, evleri, yemek kültürü, 
insan ilişkileri ile hâlâ kendi kalabilen 
nadir yerleşimlerden. Onu ayrıcalıklı kı-
lan ve insanların dünyanın dört bir yanın-
da görmeye geldiği mekânlar ise şöyle: 

• Tarihi Cinci Han

İlçe merkezinin ortasında bulunan, Sul-
tan İbrahim’in Anadolu Kazaskerlerinden 
Cinci Hoca (Kazasker Hüseyin Efendi) 
tarafından 17. yüzyıl ortalarında yaptırılan 
Cinci Han önemli bir mimari yapı. Kesme 
ve moloz taştan inşa edilen han, iki bö-
lümden oluşuyor. Ortadaki avluya açılan 
iki katlı revakların gerisine odalar, güney 
batısına ise avludan geçilen ahır bölümü 
yerleştirilmiş. Avlunun ortasında bulunan 
havuz genel görünümünü bugün de koru-
yor. Yeni restore edilerek otel olarak hiz-
mete açılan 2 katlı 63 odalı Cinci Hanı’nın 
giriş kapısı, kilit ve anahtarı, Türk demir 
işçiliğinin ilginç örneğidir.

• Cinci Hamamı (Yeni Hamam)

Safranbolu’da Çeşme Mahallesi’nde 
çarşı içindedir. Bu hamamın da Cinci 
Hoca tarafından yaptırıldığı bilinmek-
tedir. Padişah I. İbrahim zamanında 
Kazasker olan Safranbolulu Cinci Hoca 
(Karabaşzade Hüseyin Efendi) tarafın-
dan 1645 yılında yaptırılmış olup halen 
hizmet veren hamamda, kadın ve erkek-
lere ait iki bölüm bulunmaktadır. Her ne 
kadar halk arasında geçmişte Yeni Ha-
mam olarak ifade edilse de hem yaptıra-
nın Cinci Hoca olması, hem de turistler 
tarafından daha fazla akılda kalıcı olabi-
leceği düşünülerek Cinci Hamamı olarak 
ifade edilmektedir.

• İncekaya Su Kemeri 

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafın-
dan Tokatlı Kanyonu üzerine yaptırılan 
bu eser ilçe merkezine 7.5 kilometre 
uzaklıktadır. 116 metre uzunluğunda, 6 
kemerli ve 110-220 cm genişliklerinde 
görkemli bir yapıdır. Su kaynağından il-
çeye su getirmek amacıyla yaptırılmıştır.

• Kristal Teras

Safranbolu turizmine katkıda bulun-
mak amacıyla Tokatlı Kanyonu üzerinde 
yerden 80 metre yükseklikte ve 11 metre 
genişliğinde yapılan Kristal Teras (cam 
seyir terası), 75 ton ağırlığı taşıyabiliyor. 
Seyir terası, her biri 750 kilogram taşıya-
bilecek kapasiteye sahip gözenekler, 3 
santimetre kalınlığında üç parça camdan 
oluşuyor. Yaklaşık 400 kişiyi taşıma ka-
pasitesine sahip olan 100 metrekareden 
oluşan terastan eşsiz Tokatlı Kanyonun 
manzarası izlenebilmektedir. 

Bugünlerde elde ele dolaşan bir kitap var. 90’lı yılların yazarlarının ‘göç’ öykülerinin derlen-
diği “Evden Uzakta” isimli kitap, göç olgusuna gerçekçi bir bakış açısı geliştirmemizi sağlıyor: 
“Genel önyargının aksine göç, günümüzde herkesin yaşadığı ve hatta yaşayabileceği bir olay. 
Çünkü göç etme durumu bir gerçeklik ve her gün herkesin yaşadığı bir olay aslında...”

HEPİMİZ BİRER GÖÇERİZ ASLINDA ZAMANIN DURDUĞU YER:

Günlük hayatımızda bir dönem çok önemli bir 
yer işgal eden ‘gazete’nin tarihsel sürecine 

baktığımızda çok eski yıllara uzandığını görürüz. 
İlk çağlarda Romalılar döneminde, duvar gazete-
leri ile başlamış basın-yayın hareketleri. Gutenberg 
tarafından 15. Yüzyılda matbaanın icat edilmesi ile 
de hızlı bir gelişim süreci başlamış. Yayınlanan ilk 
gazete 1605’te Fransızca ve Flaman dillerinde An-
vers’te, 1609’da ise Alman dilinde Strasbourg’ta 
yayınlanmıştır. İlk dönemlerde çıkan gazetelerin 
sayısı bir kaç yüzle sınırlıyken, daha sonra gelişen 
baskı teknikleri ve dağıtım ağı imkânları ile baskı 
sayılarının milyonlara ulaştığı görülmüştür.

Türkçe basılan ilk gazete 1831’de devlet ta-
rafından çıkarılan Takvim-i Vekayi, serbest giri-
şimciler tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete ise 
1860’da çıkan Tercüman-ı Ahval’dir. 250 adet 
basılan Takvim-i Vekai devlet yetkililerine, bilim 
adamlarına, yüksek rütbeli memurlara, elçiliklere 
ve Anadolu’daki taşra yöneticilerine gönderiliyor-
du. Takvim-i Vekayi’den sonra çıkan gazetelerin 
baskı sayıları da artmış, gazete okuma alışkanlığı 
giderek yaygınlaşmaya başlamıştı.

19.yüzyılın ilk yarısından sonra gazete yayımı 
önemli bir haberleşme aracı olarak gelişti. İlk dö-
nemde İstanbul’da yayın yapan bu gazeteler daha 
çok İstanbul içi ve çevre illere dağıtılıyor, az sayı-
daki okura ulaşabiliyordu. Bu dönemde seyyar ga-
zete satıcılığı da oldukça cazip bir meslek olarak 
gittikçe gelişiyordu. Müvezzilik olarak adlandırılan 
seyyar gazete satıcılarına biz de yetiştik. İstanbul’a 
üniversite tahsili için geldiğimizde hafta sonları ma-
halle aralarında pek çok gazeteyi koltuğunun altına 
alarak satmaya çalışan satıcılara rastladık. 

18. yüzyılın sonlarında daha çok yaygınlaşma-
ya başlayan seyyar gazete satıcılarının en büyük 
özelliği, koltuk altında bir iple bağlı olarak taşıdık-
ları gazeteleri ‘yazıyor, yazıyor’ diyerek en önemli 
olayı öne sürerek satış yapmaya çalışıyorlardı. İs-
tanbul’a geldiğimiz ilk yıllarda önemli kavşaklarda, 
tren istasyonlarında, vapur iskele girişlerinde belli 
gazetelerin akşam baskısını koltuk altına alıp sat-
maya çalışanlara da rastlamak mümkündü.

Ülke genelinde okuyucu sayısı arttıkça gazete 
sayısı ve baskısı da giderek artıyordu. Bu gelişme 
basın hayatının kendi sorunlarını çözme nokta-
sında önemli adımlar atılmasına yol açtı. Önceleri 
İstanbul gibi büyük şehirlerde belli başlı bayilerde 
gazete satışı yapılırken daha sonra gazetelerin or-
taklaşa kurdukları dağıtım şirketleri ile daha büyük 
bir yapılanma ve en ücra yerlere kadar gazetelerin 
ulaştırılması imkânı doğdu. Gazetenin bir kültür un-
suru olarak hayatımızda çevrimiçi olması evrensel 
kültürün sınırlarını hanelerimize kadar genişletmiş 
ve her türlü imkândan yararlanma fırsatı sunmuş-
tur. Bugüne geldiğimizde dijital gazetelerin günlük 
gazetelerin yerini almaya başladığını görüyoruz.

GAZETE NEYİMİZ OLUR-1

 Şakir Kurtulmuş

İlçenin en yeni ama en ilgi çe-
kici mekânlarından biri de Kah-
ve Müzesi. Anadolu’da 500 yıllık 
bir geçmişe sahip olan ve unu-
tulmaya yüz tutmuş Türk kahve 
kültürünü tekrar canlandıran 
Türkiye’nin ilk ve tek Kahve Mü-
zesi’nde, Sultan 2. Abdülhamid 
Han ile Türkiye Cumhuriyeti 
Kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, kahve içtiği fincanla-
rın birer kopyaları de yer alıyor. 
“Nohut”, “Zingarella”, “Tarz-ı 
Hususi”, “Burçak”, “Cilveli”, 
“Mırra”, “Dibek”, “Şehzade” ve 
“Hilve” gibi çeşitli kahvelerin yer 
aldığı Kahve Müzesi’nde, 100-
150 yıllık cezve, fincan, el de-
ğirmeni, kavurma makineleri ve 
tavaları, terazi, su küpü ve şeker 
kapları bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN İLK 
KAHVE MÜZESİ

Kimlerin hikâyeleri var bu kitapta? 

Kitapta, belli başlı istisnalar hariç, 
genelde 90 doğumlu yazarların öyküleri 
var. Bunun bilinçli bir sebebi var elbet-
te. Göç olgusunu yaşamamış, göçtükleri 
ülkelerde bir yabancı olarak doğmuş ço-
cuklarla, 90 kuşağı ilk önce muhatap ola-
cak. Memuriyetinde, iş yaptığı alanlarda, 
komşu olarak, çocuğunun sıra arkadaşı 
olarak. Bu sebeple doksan kuşağının bu 

öyküleri yazmasını istedik. Yazarak “öte-
ki” olana daha yakından bakmasını arzu-
ladık. Bu sayede göçmenlerin acılarına, 
yalnızlıklarına, ıstıraplarına ve elbette 
mutluluklarına, çabalarına, kavgalarına 
birinci elden şahit olacaklar ve bu da za-
man içinde olumsuz algının kırılmasında 
bir fayda sağlayabilecek. Bu kitapta ülke-
mize göçen hemen her milletten insanla-
rın hikâyeleri var. Suriyeliler, Afganlar, 
Türkmenler, Afrikalılar ve daha nicesi. 

SAHİCİ HİKAYELER OKURU YAKALIYOR

Asırlarca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Safranbolu, modernleşmenin hızla yuttuğu 
pek çok tarihî kentin aksine sokakları, evleri, yemek kültürü, insan ilişkileri ile hâlâ kendi ka-
labilen nadir yerleşimlerden. Hatta ülkemizin ilk kahve müzesi de Safranbolu’da bulunmaktadır.

SAFRANBOLU

Bütün her şey, yeni bir ‘olmanın’ eşiğinde. 
Kapı, kapalı. Duvarın ardında nelerin olduğu-

nu bilmiyoruz. Ama başka bir boyutun var olduğu-
nu hissediyoruz. Kendimizle cebelleşip duruyoruz 
gitmek ve kalmak konusunda. Gitmek istiyoruz. 
Korkuyoruz. Karşımıza çıkacak gerçekle yüzleş-
mekten korkuyoruz. Değişebilecek renklerden, 
dönüşebilecek duygulardan, dahası kendimiz-
den...

Yönümüzü döndüğümüz her şey, bize yabancı-
laşıyor durmadan. Tuttuğumuz eşya, yaşadığımız 
ev, hissettiğimiz beden. Çocuklarımız. Aşklarımız. 
Var oluşumuzun mütemmimleri… Anlar. Bize 
özgü figürler. Telaşlarımız bile...

İşte geldik büyük kapının önüne. Ağır bir ko-
madayız. Bu hastalık hali sürerse eğer, daha da 
içinden çıkılmaz bir kuyuya düşeceğiz. Bunu iyi 
biliyoruz. İyileştiğimizde, yeniden itecek bizi ardı-
mızdaki eller kendi ovalarına ve vadilerine. Onların 
istediklerini yaşayacağız. Onların istedikleriyle sür-
düreceğiz yürüyüşümüzü.

Kalbimizi düşüncelerimizin merkezinden çıkar-
dığımızdan beri bu şaşkınlığı yaşıyoruz. Mesela, 
“Bizde gizlenmiş bir Allah sesi var; ona kalp di-
yoruz”  diyen Nurettin Topçu’yu kazıyıp attığımız 
günden beri düşüncemizin ana yollarından. O 
yüzden anlayamıyoruz bu sesin ne söylediğini ve 
neden böyle bir şaşkınlığı yaşadığımızı...

“Kalp, dostluğun tükenmek bilmez kaynağıdır. 
Verdikçe verme ihtisasını artırır, sevdikçe sevme 
iştiyakını taşırır. Kalp, sonu olmayan gençlik, korku 
bilmeyen ölümsüzlüktür.”

Dostluklarımızı kör kuyulara attığımız için üzül-
müyoruz. Her kaybedişin ardından yeni ve bazen 
hiçbir işe yaramaz dostluklara açıyoruz kalbimizi. 
O yüzden kaybediyoruz kalbin erdemini. “Kalpler, 
Allah’ın görüldüğü yerler” değil miydi?

Yeni dualar öğreniyor dillerimiz. Türkülerimiz 
yeni anlamlar için söyleniyor. Yeni çocuklar büyü-
tüyoruz kangren olmuş beton duvarların arasında. 
Yeni nutuklar atıyoruz. Ama gerçek olan kalbi ve 
bilgiyi unutuyoruz. Uyuşmuş beyinlerimize şırınga 
ettiğimiz bütün bu ‘yeni şeyler’, gerçek olandan 
uzaklaştırıyor bizi habire. Farkına bile varmıyoruz.

Kalbimizi kullanmayı ve onun hünerlerini bilmeyi 
unuttuk. Öfkelerimizi ve sevinçlerimizi neye göre 
ayarladığımızı hatırlamıyoruz artık. Sadece dur-
duğumuz kapının önündeyiz ve o kapının ardını 
merak ediyoruz. Yürüyüp geldiğimiz çeşit çeşit 
koridorların bize hiçbir şey ifade etmemesini anla-
yamıyoruz. Geride bıraktıklarımızın, donandıkları-
mızın, doyduklarımızın, ağladıklarımızın, hüzünlen-
diklerimizin ‘neden’lerini düşünmüyoruz. Sadece 
ve sadece o kapıyı geçmek ve duvarın arkasında 
olmak istiyoruz. Bilmiyoruz ki, bu kapı, bir adım 
önce geçtiğimiz kapıdan pek farklı değil...

BİLGİ, KALBE DİKENDİR...

Özcan Ünlü

1918 K I TA P G EZ I



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kül-
liyede düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür 

ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde konuştu. 
Ülkenin ilim, sanat ve kültür hayatına yön ve-
ren, eserleriyle aydınlatan isimleriyle buluşmanın 
mutluluğunu yaşadığını belirten Erdoğan, 2020 
yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Büyük Ödül-
lerinin hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, 
ödülleri takdim edilen ilim, kültür ve sanat erba-
bını tebrik etti.

ESERLERİ DİLLERDEN DÜŞMEDİ

Özdemir Erdoğan’ın, yarım asrı aşkın bir za-
mandır sanat icra eden bir müzisyen olduğunu 
ifade eden Erdoğan, “Milletimizin maruz kaldığı 
kültürel saldırılara gücünü sanatından alan dire-
niş ruhuyla karşı koyan Özdemir Erdoğan, toplu-
mun bütün kesimlerine de aynı heyecanı aktar-
maya çalışmıştır. Dillerden düşmeyen eserleriyle 
gönüllerde taht kuran Özdemir Erdoğan’a müzik 
alanındaki ödülümüzü takdim edeceğiz.” ifadesi-
ni kullandı.

KİTAPLARI UFKUMUZU AYDINLATTI

İsmail Kara’nın İslami ilimlerde tarih ve felsefe 
alanlarında derin vukufiyeti ve özgün çalışmala-
rıyla adından söz ettirdiğine işaret eden Erdoğan, 
“Sırat-ı Mustakim ve Sebilurreşad’ın bütün sayı-
larını satır satır okuyarak ve notlar çıkararak bir 
doktora tezi hazırlamış olması, dostları tarafın-
dan sebat, disiplin ve titizlik örneği olarak hala 

zikredilir. Ufkumuzu aydınlatan kitapları, maka-
leleri ve birbirinden kıymetli talebeleriyle vazife-
sine devam eden İsmail Kara’ya bu yılki Sosyal 
Bilimler Ödülümüzü takdim edeceğiz.” diye ko-
nuştu. 

BÜYÜK MÜCADE VERDİ

Derviş Zaim’in 100 yılı aşkın bir maziye sahip 
olan Türk sinemasının millî bir kimlikle varlığını 
sürdürebilmesi ve insani hassasiyetlerini muhafa-
za edebilmesi için büyük mücadeleler veren bir 
sanatçı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Kendisi 
yaşadığımız devrin nobranlıkları karşısındaki his-
siyatını bazen isyankar ama her zaman latif bir 
üslupla eserlerine yansıtmıştır. Sinema alanında-
ki ödülümüzü birbirinden kıymetli sinema eser-
leriyle sanat hazinemizi zenginleştiren yönetmen 
Derviş Zaim’e takdim edeceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülerini takdim etti.  Kültür Tarihi alanında 
Sadettin Ökten adına Celile Eren Ökten, Müzik 
alanında Özdemir Erdoğan, Sosyal Bilimler ala-
nında İsmail Kara, Sinema alanında Derviş Zaim 
adına Emre Oskay, Edebiyat alanında İbrahim 
Tenekeci, Koleksiyon alanında Mehmet Çebi’ye 
ödül verildi. Kültür ve Sanat Politikaları Vefa 
Ödülü ise merhum Necmeddin Okyay adına Ali 
Mecdi Okyay’a takdim edildi.

2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Edebiyat Ödülü İbrahim Te-
nekeci’ye, Kültür Sanat Vefa Ödülü merhum ebru sanatçısı Necmeddin Okyay’a, 
Müzik Ödülü Özdemir Erdoğan’a, Kültür Tarihi Ödülü ise Sadettin Ökten’e verildi. 

KÜLTÜR VE SANATA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer bu toprak-
larda bir Doğu-Batı sentezi mümkünse bunu 
kişiliğinde gerçekleştirebilmiş nadir insanlar-
dan biri çok çok sevdiğim, saygı duyduğum Sa-
dettin Ökten hocamızdır. Öyle ki onu dervişçe 
murakabelere dalarken de üniversite kürsü-
sünde en son teknolojik gelişmeleri anlatırken 
de görmek şaşırtıcı değildir.” diye konuştu.  
Ökten’in kendisini “Bitik olmayan fakat yitik 
olan bir medeniyetin çocuğu” olarak tanım-
ladığına dikkati çeken Erdoğan, “Derslerinde 
olsun, dost meclislerinde olsun onun dilinden 
bizim şiirimizi, musıkimizi, mimarimizi dinle-
yenler, medeniyetimizin esaslarını ve incelik-
lerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuştur. 
Eserleriyle düşünce hazinemize büyük katkılar 
sağlayan Sadettin Ökten hocamız adına Celile 
Ökten hanımefendiye bu yılki Kültür Tarihi 
Ödülü’nü takdim ediyoruz.” diye konuştu.

BİTİK OLMAYAN FAKAT YİTİK 
OLAN BİR MEDENİYETİN ÇOCUĞU

Büyük ÖdülBüyük Ödül
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