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‘Çığlık’ın Gizemi Kalmadı Düşünmek Yola ÇıkmaktırHarbiye’ye Online Gezi

Yıllardır sanat çevrelerini meşgul eden dünya-
ca ünlü “Çığlık” tablosundaki gizemli yazının 

sırrı ortaya çıktı. Yazının, aynı zamanda 
tablonun ressamı da olan Munch'a ait olduğu 

belirlendi. >S.2

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 
yeni kitabı “Açık Ufuk”ta okurlarını yine 
düşünce dünyasının dehlizlerine çekiyor. 
Kitap, düşünmenin tehlikeli ve çileli bir iş 

olduğunu anlatıyor.  >S.16

Türkiye’nin en önemli tematik müzele-
rinden olan Harbiye Askeri Müzesi artık 

sanal ortamda gezilebilecek. Milli Savunma 
Bakanlığı, sanal gezi için müzenin kapılarını 

ardına kadar açtı. >S.3
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Yerli ve Milli
Müzik Zamanı

TÜM ŞIDDETI 
BUZA 
HAPSETTIM

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni binasının 
açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk müziğinin 
hak ettiği değeri görmediğini, bu konuda çalışılması 
gerektiğini söyledi. Bu tespite sanat çevrelerinden destek 
geldi. İşte, Prof. Dr. Gülper Refiğ, Özer Özel ve Mehmet 
Kemiksiz’in “yerli ve milli müzik” davetine verdiği cevaplar…
GÜLCAN TEZCAN’IN HABERİ >S 8,9

Türk sinemasının son yarım asrına damga vuran kadın 
oyuncu, yönetmen ve yapımcılarından Hülya Koçyiğit, 
henüz ilkokul sıralarında iken ışık gibi parlıyordu. 17’sin-
de “Susuz Yaz”da başrol oynadı. Film Berlin’den ödülle 
dönünce büyük başarı hikayesi başlamış oldu.
Özcan Ünlü’nün Yazısı >S.6,7

Geleneksel sanatlarımızın en özgün dallarından olan 
tezhip, bugünlerde farklı bir sergi ile gündemde... Usta 
müzehhibe Şeyma Çınar’ın, çeyrek asrını gözler önüne 
seren “Tezyin” isimli tezhip ve minyatür sergisi sanatse-
verlere klasiğin içinde modern bir yolculuk sunuyor.>S.2

Toplumsal olaylara kendine 
has sanat anlayışıyla dikkat 
çeken Prof. Dr. Mehmet 
Kavukçu, kadına yönelik 
şiddeti konu aldığı yeni 
çalışmasıyla 13 metrelik 
piramit konstrüksiyonu 
dondurdu. Piramidin yüzey-
lerine "kadın, aile ve emekçi 
kadın” yazdı. ‘Çılgın Profe-
sör’ Kavukçu, "Tüm şiddeti 
buza hapsettim" dedi. Aylin 
İzmir’in Söyleşisi>S.4,5

ILK SINEMA 
MÜZEMIZ 
AÇILDI
Türkiye'nin ilk sinema mü-
zesi ve yaklaşık iki yıl süren 
restorasyon çalışmalarının 
ardından tarihi Atlas Sine-
ması kapılarını açtı. Cumhur-
başkanı Erdoğan tarafından 
açılan müze geçmişten 
bugüne Türk sinema tarihine 
ışık tutuyor. >S.3

Doğuştan ‘Yıldız’ 

Tezhiple ‘Tezyin’ Olmak

M ü z e

S.12
HAYDAR
ŞİŞMAN
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Klasik sanatlar içinde çok özgün bir 
yeri olan minyatür ve tezhip, usta 

eller sayesinde birer sanat şaheserine 
dönüşüyor. İşte böylesine göz alıcı eser-
lerin yer aldığı Şeyma Çınar’ın tezhip 
ve minyatür sergisinin küratörlüğünü 
Mehmet Lütfi Şen yapıyor. Sanatçı bir 
yandan öğrenci yetiştiriyor, diğer yandan 
konsantrasyon, sabır ve ciddi el mahareti 
isteyen minyatür ve tezhip gibi iki farklı 
alanda eser vererek bunların organizas-
yonlarını yönetiyor. Çınar’ın yeni norm 
ve formlarla ürettiği tezhip ve minyatür 
çalışmalarından oluşan sergi, 26 Mart 
tarihine kadar Zeytinburnu Belediyesi 
Kültür Sanat Merkezi’nde hafta sonu ha-
riç her gün 10.00-20.00 saatleri arasında 
ziyaretçilere açık olacak. 
20 YILIN ÖZETİ

Bir medeniyetin tarih içerisinde aldığı 
yolu sanat eserlerine bakarak anlamlan-
dırabilmek mümkündür. Tarihi süreci 
itibari ile yapılan bir sanat eseri, dolaylı 

olarak bulunduğu çağın birikimlerin-
den doğar ve ritmine eklemlenir. Bu da 
içinde doğduğu geleneğin devamlılığına 
karşılık gelir. Geleneği koruma ve sürdü-
rebilirliğini sağlama, eskiyi taklit ile değil 
yüzyıllardan gelen birikimi çağdaş bir 
yorumla yeniden var ettiğimizde anlam 
kazanır.

Nitekim geleneğin tekâmül etmesinin 
yegâne şartı yeni norm ve formlarla üre-
tildiği takdirde sonraki kuşaklara taşına-
bilir.

Şeyma Çınar’ın tezhip ve minyatüre 
adanmış 20 yılının bir özeti olarak hazır-
lanan sergide sanatçının her iki disiplin-
de yaptığı eserlerden örnekler yer alıyor.

Hayatı 
Tezyin 
Etmek…

Online Harbiye gezisi

‘Nuh Tepesi’ bereketi

Salgında 
hibrit 

yayıncı 
buluşması

İmtiyaz Sahibi: M. Tevfik GÖKSU •  Genel Koordinatör: Hasan TAŞÇI: Genel Yayın Yönetmeni • Hüseyin CERRAHOĞLU • Yazı İşleri Müdürü Erhan AKCAN • Haber Müdürü M. Emre YAPRAKLI 
Yayın Danışmanları: Özcan ÜNLÜ, Suat Köçer • Editör: Aylin İzmir • Edebiyat: Halil İbrahim Aygül • Tarih: Şeref Yumurtacı• Dünya Haberleri ve Ajanda: Mine ÇAKAR • Grafik Tasarım: noontasarim.com 
İletişim: www.litrossanat.com. • iletisim@litrossanat.com  • Adres:  Kemal Hatipoğlu Cd. Nenehatun Mah. No: 4, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Esenler/ İST. Telefon: 444 00 73 Yayın Türü: 2 haftada bir yayımlanır. 
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Usta tezhip sanatçısı Şeyma Çınar’ın 
eserlerinden oluşan “Tezyin” isimli tezhip ve 
minyatür sergisi, Zeytinburnu Kültür Sanat 
Galerisi’nde sanatseverleri bekliyor.

G Ü N C E L G Ü N C E LMART/1 MART/1NO  004 NO  004

Şeyma Çınar, tezhip eğitimine 1998 - 2003 
yıllarında Sema Nakışhanesi’nde Semih İr-
teş ve Mamure Öz’den ders alarak başladı. 
2001 yılında Kültür Bakanlığı’ndan Türk 
süsleme sanatları ve tezhip dersleri alarak 
mezun oldu. 2004 yılında Türk İslam Sa-
natları Kütüphanesi’nde Orhan Dağlı’dan 
çiçek ressamlığı ve minyatür dersleri aldı. 
2011 yılında Sanatçı Kadınlar Platfor-
mu’nun kuruluşunda bulunan sanatçı, plat-
formun yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra 
genel sekreterlik görevini sürdürdü. 2004 
yılında başladığı sergi ve proje koordinatör-
lüğü kapsamında birçok sergi organizasyo-
nu düzenledi. Sanatçının eserleri 3 kişisel 
ve 50 karma sergide yer aldı. Sanatçı halen 
kendi atölyesinde ve İstanbul Tasarım Mer-
kezi’nde tezhip dersleri veriyor. 

Aynı Zamanda 
Çiçek Ressamı

Dünyaca ünlü “Çığlık” tablosun-
daki gizemli yazıyı yazan kişinin 

kim olduğu ortaya çıktı. Norveç Ulu-
sal Müzesi'nin yaptığı testler, kızılö-
tesi taramalar, yazıyı yazanın, ressam 
Edvard Munch'un kendisi olduğunu 
gösterdi.

Dünyanın en çok tanınan resimlerin-
den biri olan "Çığlık" tablosunun sol 
üst köşesinde kurşun kalemle "Sadece 
bir deli tarafından çizilebilir" yazılıydı.

Sanat eleştirmenleri uzun süredir ya-
zıyı öfkeli birilerinin mi, yoksa hayatı 

boyunca psikolojik sorunlar yaşayan 
Munch'un kendisinin yazıp yazmadı-
ğını sorguluyordu.

Norveç Ulusal Müzesi'nin yaptığı 
testler, yazıyı yazanın Munch'un ken-
disi olduğunu belirledi.

Eser ilk görüldüğünde yoğun eleşti-
riler almış ve Munch'un akıl sağlığı 
konusunda tartışmalara yol açmıştı. 
Günlüklerine göre Munch bu tartış-
malara çok üzülmüştü. Ressamın, 
tablodaki cümleyi bu tepkilerin ardın-
dan yazdığına inanılıyor.

‘ÇIĞLIK’IN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

ATLAS
SINEMASI 
KAPILARINI 
AÇTI 

Yeşilçam’da çekilen filmlerle bir dönemin 
sembolü olan Tarihi Atlas Sineması ve 
İstanbul Sinema Müzesi, iki yıl süren res-
torasyon çalışmalarının ardından yeniden 
kapılarını açtı. Açılışa Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Er-
doğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy katıldı. Ünlü aktör Jason 
Statham ve Guy Richie Antalya'daki film 
çekimlerine ara vererek açılıştaki yerini 
aldı. Ediz Hun, Serdar Gökhan, Hülya 
Koçyiğit, Orhan Gencebay ve  Oktay Kay-
narca gibi ünlüler de açılışa katılan isimler 
arasında bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 50 
binden fazla tarihi eserin yer aldığı 
Harbiye Askeri Müzesi'nin sanal or-
tamda da gezilebileceğini bildirdi. 
“İki bin yıllık gelenek, Mete Han'dan 
günümüze...” ifadelerinin yer aldı-
ğı videoda, Osmanlı dönemindeki 
silahların da yer aldığı bazı askeri 
kültür varlıklarının görüntüleri pay-
laşıldı. Sanal gezi, https://askerimu-
ze.msb.gov.tr/SANALGEZI/tr.html 
adresinden yapılabilecek.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 
53. Türkiye Sineması Ödülleri'nin 11 
daldaki adaylarını belirledi.
Yönetmenliğini Ercan Kesal'ın yap-
tığı 'Nasipse Adayız' ile yönetmenli-
ğini Cenk Ertürk'ün üstlendiği 'Nuh 
Tepesi' filmi, 'En İyi Film', 'En İyi Yö-
netmen' dahil 10'ar dalda aday gös-
terildi. ‘Nuh Tepesi'nin iki başarılı 
oyuncusu Ali Atay ve Haluk Bilginer 
de 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında bir-
birlerine rakip oldu. 

Bu yıl 6. kez düzenlenecek olan “İstan-
bul Publishing Fellowship”e 170'i yabancı, 
130'u yerli olmak üzere 300 yayıncı katı-
lacak. Odak ülkenin Azerbaycan olarak 
belirlendiği etkinliğin en önemli yeniliği 
‘İstanbul Telif Ödülleri'. 
Dünya yayıncılarını 6. kez İstanbul'da bu-
luşturacak olan İstanbul Publishing Fel-
lowship (Uluslararası İstanbul Yayımcı 
Profesyonel Buluşmaları) bu yıl bir dizi 
yenilikle geliyor. Pandemi şartları sebebiy-
le görüşmelerin bir kısmının yüz yüze bir 
kısmının ise online olarak hibrit bir yapıda 
gerçekleştirileceği organizasyon, 9-10-11 
Mart 2021 tarihlerinde düzenlenecek.
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çağ açıp çağ kapatan yönlerini dikkate 
almak gerekir. 

Sanat, toplumsal bir fayda gözetle-
meli midir? Toplumsal mesaj ver-
mede sanatın gücünü nasıl yorum-
larsınız?

Öyle bir zorunluluk yok tabi. Top-
lumsal fayda gözetilip gözetilmeyece-
ğine sanatçı kendi duruş ve anlayışına 
göre karar verir. Sanatçının verdiği 
mesaj bireyi ve toplumu düşünmeye 
sevk edebilir, onu yönlendirebilir. Bu 
anlamda toplumsal hareketlerin güç-
lenmesine ve daha aktif olmasına etki 
edebilir. 

DELİ DEĞİL UZMANMIŞ!

Yaptığınız çalışmalara vatandaş-
lardan ne tür tepkiler geliyor? 
Bugüne dek gördüğünüz en ilginç 
tepki ne oldu?

Yaptığım çalışmalarda halkın ilgisinin 
yoğun olduğunu görüyorum. Bu kimi 
zaman belki de doğrudan anlaşılma-
manın getirisi olarak bireysel tepkile-
re de dönüşebiliyor. Genelde ise ilgi, 
takip ve işi doğru algılayabilme ora-
nının daha yüksek olduğunu söyleye-
bilirim. 2019’da Erzincan’da yaptığım 

‘Şiddeti Düşünmek VI: Yangınlar’ 
başlıklı performansımda çok ilginç 
bir olay yaşadım. Yakılmış ormanlık 
alandan yanmış bir ağacı şehre indirip 
şehirde sürükleyip yakılmış başka bir 
grup ağaç ile yerleştirdik. Tabi per-
formansım sürecince yanmış ağaçlar 
ile yakın temas içinde olduğum için 
kıyafetlerim, ellerim, yüzüm kömür-
den kararmıştı. Alana geldiğimde iki 
yaşlı teyzenin birbirleriyle konuşarak 
bana baktıkları dikkatimi çekti. Biraz 
sonra yanıma yaklaştılar ve içlerinden 
biri bana eğilerek şunu sordu: “Oğ-
lum, sen ne yapmak istiyorsun?” Ben 
de kısaca orman yangınlarına vurgu 
yaptığımı anlattım. Sonra soruyu so-
ran teyze diğerine dönüp şunu dedi: 
“Bak deli değilmiş. Uzmanmış, uz-
man.” İşin sonundaki o yorgunluğun 
üzerine beni ve çevremdeki ekibimi 
gülümseten bir olay olmuştu. 

Öğrencileriniz arasında sizden 
ilham alıp benzer çalışmalar yap-
mak isteyenler oluyor mu? 

Özellikle enstalasyonlar üzerinden 
birtakım denemeler gerçekleştirmek 
isteyen öğrencilerim oldu. 

GENÇLER ÖZGÜN OLMALI 

Terör, şiddet, ölüm, pandemi, or-
man yangını, mülteci sorunları… 
gibi pek konuda çalışmalar yap-
tınız. Bu çalışmalardan hangisini 
gerçekleştirirken zorlandınız? 

Asıl zorlanma fiziksel uygulamada 
değil de olayı nasıl ifade edeceği-
me karar verme aşamasında oluyor. 
Büyük boyutlu enstalasyonlar daha 
büyük bir çalışma ekibi ile gerçek-
leştiriliyor. Yerebatan Sarnıcı’nda ve 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde yaptı-
ğım alan- kurgularım gibi çalışmalar 
daha fazla iş gücü gerektirmişti. 

Hayata geçirmeyi düşündüğünüz 
yeni bir çalışma var mı? 

Her zaman var. Bunların hazırlık ve 
sponsorluk aşamalarını çözümleyip 
öyle hayata geçirmek gerektiği için 
süre uzayabiliyor. 

Genç sanatçılara nasıl bir mesaj 
verirsiniz?

Genç sanatçılara çok iyi araştırma-
larını, toplumsal ve bireysel olgu ve 
olayları doğru takip etmelerini, ken-
di bireysel kimlik özelliklerini doğru 
tahlil ederek özgün bir dile ulaşma ça-
bası içinde olmalarını tavsiye ederim.

‘Çılgın Profesör’ olarak nam 
salan Mehmet Kavukçu, 

toplumsal olaylara dikkat 
çekmek için gerçekleştirdiği 

performanslarla adından 
söz ettiriyor. Sanatın 

iyileştirici bir güce sahip 
olduğunu belirten Kavukçu, 

çalışmalarına her gün bir 
yenisini ekliyor. 

AYLİN İZMİR

Terör olayları, orman yangınla-
rı, mülteci sorunları, Kovid-19 

pandemisi ve son olarak da kadına 
şiddet olgusu… Yaptığı her çalış-
mayla toplumun kanayan bir yara-
sına parmak basan Erzincan Binali 
Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Kavukçu, kendine özgü sanat anlayı-
şıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Tür-
kiye’nin değişik illerinde enstalasyon 
ve performanslar gerçekleştiren Ka-
vukçu, pek çok kişi tarafından ‘Çılgın 
Profesör’ olarak anılıyor. Terörün 
yaşattığı acılara karda tabut perfor-
mansıyla dikkat çeken ve orman yan-
gınında zarar gören ağaçları sırtlaya-

rak kent merkezine taşıyan Kavukçu, 
bugüne dek pek çok çalışmaya imza 
attı. Geçtiğimiz günlerde buz tuttur-
duğu 13 metrelik piramit konstrük-
siyonun dört ayrı yüzeyine kadına 
ait bazı kavramları yazarak onların 
toplumsal hayatta yaşadıkları acılara 
gönderme yapan Kavukçu ile sanatı 
ve çalışmalarını konuştuk. 

Sosyal problemler üzerine ger-
çekleştirdiğiniz enstalasyonlar 
ve performanslar ile dikkatleri 
üzerinize çekiyorsunuz. Sizi bu 
türden çalışmalara iten sebepler 
nelerdir? 

Bir sanatçının toplumsal iletişim üze-
rinden düşüncesini ve davranış biçim-
lerini belirleyebilmesini önemsiyorum. 

Gerçekleştirdiğim performanslarım ve 
kurmuş olduğum enstalasyonlarımda 
insana ulaşabilmeyi hedefleyerek bir 
olgu ya da kavramı ifade etmenin daha 
etkin ve daha doğru olduğuna inanıyo-
rum. Bu kimi zaman toplumsal duyar-
lılık kimi zaman düşünsel kavramlar 
oluyor. Doğru örtüşmelerin olduğu 
anlarda da işime yansıyorlar bunlar. 

SANATÇI DÜŞÜNDÜRÜR

Diğer sanatçılara göre duygu ve 
düşüncelerinizi farklı bir şekilde 
dışa vuruyorsunuz. Bu özelliği-
nizden hareketle “sanat” sizin için 
ne ifade ediyor? Çalışmalarınızda 
sanatın hangi yönüne dikkat çeki-
yorsunuz?

Sanat benim için kendimi anlatmayı 
yani bazen toplumsal bazen bireysel 
etkileşimlerle gerçekleşen olaylara 
söz söyleyebilmeyi ifade ediyor. Pan-
demi sürecinin ilk aylarında kendi 
evimde gerçekleştirdiğim ‘Sessiz 
Çığlık’ performansım, yine pande-
mi ile alakalı yaptığım ‘Pandemi - 
Eğitim- Etkileşim’ performansım, 
orman yangınları üzerine yaptığım 
yanmış ağaçları şehir merkezine in-
sanların arasına taşıdığım, ‘Şiddeti 
Düşünmek VI: Ormanlar’ perfor-
mansım gibi… Toplumsal ve bireysel 
etkileşimler beni bu işleri yapmaya 
yöneltiyor. Sanatın toplum üzerinde 
hem uyarıcı hem etkileyici hem de 
iyileştirici bir etkisi vardır. Binlerce 
yıldır böyledir bu. Bu açıdan sanatın 

Sanat 
Toplumu
İyileştirir

Tüm Şiddeti 
Buza Hapsettim
Son olarak buz tutan enstalasyonun dört ayrı yüzeyine boya 
ile "kadın", "aile", "emekçi kadın" ve "şiddet" yazarak kadına 
şiddet konusuna dikkat çekmiştiniz. Bu çalışmanızdan 
biraz bahseder misiniz?

Evet, yaklaşık 13 metrelik piramidal bir konstrüksiyon kurup onu 
su ile buluşturup buzlaştırdıktan sonra piramidin farklı yüzeylerine 
“kadın, aile ve emekçi kadın” yazdığım bir performans gerçekleştir-
dim. Üç yüzeye kadına ait olgular yazıp dördüncü yüzeye ‘şiddet’ 
yazarak aslında bütün bu yüzeyleri kapsayan yani kadının bütün 
kimliklerini kapsayan bir toplumsal problemi ifade ettim. Kadına 
şiddet dünya insanını ve toplumları çürüten acı bir olgu. Bu yüzden 
ben de hem bu acıyı ifade etmesi açısından buz kullandım hem de 
bütün bu şiddeti buza hapsedebilme umudu taşıyarak performan-
sımı gerçekleştirdim. Piramidin en tepesine ise gökyüzüne yani 
sonsuzluğa yükselen bir merdiven yerleştirip, üzerine neon aydın-
latmalar ile “Kadın” yazarak aslında bütün olumsuzluklara rağmen 
ışıldayan kadını anlatmak istedim. 

DENEYSEL SANAT DENEYSEL SANATMART/1 MART/1NO  004 NO  004

TBMM 90.Yıl Alankurgu, 05 Ocak - 05 Şubat 2010, Giriş Holü 9x15.5x6 m Dış Kulisler 2x(9x5x22 m),
 9000 adet kırmızı-beyaz plastik küre, Türkiye Büyük Millet Meclisi giriş holü ve dış kulisler Ankara
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ÖZCAN ÜNLÜ

Gülşah, Kurbağalar, Firar, Susuz 
Yaz, Derman, Gelin, Hıçkırık, 

Sev Kardeşim, Kınalı Yapıncak, Al-
manya Acı Vatan, Zeyno, Zehra, Bek-
lenen Şarkı, Hırçın Kadın ve daha on-
larcası…

Bir söyleşisinde diyor ki: “Canlandır-
dığım karakterlerin hepsi gerçek ha-
yattan birer tanıdığımız ya da göz ardı 
ettiğimiz, mutlaka seslerini duymamız 
gereken kadınlardı" diyor.

O, Hülya Koçyiğit…

Sinemaya girdiği 1963’ten bu yana 
kendine özgü tavrı, duruşu, oyuncu-
luk yeteneği ve çabasıyla her dönem 
adından söz ettiren Koçyiğit, doğrudan 
söylemek gerekirse, dalsız-budaksız bir 
sanatçı olarak bugünlere geldi. Bunun 
sebebi, sadece işini yapması, ailesine 
değer verip sahip çıkması, peşinden 
kameraları koşturmaması ve ülke için 
derdi olması ve bu dertle ‘cidden’ dert-
lenmesi…

Döneme, devire, adama göre şekle gir-
meyen Hülya Koçyiğit’in ‘derdi’ bazıla-
rınca menfaat veya hırs olarak görünse 
de bunun böyle olmadığı ortada. Çün-
kü onlarca filmde başrol oynamış, iyi 
kazanmış, sinemaya adım attığı günden 
bugüne popüler duruşundan zerre geri 
düşmemiş bir isim olarak bu iddiaları 
zaten çürütür. Rüzgar gülü olmadığını 
ispat etmiştir.

Gerçek Karakterler

“Ne iş olsa yaparım” dememiştir hiçbir 
zaman… Seçmiştir; senaryoyu, yönet-
meni, oyuncu arkadaşlarını seçerek var 
olmuştur. Bir kariyer planlaması olarak 
değil, “dert” olarak kadını ve kadın 
meselelerini kamuoyunun dikkatine 

sunmak için kendi kendine her zaman 
kadını ön plana çıkaracak projelerde 
yer almıştır. Oynadığı kadın karakter-
lerin çok azı ‘beyaz’dır. Sorunlu kadın-
ları, kırsalda yaşayan kadınları, ezilen 
kadınları, bir mesleği olup da sorun 
yaşayan kadınları oynamıştır. Gülşah 
Film’i kurmasının nedeni olarak da bu 
hassasiyetini gösterir. İster ki, bu ko-
nuyu gündeme getirdiğinde kendisini 
eleştirenlere kulak asmadan ‘kadın me-
selesi’ üzerine yoğunlaşmaktır. “Var-
lığını ve sinemanın etkisini” bu yönde 
konumlandırır. Bu projeler ona ulusal 
ve uluslararası ödüller getirir -ki bunun 
sebebini, “canlandırdığım karakterlerin 
hemen hepsi gerçek hayattan birer ta-
nıdığımız ya da göz ardı ettiğimi, mut-
laka seslerini duymamız gereken kadın-
lardı” diye açıklar…

Fakat Hülya Hanım’a bu itibarı getiren 
en önemli sebep, kimliğini koruyarak 
var olmayı başarabilmiş olmasıdır. Dö-
neminin bazı isimleri gibi senaryolarını, 
demolarını koltuğunun altına tutuştu-
rup Batıdan medet ummamıştır, ulusla-
rarası sinema fonlarının kapısında yat-
mamıştır. Her şerefli Türk sanatçısı gibi 
davranmış ve kazanmıştır. Bu istikrarı / 
seçimi, birlikte çalıştığı yönetmenlere, 
oyuncu arkadaşlarına ve teknik ekibe 
de sirayet etmiştir: “Sinemanın ne ka-
dar önemli bir dil olduğunu, sinemada 
Türk kimliğini koruyarak medeni dün-
yada da var olunabileceğini bana usta-
larım gösterdiler.”

Bale, Müzik, Tiyatro…

Hülya Koçyiğit, doğuştan İstanbullu 
(Kuzguncuk-Üsküdar)… Doğduğunda 
(1947) annesi 16, babası 22 yaşındadır. 
Feryal ve Nilüfer diğer kardeşleridir. 
Yaşı büyütülerek okula kaydı yaptırılır. 
Daha ilkokulda sürekli dans eden, şarkı 

söyleyen bir çocuktur. Müzik öğretme-
ninin dikkatinden kaçmayan bu özelliği 
onun sanat yolunda adım atmasına ve-
sile olur.

Henüz ilkokul birinci sınıftadır. O yıllar-
da ünlü Medrano Sirki İstanbul’a gel-
miştir. Sınıfıyla birlikte sirke götürülür. 
Koçyiğit, gösterinin tam ortasında bir 
anda kendini sahnede bulur ve dans et-
meye başlar. Annesinin bir arkadaşının 
dikkatiyle Ankara Devlet Konservatu-
varı’nın bale bölümü sınavlarına girmesi 
sağlanır. 310 çocuk ilk dokuza girmek 
için ter döker. Piyano eşliğinde dans 
eden 9 başarılı öğrenci arasında Hülya 
Koçyigit de vardır fakat okul Ankara’da 
olduğu için babası izin vermemez. Fa-
kat evin gündemi bu başarı olmuş, baba 
daha fazla dayanamamış ve minik Hülya 
annesiyle birlikte Ankara’ya gönderil-
miştir. Bale bölümünün en küçük (7 ya-
şında) kızı olan Hülya yatılı okuyacaktır. 
Hem ilkokula hem de konservatuvara 
gitmektedir. Üçüncü ders yılında babası 
tarafından Ankara'ya gönderilmez. İs-
tanbul’da bir okul arayışına başlanmıştır 
ve nihayet İstanbul Atatürk Kız Lise-
si’ne kaydı yaptırılır. Ardından da diğer 
kardeşleriyle birlikte İstanbul Şehir Ti-
yatroları’na girer. Okul, bale ve tiyatro 
derken piyano, müzik öğretmeninden 
ise müzik dersleri almaya başlamıştır.

Daha o yaşlarda popüler bir çocuktur. 
Gösterilerde mutlaka rol verilir.

Muhsin Ertuğrul El Verdi

Şehir Tiyatroları’nın ‘kaptanı’ Muh-
sin Ertuğrul, Hülya’nın başarılarından 
haberdar olmuştur. Tiyatronun genel 
sanat yönetmenine ondan söz eder. Bir 
görüşme ayarlanır. Muhsin Ertuğrul, 
“Ankara Devlet Konservatuvarı iyidir. 
Kızımızın oraya gitmesi münasiptir” 
deyince, tekrar Ankara’ yollarına düşer.

Artık adı duyulmaya başlanmıştır. An-
cak kamera ile ilk kez o değil, kardeşi 
Nilüfer tanışmıştır. Kardeşinin oynadı-
ğı “Bir Yetim Hasreti” filminin setin-
de Gülistan Güzey’le tanışmıştır. Yine 
kardeşinin bir film setinde büyük yö-
netmen Metin Erksan’ın elini sıkmıştır. 
“Susuz Yaz” filmi için Hülya Koçyiğit 
önerildiğinde, Erksan’ın “Yaşı küçük” 
dediği kayıtlarda yer alır fakat rolü alır. 
Memduh Ün de aynı gerekçeyle onu 
önce kamera önüne çıkarmamıştır an-
cak sonra oynatmıştır.

Dönemin popüler sinema ve müzik 
dergisi Ses dergisi bir yarışma düzen-
lemektedir. Adı, Metin Erksan tara-
fından yarışmacılar listesine yazdırılır. 
Birinci olacak altı kişi ile altı filmde 
oynaması için sözleşme imzalanacak-
tır. Hülya Koçyiğit derginin bürosuna 
babasıyla gider. Fotoğraflar çekilir ve 
ilk elemeyi kazanır. İkinci aşama yete-
nek sınavıdır ve onu da kazanır. Kadın 
yarışmacılar arasında birinci Ajda Pek-
kan, ikinci ise Hülya Koçyiğit olmuştur. 
Erkek kategorisinin birincisi Ediz Hun 
olmuştur.
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O
Hep 
Kadınları
Anlattı

Hülya Koçyiğit, Türk 
sinemasının gelmiş 

geçmiş en başarılı kadın 
oyuncularından biri. 1963’te, 

henüz 16 yaşında iken 
adımını attığı Yeşilçam’da 
yaklaşık 155 filmde başrol 

oynadı. Sinemamızın yarım 
asrına damga vurmuş 

aktörlerle aynı projede 
kamera karşısına geçti. 

Melodramlar da dahil bütün 
filmlerinde kadınlarımızı 

bütün halleriyle oynamayı 
başardı.

‘Yeni yıldız doğuyor’

Ve sinema…

Hülya Koçyiğit artık kamera önünde-
dir. Film çekimlerine gidip gelirken 
derslerini aksatmaktadır. Sınıf arka-
daşı Salih Güney’in ısrarlarına rağ-
men tercihi yapmıştır; okulu bırakıp, 
sinemaya devam edecektir. 1964’te 

“Susuz Yaz” filmi o kadar büyük ilgi 
görmüştür ki, gazeteler “yeni bir yıldız 
doğuyor” manşetleri atmaktadır. Ber-
lin ve Meksika’dan büyük ödüllerle 
dönmüştür film…

Hemen bir yıl sonra, 1964’te tam 15, 
1965’te 16 ve ardından gelen yıllarda 

yine birçok filmde başrol oynamıştır. 
Bu başarı Hülya Koçyiğit’i Sadri Alı-
şık, Ayhan Işık, Fikret Hakan, Tarık 
Akan, Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle 
aynı projelerde buluşturmuştur.

İsimleri unutulmaya yüz tutmak üzere 
iken Kerime Nadir, Muazzez Tahsin 
Berkand, Esat Mahmut Karakurt, Pe-
ride Celal gibi edebiyatın usta isimle-
rinin romanlarının sinemaya uyarlan-
ması konusunda öncülük ettiğini de 
belirtmek gerek…

Birkaç filmde canlandırdığı “Kezban” 
karakteri üzerine yapışacak korkusu 
yaşarken öylesine usta işi projelerle 
izleyici karşısına çıkmıştır ki, her fil-
minde kendini yenilemeyi başarmıştır.

1980’li yıllarda televizyon ekranları-
na da çıkmaya başlamıştır. TRT’deki 
“Hanımlar Sizler İçin” projesinin al-
tında Nezihe Araz ve Selim İleri gibi 
iki usta ismin imzası da vardır. İki sa-
atlik programda kadınlığın bütün hal-
lerini eğitici ve güldürücü biçimleriyle 
yansıtmıştır. Sonra özel kanallarda da 
bazı programlar yapmıştır.

Televizyon deneyimi

Cihan Ünal’la başrolü paylaştığı “Ni-
san Yağmuru”, Erdal Özyağcılar ile 
“Mihriban”, Türkan Şoray, Filiz Akın, 
Fatma Girik ve Nevra Serezli ile bir-
likte “Altın Kızlar” dizileriyle sevenle-
rinin karşısına geçmiştir.

Kıyısından köşesinden siyasete ve şarkıcı 
olarak sahnelere bulaşmış olsa da bu iki 
konuda başarılı olamamıştır. Bu konuda-
ki varlığını fikir üreterek, ürettiği fikirleri 
siyasilerle paylaşarak var kılmıştır.

Hülya Koçyiğit, o dönemlerin usta fut-
bolcularından Selim Soydan ile henüz 
20 yaşında iken (1968) evlenmiştir. 
Tek evladı Gülşah genç yaşta onu an-
nelikle tanıştırmıştır.

1964 Yılın Kadın Oyuncusu (Turizm Bakanlığı)
1964 Yılın Kadını (Türk Kadınlar Birliği)
1969 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 
Kadın Oyuncu Ödülü (Cemile)
1972 Altın Koza En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Zeh-
ra)
1973 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 

Kadın Oyuncu Ödülü (Tanrı Misafiri)
1987 Nantes Film Festivali (Fransa) En Başarılı Ka-
dın Oyuncu (Kurbağalar)
1988 Amiens Film Festivali (Fransa) En İyi Kadın 
Oyuncu (Bez Bebek)
1990 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 
Kadın Oyuncu Ödülü (Karılar Koğuşu)

Altın Portakal Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Altın Koza Yaşam Boyu Başarı Ödülü
İstanbul Film Festivali Onur Ödülü
Ankara Film Festivali Onur Ödülü
Uçan Süpürge Film Festivali Onur Ödülü
2012 Engelsiz Yaşam Vakfı, Yaşam Boyu Meslek ve 
Onur Ödülü

BAZI ÖDÜLLERİ

BAZI ÖNEMLİ FİLMLERİ
1963
Susuz Yaz
Genç Kızlar
 
1964
Adalardan Bir Yar 
Gelir
Ahtapotun Kolları
Aslan Marka Nihat
Ayşecik Çıtı Pıtı Kız
Döner Ayna
Hepimiz Kardeşiz
Katilin Kızı
Kavga Var
Keşanlı
Son Tren
Taşralı Kız
Vurun Kahpeye
 
1965
Aşk ve İntikam
Dudaktan Kalbe
Hıçkırık
Hülya
İki Yavrucak
Nazar Değmez 
İnşallah
Posta Güvercini
Sevgili Öğretmenim
Sevgim ve Gururum
Tehlikeli Adımlar
Yalancı
Yıldızların Altında
 
1966
Aşk Mücadelesi

Denizciler Geliyor
Dertli Gönüller
İntikam Ateşi
Karanlıklar Meleği
Kaderde Birleşenler
O Kadın
Ölmek mi Yaşamak 
mı?
Seni Seviyorum
Siyahlı Kadın
Vahşi Sevda
Yiğit Yaralı Olur
 
1967
Deli Fişekler
Dokuzuncu Harici-
ye Koğuşu
Gül Ağacı
Kardeş Kavgası
Ringo Gestapoya 
Karşı
Parmaklıkların 
Arkasından
Samanyolu
Seni Affedemem
Söyleyin Genç 
Kızlara
Yağmur Çiselerken
Üvey Ana
Yanık Kalpler
Yaralı Kuş
 
1968
Cemile
Hicran Gecesi
Funda

Dağları Bekleyen 
Kız
Kırmızı Fener 
Sokağı
Kara Sevda
Sevemez Kimse 
Seni
Kezban
Sarmaşık Gülleri
Sus Kimseler Duy-
masın
Yalan Yıllar
 
1969
Boş Çerçeve
Ölmüş Bir Kadının 
Mektupları
Kınalı Yapıncak
Kızıl Vazo
Kızım ve Ben
Uykusuz Geceler
Yarın Başka Bir 
Gündür
 
1970
Güller ve Dikenler
Kezban Roma’da
Kalbimin Efendisi
Saadet Güneşi
Seven Ne Yapmaz
Söz Müdafaanın
Yaralı Ceylan
Zeyno
 
1971
Adını Anmayaca-

ğım
Bebek Gibi Ma-
şallah
Beklenen Şarkı
Bütün Anneler 
Melektir
Kezban Paris’te
Senede Bir Gün
Severek Ayrılalım
Sezercik Yavrum 
Benim
Son Hıçkırık
Yağmur
Yarın Ağlayacağım
 
1972
Azat Kuşu
Gökçe Çiçek
Kaderimin Oyunu
Sev Kardeşim
Sezercik Aslan 
Parçası
Zehra
 
1973
Düğün
Hayat Bayram Olsa
Gelin
İki Bin Yılın Sevgisi
Rabia
Siyah Gelinlik
 
1974
Çirkin Dünya
Diriliş
Diyet

El Kapısı
 
1975
Bir Araya Gele-
meyiz
Gülşah
İşte Hayat
 
1976
Gülşah Küçük Anne
Şoför
 
1977
Sensiz Yaşayamam
İstasyon
 
1978
Evlidir Ne Yapsa 
Yeridir
 
1979
Almanya Acı Vatan
 
1981
Herhangi Bir Kadın
 
1982
Gazap Rüzgarı
 
1983
Derman
 
1984
Firar
Yavrularım
 

1985
Kurbağalar
 
1986
Dikenli Yol
 
1987
Bez Bebek
 
1988
Gece Dansı Tut-
sakları
Pononte Fener
 
1989
Hiçbir Gece
Karılar Koğuşu
 
1991
Bir Kadın
 
2001
Şelale
 
2003
Hababam Sınıfı 
Merhaba
 
2007
Hicran Sokağı
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Yerli ve Milli
Müzik Zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türk müziğinin hak ettiği 
değeri görmesi gerekir” sözüne müzik çevrelerinden 
destek geldi. Prof. Dr. Gülper Refiğ, Özer Özel ve Mehmet 
Kemiksiz, yerli ve milli bir müzik geleneğinin oluşması 
için çocuk yaştan itibaren müzik eğitiminin ciddiye 
alınması gerektiğini söylediler.

“Topluma çok kısıtlı 
melodilerden oluşan 
müzikler sunulduğu, 

sosyal ve görsel 
medyadan sürekli 

bunlar pompalandığı 
için toplum müziği 

o zannederek ona 
yöneliyor. Çok yakın 

geçmişimizde sadece yaz 
tatillerinde çalınmak 

üzere müzikler 
üretilirdi.”
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GÜLCAN TEZCAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni 

Orkestrası’nın yeni salonunun açılışın-
da Türk müziğinin de bir dönem jako-
ben zihniyet yüzünden yasaklandığını 
hatırlatmıştı. Türk müziğinin hak ettiği 
değeri görmesi gerektiğine vurgu yapan 
Erdoğan, sanat dünyasında uzun yıl-
lardır rahatsızlık duyulan bu meseleyi 
gündeme taşımış oldu. 

Yeni konser salonunda sanatın her 

renginin kendine yer bulacağına dik-
kat çeken Erdoğan, "Her dilden ve her 
telden dünyanın sesi burada toplana-
cak içimizdeki tüm güzellikler notalara 
burada yansıyacaktır. Pisagor ve Farabi 
tertibinden ilhamlarla Mozart ile Ba-
ch'ın portrelerinden tınılar, Şemsettin 
ile Meragi'den terennümlerle, Şostako-
viç ile Chopin’in bestelerinden ritimler 
burada buluşacaktır. Şehnaz besteler 
uvertürlere, kâr-ı natıklar andantelere 
burada yol gösterecektir. Bir kemanın 
içli sesinden yayılan ayrılık, bir bağla-

manın en zarif perdesinde yankılanan 
hasret yine burada gönlümüze düşe-
cektir. Bir Itri neva karıyla bir Vetömin 
konçertosu, bir Yunus ilahisine eşlik 
eden barış senfonisi olarak buradan 
dünyaya açılacaktır" dedi.

Üç isim, üç soru, üç cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yaklaşı-
mı müzik çevrelerinde garip bir suskun-
lukla karşılandı. Ancak Türk müziğinin 
dünü, bugünü ve gelecek nesillere ak-
tarılması konusunda kafa yoranlar için 

son derece önemli bir çıkıştı bu. Biz 
de bu konuşmadan hareketle müzik 
dünyasından önemli isimlere Prof. Dr. 
Gülper Refiğ, Özer Özel ve Mehmet 
Kemiksiz’e “Bugün yasak yok ancak 
kültür sanat hayatında Türk müziği hak 
ettiği değeri görüyor mu? Yeni nesiller 
geçmişteki güçlü müzikal mirasın far-
kında mı? Eğitim sistemimiz bu anlam-
da ‘müzik’ kültürümüzü aktarabiliyor 
mu? Konservatuarlarda Türk müziğini 
ikincil gören jakoben bakış aşılabildi 
mi?” şeklinde üç soru yönelttik. 

Topluma yaygın eğitim faaliyeti 
olarak neyi gösterir, neyi örnek 

verir, güzel ve çirkin kavramlarının 
içini ne ile doldurursanız sosyolojisini 
değiştirmiş, dönüştürmüş olursunuz. 
Burada sanatkârların da yapması gere-
ken Türk müziği adına konuşuyorsak 
-Türk müziğinin bütün alt başlıklarını 
da kast ediyorum- bunları topluma 
farklı mecralarda sunabilme, icra edip 
gösterebilme becerisini ortaya koya-
bilmeleri gerekir. Sanat toplum içe-
risinde ve sanatkârlar arasında nasıl 
yaygınlaştırılır, nasıl özü sabit kalarak 
çağın gereklerine uygun hale getiri-
lir çağın ritmi, melodisi yakalanır? Bu 
biraz da yöneticilerin, idarecilerin ya-
nında gezdirdikleri müzisyenler, temsil 
makamında gördükleri müzik eserleri 
ve dinlemekten haz duydukları müzik 
parçalarının topluma lanse edilmesiyle 
mümkün olacak bir şey. 
Topluma çok kısıtlı melodilerden 
oluşan müzikler sunulduğu, sosyal 
ve görsel medyadan sürekli bunlar 
pompalandığı için toplum müziği o 
zannederek ona yöneliyor. Çok yakın 
geçmişimizde sadece yaz tatillerinde 
çalınmak üzere müzikler üretilirdi. 
Bunların hepsini tefrik edecek olan 
idarecilerdir. 
Çocuklar iyi yetişmeli 
Hiçbir çocuğun eline kemanı, kanunu 
ya da Türk müziğinin ince saz grubu 
dediğimiz klasik sazlarını almadan, 
ona dokunmadan tınısını hissetme-
den ona heveslenme ihtimali yoktur. 
Ya televizyonda görecektir bir orkestra 
içerisinde veya bir sanatçının söylemiş 

olduğu bir çocuk türküsünü, çocuk ila-
hisini ya da çocuk eserini dinleyip ora-
dan meyledecektir. Ya da çok sevdiği 
bir şiirin müzikte yer aldığını duyunca 
oradan meyledecektir. Bütün bunları 
yaygın eğitim olarak değil ama bire-
bir kabiliyetli olan çocukların yetişti-
rilmesine yönelik özverili bir çalışma 
olarak değerlendirmek lâzım. Burada 
çocuklara birebir eğitim vermediğiniz 
takdirde gerek enstrüman eğitimi ge-
rek ses eğitimi gerek eser meşki eğiti-
mi vermediğiniz takdirde çocukların 
tesadüfen rastladıkları bir saz ya da ses 
tınısı olarak akıllarında kalacaktır. 

Bizim seslerimiz yok
Batılı ülkelerde müzik eğitiminde ne-
den klasik müziğin bu kadar önemli 
olduğunu araştırdığımızda bakıyo-
ruz ki Batı müziğinin kökeninde din 
tandanslı bir veri var. Kilise var. Orta 
Avrupa'da eğitim sisteminin güçlü ol-
duğu ülkelerde çok küçük yaştan itiba-
ren temel müzik formları ve seslerini 
çocuğun kulağına piyano, keman ya da 
başka bir enstrümanla yerleştiriyorlar. 
Çocuk müzisyen olmayacaksa bile o 
müziği dinleyip onunla rahatlama ve 
ondan zevk alabilme yöntemini te-
melden bir müzik eğitimi ile ediniyor. 
Ülkemizde ise okullarımızda temel 
bir müzik eğitimi olmasına rağmen 
Itri’nin tekbiri ya da salat-i ümmiyesi; 
toplumca çok yaygın ve bilinen bay-
ram tekbiri diye bilinen o tekbir, hacda, 
umrede insanların topluca okudukları 
telbiye ya da çok basit bir ilahi ya da 
bir çocuk şarkısı müzik eğitimi müf-

redatında yer almadığı için çocuklar 
bunlardan uzak kalıyor. 
Biz asıl treni ilkokuldan itibaren ver-
miş olduğumuz müzik derslerinde 
toplumsal kökenlerimizi ifade eden 
müzik parçalarına müfredatta yete-
rince yer verememiş olduğumuzdan 
dolayı kaçırdık ve bu yüzden kültürel 
aktarımı gerçekleştiremiyoruz. Bugün 
bile siyasi konjonktür buna çok müsa-
it olmasına rağmen istenilen noktada 
değiliz.

İstiklal Marşı canlı olmalı
Ancak mesela okullarımızda İstiklal 
Marşı hâlâ play-back olarak okutu-
luyor çocuklarımıza. Oysa bu böyle 
olmamalı. Çocuklar bizzat icranın 
içinde bulunmalılar. Onu hangi duy-
guyla hangi hisle söylediklerini alt yapı 
olarak müzik branşı ve tabi Türk dili 
edebiyatı itibariyle vermemiz lâzım. 
Türk dili demişken açmamız gereken 
bir konu daha var o da şudur Mehmet 
Akif gibi yakın tarihimizin şairlerinin 
şiirlerinden bestelenmiş olan müzik-
leri dinlerken özellikle Z kuşağı dedi-
ğimiz neslin bundan bîgane olduğunu, 
oradaki pek çok kelimeyi, kavramı bi-
lemediğini dolayısıyla da bu eserleri 
kendine uzak hissettiğini görüyoruz. 
Burada atılması gereken en önemli 
adım tıpkı Azerbaycan’da, İran’da ya-
pıldığı gibi klasik olarak adlandırdığı-
mız birtakım temel eserleri, aynı za-
manda bestelenmiş olan şairlerimizin 
birtakım şiirlerini müfredata alarak 
edebiyat ve müziği iki koldan birbirini 
tamamlayıcı hale getirmek. 

Mehmet
Kemiksiz:

ÖZÜ SABİT
TUTARAK
ÇAĞIN RİTMİ
YAKALANMALI
“Biz asıl treni ilkokuldan itibaren 
vermiş olduğumuz müzik ders-
lerinde toplumsal kökenlerimi-
zi ifade eden müzik parçalarına 
müfredatta yeterince yer vereme-
miş olduğumuzdan dolayı kaçır-
dık ve bu yüzden kültürel aktarımı 
gerçekleştiremiyoruz maalesef.”
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Cumhuriyete yön veren fikir adamla-
rı batıya yönelmeyi çok önemsediler 
ve otoriteyi bu yönde etkilediler. Az 
sayıda müzik adamı bu batılılaşma 
yönelmesinin sakıncalarını dile getir-
mişlerdir. Varolan makam musıkisinin 
(müziğinin) görmezden gelinmesini, 
bunun yanında en önemlisi lisanı yok 
etme çabalarının ülkenin geleceğini 
tehdit ettiği gerçeğini yok saymalarını 
en üst perdeden dile getiren, eleştiren 
fikir ve ilim adamları ya dikkate alın-
madı ya da susturuldu. İstanbul Bele-
diye Konservatuarı’nda Türk Müziği 
eğitimi yasaklanınca, burada hocalık 
yapan Türk makam müziği alanındaki 
çok kudretli şahsiyetler küstürüldü ve 
memuriyetlerine son verildi. 
Asırlarca bir arada bulunan halk mü-
ziğimizle, makam müziğimizin arasını 
da açtılar. Birbirinin içine geçmiş olan 
bu iki unsur konservatuarlar sayesin-
de ayrılmıştır. Bu eğitim kurumlarında 
Türk Halk Müziği, Batı Müziği, Türk 
Sanat Müziği, Halk Oyunları adı altın-
da birbirlerinden ayrıldı. "İçimizdeki 
ilericiler" konservatuarlarda mutlaka 
batı kaynaklı sanatların olması gerek-
liliğini savundular. Hatta bir zaman 
batı müziği derslerini zorunlu tuttular. 

Okul öncesi ile başlamalı 
Zannımca Türk müziğinin geldiği 
nokta itibariyle şu anda kötünün iyi-
si durumundayız. Gençlerimiz, hatta 
toplumumuzun büyük bir kısmı, nasıl 
bir müzik mirasımız olduğunun far-
kında değil, çünkü toplum yozlaşmaya 
elverişli duruma getirildi. 
Popüler müzik artık vazgeçilmez bir 
endüstri haline gelmiştir. Bu yalnız 

Türkiye'de değil dünyanın her yerinde 
kültürel ve ahlaki bozulmaya yol açtı. 
Kültürümüzün en sağlam verileceği 
dönem okul öncesi ve sonrası dönem-
dir. Bunu toplumun bütününe yaymak 
çok ciddi yatırımlar gerektiriyor. Tür-
kiye'de kısa vadeli çözümler ve hemen 
sonuç alma ilkesi benimsendiğinden 
ve ayrıca doğru olanı yapma fikrini 
ekonomi ile kıstırınca ileriyi görmek 
jakobenlerin insafına bırakılıyor. 

Anti-jakoben tavır şart 
Günümüzde kültürümüze ait olmayan 
bir yapının yapılmasını övünerek anla-
tanlar, kendi kültürüne ait bir bina ya-
pıldığında, aynı kesim tarafından tepki 
görüyorsa bu jakoben kesimin etkinli-
ğinin var olduğunu gösterir. "Biz de 
sizler gibiyiz, sizin sevdiklerinizi biz 
de seviyoruz" derseniz kendiniz ola-
mazsınız. Bu uzun zaman alacak ve 
herkesle fikir birliği olamayacağınız 
bir alandır. Herkesi memnun edemez-
siniz. Neye mal olursa olsun bu kültür 
çocuklarımıza verilmelidir demek bu-
gün için mümkün gözükmüyor. Ken-
di "Adem"lerinizi jakobenlere rağmen 
yetiştiremez ve örneklerinizi oluştu-
ramazsanız kendi müziğini, kendi sa-
natını öğretme ve geliştirme fikri bir 
ütopya olmaktan öteye geçemez. 
Konservatuarlar haricinde artık üni-
versitelerin bu alanda kurulmuş fakül-
te ve bölümleri var. Ancak bu yapılan-
mada da batı müziği yine ön planda 
bulunmaktadır.

Batı müziği daha baskın
İçerisinde yalnızca Türk sanatları ve 
Türk Müziği eğitimi verilen bir kon-

servatuarımız maalesef yok. Toplum 
içerisinde zaten yeteri kadar batı mü-
ziği var. Toplum içerisinde eksikliği 
görüp bireysel olarak çaba sarf eden 
gönüllüler ordusu var ve sivil toplum 
kuruluşları (Korolar, dernekler, icra 
heyetleri vb.) özverili çalışmalarını 
yıllardır yapmaktadır. Onlar sayesinde 
kültür devam etmektedir. Devletin bu 
aşamada yapabileceği yalnızca organi-
zasyonlara destek vermesidir. Bunun 
devletin içinde kurumsal destek gör-
mesinin kabul görülmesi bile on yıl-
lar alacak bir süreçtir. Cumhuriyetin 
başlarında amaç edinilen kültürü yok 
etme çabalarının verdiği zararı tersine 
çevirecek unsur, belli bir süre anti-ja-
koben tavırlar olmalıdır. Değerler eşit-
lenince ancak o zaman halkın iradesi-
ne bırakmak daha faydalı olacaktır. 

“Kök”lere dönmeliyiz…
Meclis çalışmalarında Türk müziğinin 
dinletilmesi, cenaze merasimlerinde 
Itrî'ye ait tekbirin icra edilmesi muaz-
zam bir gelişmedir. Böyle kırılma nok-
talarının olması çok önemlidir. Bunun 
gibi ayakları yere basan çalışmalar, bu 
kültürün gelecek nesillere taşınmasın-
da önemli katkılar sağlayacaktır. Türk 
Müziği Proje okullarının hayata geç-
mesi çok önemlidir. 
Her şeyi göze alarak kendi kadim lisa-
nımız ile düşünmeye dönmeli, edeb ve 
adabımıza uygun, "yabancılaşmadan" 
gelişmeye önem vermeliyiz. Kanaa-
timce "Sanat ve Kültürde KÖK" aylık 
fikir ve musıki dergisinin tıpkı basımı-
nın yeniden yayınlanması bu konudaki 
en önemli çalışmalardan biri olacaktır.

Kültürel miras karmaşasının kökle-
ri Tanzimat dönemine kadar gider. 
Padişah II. Mahmut zamanında ku-
rulan Mızıka-ı Hümâyun; Yeniçeri 
ordusunun lağvedilip yerine kurulan 
batı tarzı askeriyenin Avrupa ritmin-
deki marşlarını çalmak üzere kurulan 
bandonun elemanlarına Batı müziği 
öğretecekti. Sarayda da bizzat padi-
şahlar başta olmak üzere tüm prens-
ler, prensesler yabancı hocalardan 
Batı müziği dersleri almaya başladı-
lar. İtalyan operaları dünya prömi-
yerlerinden hemen sonra İstanbul'da 
sahnelendi. Klasik Türk Musıkisi de 
eğitim ve icra olarak Hacı Arif Bey, 
Şevki Bey gibi ustalar tarafından de-
vam ettiriliyordu. Cumhuriyet döne-
minde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
kendisi Türk tarih tezleri ve bizzat 
katkıda bulunduğu tarih kitabında 
ortaya koyduğu gibi medeniyetin 
Türklerden doğduğuna ve Avrupa'yı 
aydınlattığına kesinlikle inanıyordu.

Türk müziği yasaklandı! 
Klasik Türk Musıkisi ise büyük tut-
kusuydu. Ama yeni kurulan Türk 
devleti ve Türk milletinin, Osman-
lı’dan itibaren yaşamımıza girmiş 
olan çok sesli musıki alanında da 
yerli ve milli eserlere sahip olması en 
büyük arzusuydu. Türk müziğini 8-9 
ay radyolarda yasaklatanlar aslında 
Atatürk'ün milli kültür politikasına 
da karşı olan Ankara'daki alafran-
ga kesimin önderleri, kraldan çok 
kralcılardır. Atatürk bin bir keşme-
keş içinde bunu Hakkı Tarık Us'tan 
öğrenir öğrenmez, yanlışı önlemiş 
ve yasağı kaldırmıştır. İran şahının 
ziyareti dolayısı ile Adnan Saygun'a 
bestelettiği ilk Türk operasının ko-
nusunu bizzat kendisi verdi. Özsoy 
Operası; Firdevsi'nin Şahname'sin-
den esinlenerek tasarlanmış, on-
binlerce yıl öncesindeki büyük Türk 
medeniyeti ve bu yüksek uygarlığın 
Avrupa'ya intikalini anlatan ilk ve tek 
Türk operasıdır. 

Türk müziği öğretilmiyor
Atatürk'ün hayattan ayrılmasıyla 
birlikte Ankara’da müzik camiası 
onun arzusu hilafına yerli ve milli 
değerlerimize sahip çıkmak yerine, 
çağdaşlık ile millî olmayı karşı ku-
tuplara dönüştürerek, çok sesli- tek 
sesli müzik, alafranga- alaturka mü-
zik diye ikiye bölünmüştür. Bu ku-
tuplaşma bugüne kadar sürmüş ve 
eğitim sistemimizde müzik konusu-
na büyük zarar vermiştir. Atatürk'ü 
saf dışı ederek kurulan Batı müziği 
konservatuarlarında ne geleneksel 
musıkimiz ne de Cumhuriyet döne-
minin büyük Türk senfonileri, kon-
çertolarına teveccüh vardır. Varsa 
yoksa Batı müziği. Buna karşılık ken-
disine Türk Müziği Konservatuarı 
denen devlet kurumunda da sadece 
batı müziği, geleneksel Türk müziği 
olan saray musıkisi ve halk müziği 
öğretilip, Türk senfonik müziği, milli 

devlet oluşumuzun simgesi, özü-
nü halk musıkisinden alan çok sesli 
Türk müziğine aynen batı müziği 
konservatuarlarında olduğu gibi hiç 
yer verilmez. Cumhuriyet dönemi 
milli musıkisini kastediyorsak; evet 
Türk müziği devletin hiçbir eğitim 
kurumunda öğretilmiyor diyebili-
rim.

Aymazlıklar sürüyor
Dünyanın gelişmiş bütün toplumla-
rında, halk musıkisi, saray musikisi 
ve çağdaş musiki birbirinden ayrıl-
maz bir bütün olarak ele alınır ve 
değerlendirilir. Umarım çok gecik-
meden bu son derece ilkel kültürel 
ayrımdan vazgeçer ve bölmeden 
topyekün büyük müzik mirasımıza 
sahip çıkarız.
Konservatuarlarda, görüldüğü gibi 
anlaşılmaz bir aymazlıkla her iki ca-
miada da çok sesli Türk müziğinin 
muhteşem örnekleri görmezden ge-
linerek büyük bir gaflete imza atıl-
maktadır. Oysa Adnan Saygun'un 
daha 32 yaşında bestelediği, Yunus 
Emre Divanı'ndan seçmelerden olu-
şan ve insanın kaderi ile ölüm kor-
kusu ile karşı karşıya gelip, aczini, 
korkusunu, İlahi Aşk'la yenip Allah'a 
teslimiyetini anlatan "Yunus Emre 
Oratoryosu", "Sensin Kerim sensin 
Rahim  - Allah sana sundum elim" 
sözleriyle sonlanan tüm dünyada altı 
dilde seslendirilip en büyük salon-
larda ayakta alkışlanan bir baş yapıt-
tır. 1947 yılında Paris'teki konserine 
giden Papa 23. Johannes "Ne tuhaf, 
içten geldiği zaman bütün sanat 
eserleri Tanrı'yı aynı dille övüyorlar. 
Bu eserin güzelliğini bir Müslüman 
kadar bir Katolik de neden anlama-
sın? Herhalde ben anladım ve heye-
canlandım" der.

Yunus Emre birleştirdi
1958 yılında Birleşmiş Milletlerin 
kuruluş yıldönümünde New York'ta 
BM binasında, ünlü şef Leopold Sto-
kowsky tarafından yönetilen kon-
serden sonra, eser dünyanın seçkin 
diplomatları, devlet başkanları üs-
tünde öyle büyük bir tesir meydana 
getirmiştir ki, o tarihe kadar hep 
aleyhimizde kararlar alınan Kıbrıs 
konusunda bu kez karar Türkiye'nin 
lehine çıkmıştır. Yunus Emre Ora-
toryosu gibi kaynağını Türk halk, ge-

leneksel makam müziğimizden alan 
senfonik eserlerimiz başta Adnan 
Saygun olmak üzere dünyanın en 
büyük başkentlerinde en ünlü şefler, 
solistler tarafından yüzlerce kez icra 
edilmiş, yayın organlarında eserleri 
göklere çıkartan büyük gurur duya-
cağımız eleştiriler çıkmıştır. 
Daha önce sebeplerine değindiğimiz 
çift yönlü aymazlık ve vurdumduy-
mazlıkla bunlar görmezden gelinmiş 
ve gençlerimizin ülkeleri ile iftihar 
etmeleri yerine aşağılık kompleksine 
kapılmaları da böyle gerçekleşmiştir.

Tek hoca bendim…
Konservatuarlarda Cumhuriyet dö-
nemi Türk Müziği dersi veren tek 
hoca bendim. Benim emekliliğimle 
birlikte o ders de tarihe karıştı. 
Artık gözlerimizi gitgide kendi gir-

dabında boğulan, büyük katliamla-
rının kefaretini ödeyen batıya veya 
sadece geçmiş tarihimize çevirerek 
değil, görkemli kültürümüzü dünü, 
bugünü ve yarını ile birlikte ciddi, 
gerçekçi, değerlendirerek, kültürel 
birlik, beraberlik içinde, hak ve haki-
kate kavuşacağımız bir bakış açısına 
ihtiyacımız var. Atatürk de, Sultan 
Fatih de, Yunus Emre de, Yahya Ke-
mal de, Necip Fazıl da, Nazım da, 
Dede Efendi de, Itri de, Aşık Veysel 
de, Saygun da, Cemal Reşit Rey de, 
Fazıl Say da hepsi bu aziz topraklar-
da yetişen benzersiz büyük insanlar 
ve ne büyük, ne geniş, ne farklı bir 
renk ses, söz alemi... Yeryüzünde bu 
çeşitlilikte bu zenginlikte sanata ve 
sanatçıya sahip başka bir ülke var 
mıdır acaba?

Özer 
Özel:

Prof. Dr. Gülper 
Refiğ:

GELENEKSEL 
MÜZİK 
AYRIŞTIRILDI

KÜLTÜREL
BİRLİK
ZAMANI

“Türk müziğinin geldiği nokta iti-
bariyle şu anda kötünün iyisi du-
rumundayız. Gençlerimiz, hatta 
toplumumuzun büyük bir kısmı, 
nasıl bir müzik mirasımız olduğu-
nun farkında değil, çünkü toplum 
yozlaşmaya elverişli duruma geti-
rildi.”

“Görkemli kültürümüzü dünü, 
bugünü ve yarını ile birlikte ciddi, 
gerçekçi, değerlendirerek, kültü-
rel birlik, beraberlik içinde, hak 
ve hakikate kavuşacağımız bir ba-
kış açısına ihtiyacımız var.”

Adnan-Saygun

Neşet Ertaş

“Asırlarca bir arada bulunan 
halk müziğimizle, makam 
müziğimizin arasını açtılar. 
Birbirinin içine geçmiş olan bu iki 
unsur konservatuarlar sayesinde 
ayrılmıştır. Bu eğitim kurumlarında 
Türk Halk Müziği, Batı Müziği, Türk 
Sanat Müziği, Halk Oyunları adı 
altında birbirlerinden ayrıldı.”

D O S YA D O S YA
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DOĞUMUNUN 
150. YILINDA TANBURÎ 
CEMİL BEY VE SANAT 

FELSEFESİ

Doç. Dr. 
Bilen Işıktaş

İstanbul’dan Balkanlara, Balkanlardan 
Anadolu ve bugünkü Ortadoğu’ya uzanan 

bir coğrafyanın müzikle harmanlanmış kül-
türel haritasını çizer Cemil Bey (1871-1916) 
mızrabıyla. Yay ve mızrap onun elinde âdeta 
Rönesans ressamlarının eserlerindeki gibi 
değişen, yeniden doğmakta olan bir yaşam 
biçiminin yansıtılmasındaki fırça işlevini 
görür. Tanbur’undaki perdeleri ise renkleri 
temsil eder. Onun çizdiği seslerden örülü 
tablo, Osmanlı’nın son döneminde Türk 
müziğinin yüzyıllara dayalı birikiminin ulaş-
tığı zirvelerden biridir. Cemil Bey’in müziği 
sayesinde Osmanlı toplumunun sahnedeki 
son perdesinin trajik bir biçimde kapan-
madan önceki ruh hâlini ve elbet büyük bir 
sanat mirasının kristalize olmuş sunumunu 
anlayabilmek mümkün olur. Cemil Bey’i 
dinledikten sonra “O zaman karşımda altın 
bir kapı açıldı. Memleketime bu kapıdan 
girdim” diyen Yahya Kemal gibi henüz edebî 
kimliğini bulma mücadelesinde, yolun ba-
şındaki büyük bir şaire kendi kültürünün ha-
zinelerine kavuşma konusunda, saklı mah-
zene erişmede kullanacağı kapıyı açmada 
anahtar rolü üstlenen şey, Cemil Bey’in yüz-
yılları birbirine bağlayan o tılsımlı mızrabıdır. 

Bu bağlamda 
değerlendire-

bileceğim Gü-
lizar maka-

mındaki 

eşsiz tanbur taksimi belki de o melankoliyi 
terennüm eden, heyecan dünyasının zirve-
lerine tırmanışın öyküsüdür. Dram da ora-
dadır, kanatlanan umutlar da.
Hatırla Maziyi “Mesud”u
Cemil Bey’i anlamak yalnızca onun müziği-
ne kulak vermekle ilgili bir durum değildir. 
O müziğin üretildiği kültürel ve toplumsal 
kozanın dönüşümünü kavramak demektir 
aynı zamanda. Oğlu Mesud Cemil, babasını 
tanımlarken zamanın ruhundan beslenen 
yönüne işaret eder. “Bizde Tanzimat'tan beri 
ıstırap hâlinde devam eden ve Cumhuriyet 
inkılabıyla şuurunu bulan yenileşme ruhunu 
eski köklerden aldığı esrarlı kudretle besle-
yerek sezen ve bu duygusuna zamanının 
imkân ve vasıtaları içinde âzami ifadeyi ve-
ren insandır.”1 Doğu ve Batı arasında kim-
lik mücadelesi veren modern ile geleneksel 
dünyanın çatışmaları karşısında direnç oluş-
turmaya çalışan bir toplumun yaşadıklarının 
en estetik ifadesidir Cemil Bey. Bu bakımdan 
taksimlerindeki ve eserlerindeki melodik ya-
pılar beklenmedik bir şekilde hızlı pasajları 
içerecek, 5’li, 6’lı, akor, oktav veya atlamalı 
seslerle, legato, staccato grupetto, mordan, 
çarpma gibi süsleme unsurlarını yeni bir 
üretim tarzıyla ortaya çıkartır.
Udî ve viyolonselist Şerif Muhiddin Tar-
gan’ın bir daha unutamayacağı o güzellikleri 
mızrabıyla ruhuna nakş eden Cemil Bey, Şe-
rif Ali Haydar Paşa’nın Çamlıca’daki köşkün-
de, gece sessizliğine eşlik ederek Hüzzam 
makamında bir taksim yapar. Onu dinle-
dikten sonra hislerini şu şekilde ifade eder. 
“Yüzlerce yıl tanbur’un telleri üzerinde do-
laşıp bulamadan giden yolculuların yorgun 
izlerini takip edenlerden olmadığı derhâl 
görünüyordu. Evvelkilerin elinde tutuklayan, 
tanbur diye malum olan saz Cemil Bey’in 
elinde çağlıyordu.”2 Onun mızrabı yalnızca 
İstanbul’da, evlerindeki meclislerde yer aldı-
ğı seçkinlerin dünyasını aksettirmez. Bazen 
İstanbul’un kenar mahallelerinde pence-
reden pencereye dertleşen Ayşe Hanım’la 
Fatma Hanım’ın hikâyesini anlatır kemençe-
siyle, bazen Anadolu’nun bir köşesinde, kır 
yaşamındaki çobanı pastoral oyunla hikâye 
eder. Aslında Cemil’in bu yönü onun folklor-
cu yanını gösterir. “Bugün sanat istikbalimizi 
bağladığımız halk musikisi eserlerine dudak 
bükerek “köy havası” diyen bir cemiyetin 
içinde Tanburî Cemil halk musikisine adeta 
âşıktı” der Mesud Cemil.3 

Klasik üslubun hem hayranı, hem hâkimi 

olan Cemil Bey, halk bilimindeki unsurları 
da işleyerek bütüncül bir bakışla bestelerini 
ele almıştır. Romantik yönü “yedi tepeli şehir” 
İstanbul’a ait görünmektedir ancak unutma-
mak gerekir ki o zamanlar imparatorluğun 
başkenti olan İstanbul, üç kıtayı saran sınır 
bölgelerinin her tarafından gelen halkla do-
ludur ve folklor bakımından çok zengin bir 
şehirdir. Döneme bakıldığında Tanburî Ce-
mil'in gittiği konaklarda birdenbire ortadan 
kaybolduğu, arandığı zaman mutfak daire-
sinde aşçıbaşıdan saz dinlerken bulunduğunu 
işitiriz. Sokaktaki her cins dilencinin peşinden 
giderek okudukları melodileri belleğinde tu-
tabilmek için Hamparsum notasıyla yazmaya 
çalışması dindiremediği merakıyla ilgilidir. 
Her an sesin izindedir. Halk müziğinin özünü 
arar, özellikle de hayat hikâyelerine yansımış 
sesleri toplamak ister.
Tasviri müzikte yaptıkları hayal gücünü de 
aşan, sağlam bir gözlem yeteneğinin ve kur-
gusal zekânın göstergesidir. Buradaki tabiat 
unsurları Cemil’in ruh hâlinin tercümanıdır. 
Böylelikle inşaları sazı üzerinde yaptıklarıyla 
şaşırtan, daha önceki üsluptan çok farklı bir 
formda temsil eden hünerli bir sazende ol-
maktan çıkarak o sazı kendini en iyi biçimde 
ifade etmede araç hâline getirmiş gerçek bir 
sanatkâra, virtüöze dönüşür. Onun, “Reh-
ber-i Musiki” adlı eserindeki makam ve usu-
le dair yazdıklarını eleştiren ve teorik olarak 
zaaflar içerdiğini belirtenlerin göz ardı ettiği 
nokta da budur. Cemil Bey her şeyden önce 
bütün bu müzik mirasını yaratıcı icrasının 
ve müzikal dehasının aracı olarak kullanan 
bir sanatkârdır. Üstat için makamlar yalnız-
ca belli kurallar içinde arka arkaya gelmiş 
seslerden oluşan diziler değildir. Duygula-
rını sergilemede ona yardımcı olan kalıplar, 
şahsi melodilerdir. Cemil Bey, bu sayede 
İstanbul’daki bir plak stüdyosundan taşa-
rak Osmanlı dünyasının bütününe erişen 
Selanik’ten, Bursa’ya, Bağdat’tan Kahire’ye 
uzanan bir ses köprüsüne dönüşebilmiştir. 
Öyle ki derin bir felsefeyle sesleri ebediyete 
karıştırmış, kendi kâinatında onlara vücut 
vermiştir. Hâl duyusu gelişmiştir çünkü. Bu-
günün anlam dünyasından çok uzakta yer 
alan o ifade kudreti. “Sanatkârın bu ilahi te-
neffüsünde bazen bir millet, bir cemaat, ba-
zen de bir tarih ve insanlık, bazen de sonsuz-
luk vardır. Aynı zamanda, onun bu tarzda, 
yaratılıştaki hikmete nazireler ortaya koyan 
teneffüsleri, hayatının başından sonuna ka-
dar inkişaf eden tek bir melodinin muhtelif 
anları, safhalarıdır. Bu melodinin çeşitli nağ-

meleri, sevinç, ümit, aşk, nefret, kin, korku, 
merhamet, hicran, hasret, tahammül, şikâ-
yet, hicap, nedamet, isyan gibi ruh hâllerini 
dile getiricidir.”4 Cemil’deki melodilerin dal-
galarını göklere yükselten ve dinleyenleri de 
oraya taşıyan, uçurumlarda dolaştıran ilham 
kaynağı benliğinin derinliklerindedir. Ona 
ulaşmak, daha iyi anlamak dileğiyle. Kalp-
lerdeki manâyı ruhtan ruha, mâziden âtiye 
nakleden Tanburî Cemil Bey, kubbede bı-
raktığın seda sonsuza kadar  ölümsüzlüğü-
nün yankısıdır…
Dipnotlar
*İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzi-
koloji Bölümü, bilen.isiktas@istanbul.edu.tr
1. Şerif Sait Çeren, “Radyomuzda Anılması Müna-

sebetiyle Tanburi Cemil”, Radyo, Cilt 1, Sayı 11, 15 
Ekim 1942, s. 4-5. Söz konusu makalenin yazarı 
Mesud Cemil’dir. Müstear isimlerinden birini kul-
lanarak yazıyı kaleme almıştır.

2. Celal Volkan Kaya, “Şerif Muhiddin Targan’ın 
Tanburî Cemil Bey Hakkındaki Hatıraları”, 100. 
Ölüm Yıldönümünde “Üstad-ı Cihan” Tanburî 
Cemil Bey’e Armağan, Yay. Haz. Ruhi Ayangil, (İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2016), s. 
245. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde 
yaşanan dramatik gelişmelerle biçimlenen Cemil 
Bey’in müziği ve yaşamına ait geniş bir değerlen-
dirme için bkz. Bilen Işıktaş, Peygamber’in Dâhi 
Torunu Şerif Muhiddin Targan, Modernleşme, 
Bireyselleşme, Virtüozite, (İstanbul: İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, 2018), s. 82-97.

3. Şerif Sait Çeren, “Radyomuzda Anılması Müna-
sebetiyle Tanburi Cemil”, Radyo, Cilt 1, Sayı 11, 15 
Ekim 1942, s. 4.

4. Nurettin Topçu, Bütün eserleri 10, Mehmet Âkif, 
(İstanbul: Dergâh Yayınları, 1998), s. 28.

“Tanburi Cemil Bey’i anlamak yalnızca onun 
müziğine kulak vermekle ilgili bir durum değildir. 
O müziğin üretildiği kültürel ve toplumsal kozanın 
dönüşümünü kavramak demektir aynı zamanda… 
Oğlu Mesud Cemil, babasını tanımlarken zamanın 
ruhundan beslenen yönüne işaret eder.”
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BAKMA, 
GÖRME VE 
KÜLTÜREL 

HEGEMONYA

Haydar 
Şişman

Tarih boyunca, sanatçıların üretiminde temel 
ilke doğaya sadık kalarak onu taklit etmekti.

Ressam, objeyi incelemiş, ona temas etmiş ve yete-
rince kavradığını düşündüğünde  bir yüzey üzerine 
çizmiş. Bu dünyanın her yerinde böyle olmuş. Yön-
tem benzerliklerine rağmen,  eserlerdeki farklılıklar 
şaşırtıcıdır. Çinli bir ressam ile İngiliz bir ressamın 
ağacı yorumlama ve aktarmada farklılığı, bu konu-
ya kafa yormayı zorunlu kıldı. Bu nasıl olabiliyor? 
Neredeyse bütün çinlilerin ağaçları aynı. Aynı 
durum ingilizler için de geçerli. Mısırlı ressamlar 
için de aynı şeyi kolaylıkla görebiliyoruz. O halde 
bakmak ve görmek fiziksel bir olay olmaktan öte 
kültürel ve ruhsal-tinsel midir? Gerçekte bu farklı 
bakış açılarına saygı duyulur mu? Sanatta gerçeği ve 
doğruyu kim tayin eder? Ekonomik ve siyasal güç 
odakları bu duruma ne diyecektir?
Sanat tarihi, aynı zamanda bir kültür tarihi olduğuna 
göre, sanat eserlerine baktığımızda, o eserlerde, ilgili 
toplumun ayak izlerini görmemiz gerekmez mi? Bir 
toplum aslında hiç olmadığı bir şey olur mu?
Kendi tarihi boyunca gözlem ve deneyi temel ilke 
edinmiş Avrupa kültürü nasıl olmuş da yirminci 
yüzyılın başında, tarih boyunca küçümsediği ve in-
san saymamak için ansiklopediye"vahşi" kavramını 
koyarak, karşısına; "yarı insan, yarı hayvan" olarak 
not düştüğü halkların sanatını "modern sanat" ola-
rak dünyaya sunmuştur?
Avrupadaki akademik eğitimin sonucu olarak orta-
ya çıkan anlayış aniden nasıl olmuş da birden pri-
mitif sanatları en yukarı koymuş? Picasso'nun yap-
tığını binlerce yıldır yapan toplumların sanatçıları, 
pazarlarda köle olarak satılırken onları taklit eden 
Picasso nasıl dahi ilan edilmiş?
Bakma ve görme sanatla sınırlı kalıp kültürel ve si-
yasal alana nüfuz etmiş mi?
Bu sorulardan sonra ana konumuz olan "bakma ve 
görmedeki farklılıkların temel nedeni"ne dönelim.
Biçimlerin ve olayların algılanma süreci öğrenilmiş 
ve yaşanmışlıklara belirleniyor. Mısırlı bir ressam 
için bir ağaç sadece sembol olduğu için şablon 
çizimle ifade edilir ve ağaç resmi çizerken ağaca 
bakma ihtiyacı hissetmez. Ağaç bir konunun hiz-
metkârıdır sadece. Aynı ağaç, Avrupalı bir ressamın 
ana konusu haline gelebiliyor fakat aynı konuyla 
bir ortadoğulu resim yaptığında küçümsemiyor. 
Fransa'da empresyonister dahi muamelesi görür-
ken, doğudakiler küçümsenebiliyor. Aynı durum 
oryantalizm için de geçerlidir. Oryantal bir konuyu 
Ingres ele aldığında yapılan resim büyük bir sanat  
eseri olabiliyor lakin doğulu bir ressam aynı konuyu 
ele aldığında "oryantalist bu" denilebilir. Tıpkı Fikret 
Mualla'nın Fransa'da resim yaparken ona söylendiği 
gibi" On a fait ça, Fikret! Tu fais autre chose"-"Biz 
bunları yaptık Fikret! Sen başka bir şey yap."

ALTIN KÜRE ÖDÜLLERi 
SAHiPLERiNi BULDU
Hollywood Yabancı Basın Birliği tara-
fından belirlenen ve Oscar'ın haber-
cisi olarak nitelendirilen Altın Küre 
Ödülleri, bu yıl 78. kez sahiplerini 
buldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ne-
deniyle ilk kez sanal ortamda ödülle-
rin dağıtıldığı programı Tina Fey ve 
Amy Poehler sundu.
Nomaland filmiyle drama dalında en 
iyi film ödülünü ve aynı filmle en iyi 
yönetmen ödülünü kazanan Chloé 
Zhao, Altın Küre kazanan Asya kö-
kenli ilk kadın olarak tarihe geçti.
Öte yandan geçen yıl 43 yaşında haya-
tını kaybeden Chadwick Boseman'in 

de drama dalında en iyi erkek oyuncu 
ödülünü kazanması dikkati çekti.
78. Altın Küre Ödülü alanlar şöyle:
- Drama Dalında En İyi Film: Nomad-
land
- En İyi Yönetmen: Chloé Zhao (No-
madland)
- Müzikal/Komedi Dalında En İyi 
Film: Borat Subsequent Moviefilm
- En İyi Yabancı Film: Minari- En İyi 
Animasyon Filmi: Soul
- En İyi Senaryo: Aaron Sorkin (The 
Trial of the Chicago 7)
- Drama Dalında En İyi TV Dizisi: 
The Crown
- Müzikal/Komedi Dalında En İyi TV 

Dizisi: Schitt’s Creek
- En İyi Film Müziği: Soul (Trent Rez-
nor, Atticus Ross, Jon Batiste)
- Drama Dalında En İyi Kadın Oyun-
cu: Andra Day (The United States vs. 
Billie Holiday)
- Drama Dalında En İyi Erkek Oyun-
cu: Chadwick Boseman (Ma Rainey’s 
Black Bottom)
- Müzikal/Komedi Dalında En İyi Ka-
dın Oyuncu: Rosamund Pike (I Care 
A Lot)
- Müzikal/Komedi Dalında En İyi 
Erkek Oyuncu: Sacha Baron Cohen 
(Borat Subsequent Moviefilm)

FINLANDIYALI SANATÇILARDAN

Finlandiya'nın başkenti Hel-
sinki yakınlarındaki Espoo 

kentinde, karda binlerce adımla 
yapılan sanat eseri görenleri hay-
ran bıraktı. Yerel amatör sanatçı 
Janne Pyykko'nun rehberliğinde-

ki kar ayakkabılı 11 gönüllü, bir 
golf sahasında iki gün boyunca 
yürüyerek bir dizi karmaşık geo-
metrik desen oluşturdu.
En iyi havadan gözlemlenen ta-
sarım kocaman bir kar tanesini 

andırıyor. Eksi 10 derecede oluş-
turulan desenin çapı ise yaklaşık 
160 metre. Fakat eserin güzelliği 
bir sonraki kar yağışı veya şiddet-
li rüzgâr ayak izlerini silene kadar 
sürecek.

DEV KAR TANESI

DÖRT BUCAK•K.S•

Tanburi 
Cemil Bey
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2 Mart-9 N isan 2021
1 1  MART PERŞEMBE

9 MART SALI

ÖZEL  •  •  •  
DINLETI   •  •  •  

SERGI  •  •  •  
SERGI  •  •  •  

KONSER   •  •  •  

Yer: sehirekrani.com
Saat: 19.00

Yer: İş Sanat Youtube Kanalı 
Saat: 20.30

Yer: Evin sanat Galerisi
Tarih: 2 Mart-9 Nisan 2021Yer: İstanbul Modern

Saat: 11.00 / 16.00

Yer: Esenler Kültür Youtube Kanalı
Saat: 19.00

AYASOFYA'DA MİRACİYE
Miraciye geleneğimiz ile kandil 
programımız Ayasofya'da bulu-
şarak evlerinize ulaşıyor.

ARTUN ÜNSAL
İktidarların Sofrası

25. YIL SERGİSİ
Bebek’te faaliyetini sürdüren 
Evin Sanat Galerisi, 25. yılını 
kutladığı sergide çok sayıda 
sanatçının eserine yer veriyor.

'SELMA GÜRBÜZ: DÜNYA 
DİYE BİR YER'
Rezervasyon: egitim@istanbul-
modern.org
Mart'ın sonuna kadar Perşembe 
ve Cuma günleri 8-12 yaş grubu 
çocuklar "Selma Gürbüz: Dünya 
Diye Bir Yer” adlı sergisini keş-
fediyor. Çevrim içi sergi turunda 
çocukları, bilmeceler ve eğlenceli 
oyunlar da bekliyor.

Yunus'un Nefesi
Yunus Emre Kültür Sanat Sezo-
nu'na özel konser, Yunus'un söz-
lerini tekrar hatırlatacak.

4 MART PERŞEMBE

S E M I N E R  •  •  •  

Yer: İl Kültür Turizm Müdürlüğü 
Kartal Kütüphane İnstagram 
Saat: 13.00

Oyuncak Yapımı(Amigurumi)
Havva Korkmaz / Eğitimci

6 MART 2021 CUMARTESI

S Ö Y L E Ş I   •  •  •  

Yer: Fatih Kültür Youtube kanalı
Saat: 16.00

Dersaadet Konuşmaları 
İsmail Kara
Yazar kendi hayatına tesir etmiş 
şahsiyetlerin“Dağ gibi yürekle-
riyle, dağ gibi meseleleri çözmek 
için nasıl gayret gösterdiklerini” 
anlatıyor.

7 MART PAZAR

K O N S E R  •  •  •  

Yer: Fatih Kültür Youtube kanalı
Saat: 20.30

Müzikli Maarif Takvimi - Ka-
dın Bestekârlar 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla, büyük yoğunluktaki 
kadın bestekârlarımızın eserle-
riyle seslendirilecek.

8 MART PAZARTESI

Ş I I R  D I N L E T I S I  •  •  •  

Yer: İş Sanat Youtube Kanalı 
Saat: 20.30

Cahit Sıtkı Tarancı
Düşten Güzel

12 MART CUMA

SEMINER  •  •  •  

Yer: Zeytinburnu Kültür Youtube 
Kanalı
Saat: 20.00
İSTİKLÂL MARŞI VE
İSTANBUL 
Ali Şükrü Çoruk
İstanbul’un, Mehmet Akif Ersoy 
tarafından Ankara’da yazılan İs-
tiklal Marşı ile tanışması ve devrin 
olayları ele alınıyor. 
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CAN ÇAKIR

İnsan Yayınları arasında çıkan 
“Açık Ufuk”, İbrahim Kalın’ın “İs-

lam ve Batı”, “Perde ve Mana”, “Bar-
bar Modern Medeni”, “Ben Öteki 
ve Ötesi”, “Akıl ve Erdem”, “Varlık 
ve İdrak” isimli önceki kitaplarının 
bir tamamlayıcısı niteliğinde…

“Düşünmenin tehlikeli ve çileli bir iş” 
olduğunun farkında olarak, İbrahim 
Kalın, medeniyet tasavvurumuzun 
izini sürdürmeye devam ediyor.

Onca yoğun mesaisi arasında gel-
miş ve gelecek arasındaki derin 
dehlizlerde düşünce üretmeyi sür-
düren Kalın, gerçek düşüncenin 
bizi nereye götüreceğine dair ipuç-
ları sunuyor.

Düşünce ve ahlâk

Kitabın arka kapağında özetle şu 
bilgilere yer veriliyor:

“Düşünmek yola çıkmaktır. Her-
hangi bir yola değil, bizi hakikate 
götürecek yola koyulmaktır. Dü-

şünmek tehlikeli ve çileli bir iştir. 
Doğru düşünmek erdemli olmayı 
garanti altına alır mı? Düşünmek, 
ahlâklı olmak için yeterli midir? 
Bilmek, her zaman doğruyu yap-
mak anlamına gelir mi? Düşünme-
yi zihinsel bir faaliyete indirgeyen 
ekoller bize bu noktada tatmin edi-
ci cevaplar veremezler; iyi, güzel ve 
doğruyu birbirinden ayrıştıran bir 
zihin yapısı, düşünce ile erdemli 
davranış arasında doğrudan ve zo-
runlu bir ilişki kurmaz... Bir düşün-
ce bizi doğru davranışa götürmü-
yorsa ya düşündüğümüz şeyde ya 
da düşünme biçimimizde bir sorun 
var demektir. Gerçek düşünce, bizi 
iyi, doğru ve güzel davranışa götü-
rür... Düşünce ancak varoluşumu-
zu dönüştürdüğü zaman iyi, güzel 
ve doğrunun elçisi olur ve hikmet 
sıfatını kazanmayı hak eder.”

Kapıya doğru yürümek

Kitap, düşüncelerin ruh ve zihin 
dünyamızda cereyan eden soyutla-

malardan ibaret olmadığının altını 
çiziyor. Var olma biçimimizi, be-
nimsediğimiz düşüncelerin belirle-
diğini vurguluyor.

İbrahim Kalın, düşünmenin çileli 
ama kendini bilmek ve bulmak için 
varoluşsal bir gereklilik olduğunu 
derinlikli bir şekilde ortaya koyu-
yor. Düşünmenin değil; iyi, güzel 
ve doğru düşünmenin erdemini 
vurguluyor ve düşüncenin ufkunu 
açık hâle getiriyor.

Şöyle devam ediyor:

“Düşünmek, Eflatun’un mağarasın-
dan çıkmak için ayağa kalkmaktır. 
Duvara yansıyan gölgelerin haki-
katin kendisi değil, sadece gölgesi 
olduğunun farkına vararak ışığın 
kaynağına yönelmektir. Düşünmek, 
ayağa kalktığınızda size müstehzi 
bir şekilde bakanlara aldırmadan 
kapıya doğru yürümektir. Ayağı-
nıza vurulmuş zincirlerden kurtul-
mak için önce zihninize vurulmuş 
prangalardan kurtulmaktır.”

DÜŞÜNMEK 
ÇİLELİ BİR İŞ

SAHİH DÜŞÜNMEK
BİZİ DÖNÜŞTÜRÜR
Düşünmek, “mağaradan çıkanı vururuz” 
diyenlere aldırmadan aklının ve vicdanı-
nın sesine kulak vermektir. Düşünmek 
tehlikeli ve çileli bir iştir. Sahih mânâ-
da düşünmek, bütün varlığımıza nüfuz 
eder. Bizi sarıp sarmalar ve dönüştürür. 
Bir düşünce, tasavvur yahut duyguyu 
iliklerimizde hissetmeden onun mânâ-
sını tam olarak kavradığımızı söyleye-
meyiz. Düşünce ancak varoluşumuzu 
dönüştürdüğü zaman iyi, güzel ve doğ-
runun elçisi olur ve hikmet sıfatını ka-
zanmayı hak eder.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, “iyi, doğru 
ve güzel düşünmek” fikriyle 
kaleme aldığı yeni kitabı 
“Açık Ufuk”ta, daha önceki 
kitaplarında yer alan 
kedeniyet tasavvurunun 
izlerini sürmeye devam 
ediyor..
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