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Müzik

Güncel

Çin’de 3 bin yıllık keşif

İsmail Saib Sencer anıldı

Tina Turner’den belgeselli veda

Çin'in Sichuan eyaletindeki bir arkeolojik
kazı alanında 3 bin yıllık olduğu düşünülen 280 gram ağırlığında altın bir maske
bulundu. >S.2

Türkiye’nin ilk milli kütüphanesi Kütüphane-i Umumi-i Osmani’nin ikinci müdürü,
‘hafız-ı kütüb’ İsmail Saib Sencer, vefatının
81. yılında 43 yıl görev yaptığı Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde anıldı. >S.3

Dünyaca ünlü sanatçı Tina Turner, mücadele
ve acıyla dolu gençlik yıllarını, orta yaşlarında
bulduğu gerçek sevgi ve küresel şöhreti, ilk
kez 'Tina' adlı uzun metrajlı belgeselle paylaşıp
sanat hayatına veda ediyor. >S.13

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi
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Sanat bizim en
büyük silahımız

Dünya Kudüs Haftası, bu yıl da İsrail’in akıl almaz
zulümleriyle geçti. İsrail’in mezalimine karşı direnen
sanatçılar; resim, şiir, bazen ise çektikleri fotoğraflarla
kendilerini ifade ediyorlar.. Ateş kusan terör devletine
karşı onların en büyük silahı sanatları…
Aylin İzmir’in haberi > S. 8

Sesin gül kokusu ile dansı
Klasik sanatın muhafızları

Eserleriyle, yetiştirdiği öğrencilerle, sergilerle, verdikleri
konferanslarla klasik sanatlarımızın bütün dünyada tanınmasını sağlayan iki kahraman… Uğur ve Çiçek Derman
çifti klasik sanatlar ‘muhafızlığına’ devam ediyorlar.
Özcan Ünlü’nün Yazısı >S.6

Dünyaca ünlü kemençe virtüözü Kayhan Kalhor, İran
kültürünün zenginliğini dünyaya anlatmak istiyor.
Enstrümanına adeta aşık! Onunla çok naif bir o kadar da
hırçın bir ilişkisi var.
Elanur Reyhan Yapraklı'nın Yazısı >S.16

> ÖZCAN
ÜNLÜ

S.11

> GÜVEN

ADIGÜZEL

S.12

YAZARKEN
AĞLADIĞIMI
FARKETTİM
Yazar ve oyuncu Bahadır
Yenişehirlioğlu son
romanı Hanne ile ilgili
“Yazarken benim yazdığım
karakterler, cümleler bana
ait ama ben başka bir
hikâye izliyormuşum gibi
ağladığımı fark ettim” diye
konuştu. Halil İbrahim
Aygül’ün röportajı >S. 4
Müzik

Çanakkale
Türküsü ortak
değerimizdir

Dünyanın farklı
coğrafyalarında, farklı
dillerde Çanakkale
Türküsü’nün seslendirildiğini
belirten Bünyamin
Aksungur, bu türkünün
‘ortak değerimiz’ olduğunu
söyledi.
Şeref Yumurtacı’nın
röportajı >S.10
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17. İstanbul
Bienali
başlıyor

İ

stanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali, her
zamankinden farklı bir yapıda gerçekleştirilecek. Bienali oluşturan projelerin bir kısmı
2021 Nisan ayından itibaren farklı mecralarda yer almaya başlayacak. Bienal sergileri
ise 11 Eylül’de açılıp 14 Kasım’da kapanacak.
Pandemiyle birlikte toplumsal ve çevresel sorunların tırmanışına da tanıklık ettiğimiz bu
dönemde bienal, ölçeği, yöntemi ve hedefleri
açısından önceki edisyonlardan farklılaşacak.
17. İstanbul Bienali, her zamankinden farklı
olarak uzun bir süre devam edecek. Bienal,
tüm duyuları harekete geçirecek ve görsel sanatların ötesine uzanan çok disiplinli üretimlere ev sahipliği yapacak.

YUNUS
EMRE
ANISINA
ÖZEL
ÖDÜL

Bienalin küratoryal ekibi; Ute Meta Bauer,
Amar Kanwar ve David Teh'ten oluşuyor. Bu
ekip içinde bulunduğumuz bu günkü durumu göz önüne alarak izleyicilerin beklentilerini yeniden düşünmek için bir araç olarak
görüyor.Küratoryal ekip, "İnsan türünün yol
açtığı bu sağlık krizi, hem derin bölünmeleri
hem de toplumsal ve ekonomik yaşamı düzenleyen normların sürdürülebilir olmadığını gözler önüne serdi. Böyle bir dönemde
bir güncel sanat bienalinin amacı ne olabilir?”
sorusunu göz önünde bulundurup, güncel
sanatın varoluş sebebini ve sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesine zemin hazırlayacağını hedefliyor.

Bansky’den sağlık çalışanlarına

milyonluk
hediye

NISAN/1

İsmail Saib
Sencer anıldı

Çin’de 3 bin
yıllık maske
bulundu

T

ürkiye’nin ilk milli kütüphanesi
Kütüphane-i Umumi-i Osmani’nin ikinci müdürü, ‘hafız-ı kütüb’
İsmail Saib Sencer’in vefat yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlikle
anıldı. Kütüphane-i Umumi-i Osmani, bugünkü adıyla Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde gerçekleşen

MUHTEŞEM BİR HAFIZASI VAR
İsmail Saib Sencer’in İslami ilimler konusunda dünya çapında uzman bir âlim
olduğunu söyleyen Beşir Ayvazoğlu,
“Sencer’in öyle bir hafızası var ki biri
herhangi bir konuda bir şey araştırdığında ‘Şu kütüphanedeki şu numaralı kitapta aradığınız konuda malumat vardır’
diyebiliyordu. Kendisi eser yazmamıştır
ama O’nun yardımıyla yazılmış pek çok
eser vardır” şeklinde konuştu.

anma etkinliğinin moderatörlüğünü
yazar Beşir Ayvazoğlu üstlendi. Etkinliğe Sencer’le ilgili yeni bilgileri
gün ışığına çıkaran Şaban Özdemir,
Mustafa Koç, Müslüm Yılmaz ve
Sencer’in erkek kardeşinin torunu
Esma Saeb Afandi katıldı.

BİLGİLER KİTAPLAŞTIRILACAK
Sencer’in erkek kardeşinin torunu Esma Saeb Afandi ise
ailesinin soy ismini hafız-ı kütübden aldığını vurgulayarak
“Hakkında maalesef şifahi bilgilerimiz var. Saib Sencer, erkek kardeşi olan dedemin ilim yapmasını sağlamış. Hukuk
eğitimi almış dedem. Şapka kanunu sırasında Suriye’ye giden dedem, babamdan önce olan ve vefat eden iki oğluna da
İsmail ismini koymuştur” diye konuştu. Etkinliğe katılan ve
Sencer ile ilgili yeni bilgileri gün yüzüne çıkaran araştırmalar, önümüzdeki günlerde Beyazıt Devlet Kütüphanesi tarafından ayrıntılı bir şekilde kitaplaştırılarak okura sunulacak.

D

ünyaca ünlü sokak sanatçısı Bansky'nin koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde sağlık çalışanları için teşekkür niteliğinde hazırladığı Game Changer (Çığır Açan) adlı siyah-beyaz eseri, 19 milyon 450 bin eurodan alıcı buldu. Tahminlerin
üzerine çıkılan satıştan elde edilen para, İngiliz Sağlık Kurumu'na (NHS) bağışlanacak. Geçen yılın Mayıs ayında İngiltere'nin güneyindeki Southampton kentindeki hastanenin duvarına çizilen grafitinin büyüklüğü ise yaklaşık bir metrekare.

Ç

in'in Sichuan eyaletindeki bir arkeolojik kazı alanında 3 bin yıllık olduğu
düşünülen 280 gram ağırlığında altın bir maske bulundu. Maskenin yanı
sıra bölgede ipek lifler, fildişi ve yeşimden yapılmış çeşitli süs eşyaları da dahil
olmak üzere 500'den fazla değerli eşya ortaya çıkarıldı. Bilim insanları, söz konusu keşfin dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan Shu Krallığı’ndaki
toplumsal ve ekonomik yaşama ışık tuttuğunu belirtti. En büyüğünün alanın 19
metrekare olduğu altı çukurda yapılan çalışma esnasında, henüz açılmamış bir
ahşap kutu ile baykuş desenli bronz bir kap da ortaya çıkarıldı.

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: Abdülbaki KÖMÜR, Özcan ÜNLÜ, Suat Köçer • Editör: Aylin İZMIR • Edebiyat: Halil İbrahim AYGÜL • Tarih: Şeref YUMURTACI• Dünya Haberleri ve Ajanda: Mine ÇAKAR
Grafik Tasarım: noontasarim.com İletişim: www.litrossanat.com. • iletisim@litrossanat.com • Adres: 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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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Türkiye’nin ilk milli kütüphanesi Kütüphane-i
Umumi-i Osmani’nin ikinci müdürü, ‘hafız-ı kütüb’
İsmail Saib Sencer’i vefatının 81. yılında 43 yıl
görev yaptığı Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde andı.
Etkinlik, Esenler Belediyesi Şehir Ekranı TV iş
birliği ile izleyiciyle buluştu.

S

ultanbeyli Belediyesi, bu yıl 4-5 Haziran'da ilk kez Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması düzenleyecek. Bu
kapsamda her yıl özel bir ismin anısına
‘özel ödül’ verilecek. Yarışmanın ilk yılındaki ödül, vefatının 700. yıldönümü nedeniyle Yunus Emre anısına verilecek. Kurmaca, animasyon ve deneysel türdeki kısa
filmlerin yer alacağı yarışmada en iyi film
15 bin liralık ödüle layık görülecek. 10 filmin yarışacağı uluslararası kategoride ise
birinci olan film, bin euroluk para ödülünün sahibi olacak. Yarışmada finale kalan
ama dereceye giremeyen 6 filme gösterim
telifi ödenerek kısa filmcilere destek olunacak.
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Zeytinburnu’ndan
Kazak şaire vefa

K

azak edebiyatının kurucusu sayılan usta şair,
düşünür ve devlet adamı Abay Kunanbayoğlu’nun adı Zeytinburnu’nun önemli lokasyonlarından olan 58. Bulvar Caddesi’ndeki meydana
verildi. Açılış töreninde konuşan Zeytinburnu
Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Şairler hem kültürlerin inşa sürecindeki rolleri hem de ait olduk-

ları dillerin bir nevi velinimeti olmaları hasebiyle
halkların kurucularındandır desek hiç de abartmış sayılmayız. Abay Kunanbayoğlu da başta şiir
olmak üzere edebiyatın farklı alanlarında verdiği
eserlerle, modern edebiyattan yaptığı çevirilerle,
halk müziği bilgisi ve besteleriyle Kazak edebiyatının ve Kazak halkının kurucularındandır” dedi.
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Buradan hareketle iyi bir romancıyı nasıl tanımlarsınız?

lezzetle
okunmak
istiyorum

HALIL İBRAHIM AYGÜL

O

Son romanı Hanne ve
yazarlık serüveni üzerine
konuştuğumuz Bahadır
Yenişehirlioğlu, “Hanne ve
diğer kitaplarım popüler
kültüre uygun olarak ortaya
konulmuş eserler değil.
Kitaplarım bundan 100
yıl sonra da aynı lezzetle
okunsun istiyorum. Nasıl ki
bundan 100 yıl önce yazılmış
romanları aynı lezzetle okuyor
ve onlardan istifade ediyorsak
benim yapmaya çalıştığım şey
tam da bu” dedi.

yuncu ve yazar Bahadır
Yenişehirlioğlu’nun son romanı
Hanne üç ay içerisinde altıncı
baskısına ulaştı. Yenişehirlioğlu,
Payitaht Abdülhamid dizisinde
sergilediği usta oyuncuğun yanında
son dönemde yazdığı romanlarıyla
da edebiyat gündeminde ciddi
etkiler uyandırdı. Gerçek bir hayat
hikayesini romana uyarladığını
söyleyen Bahadır Yenişehirlioğlu ile
Hanne romanı ve romanın açtığı
ufuklar üzerine keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdik.
Son dönemlerin en çok izlenen
dizilerinden Payitaht Abdülhamid’de Tahsin Paşa karakteri ile
rol alıyorsunuz. Hem oyunculuğunuz hem oynadığınız karakter
izleyici tarafından çok sevildi. Bu
ilginin sebebi ne olabilir?
Kaybettiğimiz değerlerden biri Tahsin Paşa. Eskiden mahallemizde olan,
sürekli görüştüğümüz, akıl alabileceğimiz, hangi şartlarda olursa olsun
bize asla zarar vermeyecek memleketine, manevi değerlerine bağlı ve
güçlü bir adam Tahsin Paşa. Böyle
insanlar vardı eskiden. Bizim mahallemizde de Musa Efendi Amca vardı.
Ona kayıtsız şartsız gider gelirdik.
İşte böyle bir karakter Tahsin Paşa.
Kaybettiğimiz bir karakter, dede gibi
biri yani çocuklar da seviyor anne
babaları da seviyor. Payitaht Abdülhamid, sadece Türkiye’de değil dün-
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kaynağa ulaşmanın hikâyesi…
YARA SARMAK DERDİNDEYİM
Kitabın içerisinde geçen, kitabı en
güzel tanımlayan cümle belki de
“pek çoğumuzun hayatında izler
bulabileceği sancılı ve fırtınalı bir
dönüşüm hikâyesi” cümlesi. Buna
ve son zamanlarda bu esere ilgi
çok yüksek. Romanı diğer yazılan
romanlar ile karşılaştırdığınızda
nereye konumlandırıyorsunuz?

yanın pek çok yerinde gösteriliyor.
O coğrafyalarda da çok seviliyor.
Tahsin Paşa’nın Abdülhamid Han’a
ve devletine bağlı olması, ülkesini
korumak adına elinden geldiği kadar Abdülhamid’e yardımcı olmaya
çalışması da sevilen bir karakter olmasına neden oldu. Sıcak ve güvenilir bir karakter olan Tahsin Paşa’nın
sevilmesini buna bağlıyorum.
HANNE GERÇEK BİR
HAYAT HİKÂYESİ
Son romanınız Hanne Aralık
ayında raflardaki yerini aldı. Üç
ay içinde altıncı baskıya ulaştı.
Kitaba gösterilen bu ilgiliyi nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Hanne, gerçek bir hayat hikâyesi.
Pandemi öncesi Avrupa’nın pek çok
şehrinde konferanslarım oluyordu.
Oralara gidip gurbetçi kardeşlerimizle sohbetlerimiz oluyordu. O
sohbetler esnasında bir dostumuz
kendi hayat hikâyesini anlattı bana.
Çok çarpıcı ve etkileyiciydi. Ben
kendisine bunu bir roman haline
getirmek istediğimi söyledim. Tabi
onu korumak adına, bana hayat
hikayesini anlatan kişinin özel durumlarını gizlemek şartıyla roman
haline getirdik. Almanya’ya göçmüş
bir Türk ailesinin kızıdır Hanne. Alman hükümeti biliyorsunuz oradaki
Türk ailelerin çocuklarını almak için
çok ciddi çalışmalar yürütür. Aile içi
şiddetten dolayı Alman hükümetinin
de Hanne’ye el koymasının hikayesi

bu. Önce bir Alman yurduna yerleştirilir, ailesinden alınır ve daha sonra
da bir Alman ailesine evlatlık olarak
verilir. Hanne, onlar tarafından büyütülür. Aslında eziyet çekmez, iyi
bakarlar ve felsefe profesörü olur.
Almanya’da varlıklı bir ailenin oğluyla evlenir, statüsü de çok yüksektir.
Ekonomik ve sosyal durumu da çok
iyidir. Hanne’nin Türk kökenli olduğunu bilen bir Alman öğrenci, ona
bir gün Mevlânâ’dan bir beyit sorar.
İşte bütün hikâye burada başlıyor.
Eflatun’u, Aristo’yu, Avrupa’nın pek
çok düşünürünü tarihe mâl olmuş
düşünürlerini bilen Hanne, Mevlânâ’dan hiç haberdar olmamıştır. Bu
olay kafasında bir şimşek çakmasına
sebebiyet verir ve köken arayışına
girer. Tekrardan ailesinde yaşadığı,
sonradan hayatına girmiş olaylardan çıkarak kendi kimliğini bulma
serüvenine kapılır. Aslında hepimizin içinde var olan bir karakterdir.
Hanne sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da çok okunanalar listesinde.
Roman, Avrupa’da da en çok satılan
Türk romanı oldu.
Romanın içerisinde tasavvuf vurgusu çok hâkim…
Doğru. Romanda Mevlana konusu
var fakat derdimiz sadece bunu anlatmak değildi. Hanne’nin değişimi ve
dönüşümünde Mesnevi’nin etkisini
anlatmaktı. Binlerce sorunun içinde
Hanne kendi yolunu buluyor aslında.
Bir anlamda günümüz insanının hikâyesi. Kayboluştan sonra tekrardan

Ben her yazdığım romanda bir önceki
yazdığım romanın üstüne bir şeyler
koyarak devam etmek isterim. Romanı baştan kurgularken, yazım aşamasında, sadece bu zamanlarda okunup,
tükenip, bir kenara atılıp unutulan bir
kitap değil bundan sonraki zamanlarda da okunacak, başvurulacak, o
dönemlerde de tat alabileceğimiz,
kaybettiğimiz, kaçırdığımız kısımları tekrar kavrayabileceğimiz, bazen
anlamlandıramadığımız yerlere yeni
ulaştığımız seviye sebebiyle anlayabileceğimiz bir derinlikli edebi metin
olması… Benim gayretim bu yönde.
Piyasada pek çok kitap var, çok değerli yazarlar olduğu gibi ticari amaçla da
yazılmış kitaplar da var. Hanne ve diğer yazdığım kitaplar popüler kültüre
uygun olarak ortaya konulmuş eserler
değil. Bundan 50 yıl sonra da 100 yıl
sonra da okunmasını istediğim kitaplar aslında. Nasıl ki biz bundan 100 yıl

önce yazılmış romancıların kitaplarını aynı lezzet ve zevkle okuyorsak ve
onlardan pek çok konuda istifade ediyorsak, faydalanıyorsak, benim yapmaya çalıştığım şey de bunun içinde.
İNSAN İNSANA SIĞINMAK İSTER
Edebiyat alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere neler söylemek istersiniz? İyi bir romancı
olmaları için neler yapmaları gerekir?
Türkçe’ye vâkıf olmak gerekiyor, dünya edebiyatını takip etmek gerekiyor.
Bundan önce klasikleşmiş romancıları çok iyi etüt etmeniz gerekiyor, çok
okumanız gerekiyor. Ben zaten eskiden
beri çok okuyan bir adamım. Okumanın, insanı çok beslediğini, yazım hayatına da ciddi manada katkı sağladığını düşünüyorum. Ama ben yara açan
işler değil de -hep söylerim- yara saran
işler yapma derdindeyim. Ortaya koyduğunuz eserler bir kere insana hizmet etmeli. Belki roman kapağındaki
“insan insana sığınmak ister” mottosu
da bir manada bunu ifade ediyor. Okuduğunuz kitap size şifa sağlamalı, içinden aldığınız kelimeler, cümleler sizin
kelimeleriniz, cümleleriniz olmalı, sizin hayatınıza dokunmuş olmalı, ortak
kaygıyı taşımalı insan.

Herkes kitap yazabilir, ama herkes iyi
romancı olamaz. İyi romancıların tarihe ismini yazdırmış olan, günümüzde hâlâ yaşayan veya vefat etmiş olan
romancılara baktığımız zaman çok
güçlü empati yetenekleri olduğunu
görüyoruz. Hayatı iyi tanımladıklarını
görüyoruz. Hayatı anlamlandırdıklarını anlıyoruz. O romancıların kendi
hayatlarını da okuduğumuz zaman,
incelediğimiz zaman sıradan bir insandan daha fazla şey toplama derdi
vardır yazarın. Sizin belki sokakta yürüyüp geçerken dikkatinizi çekmeyen
bir ayrıntı bir yazarın dikkatini çeker.
Bu bir parça da Allah vergisi bir şey.
Allah sizi böyle konumlandırmıştır,
böyle yaratmıştır. Hanne’nin, kardeşiyle karşılaştığı bir bölüm var yıllar
sonra. O bölümü yazarken bizatihi
onların aralarındaki o elektriği, aralarındaki o duygu yoğunluğunu, aynı
zamanda yine Hanne’nin yaşadığı,
karşılaştığı travma ile alakalı ev sahnesinde gözyaşlarımı tutamıyorum.
Yazarken benim yazdığım karakterler,
cümleler bana ait ama ben başka bir
hikâye izliyormuşum gibi ağladığımı
fark ettim. Anladım ki karakterler
bizde iz bırakıyorlar. Bazen canımızı
acıtıyorlar, bazen bizi hüzne sevk ediyorlar, bazen gülüyoruz yani onlarla
yaşayıp onlarla soluk alıp veriyorsunuz. Üretim süresinde ne zaman kitabı bitirip editörümüze teslim edip
son imla düzeltmeleri yapılıp kitap
baskıya gönderilince artık sizden çıkmış olur. O zaman sıyrılabiliyorsunuz
karakterlerden ama yazım sürecinde
gerçekten onlar da bizde büyük izler
bırakıyorlar.
Romanda zihnimizde yarattığımız
karakterlerin zaman içerisinde bizim bir parçamız olması mümkün
mü? Hanne’de böyle bir durum söz
konusu olur mu? Hayat verdiğimiz
karakterlerin şahsımıza bıraktığı
emareler var mı?
Bütün romanlar aslında insanı anlatır. Hangi kitap olursa olsun, hangi
roman olursa olsun, bizatihi insanla alakalıdır. Dönemi önemli değildir, coğrafyası önemli değildir, yaşı

önemli değildir. Neticede insan vardır
merkezinde. İnsanı anlatır romanlar,
farklı kurgularla farklı şekillerle. Herkes kendinden yola çıkarak insan üzerinden bir roman oluşturur. Romanın
özelliği budur. Bu ya gelecekte ya geçmişte ya da günümüzde gerçekleşmiş
olabilir. İnsandan bahsettiğiniz zaman, insanı anlattığınız zaman doğal
olarak bütün okurlar ondan kendilerine bir pay çıkarırlar. Çünkü ortak
duyguları vardır insanoğlunun. Hepimizde asla kaybetmeyeceğimiz ve
asla yok sayamayacağımız ortak noktalarımız var, neticede insanoğluyuz.
Acıyı hissediyoruz, aşkı hissediyoruz,
sevgiyi hissediyoruz, ihaneti hissediyoruz, savaşları ve barışları hissediyoruz. Yani ortak noktalarımız var.
Spesifik olarak roman farklı bölgelerde geçebilir. Hanne, Almanya’da ve
İsviçre’de geçiyor ama okurlarımdan
o kadar çok geri dönüş alıyorum ki
Anadolu’nun başka bir coğrafyasında yaşayan bir hanımefendi gibi bana
yazarak; “Hanne’nin beni anlattığını
fark ettim, dolayısıyla kendimden çok
izler buldum” diyen pek çok okurum
oldu. Bana geri dönüşün nedeni; duygular aynı, insanız, hassasiyetlerimiz
üç aşağı beş yukarı aynı. Farklı dilleri
kullanabiliriz, farklı ırklardan olabiliriz, aslında farklı dinlerden olabiliriz
ama insanoğlu olarak ortak paydalarımız var. Velhasıl insanı anlatan her
metin bir şekilde okura bir parçasını sunar. Okur, kendini o romanın
içerisinde bir noktada yakalar. Belki
Hanne’nin bu kadar çok sevilmesinin ana sebeplerinden biri okurların
kendilerine ait hususiyetler bulmuş
olmasıdır.

KENDİMİZ GİBİ OLALIM
Romandan bağımsız olarak bugünün insanının en büyük sorunu sizce nedir?
En büyük yara günümüz insanının kendisi gibi olmamasıdır. Yani sürekli birilerine öykünmesi, sürekli birilerine
kendini ispat etmesi, sürekli birileri tarafından beğenilme ve alkışlanmayı istemesi… Bunun için kendi kimliğinden ziyade maskeler takarak günümüz insanı hayatını geçiriyor. Bu çok yaralayıcı bir şey. Oysaki insanoğlu dış
dünyaya bir yolculuk başlatmazdan önce kendi içine doğru bir yolculuk başlatma, kendini keşfetmeden kendini
tanımlamadan, anlamını fark etmeden onu özümsemeden bu dünyada niye var olduğunu ne yapması gerektiğini, derdinin, amacının ne olduğunu, bundan sonra neler yapacağını ve hayatın anlamının, anlamlarının ve
boyutlarının, katmanlarının sadece bu dünyadan ibaret olmadığını, başka yaşam biçimleri de olduğunu bir parça düşünmeli. Burada yaptıklarımızın neticesinde başka hayatlarda farklı konumlarda olabileceğini düşünmeli.
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Klasik sanatlarımızın
iki güzide muhafızı
Prof. Dr. Fatma Çiçek
Derman ve eşi Prof. Dr.
Uğur Derman, klasik
sanatlarımızın yok
sayıldığı günlerden
bugüne bu sanatlarımıza
sahip çıkan… Eserleriyle,
yetiştirdiği öğrencilerle,
sergilerle, verdikleri
konferanslarla bütün
dünyada tanınmasını
sağlayan iki kahraman…
Derman çifti klasik
sanatlar ‘muhafızlığına’
devam ediyorlar.

İki usta isim, iki örnek şahsiyet, iki güzel insan: Müzehhibe Prof. Dr. Fatma
Çiçek Derman ile hat ve cilt üstadı
Prof. Dr. Uğur Derman…

Onları buluşturan en güçlü çekim gücü
klasik sanatlarımızın hezarfenlerinden
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’di. İkisi de onun rahle-i tedrisinden geçtiler.
Orada tanıştılar. Orada muhabbetleri
gelişti, aşık oldular ve büyüklerinin
tensip ve dualarıyla hayatlarını birleştirdiler.

1980’li yılların ortalarından beridir tanıdığım Derman çifti, hem Kubbealtı
Akademisi’nde yetiştirdikleri onlarca
gencimizi klasik sanatlarımıza armağan ettiler hem de birbirinden önemli eserleri ile kütüphanelerimize eşsiz
hazineler kazandırdılar.
Onlar da insan elbette…
Onların da canını sıkan çok şeyler oldu
hayatları boyunca…
Onlar da üzüldüler, ağladılar, kederlendiler ama asla ümitsizliğe kapılmadan bugüne kadar hayatlarını klasik
sanatlarımız için vakfettiler.

Çiçek Hanımla ilgili bir not düşmemiz gerekiyor: Tezhip konusunda
ülkemizde profesörlük unvanı alan
(2002) ilk hocadır.
Kubbealtı Nakışhanesi’nde 1976’dan
2000’li yılların başına kadar fahri
olarak tezhip hocalığı yaptı. Sonraki yıllarda bu sanatın inceliklerini ve
yüceliğini dünyaya tanıtmak üzere
görevlendirdi. Eşi Uğur Bey Doğuya
ve güneye gönderilirken o da eşinin
gittiği birçok ülkenin yanı sıra İsviçre,
Almanya, İngiltere, Bosna-Hersek,
İtalya ve ABD gibi Batı ülkelerine
gönderildi. Dersler verdi, sergiler açtı.
Çok yoğun çalıştılar. Birlikte ürettiler. Zaman zaman ayrı çalışma alanları oldu ama fikir ve önerileriyle
birbirlerini sürekli desteklediler ve
beslediler. Üç oğulları oldu ama bu
sanatlardan hiçbiri ile ilgilenmediler.
Fakat anne ve babalarıyla gurur duydular, evlerini onların hediye ettikleri
tablolarla sanat galerisine çevirdiler, bu sevgileri torunlarına da sirayet
etti. Onlar da dedelerinin
ve babaannelerinin yaptıkları işe saygı duydular.

Ortak nokta: Süheyl Ünver

Bugünlerde ‘rol model’ arayışında
olan, az-biraz da kitapla, kalemle işi
olanlar için güzel bir örnek…

kadar çaba gösterdi, göstermeye de
devam ediyor.

İlle de milli kültür…

ÖZCAN ÜNLÜ

Ömürlerinin neredeyse 60 yılını birlikte geçiren, üreten, konuşan ve güzellikleri tanıtmak ve yaymak için yarışan
iki insan. Evlilikleri boyunca sanatlarını hayatlarının merkezine almış, üç
evlatlarını da bu atmosfer içinde yetiştirmiş iki kıymet…
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Sonra…
Elbette Samiha Ayverdi, Ekrem Hakkı
Ayverdi, Münevver Ayaşlı dünyası…
Uğur Derman 1935 Bandırma doğumlu. Haydarpaşa Lisesi ve ardından İÜ Tıp Fakültesi Eczacılık
Okulu’nu okudu. 15 yıl kadar serbest
eczacılık yaptıktan sonra Türk Petrol
Vakfı’nın yönetimini üstlendi, İslam
Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma
Merkezi (IRCICA)’nin uzun yıllar
danışmanlığını yaptı. Ebru üstadı
Necmeddin Okyay’dan Osmanlı kitap sanatları konusunda icazet almayı başardı. Hattatlar Macid Ayral
ve Halim Özyazıcı ile Ünver onu
tamamlayan, donatan isimler oldu.
Türk kitap sanatlarının öğretilmesi ve tanıtılması konusunda verdiği
emekler ayakta alkışlanacak gayretleridir. Birçok üniversitede binlerce
öğrenciye bu konularda dersler ver-

di. Profesörlük unvanını elde etti ve
hat sanatımızın tanıtımı için Kültür
Bakanlığı tarafından Kahire, Cidde ve Chicago’ya gönderildi. Ayrıca
danışmanlığını yaptığı IRCICA da
Bağdat, Kuveyt, Kahire, İslamabad
ve Tunus’a aynı amaçla gönderdi.
İlk ebru kitabını keşfetti
Prof. Dr. Uğur Derman için düşmemiz
gereken en önemli not ise, klasik ebru
sanatıyla ilgili bilinen ilk tarih kitaplarından 1608 tarihli “Tertib-i Risale-i
Ebri”yi keşfedip, geleneksel sanatlarla
ilgilenenlere tanıtmış olmasıdır.
İlk günkü heyecanıyla konferanslar veren, öğrenci yetiştiren, sabır ve estetik
abidesi Uğur Hoca hayatının bütün
evrelerini, hatıralar ve fotoğraflar eşliğinde hazırlayıp 3 cilt olarak “Ömrümün Bereketi” adıyla yayınladı. Kubbealtı Neşriyat tarafından yayımlanan
kitap, başarının hiç de tesadüf olmadığını gözler önüne seriyor. Bu konularda çalışma yapmak isteyenlere de
rehberlik ediyor.
Çiçek Hanım da Uğur Bey de yetiştikleri çevreden tevarüs ettikleri üstün bir
İstanbulluluk hasletiyle doludur. İkisi
de çok zariftir. Yetenekli, çalışkan, kibar ve tevazuu sahibidirler.

Müzehhibe Fatma Çiçek Derman,
1945 Ankara doğumludur. Masmavi gözlü bir Ankaralı… İÜ Edebiyat
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden
mezun. Yaklaşık 30 yıl boyunca Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı.
Şimdilerde özel bir üniversitede ders
vermeyi sürdürüyor. Klasik sanatlara vefasını dekanlık yaptığı dönemde
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
ve Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı
bölümlerini kurarak ve bu bölümlere
başkanlık yaparak ödedi.
Rikkat Kunt’tan icazetli
Usta-çırak marifetiyle yetişen bir sanatkar. 1963-1965 yılları arasında tıp
tarihi ve deontoloji ana bilim dalında, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in
danışmanlığını yaptığı sırada tezhip
sanatıyla tanışıp bu sanatı sevmesiyle
hayatına yön verdi. Tezhibin büyük
ustaları Muhsin Demironat ve Rikkat
Kunt’tan aldığı tezhip dersleri sayesinde 1982’de Kunt’tan icazete hak kazandı. O da çok sevgili eşi gibi icazetli
bir sanatçı oldu. İkisi de Kültür Bakanlığı tarafından büyük ödüle layık
görüldü. Kitapları, makaleleri ve yetiştirdiği yüzlerce talebesi ile eğitimini
aldığı sanatın yücelmesi için bugüne

Hattat Uğur Derman’ın
bugüne kadar 250’nin
üzerinde yayını olduğunu
söylersek, sanırız, üstadın klasik sanatlara yaptığı katkıyı bir kez daha perçinlemiş
oluruz.
Onlar, Kur’an-ı Kerim’in bile öğretilmesinin ‘suç’ sayıldığı bir dönemden
geliyorlar. Milli kültüre yabancı bir
nesilden… Şair Zeki Ömer Defne’nin
eşi ‘kahraman’ ilk okul öğretmeninden öğreniyor namaz kılmayı. Klasik
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sanatların çöpe atıldığı bir dönem.
Ama hat sanatına onu sevk eden Süheyl Ünver ile Mahir İz ve Nihal Atsız’ı rahmet ve minnetle yad ediyor
her seferinde. Ama Necmeddin Okyay ayrı bir yerde duruyor onun için:
“Necmeddin Okyay Hocanın bacanağı bizim iki ev ötemizde oturduğu
için kendisi mahalleye gelip giderdi.
Çekingenliğimden hemen yanaşamadım ama süt dayım olan Yeni Cami
kayyımı beni hocaya götürdü. Elini
öptükten sonra ‘Evladım eğer sülüs
nesih yazmak istersen akademide
Halim Efendi var, seni ona yollayayım. Benim ihtisasım talik yazıdır’
dedi. ‘Ben sizden yazmak istiyorum’
deyince herhalde hoşuna gitti, beni
kabul etti. Süt dayım büyük bir münasebetsizlikle ‘Dersi kaça olacak’
diye sorunca adeta gözlerinden ateş
çıktı, ‘Estağfirullah, biz bunu parayla öğrenmedik ki, parayla öğretelim’
dedi.”
Usta-çırak ilişkisi şart

Hattat Uğur Derman ile müzehhibe
Çiçek Derman’ın hayata hoşgörü ile
bakmalarının sırrı klasik sanatlarla
iştigal etmeleri oldu. Milli kültürü tanımaları gerçek İstanbul şahsiyetlerini tanımaları ile hayatlarındaki uyum
ise ikisinin de klasik sanatlarımızdan
zevk almaları ile mümkün oldu. Uğur

Beyin bu uyumla ilgili “Ruhi olarak
bir birbirimiz tamamladık” sözü işin
şifresi niteliğinde…
Üstatların dizi dibinden bugünlere
gelen Derman çifti, gelenekli sanatlarımızın nasıl bir sabır ve çile işi
olduğunu çok iyi biliyorlar. Batı sanatlarının bütün sanat alanlarını yok
etmesi veya etkilemesi gerçeği ortada
iken sadece klasik sanatlarımıza ‘bulaşmamış’ olması bir lütuf. Kitabını,
kıyamete kadar koruyacağını ifade
eden Allah’ın bir inayeti bu belki
de…
Altı ay hat veya tezhip kursu görenlerin kendilerini sanatkar olarak
ortaya atmalarından şikayetçi ikisi
de… Usta-çırak münasebetinin yok
olmasını doğru bulmuyorlar. İnternet ortamından alınacak derslerle bu
sanatların öğrenilemeyeceğini ısrarla
söylüyorlar. Hat veya tezhip öğreniminde paranın ilk plana alınmasına
karşılar. Baştan itibaren ekmeklerini
mesleklerinden kazanan her iki isim
de bu yüzden, karşılarına çıkan ekonomik fırsatları bu sanatların ruhuna
aykırı olduğu gerekçesiyle ellerinin
tersiyle ittiler.

Yazmaya böyle başladım

Mahir İz’den etkilendim

Bu konularla ilgili olarak Uğur Derman Hocanın,
“Ömrümün Bereketi” kitaplarında çok sayıda anekdot mevcut…
Onlardan biri de şöyle: “Macid Ayral 1961’de hayatını
kaybedince Süheyl Hoca, merhum hakkında bir şeyler yazmamı istedi. Biraz tereddüt etsem de kalemi
elime aldım ve yazıyı yazdım. Bu yazı merhum Mehmet Şevket Eygi’nin Yeni İstiklal gazetesinde neşredildi. Ertesi gün Süheyl Hoca beni üniversite bahçesinde görünce şakayla takıldı: ‘Kardeşim, Macid’i öyle
bir yazmışsın ki hani beni de yazar mısın diye ölesim
geldi!’ dedi. İşte beni yazmaya başlatan bu sözdü.”

Asıl mesleğim eczacılık. Dedem ve dayım da eczacıydı. Aile
mesleği olduğu için tercih ettim ama doğru bir meslek seçmediğimi sonradan anladım. 15 yıl kadar bu mesleği icra
ettim. Doğrudan Türk edebiyatını veya sanat tarihini seçip
de oralarda okusaydım, herhalde daha faydalı olurdum. Eczacılıkla çok vakit kaybettim. Haydarpaşa Lisesi'nde okurken
Mahir İz Hocayı buldum. Dört yıllık lise tahsili uygulamasında seminer saatleri olurdu. Mahir İz ve Nihal Atsız'ın
seminerlerinde yer bulunmazdı. Ben daha çok Mahir Beyin
sohbetinden hoşlanırdım. Eski Türk edebiyatı dışında, Arap
ve Fars edebiyatından örnekler verirdi. Söylediklerini not
alırdım. Bu şekilde Osmanlı Türkçesine yakınlığım başladı.

Uğur Derman’ın eserleri
• Türk Sanatında Ebru • Türk Hat Sanatının Şaheserleri • İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı
• Ömrümün Bereketi (3 cilt) • Medresetü’l Hattatin • Hilye-i Hakani • Emin Barın Hat Eserleri
• Murakka’-ı Has: Tuğrakeş Bir Padişah Sultan III. Ahmed • Harflerin Aşkı

Uğur Beyin hitabıyla “Çiçek Hatun”
evin direği. Bugüne kadar eve yeni
gelen bir tabloyu nereye asacaklarına dair yaptıkları tartışmalar dışında
herhangi büyük bir kavgaları olmamış. “Çiçek Hatun” evde yoksa her iş
durur. Her şey ona danışılır. Evin içi
Çiçek Hatunun, dışı ise Uğur Beyindir. İkisi evde ise tek gündem sanattır. Herkes bu sohbetlerden nasibini
alır.
“Her şeye rağmen İstanbul” diyen
iki sanatkarımız, çok okuyorlar, okuduklarını birbirlerine aktarıyorlar,
seyahat etmeyi ve bu seyahatlerde not almayı seviyorlar. En büyük
tutkuları ise -salgından önce- klasik
musıki konserlerini takip etmek ve
büyük bir hazla şarkıları dinlemek.
Ayrıca kendi alanlarıyla ilgili sergileri gezmek de en büyük keyiflerinden…
Her karşılaştığımızda sanata doymadıklarını söylüyor Derman çifti…
Yeşillikler içindeki evlerinde kitaplar
ve yeni dosyalarla muhabbet halinde iken bunu hissediyorsunuz zaten.
Evlerini o yüzden çok seviyorlar.
Uğur Bey, hocası Necmeddin Okyay’ın onu yakın çevresindekilere
tanıtırken söylediği “Ben bu evlâdımın yetişmesini, virânede incir ağacı
kendiliğinden nasıl biterse, ona benzetiyorum” sözlerini hiç unutmuyor
ve kendisi de bu uğurda ömrünü
feda ettiğini söylüyor.

Çiçek Derman’ın eserleri
• Rikkat Kunt Hoca Hanım •
• Türk Tezyini Sanatlarında Motifler (İnci A. Birol’la)
• Kadıasker Mustafa İzzet Efendi Hilyesi (Uğur Derman’la)
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Ressam Vail Rebi

İŞGALİ FIRÇASIYLA ANLATIYOR

Filistinli ressam Vail Rebi, ‘Kuğu Gölü’
balesinden esinlendiği ‘Büyülü Şehir’
tablosuyla Kudüs'te yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdi. İşgal altındaki
Batı Şeria'nın El-Bire kentinde yaşayan
Rebi, Filistinlilerin İsrail işgali altında

yaşadıkları zorlukları ise resimleriyle
anlatıyor.
Küçükken Ramallah'taki El-Emari
Mülteci Kampı'nda bulunan evlerin
duvarlarına tebeşirlerle resimler çizdiğini aktaran Rebi, Batı Şeria’da çok

sayıda bireysel ve karma sergiye katılmış. Yaklaşık 10 yıldır resim sanatıyla
uğraşan Rebi, sanatçı olarak toplumda
yaşanan gelişmelerden etkilendiğini ve
eserlerinde de bunları konu edindiğini
belirtti.

Fotoğraf sanatçısı Cafer Ashtiyeh

FOTOĞRAFLARI TARİHE IŞIK TUTUYOR

İsrail
zulmüne
sanatla
direniyorlar

Kimi resimleri, kimi şiirleri, kimi ise çektiği fotoğraflarla direniyor
İsrail’in bitmek bilmeyen zulmüne… Tüm bu yaşananlara yıllardır
başkaldıran Filistinliler, Tolstoy'un şu sözünü getiriyor zihinlere: “Sanat,
şiddeti ortadan kaldırmalıdır, yalnız o yapabilir bunu!”
AYLİN İZMİR

D

ünya Kudüs Haftası, bu yıl da İsrail’in akıl almaz
zulümleriyle geçti. Miraç Kandili için düzenlenen
programları engellemek isteyen işgalciler, Mescid-i
Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’yi ve programlarda adı geçen onlarca ismi de gözaltına alarak “Hiçbir

etkinliğe katılmayacağım” yazılı bir taahhütname imzalamaya zorladı. Kudüs’te yaşanan zulme sessiz kalamayan çoğu sanatçı ise tüm bu yaşananlara eserleriyle
meydan okumaya devam ediyor. Kimi resimleri, kimi
fotoğrafları, kimi ezgileri, kimi ise şiirleriyle Kudüs’ü
hapsolduğu demir tellerden kurtarıp yıllardır hayalini
kurdukları özgürlüğe kavuşturuyor.

Şair Mustafa Matar

AKSA’NIN BAHÇESİNDE ŞİİRLER OKUYACAĞIZ

Şiir yolculuğum 18 yıl kadar önce
başladı. Asıl tecrübem ise Gazze
Şeridi'nden Türkiye'ye doğru yola
çıktığımda başladı. Gurbet insanı
şair yapar. O zamandan beri tecrübem daha derinleşerek şekillendi
ve açılımlar kazandı. Şiirim Filistin’i
aşarak bütün Arapların ve Müslümanların çektiği acılara uzandı. Benim metinlerimde ara sıra vermeye
çalıştığım mesaj bu. Kudüs’ün özgürlüğü, bizi özgürleştirecek olan

şeydir. Kudüs, her özgür kişinin
pusulası, dinine ve ümmetinin davalarına gönülden bağlı olanların
hülyasıdır. Acı, kelimelerimiz Aksa’nın kandillerinde yakıt oluncaya
kadar bizi Kudüs’e taşıyan yakıttır.
Umulur ki bir gün Aksa’nın bahçesinde özgürlük şiirleri söyleriz.
Bu ümmet, Filistin'in şafağını ve ilk
kıblemizin özgürlüğünü dört gözle
bekliyor.

Filistinli fotoğraf sanatçısı Cafer Ashtiyeh ise çektiği fotoğraflarla İsrail
zulmünü gözler önüne seriyor. Ashtiyeh’ın 2016 yılında Batı Şeria’daki “Kefer Kaddum” köyünde çektiği
fotoğraf, Filistinlilerle işgalci siyo-

nistler arasında yaşanan çatışmaları
ortaya koymuştu. FPA’nın Filistinli
fotoğrafçısı Cafer Ashtiyeh, 2017
yılında Dubai’de düzenlenen Arap
Ülkeleri Gazetecilik Festivali’nde en
iyi fotoğraf ödülüne sahip olmuştu.

Yönetmen Nawras Abu Saleh

Ezgi Sanatçısı
Emir Daa’na

ACILARA SESSİZ KALAMIYORUM

Şarkıcı
Muhammed Assaf

Filistin’i konu alan filmlerin yönetmen koltuğunda oturan Nawras
Abu Saleh, evrensel bir dil olan
sinema ile Filistin davasını tüm
dünyaya anlatmaya çalıştığını söylüyor. Filistin’de onlarca hikâyenin
olduğunu ve sanatın bunları yansıtması gerektiğini belirten Saleh,
“Filmlerin ve şarkıların Filistin’i an-

İSRAİL VE
BAE’NİN
HEDEFİ OLDU

Filistinli şarkıcı Muhammed Assaf, Filistin
temalı şarkılarıyla davasının tüm dünyada
daha fazla duyulması ve anlaşılması için
çaba harcıyor. Dönemin devlet başkanı tarafından Filistin İyi Niyet Elçisi ilan edilen
Assaf, "Başarımı Filistin halkının verdiği
desteğe borçluyum. İşgal altında yaşayan
mazlum Filistin halkı ve Filistin meselesi
için elimden ne gelirse yapmaya söz veriyorum" diyerek sanatını devam ettiriyor.
Geçtiğimiz Ekim ayında Filistinlilere işgale
karşı direnme çağrısı yaptığı için Assaf'ın
Batı Şeria'ya girişi İsrail tarafından yasaklandı.Tel Aviv’in şarkıcıyı hedef almasının
ardından BAE merkezli bir şirket de Assaf ’ın milyonlarca kez izlenen videosunu
YouTube hesabından kaldırdı. Arap Idol
isimli müzik ve yetenek yarışmasını kazanarak üne kavuşan Filistinli şarkıcı Muhammed Assaf, tüm bunlara karşın “Hiçbir
şey beni, ülkemi sevmekten alıkoyamaz”
şeklinde konuştu.

latması gerekiyor. Kendi halkımda
ne gördüm ise acıları tüm dünyaya
göstermek istedim. Yaşadığım ve
yaşanılan tüm acılara sessiz kalmamak benim en büyük silahım oldu.
Biz ne kadar çok film çekersek bu
problem insanlara o kadar çok ulaşır” şeklinde konuştu.

EZGİLERİYLE
ÖZGÜRLÜĞÜ
HAYKIRIYOR

Şair Darin Tatour

HAPİSHANEDE YENİ ŞİİRLER YAZDI

Filistinli kadın şair Dareen Tatour,
Filistin halkının çektiği acılara şiirleriyle dikkat çekiyor. 2015 yılında
“Qawem ya sha'abi, qawemhum
(Diren ey halkım diren)” başlıklı şiirini sosyal medyada yayınladığı için
İsrail askerleri tarafından gözaltına

alınan Tatour, 5 ay fiili hapis cezasına çaptırıldı. Kaleme aldığı bu şiiri
70 yıllık acılara karşı bir haykırış
olarak tanımlayan Tatour, hapishanede de yeni şiirler yazdı. Tatour,
2016 yılında ise 6 ay ev hapsine
mahkûm edilmişti.

Kudüs’ü 401 yıl boyunca Osmanlı
Devleti’nin himaye ettiğini söyleyen Daa’na şunları söyledi: "Bence
Osmanlı Devleti’nin sadece Filistin’e değil dünyaya neler sunduğunu hiç kimse inkâr edemez.
Osmanlı, dünyaya yaklaşık 600 yıl
boyunca hükmetti. Bence çok iyi
bir şekilde yönetti ve ben Osmanlı’ya çok saygı duyuyorum. Şimdi
ise onu çok arıyoruz, kendimi de
bir Osmanlı olarak hissediyorum."

IRKÇI ZİHNİYETLERİNİ İFŞA EDİYORUM
Ürdün Üniversitesi'nde eğitime
başladığı günden bu yana Kudüs
ile ilgili yazılar yazdığını belirten
Dr. Abdallah Marouf Omar, “İkinci Filistin intifadasından önce Kudüs'teki Aksa Camii'nde çalışmaya
başladığımda yazılarımı Kudüs
meselesine çevirdim. Kudüs'ün özgürlüğü bir zorunluluktur. Bu konu
sadece bu kutsal şehir için değil, aslında tüm İslam dünyası için önemlidir. Kudüs’ün özgürlüğüne kavuşması Müslüman medeniyetinin de

yükselişine vesile olacak” şeklinde
konuştu.
İsrail baskısının kendisini daha fazla yazmaya teşvik ettiğini belirten
Omar, “Tüm bunlar yaşandıkça
İsrail'in ırkçı doğasını ifşa etmeye
daha kararlı hale geliyorum. İsrail
hakkındaki bu gerçeği ve bu zulme
nasıl karşı koyacağımızı dünyanın
anlaması gerekiyor. Kudüs'ün geleceği garantidir. Kudüs yakında kurtarılacak” ifadelerini kullandı.

Kudüs’te yaşayan 20 yaşındaki
Emir Daa’na, ezgileriyle Kudüs’ü
anlatıyor. Geçtiğimiz günlerde
Diriliş Ertuğrul’un müziği üzerine
Kudüs için yazılan Ummetun La
Tuhzem (Yenilmez Bir Ümmet)
ezgisiyle büyük ilgi gören Daa’na,
“Hazreti Muhammed’in ümmeti
asla yenilgiye uğramayacaktır. Bu
ezgi, İslam’ın onuru ve Hazreti
Muhammed’in ümmetini anlatıyor. Allah, bu ümmete dünyanın
her yanında yardım etsin. Allah
Filistin’in ve Mescid-i Aksa’nın
kurtuluşuna vesile kılsın" ifadelerinde bulundu.

Yazar Dr. Abdallah
Marouf Omar
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TÜRKÜSÜ
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Bünyamin
Aksungur

ÇÖLDE
DOĞAN ŞIIR
Kalıntıları bugün de hayatiyetini sürdüren İttihat ve Terakki’nin tek
bir hedefi vardı: Ne olursa olsun, Abdülhamid Han tahttan indirilmeli. Bu konuda her kimle ittifak yapılması gerekiyorsa yapılmalı,
gerekirse düşmanla bile geçici bir sulh cihetine gidilmeli.
Öyle de oldu…
Onlara göre Batı “Belde-i nur” idi.

İhsan Ozanoğlu’nu kaynak göstererek türküyü notaya almış ve böylece türkü 1948 yılında
Kastamonu Türküsü olarak TRT repertuvarına
girmiştir.

Çanakkale’de dedelerimizin kanları
ve canları ile yazdıkları destanın üzerinden tam 106 yıl geçti. Hasta Adam
olarak tarih sahnesinden silmeyi planladıkları Osmanlı Devleti’ne karşı bütün güçleri ile saldıran İtilaf Devletleri,
kahraman Mehmetçiğimizin destansı
mücadelesi ve göğsündeki iman gücü
ile adeta neye uğradığını şaşırdı ve tarihe “Çanakkale Geçilmez” diyerek büyük bir destan yazdı.
Bu büyük destanın ardından destanın
ihtişamını anlatmak için ağıtlar, türküler, şiirler, marşlar yazıldı. Makaleler,
kitaplar, gazete yazıları kaleme alındı.
Ama bunların hepsinden ziyade bugün
Çanakkale Zaferi denildiğinde akla gelen, bizi alıp o günlere götüren en hoş
nağmeler “Çanakkale İçinde Aynalı
Çarşı” diye belleğimizde yer eden Çanakkale Türküsü'ydü. Zaferin üzerinden 106 yıl geçmesine rağmen hâlâ dilden dile dolaşan Çanakkale Türküsü'nü
TRT’de yıllarca Türk müziğine hizmet
etmiş, bu müziğe büyük katkıları olmuş
ve derlediği müzikleri bütün Türk boyları lehçelerinde dile getirmiş bir Türk
sevdalısı Bünyamin Aksungur ile konuştuk.
Bünyamin Hocam Çanakkale türküsüne geçmeden önce bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1957 yılında Manisa’nın Gölmarmara
ilçesine bağlı Değnekler köyünde doğdum. İlk ve orta okulumu yine aynı
köyde okudum. Ardından Edirne Erkek Öğretmen Okulu’nu bitirdim. O
zamanlar öğretmen okulunu bitirenler
mezun olur olmaz atanıyordu. Ben de
mezuniyetimin hemen ardından Iğdır’a ilkokul öğretmeni olarak atandım.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ
ORTAK DEĞERİMİZ

1976 yılında İstanbul Üniversitesi Türkoloji Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde akşam derslerine başladım ve
aynı zamanda İstanbul’da ilkokul öğretmenliğine devam ettim.

Bildiğimiz Çanakkale türküleri dışında da
Çanakkale Türküsü var mı?

Ülkemizin 80 darbesine gittiği en çalkantılı dönemlerinde (1976 – 1980)
okulu bitirdim. Ardından bir süre daha
kendi köyümde öğretmenlik yapmaya
devam ettim. Bu arada 1978 yılında
evlendim. Şu anda üç evladım, altı torunum var.
Müzikle olan tanışıklığınız nasıl
başladı?
Edirne’de öğretmen okuluna başlayana
kadar amatör olarak müzikle ilgileniyordum. Öğretmen okuluna başladıktan sonra daha profesyonel olarak müzik yapmaya başladım. Oruç Güvenç’le
tanıştıktan sonra Türk dünyası müzikleri çalışmaya başladım. Türk dünyasının dört bir yanından; Kırım’dan, Özbekistan’dan, Tataristan’dan müzikler
ezberledim. Bu esnada 1976 yılında
Oruç Güvenç tarafından kurulan TÜMATA (Türk Musikisi Araştırma ve
Tanıtma Grubu) ile birlikte yurt içi ve
yurt dışında konserler verdim. Repertuvarımda 8 binin üzerinde eser var.
Bunlardan 4 binden fazlası Türk dünyasına ait eserlerdir.
1986 yılında öğretmenliği bırakarak
TRT İstanbul Radyosu’na geçiş yaptım.
Burada altı yıllık bir hizmetim oldu.
Oradan TRT İstanbul Televizyonu'na
yapımcı – yönetmen olarak atandım.
2018 yılında da emekli oldum.
Canan Uykuda albümü de bundan
sonra ortaya çıktı sanırım?
2015 yılında “Türkmenistan” demenin
dahi yasak olduğu Doğu Türkistan’a

gitmiştim. Büyük bir sevgi ile karşılandım ama bu sevgi benden ziyade Türkiye Cumhuriyeti’ne duyulan bir sevgiydi. Doğu Türkistan’a gittiğimizde 700
türkü ile tanıştım. Bunlardan biri de
“Canan Uykuda” idi. Beni çok etkiledi.
Oradaki Uygur kardeşlerime “Canan
kim?” diye sorduğumda, “Canan halktır…” cevabını aldım. Sonrasında ilk albüme “Canan Uykuda” ismini verdim.
Şu anda 'Canan Uykuda 2' de hazır. En
kısa zamanda iki ve üç de dinleyici ile
buluşacak inşallah…
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ
AŞK TÜRKÜSÜDÜR
İnşallah Canan’ın uyanışına vesile olur Hocam. Biraz da Çanakkale
Türküsü'nü konuşalım isterseniz.
Türk dünyasında, Çanakkale savaşına katılan diğer devletlerde de Çanakkale Türküsü var mı?
Çanakkale Türküsü aslında Çanakkale
savaşlarının çok öncesinde, 1800’lerden
beri söylenen bir aşk türküsü diyebili-
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Sanatçı Bünyamin Aksungur, düşüncelerini şöyle dile
getiriyor: "Çanakkale Türküsü bizim ortak değerimizdir.
Doğu Türkistan'da da var, Özbekistan'da da. Kırım'da da
var, Kerkük'te de, Gagavuz'da da..."
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riz. 1914 yılına kadar farklı söylenmiştir. 1915 yılında Çanakkale savaşı esnasında “Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı”
diye bugün bizim dinlediğimiz şekilde
söylenmiştir. Şamlı Selim tarafından
çıkarılan bir dergide, ilk defa bu eser
için Kemânî Kevser hanımın bir bestesi olduğu yazılmıştır. Yine iki Alman
subay tarafından da, 1919 -1923 yılları
arasında Çanakkale Marşı olarak yayınlanıyor.
Bu türküyü Kastamonu yöresine ait
bir türkü olarak biliyordum…
Önceden destancılar vardı. Bu destancılar toplumu derinden etkileyen
olayları, destansı şekilde dolaşarak
anlatırlardı. İşte 1915 yılında Destancı Mustafa yine bu eserin bestekârını
Kemânî Kevser hanım olarak göstererek 14 kıtalık Çanakkale Türküsü'nü
söylüyor. Mesela burada aynı beste ile
“Kimimiz taşralı, kimimiz yerli” diyor.
1935 yılında Mahmut Ragıp yayınlıyor.
Muzaffer Sarısözen Kastamonulu Aşık

Çanakkale Türküsü bizim ortak değerimizdir.
Doğu Türkistan’da da var, Özbekistan’da da,
Kırım’da da, Kerkük’de de var, Gagavuzda’da…
Farklı bir örnekle konuya yaklaşacak olursak
mesela “Zeynebim Zeynebim” diye söylediğimiz bir Sivas türküsü var. Bu türkü Balkanlar’da da söyleniyor, Kırım’da da. Azerbaycan’a
gidiyorsunuz Zeynep Dilber oluyor. Kerkük’e
geliyorsunuz aynı Zeynep, burada Zeynel oluyor. Bu bizim ortak kültürümüz, ortak zenginliğimiz. Ülkemizi bölmeye çalışanlara karşı en
büyük değerimiz aslında. Çünkü çok fazla ortak noktamız var. Farklılıklarımızla, bir bütün
olana kadar ortak kültürümüzle, ortak müziğimizle bir bütün olmamız daha kolay.

Bu bakımdan Çanakkale Türküsü'nün birçok
varyantı var. Bunun için özellikle benim de
katkı sağladığım İstanbul Teknik Üniversitesi
Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı Yayınları’ndan Eray Cömert editörlüğünde çıkan
“Çanakkale Türküsü” kitabını da incelemenizi
tavsiye ederim. Burada karşımıza birbirinden
farklı 41 varyant üzerine tarihi, sosyolojik, melodik ve söz unsurları ile yapılan incelemeleri
göreceksiniz. Mesela Yedi tane Ermenice, yedi
Yunanca, dört Makedonca, iki Arnavutça, bir
Moraca Çanakakle Türküsü göreceksiniz.
Bu örneklerden
misiniz?

biraz

bahsedebilir

Mesela plak kayıtlarına ilk defa 1923 yılında
rastlıyoruz. Bu plakta Marika Papagika, Türkçe
olarak söylemiş türküyü. Kerkük’den gelip Çanakkale’de savaşanlar var mesela, orada yine
bizimkine benzer Çanakkale Türküsü'ne rastlıyoruz. Yine Kırım varyantı var. Bunu Fevzi
Aliyev notaya almış. Balkanlar'da birçok yerde
Çanakkale Türküsü'ne rastlıyoruz. Çünkü Balkanlar’dan gelip Çanakkale’de bizimle birlikte
savaşıp şehit düşen askerlerimiz var.

FARKLI DİLLER VE RENKLER BU TÜRKÜDE BULUŞMUŞ
Bunun dışında levanten vatandaşlarımızın,
Ermeni ve Rumlar'ın aynı nağme üzerine
farklı sözlerle söylediği Çanakkale türkülerine de rastlıyoruz. Bir Ermeni olan Bogos
Kirecciyan bu parçanın bir başka versiyonunu Türkçe olarak söylemiş ve plağa kaydetmiştir.

Aynı zamanda hem Yunanca hem de Yunanlılar tarafından Türkçe söylenen birçok varyanta rastlıyoruz. Andonios Dalgas
1933’te farklı bir varyantta, Yunanca olarak
“ Katarineciğim senin için beni öldürdüler”
diyerek söylemiştir. Rita Abasti aynı varyantı, plağa da okumuş yine aynı varyant
1934 yılında orkestra ile de okunmuş.
Farklı bir varyantta Diorgos Stravraulus
“Çanakkale içinde vurdular beni, anamsız mezara koydular beni” şeklinde savaşa

bir Yunanlı gözüyle bakmış ve Çanakkale
savaşının kendi topraklarındaki yankılarını yansıtmıştır. Bir başka varyantta “İlahi
söyleyenler ve rahipler olmadan çarmaha
gerdiler beni… Vatan için vuruldum ve
özgürlük için” diyor. Türkünün Arnavutça versiyonunda “Çanakkale içine İstanbul’dan gittim.” diyor. Makedonca'da Selanik’ten bahsediyor.
Hatta şöyle bir anımı paylaşmak istiyorum.
2004 – 2005 yıllarıydı Kosova’ya gittim. Şar
Dağları'nda 11 köy gezdim. Orada da Çanakkale Türküsü7ne rastladım. Türkü de
“Çanakkale’de kıyametler kopuyor, Ah bre
annem gençliğim gitti, içimizden kimimiz
nişanlı, kimimiz evli” diyor.

İdealde, fikirde, duyguda ve kahramanlıkta yüzyıllar boyu destansı
kahramanlıklar yaşamış bir milleti, “Tek dişi kalmış canavar”a teslim etmekte bir beis görmüyorlardı.
Çanakkale’yi geçilemez kılan ruh, bu düşünceye rağmen ayakta idi.
Çanakkale bu yüzden geçilemedi. Ancak sonrasında elini-kolunu
sallayarak nazlı Boğaziçi boyunca sıralandı düşman gemileri.
İki duygu, iki mücadele tarzı, iki karar mekanizması ve iki irade
arasında ne fark vardı?..
İşte bütün bu ve benzeri soruların cevabı Âkif merhumun “Çanakkale Şehitlerine şiirinde sırlıdır…
Çanakkale’de büyük bir zafer kazanılmıştır. Düşman perişan edilmiştir. Bu müjdeyi Eşref (Edib) Bey’den alan Mehmet Âkif, dostunun boynuna sarılır ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. O gece
gözüne uyku girmez. Çanakkale Destanı’nı yazmadan canını almaması için Allah’a dua eder:
“Ya Rabbim! Bana bu destanı, bir aciz kulunun ifadesinin azamisi
içinde yâd edebilmenin saadet ve imkanını bahşet. Bu ulvi vazifeyi
bana nasip et, sonra emanetini al, Ya Rabbi!.. Bana bu lütfu çok
görme, inam ve ikramının nâmütenâhi hazinesinden bu aciz kulunun şu duasını barigah-ı uluhuyetinde kabul eyle…”
Merhum Âkif, Hicaz yolundadır. Necid yollarında atmıştır büyük
şiirin tohumunu. Eşref Bey’e göre, “Şiir Hicaz yolunda yazıldı ancak ondan sonradır ki, tabii hüviyetine girebildi.”
“Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi” dizeleriyle başlayan
şiir, Safahat’ın altıncı kitabı olan Asım’ın sonuna alınmıştır.
Çanakkale Zaferi’nden 4 ay sonra aralarında Ahmet Ağaoğlu, Enis
Behiç, Hakkı Süha, Orhan Seyfi, Ömer Seyfettin, Ali Canip, Celal Sahir, Nazmi Ziya, Çallı İbrahim, Hamdullah Suphi, Mehmet
Emin vb. gibi büyük isimlerin de yer aldığı ressam, muharrir ve
edipler bu topraklarda neler yaşandığını tespit edip kayıt altına
almak üzere cepheye götürülür. Döndükten sonra pek çok isim
Çanakkale Savaşı ve zaferiyle ilgili metinler kaleme alır. Fakat bu
şiir ve yazılardan hiçbiri cepheyi görmemiş Akif’in “Çanakkale Şehitleri”ne şiiri kadar tesir bırakamamıştır.
Çünkü Âkif, “Vatanında sadece biyolojik olarak yaşayan değil, onu
yüreğinde taşıyan insandır. Kendisini vatanın bir parçası değil, vatanı vücudunun bir cüzü olarak gören insandır.” (Prof. Dr. Muharrem Dayanç, Türk Yurdu, sayı 235). O yüzden yazdığı şiiri de tıpkı
eşsiz İstiklâl Marşımız gibi vatanın bir cüzü olarak tebarüz eder, bu
milletin milli mutabakat metni kuvvetindedir.
Tarih yapmak önemlidir. Fakat tarih yapmaktan daha önemli şey
onu bugüne ve geleceğe taşıma cesareti ve başarısıdır. İşte Âkif
merhumu adını zikrettiğimiz bazı zevattan ayıran en temel özellik
onun bu yönüdür.
Dolayısıyla Çanakkale ruhunu yeniden anlayabilmek ve bu ruhun
çekim alanına girebilmek için…
Başta gençlerimizin “Tek dişi kalmış” Haluk’tan, “Belde-i nur”un
Asım’ına doğru keskin bir dönüş yapmamız gerekiyor.
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DUBLİN’DEN
İSTANBUL’A;
MANGAN MANGAN!
"Ah, elleri kanlı olan dâima görür
Ama onu pişman eden o görüntüler
Şimdi bana olduğu gibi, ağlatır böylece,
Bütün bir gece boyunca, dizlerimin üstünde,
Dâima: Allah, Allah. Hû! "
(Mangan / Mohara'nın Uğuldayan Şarkısı)
Şair Âdem Turan’ın Borges/Mangan/Hafız üçlemesi olarak planladığı şiir serisinin ikinci kitabı, geçtiğimiz günlerde Hece/Şiir etiketiyle yayımlandı. Borges Borges adıyla ilk taşı atarak çıktığı yolun
ikinci durağında İrlanda’nın Akif’i James Clarence MANGAN’ı
merkezine alan Turan, Mangan Mangan / Gün Batarken Gün Doğumu kitabındaki 19 şiirin tamamımda aynı özneye yaslanarak, bu
ilginç İrlandalıya doğru söylüyor şiirlerini. Mangan, edebiyat kamusu tarafından keşfedilmiş ancak üzerinde pek durulmamış/hak
ettiği ilgiyi görmemiş bir isim malum. Oysa Osmanlı Sarayı’nın
ilgisini çekmek için numaralar çeken yerel bir kasaba şairinden değil, Dublin’in meydanına heykeli dikilmiş, İrlanda ulusal marşını
yazmış, çağdaşı birçok yazarı etkilemiş, sözgelimi Joyce’nun “İrlanda’nın bütün geçmişini kafasında taşıyan adam” dediği, ortak kabul
görmüş büyük bir İrlandalı şairden bahsediyoruz aslında.
James Clarence MANGAN kısa hayatı (1803-1849) boyunca İrlanda’dan dışarı çıkmasa da, Karaman, Erzurum, İstanbul gibi şehirleri
görmeden yazdığı, “Karamanian Exile/Karamanlı Sürgün”, “Three
Khalenders/Üç Kalender” ve “Meadowy Bosphorous” gibi şiirlerinde yakaladığı/yakalandığı Türkçe ses evreni muazzamdır. Bilhassa İngiliz şiir tekniğinden uzakta, Türk gazel formunu kullanarak yazdığı şiirlerinde, şair olarak dâhil olduğu bu kültürel aidiyete
attığı derinlemesine bakış ve tam ortasından seslendiği mesafeye
hâkim o duygusal gerilim; inanılacak, akıl alacak ve yorumlanacak gibi değildir gerçekten. Mangan’ın bir vesileyle Farsça, Arapça
ve Osmanlıca öğrendiğini varsaysak bile, eriştiği bilgiyle kurduğu
şiirin, ruhunun bu topraklara göçmüş olması dışında mantıklı bir
izahını yapmak zor. Yönünü, gözünü ve ruhunu bize doğru çevirmiş içimizdeki son İrlandalı Mangan’ın şiirlerine yansıyan Doğu
anlatısı, baş eğen değil baş kaldıran ve İngiliz emperyalizmini reddeden şahsiyetli bir bilincin ürettiği bakışların toplamını temsil
eder. Doğu’nun bir kavram olarak (egzotik, erotik, acımasız, büyülü) onun zihninde işgal ettiği yer, eski oryantalistlerin (hatta zaman
zaman romantik oryantalistlerin) anladığı yanıltıcı biçim’e değil,
dönemi için neredeyse bir anti-tez sayılabilecek -kendi ilhamıyla
ulaştığı- o saf (bağımsız/etkiye kapalı odak) gerçekliğe dayanır.
Âdem Turan’ın, Türkçe’de derli toplu bir divanı bile bulunmayan
İrlandalı Mangan’ın yüzyıllar önce Anadolu’ya göçen o güzel ruhunu selamlayarak, bir şaire yapılacak en güzel karşıla(ş)mayı tertip
ettiği 19 şiirden mütevellit -eser miktarda Kelt yalnızlığı da içerenkitabı, yalnızca bir şair vefasını değil, Türkçe köprüsünün söz veçheleri ve Doğu imgesinin kültürel yolculuğunu da içeren oldukça
güçlü bir tarihsel atmosfere sahip.
Âdem Turan’ın bu kitabının Mangan’a giden o dar yolları genişleterek, tamamının olmasa bile, Osmanlı-Türk-Tasavvuf-Gazel
başlıklarına sahip 35 şiirinin, yine tüm yazılarını değilse bile 18371846 yılları arasında Türk şiirini konu olan en önemli 6 makalesinin kitap olarak yayımlanmasına vesile olmasını canı gönülden
diliyorum. Bir Adem’den başka bir ademoğluna doğru kanatlanan
bembeyaz bir dizeyle bitirelim; ‘’Bulutların diliyle geldim, size kardeş olmaya / İçinizdeki Türk benim; La İlahe İllallah!’’

Ayak Üstü’nün bu bölümünde Türk sinemasının değerli ismi,
yapımcı ve yönetmen Nazif Tunç ile bir araya geldik. Ünlü
sinemacı, birbirinden eğlenceli sorularımıza bakalım nasıl
yanıtlar vermiş. Hep birlikte okuyalım...

Nazif Tunç

SERCAN AKSU
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BITKILER
DANS EDEN
ULTRAVIYOLE
IŞIKLARIYLA
BÜYÜYECEK

Merhaba Litros
Sanat okurları!
Hepimizin yakından tanıdığı
simalara sorular
yöneltiyorum
ve birbirinden
samimi cevaplar
arıyorum. Bazen
en sevdikleri
yemekleri bazen
yapmaktan en
çok hoşlandıkları
şeyleri bazen de
hayatlarına yön
veren isimleri
öğreniyoruz.
Hazırsanız başlayalım!
Merhaba Nazif Hocam, nasılsınız?
- Şükür ve teşekkür.
Sizler için bazı sorular hazırladım, ayak
üstü bir sohbete hazır mısınız?
- Sohbet güzeldir.
Yazmak mı? Yönetmek mi?
- Yazmak… “Yazmasam deli olacaktım.”
Dünya sinemasında en sevdiğiniz film?
- “Bir Zamanlar Anadolu’da” dünya sinemasına
armağanımızdır. Vesikalı Yarim’in de kadri vardır bizde.
En sevdiğiniz renk?
- Gül rengi.
Türkçede en sevdiğiniz kelime?
- İstiklâl!
En sevdiğiniz yemek?
- Patlıcan kebabı.
Şehir hayatı mı? Köy hayatı mı?
- Mutluluğu kendi içinden başka yerde arama!
Uzun metraj mı? Kısa metraj mı?
- Uzun metraj.
En sevdiğiniz şehir?
- Edirne… "Meçhul felaketlerden bize ulaşmış o
taştan heybet."
Dünyada bir şeyi değiştirmek isteseniz bu
ne olurdu?
- İnsanın insana üstünlük taslamasını...
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Tina Turner belgesel
ile veda ediyor
Şimdi sadece
İsviçre vatandaşı

Kariyeri boyunca onlarca
Grammy ödülü kazanan,
Hollywood Şöhretler
Kaldırımı’ndaki ilk siyahi
kadın sanatçı olan Turner,
Rolling Stone’un kapağındaki ilk kadın olmayı da
başardı. Bugünlerde Turner, ABD vatandaşlığından
vazgeçerek zamanının
çoğunu eşiyle birlikte
İsviçre'de geçiriyor.

D

ünyaca ünlü ABD'li rock sanatçısı Tina Turner,
bir belgeselle hayranlarına veda ediyor. Pamuk
tarlalarından çocukluk ve evliliğinde yaşadığı şiddet
ve istismara, oğlunun intiharından geçirdiği felç,
kanser ve böbrek nakline kadar pek çok acının üstesinden nasıl geldiğini ilk kez anlatıyor.
Şarkıcı mücadele ve acıyla dolu gençlik yıllarını, orta
yaşlarında bulduğu gerçek sevgi ve küresel şöhreti, ilk
kez 'Tina' adlı uzun metrajlı belgeselde paylaşıyor. Hayatının üçüncü ve son dönemine sahne ışıkları dışında
nasıl girmek istediğini dile getiren 79 yaşındaki ikon sanatçı, maruz kaldığı çok yönlü şiddetten dolayı 'Travma
sonrası stres bozukluğu'na sahip olduğunu söylüyor.

Sizce Türk sinemasındaki en iyi kadın oyuncu?
- Hülya Koçyiğit, karakterler koridoruna bıraktığı zenginliklerle.
En son izlediğiniz film?
- Donbass. Yönetmen Sergei Loznizsa.
Bu mesleği yapmasaydınız hangi mesleği
yapmak isterdiniz?
- Halk şairi… Diyar diyar Karacoğlan’ın ardı sıra
dolaşırdım.
En büyük tutkunuz?
- Kitapla uğraşmak.
YouTube mu? Netflix mi?
- Youtube. Sonsuz özgürlükçü seçim.
Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- Nurlanmışsın!
Neyi affetmezsiniz?
- İyi olana sırtını dönüp şerde birleşenleri…
Çay mı? Kahve mi?
- Çay.
En büyük yeteneğiniz?
- Kendimle avunmak.
Ve sırada son sorumuz: Hayatta örnek aldığınız kişi?
- Şu zamanda Arif Nihat Asya. Yaratıcının sanatına bakmaktan ayrılmadı. O’nun kudret inceliklerini anlattı... Rahmet olsun iyilere.

Ayak Üstü’nde bambaşka bir konukla, eğlenceli bir sohbetle bir sonraki sayıda yine
Litros Sanat’ta olacağım, hoşçakalın.

Böbreğini verdi

Hollandalı tasarımcılar, bitkilerin daha
hızlı ve aralıksız biçimde büyümelerine
yardımcı olacak bir ışık teknolojisi geliştirdi. Studio Roosegaarde'nin kurucusu
Daan Roosegaarde'nin GROW adlı buluşu, kentsel ortamlarda sanat ve teknolojiyi
bir araya getiriyor.
Roosegaarde, Hollanda'nın Lelystad kentinde 20 bin metrekarelik bir tarım arazisinde dikey olarak parlayan 'Işık formülü' adını verdiği tasarıma dayalı yöntemi
kullanıyor. Tasarımı denemek için seçtiği
dev pırasa tarlasında sebzeler, gün içinde
diğer tarlalar gibi görünürken geceleri çok
renkli bir ışık şovuna dönüşüyor. Çıplak
göze 'Dans eden ışıklar' gibi görünen mavi,
kırmızı, ultraviyole ışık karışımları, muazzam bir sanat eseri ortaya çıkarıyor.
Bitki ve fotoğraf biyologlarıyla birlikte çalışarak, belirli bir ışık formülünün, mahsullerin maruz kaldıkları güneş ışığı saatlerini
esasen uzatarak daha verimli bir şekilde
büyümelerine yardımcı olacağını keşfeden
Hollandalı ışık tasarımcısı Roosegaarde,
bu teknolojinin bitki büyümesini artırabileceğini, pestisit ihtiyacını ise yüzde 50'ye
kadar azaltabileceğini söylüyor.

D ÖRT BUCAK K .S

Alman plak yöneticisi Erwin Bach ile evliliğiyle hayatının en mutlu dönemine giren sanatçı sadece birkaç
hafta sonra felç geçirir. Sonrasında bağırsak kanseri teşhisi konulan Turner, eşi Bach’tan nakledilen
böbrekle hayata tutunur. Oğlunun intihar etmesiyle
yıkılan sanatçı, yaşadıkları ve sağlık sorunlarıyla mücadelesi nedeniyle eşinin kendisini, ‘savaştan çıkan
asker'e benzettiğini belirtiyor.

2500 yıllık
Türk motifli
halının sırrı
çözüldü

Rusya'nın Altay Dağları taraflarında Pazırık bölgesinde keşfedilen ve dünyanın en eski halısı olarak kabul edilen Türk motifli Pazırık Halısı'nın
renklerinin sırrı çözüldü.
Sovyet arkeolog Sergei Ivanovich Rudenko tarafından 1949 yılında yapılan bir kurgan (Tepe
mezar) kazısında keşfedilen ve 2 bin 500 yıl önce
dokunduğu ortaya çıkan halı, St.Petersburg Hermitage Müzesi'nde sergilendi.
Bilim insanları Orta Asya Türkleri'nin kullandığı
çift simetrik düğümlerle dokunan yün halıyı, Ta-

Kendisini terk eden annesiyle şöhrete kavuştuktan
sonra yeniden bir araya gelen Turner, şunları söylüyor:
“Annem merhametli biri değildi. Bir yıldız olduğumda
mutlu oldu, çünkü ona bir ev almıştım. O benim annemdi, onu rahat ettirmek istedim..."
Affetmek kurtulmanın en önemli yolu
Eşini uzunca bir süre affedemediğini söyleyen Turner, “Çok uzun zaman Ike’den nefret ettim. Bunu itiraf etmeliyim. Ancak öldükten sonra fark ettim ki, o
hasta bir insandı. Başlarda çok iyi biriydi. Onunla ilgili iyi düşüncelerim var şimdi. Belki de onunla tanışmam iyi bir şeydir bilmiyorum. O zamanları hatırlamak canımı acıtıyor ama bağışlamak kurtulmanın en
önemli yolu” ifadelerini kullanıyor.
Travmanın en büyük panzehirinin affetmek olduğunun ifade eden sanatçı sözlerine şunları ekliyor: "O
zamanları hatırlamak acıtıyor, ama belli bir aşamada
affetme hakim oluyor. Çünkü affetmek, tutunmak
zorunda olmamak anlamına gelir. Bu serbest bırakmaktı, çünkü sadece seni incitiyor, affetmeyerek acı
çekersiniz, bunu tekrar tekrar düşünürsünüz."

ramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve yüksek çözünürlüklü x ışınlı floresan mikroskobuyla inceleyerek halının yün liflerinde fermantasyon sonucu
elde edilen özel bir boyama tekniği kullanıldığı ve
Türk kırmızısı (Alizarin) olarak bilinen ve Orta
Asya'da yüzyıllardır kullanılan kızılımsı liflerin
içerisinde alüminyum parçaları bulunduğu sonucuna varıldı.
Pazırık kurganlarından çıkarılan ve Uygur Türkleri ya da Hunlara ait olduğu düşünülen yaklaşık
2 bin 500 yıl önce dokunan halı konusunda bazı
görüş ayrılıkları da tartışılmaya devam ediyor.
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Yer:
Zorlu
PSM
Online

RAHMİ KOÇ MÜZESİ ONLİNE
Rahmi M. Koç Müzesi, 14 binin üzerinde objeyi online görünüme açtı. Müzenin açık ve
kapalı dahil olmak üzere 23 bin metrekarelik
alanında nostaljik tren turu, denizaltı gezisi,
atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar, klasik otomobiller online görülebiliyor.

•

•

•

Yer: CRR Youtube kanalı
Saat: 20.00

İPEK YOLU MASALI
Buhara’dan Hotan’a, Merv’den Bakü’ye, Şian’dan İstanbul’a bu
kadim yolun mistik şehirlerinden derlenen hikâyelerin ve ezgilerin terennüm edildiği bir İpek yolu masalı…

KO N S E R

• • •

2 NISAN CUMA

7 NISAN 2021

Yer: CRR Youtube kanalı
Saat: 20.00

Yer: Zorlu PSM Online
Saat: 18.30

Çizgideki Sesler
Kamış’tan yapılan hat kaleminin kağıt
üzerinde yaptığı naif hareketlerin bir
düzeni ve ritmi vardır. Tüm bu bütünün ahengi sayesinde mükemmel
sanat eserleri vücut bulur. Müzik de
bütünü ile düzenli seslerin ve ritmin
ahengi ile var olur. Sahnede bestekarın eserleri icra edilirken, sahnede bir
hattat tarafından eserler aynı anda yazılacak ve bu görüntü barkovizyon ile
dinleyicilerle paylaşılacak.

KALBEN PERFORMANS
THE BEATLES
Kalben, çocukluğun taze neşesini
ve rock’n roll ruhunu sahneye
taşıyor. Ünlü sanatçı, kalbimize
kazınan şarkılarla 7 Nisan 2021'de
Kalben Performs The Beatles Atan Kalpler Kulübü konseriyle
PSM Sahnesi'nde!

•

1 NİSAN PERŞEMBE
Yer: https://filmonline.iksv.org/
Saat: 21.00
İstanbul Film Festivali
çevrim içi Nisan seçkisi
Aşktan Sonra, kültürleri farklı
olsa da kaybettikleriyle birbirine
bağlanan iki kadın aracılığıyla yas,
kimlik, aile ve kültür çatışması
kavramlarını büyük bir ustalık ve
incelikle ele alıyor.
Bilet: 11 TL

M ÜZ I K

• • •

S A N AT

• • •

3 NISAN CUMARTESI

7, 14, 21, 28 NISAN

Yer: DasDas Online
Saat: 21.15

Yer: İstanbul Modern
7, 14, 21, 28 Nisan 2021,
Çarşamba günleri, 19.30 - 21.30
SANAT YAPITLARININ GİZLERİ
Bu seminer, sanat yapıtlarının çözümlenmesine odaklanıyor. Katılımcılar seminerin her dersinde farklı dönemlerden iki
sanat yapıtını karşılaştırmalı olarak inceliyor. Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu yönetiminde düzenlenen programda ele alınan
çalışmalar, malzeme özellikleri, taşıdıkları
örtük ve açık anlamlar, dönemlerini temsil
eden ve aşan özellikleri, üretim yöntemleri gibi farklı açılardan analiz ediyor.

RİVAYET RADYOSU
Mert Fırat’ın Sabahattin
Ali’den hikayeler okurken,
Korhan Futacı ve orkestrası
müzikleriyle sahnede olacak.
İçinden müzik geçen öykülerle buluşmaya hazır olun.

• • •

3 0 N I S A N -1 1 H AZ I R A N

6 NISAN SALI

Kerem Görsev Trio & Sedef Erçetin / Chamber Jazz
Ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev ve
viyolonsel sanatçısı Sedef Erçetin kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman sizlerle…

•

•

•
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Yer: Sakıp Sabancı Müzesi Online
SALVADOR DALI SERGISI
Sakıp Sabancı Müzesi (SSM),
geçmiş sergilerinden zengin içerikleri kapsamlı seçkilerle dijital
kanallarında paylaşıma açmaya
devam ediyor. Müze, 20 Eylül
2008 – 1 Şubat 2009 tarihleri
arasında Akbank’ın desteğiyle
gerçekleştirdiği “İstanbul’da Bir
Sürrealist: Salvador Dalí” sergisini çevrimiçine taşıdı.

KO N S E R

• • •

8 NISAN PERŞEMBE
Yer: CRR Youtube kanalı
Saat: 20.00

DÖRT TELDE DÜNYA TURU
Çellolar ile dünya turu, Türkiye'de ve yurt dışındaki çellistleri
bir araya getirmek ve bu zorlu günlerde çellonun hem naif
hem duygusal hem de enerjik sesleri ile bir dünya turu...
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Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

Sesin gül kokusu ile dansı:

Kayhan Kalhor

“Kayhan Kalhor Ensemble’nin
büyüleyici performansını dinlerken
içinde bulunduğumuz koşuşturmalı,
stresli dünyadan başka bir dünyaya
sızmış gibi hissetmiştim. Adeta
büyülü bir atmosferde oturup, müzik
ziyafeti dinliyormuşçasına dingin bir
ortam vardı.”
DİNGİN BİR RUH ÇIĞLIĞI...
Müzik, daha da genellersek sanat sorgulatıcı
bir şey olmalı. Sorgulamadan bir ürün ortaya
çıkarılamaz. Duyduğumuz sesleri, gördüğümüz
yerleri, şahit olduğumuz hayatları, hissettiğimiz
duyguları sorgulayalım. Soralım, konuşalım,
sevelim, sevilelim. Üretelim ki insan olmanın,
bu dünyaya geliş amacımızı unutmayalım.
Unutursak savaşlar, aç kalan çocuklar, şehit
olan kardeşlerimiz çoğalacak. Doğrudan bizim
hayatımızla etkilenmiyor zannetsek de hep
birlikte unuttuk bu dünyadaki amaçlarımızı.
Etrafımıza bakmakla başlayalım. Her insan
kendini sorgulayarak başlarsa, yanındakinin
sorgulamasına sebep olacak daha sonra birer
birer çoğalıp bu modern dünya içinden kurtuluşa
doğru adım adım da olsa yol alacağızdır. Kurtuluş
için dingin bir ruh çığlık olacaktır!
İREM BAHÇELERİ…
Kayhan Kalhor Ensemble ziyafete, “Dastgah
Homayoun” ile başladı. Ali Bahrami Fard’ın, “Pish
Daramad” solo performansı ile devam etti. Ali
Bahrami Fard, Şiraz doğumlu besteci, müzisyen
ve organizatör. Şiraz, İran’da da en merak
ettiğim şehir olabilir. Hâfız-ı Şirâzî’nin yanına
giderek ‘İrem bahçelerinden’ bahsetmek gerek,
o güzel dizelerini yerinde dinlemek gerek diye
düşünürüm. Gül kokulu mekanlarda yetişmiş
bir insanın santur ile dans etmesine belki de o
yüzden şaşırmadım.

ELANUR REYHAN YAPRAKLI

İ

ran müziğinin 4 önemli usta müzisyeni; Kayhan Kalhor, Navid
Afghah, Ali Behrami Fard ve Hadi
Azarpira’dan oluşan Kayhan Kalhor
Ensemble, yıllar önce Cemal Reşit
Rey Konser Salonu’nda performans
sergilemişti. O günleri hatırlayıp
Kalhor’un günkü performansı ve
müzik dünyası üzerine bir yolculuğa çıkalım istedim.
Dünyaca ünlü kemençe virtüözü
Kayhan Kalhor, Tahran’da doğmuş
müzikal çalışmalarına 7 yaşındayken başlamış. 17 yaşındayken İran’ın
en prestijli sanat merkezi olan Chavos Kültür Merkezi’nde Shayda
Ensemble ile çalışmaya başlayan
Kalhor, 20 yaşında Muhammed
Rıza Lütfi’nin yanında çalışmalarına devam etmiş ve sonraki dönemlerde klasik müzik öğrenmek için
Roma ve Ottawa’ya gitmiş. Müzikteki yöresel farklılıkları da daha iyi
görebilmek amacıyla, İran’ın birçok
bölgesine düzenlediği geziler, Kayhan Kalhor’un müzikalitesini zenginleştirmiş. Kalhor aynı zamanda
“Ghazal” ve “The Masters of Persian
Music” topluluklarının kuruculuğunu üstlenmiş.
Kayhan Kalhor’un ‘kamança’sı Karadeniz kemençesi ile karıştırılmamalı. İkisinin ortak özellikleri üç
telli ve yaylı olmaları. Kamança, ses
genişliği daha fazla ve yapım tekniği daha karmaşık bir enstrümandır.

Dinlerken en beğendiğim enstrüman olan keman ailesine daha yakın
gibi gelir. Kalhor’u dinlerken kemanın bana verdiği huzuru ve doyumu
tekrar anımsamıştım.
Kayhan Kalhor, İran kültürünün
zenginliğini dünyaya anlatmak istiyor. Enstrümanına adeta aşık!
Onunla çok naif bir o kadar da hırçın bir ilişkisi var. Bir konuşmasında
‘dünyada saf kültür yok. Hepsi bir
araya geldiğinde anlam kazanıyor.’
diyen Kayhan Kalhor, dünya kültürüne sahip olan ama bu dünyaya ait
olmayan bir sanatçı.
ZİYAFET SOFRASINA
ORTAK OLMAK
CRR’deki Kayhan Kalhor Ensemble’nin büyüleyici performansını
dinlerken içinde bulunduğumuz
koşuşturmalı, stresli dünyadan
başka bir dünyaya sızmış gibi hissetmiştim. Dingin bir ortam vardı... Her bir sanatçı, enstrümanı ile
sohbet ediyordu. Enstrümanlar ise
onlara dokunan ellerin ahengi ile
birbirleriyle muhabbet ediyordu.

Başka bir evrende, büyülenmiş bir
seyirci karşısında olan sanatçılarda ise mütevazı bir ruh hali vardı.
İzlemiş olduğumuz bu konserleri
pandemi döneminde o kadar çok
arıyoruz ki…
Sahnenin ortasına konulmuş kırmızı İran halıları ile kaplı sedir üstünde, müziğe teslim olmuş vücutları
ve başı öne eğik derviş edası ruhları
ile ziyafet sofralarına bizi de ortak
etmişlerdi. Bu ziyafetin tadı damaklarda kaldı. Saatlerce dinlenseler de
hep bir yarım kalmış sohbet tadı
olacaktır zaten. İçinde bulunduğumuz hayattaki alışagelmiş tat o
kadar farklı ki konser bir taraftan
bitsin, gerçek değil hissi oluşuyor;
bir taraftan da hiç susmasınlar bu
sesler ruhun aradığı ahenk hissine
kapılıyorsunuz. Aslında bir modern
dünya huzursuzluğunun bağımlısı
olmuşuz. Bunun farkına böyle zamanlar da varıyoruz ama aranan ve
ulaşılmak istenen cennet huzuru
olmalı.

Konser Ali Bahrami Fard’ın solo performansından
sonra enstrümantal doğaçlamalar ile devam
etmişti. Daha sonra Hadi Azarpira “Reng” adlı
parça ile solo performans sergiledi. Konserde ‘tar’
çalan Azarpira; tar, ud ve sitar enstrümanlarında
ustalaşmış. Beraber çalmış olduğu Rohab
Ensemble,
2009’da
Tebriz’de
Sougvareh
Festivali’nde “En iyi İran Topluluğu” ödülünü
almış. En son çalışmalarından olan “Rahe-Rouh”
(Özgür Ruh), Ali Bahrami Fard tarafından
bestelenmiş. Tar özel bir çalgı ve Kamança ile
müthiş bir ikili.
Konserde parçalara tombak ile ustaca katılan
Navid Afghah ise İran müziğinin önde gelen
isimlerinden. Aynı zamanda tar ve setar
çalmakta. Konserde özellikle ‘tombak’ın sesine
odaklandığım zamanlar oldu. Ritim müziğin
can damarıdır. Tombak, son derece karmaşık bir
parmak tekniği içermekle beraber, yuvarlamalı
ve tokatlamalı parmak vuruşları ile çalınan bir
İran klasik müziğinin vazgeçilmez perküsyon
çalgısıdır.
Kayhan Kalhor, “Torgheh” parçası ile solo
performansı sırasında, konserin tamamında
büyüledikleri seyirciyi hipnoz etmişti. Son vuruşu
‘Kamança’nın saraylı, asil duruşu ile yapıp şarkı
söyleyerek konseri sonlandırmıştı.
Huzurlu, dingin, ustaların muhabbet ettiği bu
konser pandemi sonrasında tekrarlanırsa herkese
samimiyetle tavsiye ediyorum. Bahsettiğim
şarkılarla ruhumuz dinlensin.
Konser salonlarında kavuşabilmek dileğiyle…

