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Balkan Edebiyatı Türkçeye aktarılıyor Anneler günü Galata’ya yansıdıÇingene Kızı ABD’ye doğru

Ketebe Yayınları bünyesinde 20 Balkan 
edebiyatçısının 50'ye yakın eseri ana dille-

rinden tercümeyle Türkçeye 
kazandırdırılıyor.  >S.2

Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla 
Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 
şehit anneleri ve Türkiye’nin 81 ilinden sosyal medya 
aracılığıyla gönderilen annelerin fotoğraflarını Galata 

Kulesi’ne yansıttı.  >S.2

Gaziantep'ten 55 yıl önce ABD'ye kaçırılan 
"Çingene Kızı Mozaiği"nin eksik parçalarının 

replikaları, ABD'deki Bowling Green State 
Üniversitesi'ne gönderilecek. >13
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litrossanat.comTürkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

gözyaşları dinecek mi?

Yaşar Yılmaz Türkiye’den kaçırılan tarihi eserleri 
“Anadolu’nun Gözyaşları” olarak tanımlıyor. Son 
yıllarda özellikle ülkemize geri kazandırılmaya 
çalışılan kaçırılan tarihi eserlerle ilgili konunun 
uzmanlarına Anadolu’nun gözyaşları dinecek mi 
diye sorduk. Şeref Yumurtacı’nın haberi > S. 8

Anadolu’nun

İsrail’in 
Mescid-i 

Aksa 
saldırılarına 

tepki 

Sanat dünyasından birçok isim, 
İsrail’in işgal altındaki Doğu 
Kudüs'te bulunan Mescid-i 

Aksa'da cemaate saldırmasını 
kınadı. Tepkilerini dile getiren 

ünlü isimler arasında; Fazıl Say, 
Hazal Kaya, Mor ve Ötesi ve 
Tarkan gibi isimler yer aldı. 
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Galata Kulesi’nde 

Ümit 
Besen’den 
bayram 
konseri 
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Ümit Besen, İş Sanat sahnesinde bayrama özel 
bir konser verecek. İş Kuleleri Salonu’nda se-

yircisiz kaydedilen konserin ilk gösterimi, bayramın 
ilk günü 13 Mayıs saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube 

kanalı ve internet sitesinde yayınlanacak.
Pamela ve Eda Baba’nın konuk olacağı konse-
rin repertuvarında Besen’in “Nikah Masası”, 

“Islak Mendil” ve “Okul Yolunda” şarkılarının 
yanı sıra Pamela ile “Seni Unutmaya Ömrüm 
Yeter mi?” ve Eda Baba ile birlikte seslen-
dirdiği “Dilek Taşı” da yer alacak. Sahnede 
dünden bugüne şarkıların yer verileceği 
konser, evde geçen bayramı renklendirecek. 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nda Reggae müziğin ülkemizdeki 

önemli temsilcisi Sattas, Ceza ve Melek Mos-
so’yu sahnesinde ağırlayacağı bir konsere imza 

atacak. Tüm etkinlikler yıl boyunca İş Sanat’ın 
YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden ücret-
siz olarak izlenebilecek.

Esenler Belediyesi tarafından Ramazan et-
kinlikleri kapsamında izleyiciyle buluştu-

rulan ‘Esenler’de Ramazan’ programının ko-
nukları Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları 
Bahadır Yenişehirlioğlu ve Cem Uçan oldu. 

Oyunculuktan önceki yaşamında avukatlık 
mesleğini yerini getirdiğini belirten oyuncu 
Bahadır Yenişehirlioğlu, “Oynadığımız karak-
terlere inandık ve onları içselleştirdik. Tahsin 
Paşa’ya kendimden de bir şeyler kattım. Yarın 
başka bir projede başka karaktere bürünürüm. 
İnsanlar sevdikleri oyuncuları, izledikleri ka-
rakterlerle özümsüyorlar. Ben hayatımı Tahsin 
Paşa gibi yaşamıyorum. İzleyici de bu ayrımı 
yapabilmeli.” diye konuştu. 

Sete koşarak giderdim 

Payitaht Abdülhamid dizisinin Türki cum-
huriyetlerde, Güney Amerika ve Arjantin’de 
severek takip edildiğini belirten oyuncu Cem 
Uçan, “Bizim sektörde bu işlerin kaptanlığı 
çok önemlidir. Dizide Abdülhamid’i canlandı-
ran Bülent abi ve Bahadır abi çok iyi kaptanlık 
yaptı. Payitaht Abdülhamid’in bu kadar uzun 
soluklu olmasının nedeni herkesin enerjisinin 
yüksek olmasıydı. Sete her zaman koşarak git-
tim. Dizide çok güzel anılarımız oldu ve bize 
çok güzel dostluklar kazandırdı. Gurursuz, 
kibirsiz, birlikte şakalaşabildiğimiz, birbirinin 
derdiyle dertlenen insanlarla birlikte çalıştık” 
ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından Payitaht Abdülhamid dizi-
sinde Muallim İsmail Hakkı Bey’i canlandıran 
Necip Karakaya konseri izleyiciyle buluştu.

Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Mustafa 
Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, şehit 
anneleri ve Türkiye’nin 81 ilinden sosyal medya aracılığıyla 
gönderilen annelerin fotoğraflarını Galata Kulesi’ne yansıttı. 
Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü'nün fotoğrafının da yan-
sıtıldığı programa videolu mesaj gönderen şehit Eren Bül-
bül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun zorluklar içinde büyü-
düğünü, onunla gurur duyduğunu kaydetti. Eren'in dağdan 
çiçekler toplayıp Anneler Günü'nü kutladığını dile getiren 
Ayşe Bülbül, bugün de kendisinin çiçek toplayıp Eren'in me-
zarına giderek "evlatlar gününü" kutladığını anlattı. Etkinlik-
te, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyar-
bakır annelerinin de fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı. 
Videolu mesaj gönderen anneler, günlerin evlatlarına kavuş-
manın hasretiyle geçtiğini belirterek, tüm annelerin Anneler 
Günü'nü kutladı. 

İsrail’in Mescid-i Aksa 
saldırılarına tepki 

Türkçeye
kazandırılıyor

Vatikan 
Arşivinden 

Piyanist ve besteci Fazıl Say, şu paylaşımla tep-
ki gösterdi: "Gaddar ve zalim dünya... Salgın 
yıllarında bile. Şu güzel dünyamızda yaşamak 
ve ilerlemek için çalışmak varken, 'bir orman 
gibi kardeşçesine' olmak mümkünken, onlar 
hep cehenneme çevirdiler yaşamları. İnsan-
ların yaşamlarını... Bu kötülüğe hiçbir zaman 
hakları yoktu."

Tarkan, Instagram hesabından Mescid-i Aksa çevresinde çı-
kan yangın görüntülerini "Üzüntüyle izlediğim bu görüntüler 
insanlık adına çok utanç verici ve gerçekten bir insanlık ayıbı. 
Filistin halkına uygulanan zulmü esefle kınıyorum." gönderi-
siyle paylaştı.
Oyuncu Hazal Kaya, Twitter hesabından İsraillilere, "Dini, dili, 
ırkı yok, bunun adı saf kötülük. Kötülüğünüzde boğulun! İn-
sanlık suçu işliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Mor ve Ötesi Topluluğu da seslendirdikleri "Nakba" eserini ye-
niden yayınlayarak, paylaşımında "#Nakba" ve "#Gazze" etiket-
leriyle şarkının sözlerine yer verdi.
Sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiren ünlü isim-
ler arasında; Belçim Bilgin, Gökçe Akyıldız ve Vildan Atasever, 
şarkıcı Zeynep Bastık, Sarp Akkaya, Müfit Can Saçıntı, Yeşim 
Salkım, Aynur Aydın, Gupse Özay, Doğa Rutkay, Cüneyt Arkın 
ile yönetmen Kutluğ Ataman da yer aldı.

Sanat dünyasından birçok isim, İsrail’in işgal altındaki Doğu Ku-
düs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı. 

Balkan 
Edebiyatı 

Yunus Emre 
nüshaları 
çıktı 

Balkanların usta kalemlerini Türk 
okuruna tanıtmak için yıllardır 
kalem oynatan, aynı zamanda 
Ketebe Yayınları Balkan Kitap-

ları Editörlüğü'nü yürüten Demir, Bal-
kan edebiyatı ve edebiyatçılarının Türki-
ye'deki yerini ve önemini anlattı. Balkan 
edebiyatından bahsedilince akla gelen 
isimlerin Meşa (Mehmed) Selimoviç, 
İvo Andriç ve İsmail Kadare'den ibaret 
olduğunu dile getiren Demir, bölge halk-
larının tanıdığı Türk edebiyatçılarının 
da aynı şekilde birkaç ismi geçmediğini 
söyledi. Demir, Bosna Hersek'in İliyaş 
şehrinde Necad İbrişimoviç ile 2009'da 
bir röportaj yaptığını aktararak, "Rah-
metli Necad İbrişimoviç, çağdaş Balkan 
edebiyatı ve özellikle çağdaş Bosna edebi-
yatının içerisinde en önemli kalemlerden 
birisidir. Onu bizim için önemli yapan 
kaleminin kıymetli ve kuvvetli olmasının 
yanı sıra Bosna Savaşı yıllarında hem ka-
lemiyle hem de tüfeğiyle vatanını savun-
muş olmasıdır. Bir yandan edebiyata ka-
lemiyle sarılırken öte yandan da vatanına 
ve toprağına tüfeğiyle sarılmış kıymetli 
bir isimdir" dedi. 
Demir, Balkan edebiyatının önemli isim-
lerinin eserlerinin geçmişte Almanca, 
Fransızca ve İngilizceden Türkçeye tercü-
me edildiğine, bu sebeple ana dillerindeki 
orijinal eserleri ile karşılaştırıldığında bu 
tercümelerin çok sağlıklı olmadığına dik-
kati çekti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü (UNESCO), Eskişe-
hir Valiliği, Anadolu Üniversitesi, 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mihalıççık 
Kaymakamlığı, Mihalıççık Belediyesi, Türk 
Dünyası Vakfı ve Türk Ocakları Eskişehir 
Şubesi iş birliğinde Osmangazi Üniversitesi 
Yunus Emre Araştırma Merkezi (YUMER) 
yürütücülüğünde çevrim içi "Uluslararası Yu-
nus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni" 
düzenlendi. Etkinliğin son bölümünde söz 
alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversite-
si Fen Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyat 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Him-
met Büke, bugüne kadar Yunus Emre ile ilgili 
pek çok çalışma yapıldığını belirterek, onun 
dil ve kültür dünyasının, Türkçe ile söylediği 
şiirleri defaten farklı yönleriyle ele alındığını 
söyledi. Bu çalışmaların bugün elde bulunan 
mevcut nüshalara dayanılarak yapıldığını 
belirten Büke, şöyle devam etti: "Yunus Em-
re'nin Risaletü'n-Nushiyye ve Divan-ı İlahiyat 
adlı iki eserini içeren divanının yurt içi ve yurt 
dışında farklı nüshaları bulunmaktadır. Bu 
nüshalar içerisinde Fatih, Karaman, Raif Yel-
kenci, Ritter, Nuruosmaniye gibi nüshalar en 
derli toplu ve muteber nüshalar olarak kabul 
edilmiştir. Çalışmaların önemli bir kısmı bu 
nüshalara göre yapılmıştır. Şimdi bu nüshala-
ra yeni bir nüsha daha eklenmesinin sevincini 
ve büyük heyecanını yaşıyoruz. Akademik 
çalışmalarıma bağlı olarak yaptığım arşiv ta-
ramalarım esnasında Vatikan arşivinde yeni 
bir Yunus Emre Divanı nüshası tarafımızdan 
tespit edilmiştir. Bu nüsha daha önce gün yü-
züne çıkmamış, tanıtımı yapılmamış ve ince-
lenmemiş bir nüshadır. 196 varaktan oluşan 
Vatikan nüshasında Yunus Emre'nin her iki 
eseri önce Risaletü'n-Nushiyye daha sonra 
Divan-ı İlahiyat olarak kaydedilmiştir” dedi. 

Balkanlar üzerine çalışmalarıy-
la bilinen yazar Ayhan Demir, 
Ketebe Yayınları bünyesinde 20 
Balkan edebiyatçısının 50'ye ya-
kın eserini ana dillerinden tercü-
meyle Türkçeye kazandırdıklarını 
ifade etti. 

Anneler Günü 

“TAHSIN 
PAŞA GIBI 

YAŞAMIYORUM”
Şehir Ekranı’nda izleyiciyle 

buluşan ‘Esenler’de Ramazan’ 
programının konukları, Payitaht 
Abdülhamid dizisi oyuncuların-
dan Bahadır Yenişehirlioğlu ve 

Cem Uçan oldu.

Sanat dünyasindan 

Fazıl Say Hazal Kaya Tarkan Mor ve Ötesi



Emine Işınsu
04 P ORTRE P ORTRE 05

ÖZCAN ÜNLÜ

“Işın kızım sana oyuncak diye,
Gökten yıldızları, deresim gelir.
Güneşleri verip sana hediye,
Baharı yoluna seresim gelir”

Dizelerinin muhatabı Emine Işın-
su Öksüz, tıpkı, Türk edebiyatının 
“milli” damarında gümrah bir ırmak 
gibi akan annesi Halide Nusret Zor-
lutuna gibi yazmanın, konuşmanın, 
kavganın en çetin olduğu dönemler-
de kendini var kıldı.

Zorlutuna’nın “Kızım Işınsu İçin” 
şiirinin girişinde yer alan bu dört-
lüğü takip eden diğer mısralarda da 
biricik kızını göl, deniz, dere, gül, ay 
ışığı, hüzün, ışık, rüzgar gibi mecaz-
larla edebiyat dünyamıza armağan 

eden Halide Nusret de,

“Bir kum saatinde erimiş gibi, 
Zaman parça, an parça parça.
Hangi zalim oktur delen bu kalbi?
Göğsümden dökülen kan parça par-
ça.”
Gibi şah mısraların sahibidir.
Evde şiir konuşuluyordu

Emine Işınsu, 17 Mayıs 1938’de ba-
basının Tümen Komutanı olarak 
görev yaptığı Kars’ta dünyaya göz-
lerini açtı. “Okçu” ve “Zorlutuna” 
soyadları ile “Mehlika” ve “Gönül 
Erdem” mahlaslarını kullandı. Yu-
karıda değinildiği gibi annesi milli 
edebiyat akımının mühim isimle-
rinden şair ve yazar Halide Nusret, 
babası ise Tümgeneral Aziz Vecihi 

Zorlutuna. Emine Işınsu’nun eşi de 
günümüzün çok kıymetli hocaların-
dan Prof. Dr. İskender Öksüz. TED 
Ankara Koleji’nin ardından Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi, Ortadoğu Teknik Üniver-
sitesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde öğrenim gördü. Aynı 
anda farklı dallarda eğitim aldığı 
için o dönem henüz ne yapacağını 
karar veremez bir halde idi. Bir yan-
da felsefe, diğer yanda İngiliz dili, 
ardından hukuk… Teknik üniversi-
te öğrencisi iken bir burs kazanarak 
ABD’ye gitti ve orada Sosyal Hiz-
metler Uzmanı kurslarına katıldı.

Daha çocuk yaştan itibaren sürekli 
edebiyat, şiir, roman ve memleket 
meseleleri konuşulan bir evde doğ-

duğu için tabiri caizse kendisi de 
doğduğu evin şeklini aldı. Başka tür-
lüsü de beklenemezdi. Babası asker 
olduğu için Sarıkamış, Şanlıurfa ve 
Karaman gibi ülkenin birçok böl-
gesinde bulundu. Mesela ilkokulu 
Sarıkamış ve Ankara’da, lise ve üni-
versiteyi Ankara’da okudu. Gittikle-
ri yerde en fazla birkaç sene kalarak 
başka yerlere göç ettiler. Oraların 
kültürüyle, geleneğinden geldiği 
kültürü birleştirme konusunda çok 
başarılı çalışmalara imza attı.

17 yaşında ilk kitap

Aldığı eğitimler itibariyle hayat onu 
farklı bir mesleğe yönlendirecekken 
yazar oluverdi. İlk imzası TED Ko-
lej’in dergisinde çıkan bir şiirinin 
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Annesi Halide Nusret Zorlutuna’nın izinden giden Emine Işınsu, şiir, hikaye, oyun ve 
romanları ile edebiyat tarihimizde yarına kalacak birkaç kadın yazarımız arasında 
yer alır. Onun eserlerinde Türk’ün bulunduğu coğrafyalardaki kıyımlar, ülkenin 
ideolojik kamplara bölündüğü dönemlerin ‘sancı’ları çarpıcı biçimde anlatılır.

altında yer aldı. İlginçtir, Emine Işın-
su’nun ilk kitabı da henüz 17 yaşında 
iken (İki Nokta) yayımlandı.

Annesinin izinden gidiyordu. Şiirler 
yazıyordu ama aklında memleket me-
selelerimizi anlatan, Türk’ün bulun-
duğu coğrafyalardaki kıyımları dile 
getiren, ülkenin ideolojik kamplara 
bölündüğü dönemlerin ‘sancı’ları-
nı anlatan romanlar yazmak vardı. 
Köklerine ve kültürlerine yabancıla-
şan insanımızı çok etkileyici biçimde 
kaleme aldı. Türk milletinin ortaya 
çıktığı günden itibaren yaşadığı ‘var-
lık mücadelesi’ onun tezini oluşturdu. 
Ezilen kadınlar, Türklerin yaşadığı 
mezalimler ve Türkiye’nin sancıları 
kaleminden damladı. 

İlk romanı “Küçük Dünya” çıktığın-
da edebiyat dünyasında büyük beğeni 
topladı ve hemen ödüle (Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Sanat Armağanı, 
1966) uzandı. Herkes onun çok iyi bir 
avukat olarak efsane davalara imza 
atmasını beklerken o annesi Halide 
Nusret’in “Ayşe” adıyla çıkardığı ka-
dın dergisinde yoğunlaştırdı mesai-
sini. Ardından 1970’li yıllara damga 
vuran “Töre” dergisini 10 yıl boyunca 
çıkardı. Bu dergi ile özellikle milliyet-
çi gençliğin fikir, edebiyat ve sanat 
konusundaki bakış açılarına yön ver-
meyi başardı. Töre, bugün de ilgiyle 
aranan bir arşiv yayını olarak gücünü 
korumaktadır.

‘Küçük Dünya’larımız…

Emine Işınsu sadece adını zikret-
tiğimiz dergilerde değil “Kadın”, 
“Hisar”, Türk Edeiyatı” dergileri ile 
“Yeni İstanbul” ve “Sabah” gazete-
sinde kaleme aldığı yazılarla da çok 
okunan yazarlar arasında yer aldı.

“Küçük Dünya” isimli ödüllü ilk ro-
manı sanat çevrelerinde de ilgi çekti 

ve ünlü yönetmen Osman Sınav tara-
fından televizyon dizisi olarak çekildi. 
Yayınlandığında TRT’nin en çok se-
vilen dizileri arasına girdi.

Emine Işınsu, kendini ‘yerli’ ve ‘mil-
li’ gören bir yazardı. 1970’li yılların 
tozlu-topraklı günlerinde, toplumun 
üçe bölündüğü dönemlerde özellikle 
gençliğe sabır ve hikmet aşısı zerket-
mesi dolayısıyla kıymetlidir. Herkesin 
sokaklara çıkıp ötekine zarar vermek 
için kıyasıya yarıştığı bir dönemde 
o gençlere kendi kodlarına dönme-
si konusunda uyarılarda bulundu. 
Özellikle “Sancı” romanı bu anlamda 
büyük bir görev üstlenmiştir. “Azap 
Toprakları”, “Ak Topraklar” (Türk 
Edebiyatı Cemiyeti Malazgirt Roman 
Armağanı, 1971) da öyle…

Onun derdi sadece ideolojik kampla-
ra bölünmüş olan fertlerle ilgilenmek 
değildi. Bu ayrışmayı körükleyen -hat-
ta başat rol üstlenen- aydınlarla açık 
ve gizli mücadele ediyordu. TRT’nin, 
“aydınlarla alay edildiği” gerekçesiyle 
“Atlı Karınca” isimli eserine sansür 
getirmesinin sebebi de bu idi.

Ödüllü eserler

“Bir Yürek Satıldı” (1967, bu eseriy-
le TRT Radyo Oyunları Yarışması 
Dram Dalı Birinciliği, 1969 kazandı), 
“Bir Milyon İğne” (1967) ve “Adsız 
Kahramanlar” (1975) oyunları da en 
az romanları kadar dikkat çekti. “Bir 
Yürek Satıldı” eseri aynı zamanda 
TRT’de radyofonik oyun olarak ya-
yınlandı ve “Küçük Dünya” gibi tele-
vizyon dizisi oldu (1988).

Emine Işınsu’nun mutlaka okunması 
gereken romanları arasında yer alan 
“Cambaz”, Türkiye Yazarlar Birliği 
Ödülü’ne (1982) uzandı.

Yazar, başka eserleriyle başkaca ödül-
lere de uzanmıştır…

Merak edenler için bir not düşmekte 
fayda var: Emine Işınsu Öksüz için 
20 Aralık 2003’te düzenlenen “Emi-
ne Işınsu’yla 65 Yıl-Roman ve Fi-
kir” başlıklı sempozyum ile Ihlamur 
Dergisi’nin çıkardığı “Emine Işınsu 
Armağanı” isimli kitap, kıymeti bi-
linmemiş veya dar bir çevrede takdir 
görmüş yazarımızı bütün yönleriyle 
ele alan iki önemli arşiv faaliyetidir.

Emine Işınsu, ODTÜ yıllarında ta-
nıştığı İskender Öksüz ile evlendikten 
sonra da yazmayı sürdürdü. Öyle ki, 
bu mutlu evlilik onlara 3 evlat bağış-
ladı. Bu üç eseri de aldıkları eğitim 
ve terbiye ile yetiştirdiler. Öksüz çif-
ti, Türkiye’nin yakın tarihinin ayna-
sı gibi. Aynı kavgalarda bulundular, 
aynı olaylara öfkelendiler, aynı şekil-
de sevinip üzüldüler. Fakat garip bir 
durum var: Emine Işınsu, bugün tiraj 
rekorları kıran popüler yazarların bir 
kısmı gibi yapsaydı, konuşsaydı ve 
davransaydı bugün daha farklı bir ko-
numda olabilirdi. İddia ile belirtmek 
isteriz ki, bugün yazdıklarını roman 
diyerek piyasaya süren birçok yazarın 
toplam kalitesinden daha yüksek se-
viyede eserler vermiştir. Fakat buna 
rağmen az tanınıyor, biliniyor olması 
yürek dağlayıcıdır.

Tasavvufa yöneldi

Prof. Dr. Gürsel Aytaç, Emine Işın-
su’nu en iyi anlayan isimler arasında-
dır. Onun “Cambaz” isimli eseriyle il-
gili kaleme aldığı şu notlar önemlidir:

 “1970’lerin Türkiye’si, çalkantılı, hu-
zursuz ve çok karmaşık görünümüyle 
romancılar için herhalde özellikle ve-
rimli bir konu kaynağıdır. O yılların 
siyasal panoramasını insanların özel 
hayatlarında odaklandırarak yansıt-
mayı deneyen bir dizi roman ve hikâ-
ye yayımlandı. Bir edebiyat tarihçisi 
için bunların arasında bulunan Emi-
ne Işınsu’nun ‘Canbaz’ı, Füruzan’ın 
‘47’liler’i ile bir arada anılacak bir 
roman. Ayni konuyu (öğrenci hare-
ketleri, 1970’lerin siyasal bunalımı) 
karşıt açılardan işleyen bu iki romanı 
karşılaştırmalı bir incelemeden geçir-
mek, edebiyat bilimcileri için ilginç bir 
araştırma olabilir. (…)”

Milli duyguları kaleme aldığı eserle-
riyle gönüllerde taht kuran, son dö-
nemlerinde tasavvufi derinliği olan 
(Yunus Emre, Niyazi Mısra, Hacı 
Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli) ki-
taplar kaleme alan Emine Işınsu Ök-
süz, 17 Mayıs 1938 tarihinde dünyaya 
gelmişti. Yine bir bahar ayında, hem 
de aynı ayda, 5 Mayıs 2021 tarihinde 
ebedi aleme göç etti. Çok sevdiği Hacı 
Bayram Camii’ndeki cenaze namazı-
nın ardından Ankara Gölbaşı’nda 
ebediyete uğurlandı.

• Küçük Dünya (1966) 
• Azap Toprakları (1970) 
• Ak Topraklar (1971) 
• Tutsak (1973) 
• Sancı (1974) 
• Çiçekler Büyür (1978)
• Cambaz (1982) 
• Kaf Dağı’nın Ardında (1988) 
• Alpaslan (1990) 
• Atlı Karınca (1990)
• Cumhuriyet Türküsü (1993) 
• Nisan Yağmuru (1997) 
• Havva (1999) 
• Bir Ben Vardır Bende 
   Benden İçeri (2003) 
• Bukağı (2004) 
• Hacı Bayram (2005)
• Hacı Bektaş Veli (2008) 
• Hacı Bayram (2005)
• Bir Aile (2013)

İki Nokta (1965)

• Bir Yürek Satıldı (1967)
• Bir Milyon İğne (1967)
• Ne Mutlu Türküm Diyene (1969)
• Adsız Kahramanlar (1975) 

• Bir Gece Yıldızlarla
   (Hikâyeler- 1991)
• Dost Diye Diye (Deneme-1995)
• Kendimden Kendime
  (Monografi, 2020)

ESERLERİ  
ROMAN

ŞİİR

OYUN

DİĞER ESERLERİ

BUGÜNDEN YARINA KALACAK
“Bugünkü edebiyatımızda bir Işınsu vâkıası vardır. Günümüzdeki Türk romanını, 
onun ismini anmadan değerlendirmek mümkün değildir. Bugünden yarına kala-
cak birkaç isimden bir de şüphesiz Emine Işınsu’dur. (…) Küçük Dünya’dan iti-
baren devamlı bir gelişme gösteren Işınsu, bilhassa roman tekniği ve tipleştirme 
açılarından günümüz romanında ilk isim sayılmak gerekir. Roman tekniği, belki 
bir başka ifade ile kompozisyon, Işınsu’da mükemmeldir. Olaylar kusursuz bir şe-
kilde sıralanır ve sonuca ulaştırılır. Işınsu bir gerilim romancısıdır ve okuyucunun 
merak duygusunu elinde tutar. Kronolojinin dışına çıkış, bilhassa Cambaz’da tat-
bik edilen geriye dönüş tekniği gerilimi aksatmaz, bilâkis daha canlı hâle getirir. 
Işınsu’nun tipleri, roman yapraklarında sayfa sayfa canlanır. Roman ilerledikçe; 
ruh yapıları, davranışları ve konuşmalarıyla âdeta öteden beri tanıdığımız canlı 
insanlarla kendinizi yan yana bulursunuz.” (Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun)

‘Milli 
Dertler’in 
Romancısı
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Yaşam 
büyük 
ortak bir 
hikâyedir

Yeni hikâye kitabı ‘Cam Kenarı’ ile 
ilgili konuştuğumuz yazar Yıldız 
Ramazanoğlu şöyle konuşuyor: 
“Başkasının hakikatine eğilmek, 
hikâyesine, kendini anlatmasına, arzu 
ve beklentilerine kulak vermek daha 
olgunlaştırıcı ama kestirmeden “başka” 
diye etiketleyip dışarıda bırakmak 
kolayımıza gidiyor, konforlu geliyor.”

RABİA BULUT

Yıldız Ramazanoğlu yeni hikâye 
kitabı ‘Cam Kenarı’nda insanlar arasın-

daki sınırların belirsizliğini, griliğini anlatıyor. 
Arka kapağında 'Yaşam kaç yüz parçaya bölünebi-

lir?' sorusunu yöneltiyor. Ben de kendi zihnime takı-
lanları yazar Yıldız Ramazanoğlu'na yönelttim. Kendisiy-

le keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Cam Kenarı’nda hikâyeleri mülteciler ve mülteci olmayan-
lar olmak üzere iki başlıkta ayırıyorsunuz. Bu ayrım kitabın 

oluşum sürecinde mi ortaya çıktı?

Alejandro Gonzales Inarritu’nun Biutiful filmi ilham verdi. Rahmetli 
kardeşimiz Akif Emre ile birlikte izlemiştik küçük bir toplulukla. Mülte-

cilere yardım etmeye çalışan bir adamın özel hayatındaki acılarını çıkmaz-
larını dile getiriyor. Hayatta tanımlanmış acılarla birlikte bir de görülmeyen 

gündelik acılar ve bu ince ihlallerle sessizce ölenler var. Aradaki sınırların kal-
kışına, büyük bir varoluş acısından koparıp yaşadığımız hayatlara dikkat çek-

mek istedim. Tanımların, sınırların ortadan kalktığı, ne yaşadığını insanın ancak 
kendisinin bildiği alana.

Hikâyelerinizde kahramanlarınıza yazarlık vasfıyla donatıyor ve onları bir çıkışa 
davet ediyorsunuz. Yazarlık var olan acılar, yaralar içerisinden bir çıkış mıdır?

Hikâye yazmak bilinen dünyada daraldığım bilinmeyen dünyalara inandığım için ya-
şam alanımı genişletiyor. Yazmayı seçtiğimi değil yazmanın bir kader olarak bana ya-
zıldığını artık idrak ettiğim için, hayallerin gerçek, gerçeklerin akıl dışı olduğunu başka 
türlü anlayıp anlatamayacağım için yazmak önemli. Nereden geldiği belli olmayan, bir 
an terk etmeyen sızı, sadece yazarken biraz diner gibi oluyor. İletişim araçları çok güçlü 
ama işler daha da sarpa sardı, her şey muğlak ve berraklıktan uzak. Bilginin toplanması 
döneminden geçtik, ayıklanmasının atılmasının zaruri olduğu zamanlara geldik. Öz-
gürleşirken bir yandan da ele geçirildik. Hikâye suçun masumiyetle, ışığın karanlıkla, 
göz önünde sanılanın görünmezlikle karıştığı yerde çıkıyor ortaya, bulanık alanlardan 
besleniyor oralara ışık düşürüyor. Bir örnek seslerin arzuların hedeflerin bastırdığı 
kastettiği iniltilere, fısıltılara kulak kabartan bir tür. Hiçbir somut hedefi olmadan, ba-
şöğretmenlik yapmadan sezdiren yanıyla, hâlâ küçük ama çok etkili aydınlanmaların 
yurdu. Üstelik hikâye henüz imkanlarını tüketmiş değil.

DAHA PAYLAŞIMCI  BİR DÜNYA MÜMKÜN
“Acısı eski olan taza olana öncelik tanımalı, evet evet ölçü bu olmalı.” cüm-
lesi geçiyor ilk hikâye olan Pinokya’dan Haber Var’da. Acılar insanlar ara-

sındaki ortaklık mıdır?

Yaşam büyük ortak bir hikâyedir ve herkes kendi payına düşeni buradan 
koparıp yaşar. Acılar hem birbirine benzer hem de kişiye özel ve biriciktir. 

Dünya hayatı eksik yetersiz fani sonlu ve bu yüzden de elem verici. Bu or-
taklık ve ölüm bilinci aramızdaki bütün farklılıkların üzerine çıkan ortak 

duygu. Dünyanın kimseye kalmayacağı bilinciyle acıları ortak laştır-
mak ve daha paylaşımcı eşitlikçi bir dünya kurmak mümkün.

Kitap boyunca kendi dışındakini anlama, fark etme ve din-
leme üzerine hikâyeler okuyoruz. Her hikâyede ki anla-

ma serüveni bize bir yerden tanıdık geliyor. Peki bu ta-
nıdık duygular yaşam içerisinde nasıl kaybolup 

bizi kutuplaştırıyor?

Farklılıktan uzlaşma ve zenginlik çıkarmak daha kolay ve mümkün iken 
çatışma ihtilaf ve düşmanlık üretmeyi seçmemizin nedeni, kültürleşme 
sırasında insanlığa bir örnek gettoların dayatılması. Başkasının hakikatine 
eğilmek, hikâyesine, kendini anlatmasına, arzu ve beklentilerine kulak ver-
mek daha olgunlaştırıcı ama kestirmeden “başka” diye etiketleyip dışarıda bı-
rakmak kolayımıza gidiyor, konforlu geliyor. Yunus Emre’de kalkıyor sınırlar: 
“ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm.” Hepsi bu aslında.

ANLAM ARAYIŞI VE HUZURSUZLUK HERKESİ 
MÜLTECİ YAPIYOR

“Mülteciler” başlığı altında yer alan hikâyelerde öteki olarak konumlandırı-
lanların yaşamlarına, hayatlarına ve hayallerine ses veriyorsunuz. Onları anla-
mak için bir fener tutuyorsunuz. “Mülteci Olmayanlar” başlığı altındaki hikâ-
yelerde ise insanın başka bir taraftan öteki olma durumlarına değiniyorsunuz. 
Ben ve öteki arasındaki çizgi nereye kadardır?

İnsanlar tanımlanmamış fark edilmemiş kategorilerde de acılar çekiyor gündelik ya-
şam bazen kanlı bir arenaya dönüşebiliyor. Bu yüzden tanımlanmamış adı konmamış 
acılardan da insanların yaşamını hayat enerjisini kaybedebileceğine, sadece savaşlar-
dan ve hastalıklardan ölünmediğine dikkat çekmek istedim.

“Cam Kenarı” ifadesi sizin için ne anlama gelmektedir?

Kitabın adı bir hikâyeden geliyordu, son ana kadar da Dünya Beyaz Bir Cüce idi. 
Son anda editörümü arayıp değiştirdim. Yeni çağ “kayıp insan”ı iyice belirginleştirdi. 
Değerler çözüldü ve yeni değerlerin oluşacağı bir şafakta gibiyiz. Anlam arayışı ve 
huzursuzluk herkesi mülteci yapıyor. Cam, kenar, seyir, iç, dış ve yeterince özne 
olamamaya dair imgeleri çağrıştıran bu ad geldi birden zihnime. Çok katmanlı 
çağrışımıyla kitaptaki hissiyatıma daha çok uydu sanki.  

“Balkon” adlı hikâyede salgın sürecinde yaşanan duruma değiniyorsu-
nuz. Salgında gözlemlediğiniz durumları, olayları anlatacağınız salgın 
odaklı hikâyelerin olduğu bir kitap yazma düşünceniz var mı?

Evet bir senedir günlük tutuyorum. İnanılmaz şeyler yaşadık insanlık 
büyük bir tecrübeden geçiyor ve edebiyata sanata şimdiden yansımaya 
başladı bile.

Son olarak masanızda bekleyen yeni bir çalışmanız var mıdır?

Birkaç çalışma var. Hepsinin notlarını alıyorum ön hazırlık-
larını yapmaya çalışıyorum diyelim. 
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ŞEREF YUMURTACI

19. yüzyıldan itibaren arkeoloji Avrupa 
sınırları içerisinde popüler olmaya baş-
ladı. Bilimsel çalışmalardan ziyade bu 
iş amatörce yapılıyor ve bu konuda in-
sanlar birbirleri ile yarışıyordu. Bu yarış 
esnasında özellikle Mezopotamya, Mısır 
ve özellikle kadim bir medeniyete ev 
sahipliği yapmış Anadolu topraklarına 
sahip olan Osmanlı Devleti Avrupalıla-
rın oldukça fazla dikkatini çekmeyi ba-
şarmıştır. 

Bu topraklarda olması gereken özellik-
le Anadolu’da bulunan tarihi eserlerin 
birçoğu farklı yol ve yöntemlerle Av-
rupa’nın çeşitli yerlerine kaçırılmıştır. 
Özellikle Osmanlı'nın son zamanla-
rında, çeşitli ülkelerden gelen arkeo-
loglarla, araştırmacılarla ve turistlerle 
başlayan bu yağmalama akını Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerine kadar 
devam etmiştir. 

Aslına bakarsanız bu yağmalama ha-
reketi üzerine yüzlerce belki de binler-
ce örnek verebiliriz. Hatta bu konuda 

1830-1922 yılları arasında ülkemizin çe-
şitli yerlerinden farklı yöntemlerle götü-
rülmüş günümüzde Avrupa ve ABD’de 
farklı müzelerde sergilenen tarihi eser-
lerimizi içeren en kapsamlı çalışma olan 
Yaşar Yılmaz’ın kaleme aldığı “Anado-
lu’nun Gözyaşları” kitabını okumanızı 
tavsiye ederim. Tamamı gemilerle ka-
çırılan bir şehirden tutun da tamir için 
götürülüp geri getirilmeyen yüzlerce 
farklı yöntemle karşılaşacaksınız. Ancak 
bunlardan benim açımdan en çok dikkat 
çekeni bizim ‘Türk dostu’ olarak tanıdı-

ğımız Pierre Loti’nin Fransa’da bulunan 
evi olmuştu. Bir askere göre oldukça 
lüks olan bu ev Pierre Loti tarafından 
adeta Türkiye’den kaçırılan çinilerden, 
sandukalara kadar birçok tarihi eserlerle 
donatılmıştır. 

Son yıllarda özellikle Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından ülkemize geri ka-
zandırılmaya çalışılan ülkemizden ka-
çırılan tarihi eserlerle ilgili konunun 
uzmanları da milli bilinçle elimizde bu-
lunan tarihi eserler sahip çıkılması nok-
tasında açıklamalarda bulundular. 

Anadolu'ya baktığımızda birçok uygarlığa 
ev sahipliği yapmış bir coğrafya olduğunu 
biliyoruz. Zengin bir kültürel mirasa sahip 
olan bu coğrafyada geçmişte yapılan bazı 
yanlış devlet politikaları, kaçak kazılar, yağ-
malar sonucunda yurt dışına kaçırılan kül-
tür varlıklarımızın sayısı oldukça fazladır. 
Kültür varlıkları ait oldukları yerlerde sergi-
lendiklerinde kültür bütünlüğünü yansıta-
cak, gerçek anlam ve değerini koruyacaktır. 
Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğımız özellikle son yıllarda yurt dışındaki 
eserlerin ülkemize getirilmesi için yaptığı 
girişimlerden ne kadar kararlı olduğunu 
göstermektedir. Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yahya 
Coşkun Bey’in de yaptığı açıklamalardan 
ülkemize ait olup yurt dışındaki müze ve 
özel koleksiyonlarında ki eserleri takipte 
olduklarını biliyoruz. Bakanlığımızın yü-
rüttüğü başarılı iade işlemleri sonucunda 
ülkemize getirilen eserlerinde hemen mü-
zelerimizde sergilenmesi de gurur verici bir 
durumdur. İade çalışmalarına ek toplumu-
muzda ki "kültürel miras bilinci" eksikliği-
nin de giderilmesi, farkındalığının oluştu-
rulup bilgilerinin artırılması, bu eserlerin 
korunmaları için bilinçlendirilmeleri ve 
desteklerinin alınması için ayrıca çalışma-
ların çoğaltılmasının da gerekli olduğunu 
belirtmeliyiz.

Arkeolog 
Dürdane Kaya 

Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

ELİMİZDEKİ ESERLERİ 
KORUMAK İÇİN 

“KÜLTÜREL MİRAS 
BİLİNCİ” ŞART!

Son yıllarda, geçmiş dönemlerde kaçırılan ve ülkemize geri 
kazandırılmaya çalışılan tarihi eserlerimizle ilgili konuşan 
konunun uzmanları; milli bir bilinçle, elimizde bulunan 
tarihi eserlere sahip çıkılması noktasında açıklamalarda 
bulunuyor.

Dünya üzerinde medeniyetin beşiği diye nitelen-
dirilebilecek yerler arasında başta Anadolu, Me-
zopotamya ve Mısır gelir. Bu bölgeler birçok yön-
den bereketli olmakla birlikte özellikle tarihi ve 
kültürel olarak müthiş bir mirası barındırmakta-
dır. Yüzlerce yıldır arka arkaya farklı toplulukların 
yaşamış olduğu bu yerlerde tarihin farklı dönem-
lerine ait onlarca uygarlık birçok eser bırakmıştır.

Tarihte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Ana-
dolu’muz da bu yönüyle özellikle 18 ve 19. yüz-
yıllardan itibaren Batı’nın ilgisini çekmiştir. 19. ve 
20. yüzyıllarda Anadolu’daki tarihi eserlere yöne-
lik çalışmalar Charles Texier, Carl Humann, R.P. 
Pullan, Leonard Woolley, Heinrich Schliemann, 
Charles Fellows gibi araştırmacılar tarafından ya-
pılmıştır. 

Yüzlerce yıldır arka arkaya farklı toplulukların var 
olduğu Türkiye coğrafyasındaki çok fazla tarihi 
eser özellikle 19. Yüzyıldan itibaren farklı yollarla 
yurtdışına kaçırılmıştır. İzinli ve izinsiz kazılarda 
ortaya çıkarılan bu eserler bazen hediye alınarak, 
bazen parası ödenerek bazen de kaçak olarak ait 
olduğu topraklardan çok uzaklara götürülmüştür. 
“Tarihi eser talancılığı olarak” tanımlayacağımız 
bu iş kimi zaman kazıyı yapan bir arkeolog, kimi 
zaman bir seyyah,  kimi zaman da bir araştırma-
cı eliyle yapılmıştır. Bugün batı ülkelerinde Hitit, 
Likya, Urartu, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı 
dönemine ait bir çok eser mevcuttur.

Türkiye’ye ait en çok eser bulunan ülke Alman-
ya’dır. Bu eserler arasında başta, Beyhekim Camii- 
Çini Mozaikli Mihrab, Aphrodisias Antik Kenti - 
İhtiyar Balıkçı Heykeli Gövdesi, Milet Antik Kenti 
- Traianus Tapınağı Ön Cephesi, Milet Antik Ken-
ti - Agora Kapısı,  Pergamon Antik Kenti - Athena 
Tapınağı Propylonu ve Pergamon Antik Kenti – 
Zeus Sunağı gelmektedir. Bu eserler, Berlin Perga-
mon (Bergama) Müzesi’nde sergilenmektedir. 

Almanya’dan sonra en çok Türkiye menşeli tarihi 
eserin bulunduğu ülke İngiltere’dir. Bu ülkedeki 
başlıca eserler de; Xanthos Antik Kenti - Nere-
idler Anıtı, Xanthos Antik Kenti - Payava Lahdi,  
Knidos Antik Kenti – Knidos Aslanı’dır. Bu eserler 
Londra British Müzesi’ndedir. Ayrıca, ABD, Rus-
ya, Fransa, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerde 
de birçok eserimiz vardır. 

Tarihi eserlerin kazımının başladığı dönem 
olan 19. yüzyılın son çeyreğinden bu yana 
devletimiz bu konuda önemli adımlar atarak 
birçok tarihi eseri tekrar ana yurduna geri ge-
tirmeyi başarmıştır. İlk olarak Osmanlı'nın ilk 
Türk arkeologu olan Osman Hamdi Bey döne-
minde başlayan kazılar büyük başarılar katmış 
ve Osmanlı’ya maddi manevi birçok eser ka-
zandırmıştır. O dönemde kazı alanına getirilen 
yabancı arkeologlar çıkarılan eserleri tamir ve 
tadilat bahanesiyle yurtdışına çıkarmış ve ço-
ğunu bir daha geri getirmemiştir. Biz rehberler 
olarak bazen İstanbul Arkeoloji Müzesinde 
bazen Bergama Antik Kentinde bazen ise 2. 
Selim'in türbesinde bu konuyu dile getirir ve 
bu konu hakkında üzgün olduğumuzu belirti-
riz. Düşünün ki koskoca Bergama Antik Kenti 
tamamen Almanya'ya kaçırılmış ve burada 
Bergama adında bir müze kurulmuştur. Os-
manlı'nın yıkılışını fırsat bilerek o zor dönemde 
savaş varken, hali hazırda restore bahanesiyle 
kaçırmalar devam etmiştir. 

Günümüze döndüğümüz de daima ülkemize 
gelen misafirlere bunun suç olduğunu ve her 
eser çıkarıldığı toprağa ait olduğunu vurgu-
larız. Bunun yanında biz rehberler bu konu 
hakkında halkı bilinçlendirmeye çalışan birer 
elçiler olmuşuzdur. Çok şükür ki devletimiz 
son 20 yılda büyük adımlar atmış ve bazı eser-
lerimizin ülkemize iadesini sağlamıştır. Bu da 
bizim için bir gurur kaynağıdır.. 

Biz Türk rehberler olarak her ortam da mad-
di manevi değerlerimizi korumak ve geç-
mişte yapılan bu hırsızlığı unutturmamak 
için halkımızı ve misafirlerimizi bilinçlen-
dirmeye devam edeceğiz. 

Arş. Gör. 
Metin Çatalkaya  

Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü 

Süreyha Suna  
Turist Rehberi 

2002’DEN SONRA 4 BİN 
500’ÜN ÜZERİNDE ESER 

GETİRİLDİ

BİZLER BİRER 
KÜLTÜR ELÇİLERİYİZ

KAÇIRILAN
ESERLER: 

ANADOLU’NUN 
GOZYAŞLARI

Çanakkale Savaşları sürerken Fran-
sız arkeologlar Çanakkale Ezine 
bölgesinde bulunan 17 km içerideki 
Truva bölgesine gidip Truva hara-
belerinden tarihi eser kaçırdılar yani 
Çanakkale’de sadece savaşmadılar 
tarihi eser hırsızlığı yaptılar. Berga-
ma bölgesinde 18 bin 775 envanter 
defterine kayıtlı irili ufaklı tarihi 
eser kaçırdılar. Bu sayıyı biz vermi-
yoruz bu sayı uluslararası müzaye-
delerde açık artırmayla satılan tarihi 
eserlerin envanter defterlerinizdeki 
kayıtlı rakamlarıdır. 

Sultan IV. Mehmet devrinde bile 
Erhan Afyoncu’nun “Fransa’ya Os-
manlı Tokatı” isimli kitabında anlat-
tığına göre Sultan IV. Mehmet dö-
neminde bile Mısır piramitlerinden 
mumyalar kaçırıp Avrupalı kralların 
kraliyet saraylarında sergilenmeye 
başlanmış yani Avrupalıların hırsız-
lık ve tarihi eser kaçakçılığı geçmişi 
50-100 yıllık değil 300-400 yıllık. 

Ayasofya Camii'nin içinde bulu-
nan ve mozaik parçalarının kaçının 
alındığı hala bilinmiyor el altından 
satışlar hariç meşru açık arttırma-

larda görüldükçe devlet tarafın-
dan bu açık arttırmalara katılıp en 
yüksek paralar verilip Türk kültür 
envanterine kaydediliyor. Ayasofya 
Camii'nin türbeler bölümündeki II. 
Selim Türbesinin girişinde bulunan 
sağa ve sol kapıdaki Çini panoları 
tam 500 yıllıktır. Mimar Sinan ta-
rafından Bursa İznik'teki çini atöl-
yelerinde yapılmıştır. II. Sultan Ab-
dülhamit döneminde Albert Solier 
Dorigni isimli bir tarihi eser hırsızı 
türbenin kapı girişinin solundaki 
çini panolarından birini çaldı. İs-
viçre fabrikalarına gönderdi aynıla-
rı yapıldı ve getirilip buraya takıldı. 
Geçen senelerde rahmetli olan Kül-
tür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ha-
luk Dursun Hoca, Ayasofya Camii 
daha doğrusu o zamanlar Ayasofya 
Müzesi daire başkanı iken France 
Louvre Müzesi’nde sergilenen bu 
Çini panyu resmen istedi. Fakat 
Fransa Kültür Bakanlığı tarafından 
ret cevabı aldı. Yani bunlar göz göre 
göre bağıra bağıra çalıyorlar çaldık-
ları ispatlanınca da pişkinlik yapıp 
geri vermiyorlar.

Tarihçi Yazar 
Dr. Ahmet Anapalı 

AVRUPALILARIN 
HIRSIZLIK 

TARİHİ
400 YILLIK

Ayvansaray’da bulunan İvaz Paşa Cami’nin 
mimarı Mimar Sinan’dır. Bütün Çini panolar 
Mimar Sinan tarafından Bursa İznik’de ve bir 
kısmı da Ayvansaray Tekfur Sarayı çini atöl-
yelerinde yapıldı. Yani 500 yıllık. Fakat gelin 
görün ki camii mihrabının solunda bulunan 
bir kare çalındı Portekiz’e götürüldü bugün 
çiniler Portekiz’de bulunmaktadır. Üstelik bu 
olay 2010’lu yıllarda oldu.  
Bu saatten sonra bizim yapmamız gereken 
tek şey elimizde bulunan tarihi eserlere sahip 
çıkmak olacak. Çok yakın zamanda bile eser-
lerimiz çalındı. Giden gitti gidenler hakkında 
devlet yapması gerekeni yapıyor bizim yap-
mamız gereken elimizde bulunanlara adam 
akıllı sahip çıkalım yani hırsız kabahatli de 
bizim hiç mi kabahatimiz yok?

Yapmamız gereken; eserlere sahip çıkmak

Tarihe olan bilinç arttıkça eserler geri geliyor
Türkiye’de tarihe olan bilinç arttıkça, doğru orantılı ola-
rak kaçırılan tarihi eserlerle ilgili geri getirme faaliyetleri 
de artmıştır. Bu eserlerden bazıları hukuki ve diploma-
tik yollarla bazıları da parası ödenerek tekrar ait olduğu 
yere geri getirilmiş ve getirilmeye devam etmektedir. Bu 
duruma, Karun Hazinesi’ni, Herakles Lahdi’ni, Urartu 
eserlerini, Hitit tableti parçasını örnek olarak verebiliriz.  
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2002'den 
sonra, kaçakçılıkla ilgili daireler kurulduktan sonra çok 
hızlı bir şeklide 4 bin 500’ün üzerinde eserin Türkiye'ye 
getirildiğini ifade etmiştir. 

Beyhekim Camii - Çini Mozaikli Mihrabı hüzünlü bir 
şekilde geri getirilmeyi beklemektedir.
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Ansızın 
Hayat 

Hece Yayınları

Necip Tosun 

Siren sesleri ve marşlar arasın-
da yürüyoruz. Öfkeliyiz, çünkü 
kurtarılacak bir dünya var önü-
müzde. Uçmasını bilmeyen, kıla-
vuzsuz, kendini duvarlara vuran 
yavru kuşlar gibi kokuların ve 
renklerin peşinde yürüyoruz. Ke-
penkler indirilmiş, herkeste bir 
korku. Öfkeli gölgem sıcak asfalta 
düşmüş. Saat kulesinde siyah göz-
lüklü kuşkulu insanlar. Üstümüz 
başımız nar lekeli. Cebimizde par-
ti broşürleri. Parkta sızıp kalmış 
adam haindir, pencereyi sulayan 
o kadın, köşedeki gazeteci. Bizden 
biri değilse, üstümüze bir kelebek 
niye konar, niye yağar yağmurlar?
Peki sen neredesin orda? İşte gö-
rüyorum. Kalabalıkların ortasında 
yürüyorsun. Masmavi gözlerinde 
çocukların bayrakları yansıyor. 
Öfkeli ve kızgınsın. Hayret, seni 
hiç gülerken hatırlamıyorum. Hep 
öfkeli ve üzgün. Bu bizim resmi-
miz. Kim daha öfkeliyse o kadar 
saygın. Kurtarılacak bir dünyanın 
içine düşmüş yaralı çocuklar, yü-
rüyoruz.

Milli Cinâyât 
Koleksiyonu 

Ötüken Yayınları

Vassaf Kadri, 
Süleyman Sudi

İsmi dolayısıyla birbirinden ba-
ğımsız “onparalık öyküler” (dime 
novels) kategorisinde değerlendi-
rilmesine rağmen içeriği ve teknik 
yapısıyla tek kitaplık bir polisi-
ye olarak 1914 senesinde tefrika 
mantığı içinde haftada bir neşre-
dilen on bölümlük Millî Cinâyât 
Koleksiyonu, klasik bir polisiye 
olmak dışında içeriğinde cin, peri 
gibi doğaüstü varlıklara, ürperti-
ci atmosferlere, hayaletlerle dolu 
odalara, eski malikâne ve loş sa-
lonlara da rastlanması sebebiyle 
korku ve gerilim türüne de dâhil 
edilebilir. İstanbul’un altındaki 
dehlizlerde yaşayan, peri-cadı 
tevatürlerinin ardına saklanan, 
çoğunluğunu kadınların oluştur-
duğu ve son yirmi yılda basına 
yansımamış esrarengiz olayların 
sorumlusu büyük bir çeteye mal 
edilen korkunç cinayetler ile bu 
çeteyi çökertmeye çalışan polis 
memuru Siyah Pençe Hüseyin Bey 
ve yardımcısı Abdal Ahmed’in 
maceralarının anlatıldığı bu pek 
heyecanlı romanı, Didem Ardalı 
Büyükarman’ın titiz aktarımı ve 
notlandırmasıyla sunuyoruz.

Ay'a Türkü 
Söyleyen At 

Turkuvaz Yayınları

Mustafa Ruhi Şirin 

Çocukken masal ile hikâye-öykü 
arasındaki farkı bilmezdim. Masal 
ve hikâye türünde örnekler oku-
dukça ayırmaya başladım masal 
ve hikâyeleri birbirlerinden.
Sözlü ve yazılı bir anlatıda uçurt-
ma ipsiz uçuyorsa bu anlatı ola-
ğanüstü bir gerçeklik taşıdığı için, 
masaldır.
Bir anlatıda kahramanlar iple 
havalandırmışsa uçurtmayı, bu 
sözlü ya da yazılı anlatı gerçek 
bir hikâyedir. Çocuk okurlar için 
yazarken yalnızca gerçeği yazmak 
yeterli değil. Çocuğun gerçekle 
yüzleşmesi için onu yeni bir yol-
culuğa çağırıyorum. Çünkü ma-
sal, hayal, rüya ve hikâye aynaları-
na bakabilme cesareti gösterdikçe 
umudunuzun büyüyeceğini düşü-
nüyorum. Ay’a Türkü Söyleyen At 
kitabı, çocuk edebiyatımızın usta 
kalemi Mustafa Ruhi Şirin’in kırk 
beş yıl boyunca yazdığı ve çocuk-
ların severek okuduğu öykülerden 
oluşan bir seçki. Seçkideki öykü-
lerin öykü yazma duygunuzu ka-
natlandırması dileklerimizle.

Türk Sinemasında 
Kadın Yıldız Olmak 

Dipnot Yayınları

Yektanurşin Duyan

Sinemamızın kadın yıldızları kim-
lerdir sorusu sorulduğunda Türk 
sinema tarihi boyunca sinemaya 
emek vermiş yüzlerce oyuncu ara-
sında birkaç isim aklımıza gelir. Bu 
isimler onların cazibesine kapıldığı-
mız, oyunculuklarından büyülendi-
ğimiz için mi aklımıza gelmektedir? 
Yoksa onlara yakıştırılan “Sultan”, 
“Hanımefendi”, “Afrodit” gibi sıfat-
lardan dolayı mı yıldız olarak zihni-
mize kazınmışlardır?
Elinizdeki kitap, Türk sinemasın-
da yıldızlığı ve kadın yıldızları ele 
alarak, sinemada “star sistemini” 
üreten ve sürdüren film endüst-
risini, film üretim olgusunu ince-
liyor. Bunu yaparken de yıldızlığı 
doğuran toplumsal yapının na-
sıl işlediğini vurgulayarak kadın 
yıldızlar ile dönemin kadın algı-
sı –toplumda ideal olarak kabul 
gören kadınlık kodları– arasında 
bağlantılar kuruyor. 
Bizi Türk sinemasının ve onun ka-
dın yıldızlarının dünyasında ilginç 
bir yolculuğa çıkaran, bu yolculu-
ğun her evresinde kadın çalışmala-
rından beklenen eleştirel yaklaşımı 
okurdan esirgemeyen bir eser…

Bir Yürüyüş 
Senfonisi 

Muhit Yayınları

Arif Ay 

Bir Yürüyüş Senfonisi ile Osmanlı 
Simitçiler Kasîdesi’nin her beytini 
Pakdil’in sanat ve düşünce dün-
yasına girmek isteyecek nitelikli 
okura rehber olacak bir şekilde 
açtı, açıkladı. Eliot’tan Sümbül-
zade Vehbî’ye, Dede Korkut’tan 
Kierkegaard’a, putkırıcı Hz. İb-
rahim’den ezeli ve ebedi biricik 
önderimiz Hz. Muhammed’e; 
Kudüs’ten Paris’e, minareleriyle 
uyanan İstanbul’dan balı sabra 
dönüştüren Bitlis’e, simidin ta-
rihinden köy çocuklarının ayran 
tasına, dua ve medhiyeden putpe-
restlere karşı buğza, yeryüzü ağı-
dından Mekke marşına Pakdil’in 
simgelerle dolu dünyasının kodla-
rını veriyor okura.
Nuri Pakdil Usta’nın yayınlandık-
ça her ay okuyup kesip sakladığı 
ve beğenisini de Arif Ay’a sık sık 
ifade ettiği bu kılavuz yazılar sizi 
başka bir âleme götürecek.

Hayat Kırıntıları: 
Kerime ve Diğer 
Hikayeler

Hece Yayınları

Ali Kemâl 

Bu kitapta Ali Kemal’in bir kısmı 
sadece gazete ve dergilerde kalan, 
bir kısmı da Paris Musahabele-
ri’ne buralardan aktarılan yirmi 
beş telif, on üç de tercüme hikâye-
si bir araya getirilmiştir. Daha çok 
telif olanlarda, onun hayatına dair 
izler görmek mümkündür. Bun-
lardan kitaba başlık olan “Hayat 
Kırıntıları: Kerime”, Ali Kemal’in 
ilk gençlik yıllarını vermesi ba-
kımından önemlidir. Sonuç ola-
rak, siyasî olumsuz kimliği, Ali 
Kemal’in uzun süre unutulmaya 
mahkûm olmasına sebep olmuş; 
edebiyat, tarih ve gazetecilik alan-
larındaki önemli eserlerini gölge-
de bırakmıştır denilebilir.

Münferit 
Bir Olay 

Ketebe Yayınları

Suat Köçer 

Suat Köçer’in ilk romanı Münferit Bir Olay, tabiri caizse bir “film gibi” gözümüzün 
önünden akıp gidiyor. Hemen yanı başımızda yaşanıyormuş hissini veren, etkileyi-
ci bir hikâyesi var bu filmin. 90’ların İstanbul’unda geçen olaylar, bir grup kartonpi-
yer işçisinin etrafında dönüyor. Umudun, korkunun, acının kol gezdiği bir ortamda 
hayata tutunmanın mücadelesini veriyor, ustalar ve çırakları. Sabah gün ağarırken 
Düldül’e doluşup yollara düşüyor, akşama kadar çalışıp duvarlarında Ferdi Tayfur, 
Müslüm Gürses posterleri asılı çay ocaklarında buluşuyor bu yol arkadaşları. Efkâr 
bastığında teypte Sezen Aksu şarkıları çalıyor. Yılmaz Erdoğan’ın Bir Demet Tiyat-
ro’su, oyunculuk hayalleri kuran çırağın odasının duvarlarını süslüyor. Kader bu 
ya, bir gün bu ekibe Volkan da dâhil oluyor. Evden kaçarak İstanbul’a, Hıdır abinin 
yanında çalışmaya gelen “tahsilli” Volkan, şahit olacağı olaylardan habersiz kalıp 
döküyor, alçı taşıyor, kat temizliyor. Hayat onu asla unutamayacağı olayların içine 
sürükleyerek “bu filmin” baş kahramanlarından biri yapıyor.

Türk Öykücülüğünde 
Mustafa Kutlu

Dergâh Yayınları

Necip Tosun 

Necip Tosun, Mustafa Kutlu’nun Ortadaki Adam'dan 
Tarla Kuşunun Sesi'ne kadar uzanan hikâye serüve-
nini izlemeyi, birbiri ardınca gelen kitaplarında ne-
lerin korunup nelerin değiştiği üzerinden bir Kutlu 
haritası çıkarmayı amaçlıyor. Kutlu hikâyeciliğinin 
Türk edebiyatında nerede konumlandığını ortaya 
koyarken aynı zamanda, Türkiye’deki edebiyat orta-
mının seyrine de okuru tanık ediyor.
Eser, Mustafa Kutlu metinleriyle okur arasındaki 
mesafenin kapanmasına yardımcı bir konumda dur-
ması, onu anlamaya ve açıklamaya çalışması bakı-
mından önemli bir kaynak.

MASUMİYET ÇAĞI

Cihan 
Aktaş

Müslüman gençlerin sekülerleştiği, dönem dönem dile geti-
rilen bir iddia. Bu başlık altında gerçekleşen tartışmalarda 

ise, sekülerleşme eğilimiyle nelerin kastedildiği açıklık kazanmıyor 
hiçbir zaman. İnsanlar değerlerinden ve inançlarından mı vazge-
çiyor, yoksa ellerinde olmayan sebeplerle yaşadıkları dağılmada bir 
düzen ararken  bir mikrofona, bir kameraya mı yakalanıyorlar? 
Dijital teknolojiye bağlı olarak küreselleşmede yaşanan sert dal-
galanma bir şekilde hayatlarımıza nüfuz ediyor. Kimileri daha do-
nanımlı, kimileri hazırlıksız. Batı modernizmi bir sistem kurma 
iddiasında yalnız değil, bu anlamda içinde bulunduğumuz gergin-
lik dönemi (Wallarstein’ın öngörüsüne göre) en az yirmi yıl daha 
sürebilir. 
Tarihin yeni bir dönemecindeyiz belli ki, o halde “Müslümanlar 
bu dönemeçte Batı ve Doğu Bloku’na eklemlenme dışında nasıl bir 
etki oluşturup,  hangi farklı perspektifi sunuyor?” sorusu geliyor 
önümüze. Kuşkusuz İslam ve Kur’an belirgin bir etki oluşturmaya 
devam ediyor yerkürede, ne var ki Müslüman toplumlar bu varlığı 
iç çatışmalarıyla berhava ediyor. Henüz modernliği yaşamanın di-
rencini sağlayamamış kalabalık kitleler cep telefonu modernliğiyle 
bir şok hali yaşıyor. Herkes dağınık bir şekilde mahallesini arıyor, 
palaspandıras; kervanın yolda düzene sokulması misali siyasetler 
pek yardımcı olmadığı halde. 
Her türlü siyaseti muhafazakarlaşmaya götüren bir anafor hali, 
sorunları daha çetrefilli bir hâle getiriyor. Verili siyasetlerin dini 
söylem ve fiiller bağlamında sergilediği çelişkiler gençlik kesimle-
rini daha kuşatıcı bir dil ve söylem arayışına götürüyor; öyle ya, 
eleştirdiğiniz sistemin kelimeleriyle masumiyet çağına geri döne-
mezsiniz.  Siyaset “Dün dündür bugün bugün,” diyebilir, gençlik 
ise bütün safiyetiyle düşünmenin çağıdır. 
Şehirler bombardımanla yok ediliyor, milyonlarca Müslüman 
mülteci ölümü pahasına Batı’da bir adrese ulaşmaya çalışıyor. Sı-
ğınmacı olmaya zorlayan sebepler Müslüman gençleri, bildiği her 
şeyi yeniden düşünmeye sevk ediyor.  Gençler sahip oldukları im-
kân ve konumlara göre farklı sorularla çeşitli tepkiler veriyorlar. 
Kuşkusuz hiç tepki vermemek çok daha tuhaf olurdu. Aliya’nın 
Müslüman dünyanın gençlerine tavsiyelerinde yer alan başlığı ha-
tırlayalım: “İtaatin mutsuz felsefesi.”   
Herkesin birlikte, karşısında kendini çıkışsız hissettiği bir süreçte 
birey veya grup arayışları oluşuyor elbette, insan her zaman bir 
anlamın peşinde olmuştur. Maneviyata sıkça vurguda bulunan bir 
önceki kuşak “olmak” hedefini “sahip olmak” şeklinde maddiyatçı 
bir tutuma yönelttiği ölçüde gençler de kavramları yeniden düşün-
menin yolunu tutuyor.  
Bana kalırsa gençler,  çağlarının gerektirdiği şekilde “Ne yapmalı?” 
sorusuna cevap arıyor, olguların kökenini kavramaya çalışıyorlar. 
Bu sekülerleşme değil, çıkarlarını göz ardı etme pahasına hayatiye-
ti, insana özgü haysiyetli varoluş çabasını sürdürmektir. İrili ufaklı 
sistemler karşısında edilgen, kinik, nihilist veya başka türlü bir ko-
num almaya zorlayan söylemlerin dışında yeni yorumlara ihtiyacı 
var müminlerin. Her türlü anlamı, dini de islamiliği de parti ek-
seninde sunan dilin oluşturduğu yabancılaşma herkesin kafasını 
karıştırıyor, hatta, sekülerlerin bile.  O yüzden sekülerleşmeden 
değil de dini söylemler üzerine yeniden düşünmenin getirdiği bir 
yeniden yorumlama çağının tazahürlerinden söz etmek daha ger-
çekçi olacaktır. 
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Bu sayıda, oyuncu ve ressam Haydar 
Şişman ile bir araya geldik. Ünlü sanatçı, 
birbirinden farklı sorularımıza bakalım 
nasıl yanıtlar vermiş hep birlikte okuyalım.
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SÜRÜ

Abdülbaki 
Kömür

“Kaş yaparken göz çıkarmak “ diye bir söz vardır bilirsi-
niz. Bazen eksik bir şeyi tamamlamaya, nahoş bir duru-
mu düzeltmeye çalışırken, sarf ettiğimiz bir söz, yaptığı-
mız bir davranış, düzeltmeye çalıştığımızdan daha vahim 
sonuçlar doğurur. Sanıyorum bu ve benzeri haller için 
söylenmiş.
Bir atasözü var ki kaş yaparken göz çıkarma formülüne 
tam uymakta. ”Sürüden ayrılanı kurt kapar.”
Bir  kümenin üyesi olan bireyler,  kendilerine has fark-
lı vasıfları olsa dahi O kümenin ortak özelliklerini ortak 
değerlerini,  bireysel olarak  üzerlerinde taşırlar. Mesela  
mor meyveler kümesinin ortak özelliği bireylerinin her 
birinin renginin mor olmasıdır. veya sürüngenler famil-
yası dendiğinde, bu familyada yer alan bireylerin ortak 
özelliklerinin sürünmek olduğunu anlayabiliriz.
Bunu insan olarak tasavvur edecek olursak, her insan bir 
diğerinden farklı özelliklere sahiptir. Ancak dahil olduğu 
toplum hangisi ise o toplumun ortak özelliklerini de üze-
rinde taşır. Mesela aynı dili konuşmak, aynı giyim kuşam, 
aynı yemek  kültürü vs.
Sürüden ayrılanı kurt kapar ifadesi dahil olduğu gruptan 
ayrılan insanın değerlerini kaybedeceği ve toplumuna ya-
bancılaşacağı manasına kullanılmaktadır.
Sürü denince akla ilk gelen koyundur. koyunlar kolay ko-
lay sürüden ayrılmaz, sürünün ortak davranışı olan kayıt-
sız şartsız mutlak itaat ve benzerlerinin izlediği yolu gözü 
kapalı takip etmektir. Cüssesi  karşılaşacağı bir kurtla  baş 
etmeye müsait değildir. dolayısıyla kurda yem olacaktır. 
Bu söz koyun taifesi için söylenmemiştir tabiî ki. Koyun 
taifesinin davranışları emsal gösterilerek insana söylen-
miştir. Eğer  insana söylenmişse, bu sözün muhatapları 
şu sorulara cevap vermek zorundalar diye düşünüyorum:
Soru  1- Sürüsünden ayrılmamasını talep ederken, insan-
dan koyunlar gibi körü körüne mutlak itaat beklendiği 
için mi söylenmiştir?
Soru  2-  Bu sözü kim söylemiştir?
Soru 3- Sürünün tamamını değerlendirebilmek adına 
kurt ya da kurt tiynetli kişiler tarafından söylenmiş olma 
ihtimali var mıdır?
Soru  4- Ya sürü aslan sürüsüyse? Ayrı düşeni yine kurt 
kapabilir mi?

“KENDIMI 
BILDIĞIMDEN 
BERI 
RESIM
YAPIYORUM”

Merhaba Haydar Bey, nasılsınız?
- Teşekkür ederim, iyiyim eksik olmayın.

Hazırsanız ayak üstü sohbetimiz başlıyor!
- Buyurun, başlayalım.

Resim çizerken sizi ne motive eder?
- Resim yapmak benim için motive olmayı 
beklemeden yapılması zorunlu bir iştir.

Yeteneğinizi ilk ne zaman keşfettiniz?
- Kendimi bildiğimden beri resim yapıyorum. 
Yetenek konusunda bir başlangıç veya kırılma 
anı hissetmedim.

Türkçede en sevdiğiniz kelime?
- "Sevgi"

En sevdiğiniz yemek?
- Etli kuru fasülye.

Rol almaktan en keyif aldığınız oyuncu?
- “Ercan Kesal”

Şehir hayatı mı? Köy hayatı mı?
- Köy ve şehir hayatını birleştirmek tek terci-
him.

Türk sinemasında en sevdiğiniz film?
- “Kalandar Soğuğu”

Komedi mi? Dram mı?
- Dram.

Dünyada bir şeyi değiştirmek isteseniz bu 
ne olurdu?
- Kendimdeki olumsuzluklardan başlardım.

Karadeniz mi? Ege mi?
-  Karadeniz elbette.

En sevdiğiniz şarkı?
- “Minnet Eylemem”

Bu mesleği yapmasaydınız hangi mesleği 
yapmak isterdiniz?
- Sanatla ilişkili bir meslek olurdu sanırım.

Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- "Sen iyi bir insansın!"

Pide mi? Lahmacun mu?
- Pide.

En büyük tutkunuz?
- İnsanlığa güzellikler sunmak.

Neyi affetmezsiniz?
- Kendimi "affetmek" makamında göremiyo-
rum.

Sizce hayatın anlamı?
- Anlamak.

Resimde en çok tercih ettiğiniz teknik?
- Tercih ettiğim bir teknik yok, daha çok ken-
di tarzımda yürüyorum. Akım olarak kendimi 
realist olarak görürüm.

Bu sayının son sorusuna geldik! Hayatta 
örnek aldığınız kişi?
- Kalandar Soğuğu filmindeki “Mehmet” ka-
rakteri.

Ustu:
SERCAN AKSU

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

Merhaba Litros 
Sanat okurları! He-
pimizin yakından 
tanıdığı simalara 
sorular yöneltiyo-
rum ve birbirinden 
samimi cevaplar 
arıyorum. Bazen en 
sevdikleri yemekleri 
bazen yapmaktan 
en çok hoşlandık-
ları şeyleri bazen 
de hayatlarına yön 
veren isimleri öğre-
neceğiz. Hazırsanız 
başlayalım!

NEW JERSEY’DE 
PANDEMI
TEMALI SERGI 

Çağdaş Resim Sanatı’nın önde gelen temsilcilerinden 
Ressam Akın Ekici ‘Zorluk ve Direnç’ adını verdiği 
yeni sergisinde pandemi sürecinde sanatın rolünü, iyi-
leştirici gücünü ortaya koyuyor. Ekinci'nin, küratörlü-
ğünü Bergen Community College Digital Medya ve 
Sanat Tarihi Öğretim Üyesi ve Heykeltraş Dr. Feride 
Demir’in yaptığı sergisi, ABD New Jersey Art Factor-
y’de sanat severlerle buluştu. The Art Factory NJ ve 
Myr Academy & Art Studio ekibi tarafından hayata 
geçirilen sergi kapsamında sanatçının orjinal eserleri 
Myr Academi tarafından yapay zekâ ile oluşturulan 
dijital işlemeler ile farklı, ilgi çekici bir forma dönüş-
türüldü ve video performansı olarak ayrıca sergilendi. 
İnsanlığın tarih boyunca ender gördüğü trajedilerden 
birini yaşadığını ifade eden Akın Ekici, ne kadar sü-
receği belirsiz olan salgında sanatın iyileştirici gücüne 
sığındığını ifade etti. Ruhu güzelliklerle beslenen ve 
geleceği için umudu artan insanın direncinin de arta-
cağını dile getiren Ekici, “Sanat ruh direncinin atması 
için bir kaldıraç etkisi gösterdiği gibi ruh direncinin 
kişiden kişiye, toplumdan topluma taşınması, aktarıl-
ması için de bir taşıyıcı görevi üstelenecektir. Kişiler, 
toplumlar ve ülkeler arasında pozitif etkileşimin sağ-
lanmasının en basit ve en etkili yolu sanatsal üretim-
lerin her türlü zorluğa rağmen aktarılmasıdır” dedi.
Leonardo da Vinci’nin servet değerinde çizimi 
İngiltere'nin başkenti Londra'da Christie's müzayede 
evi tarafından düzenlenecek açık artırmada Leonar-
do da Vinci'nin ayı çiziminin 12 milyon sterline satıl-
ması öngörülüyor.
İngiltere'nin başkenti Londra’da Christie's müzaye-
de evi tarafından Temmuz’da düzenlenecek açık ar-
tırmada Leonardo da Vinci tarafından yapılan "Bir 
Ayının Kafası" (Head of a Bear) resminin 8 ila 12 
milyon sterlin arasında bir fiyata satılması öngörü-
lüyor. Resmin, 8 Temmuz'da müzayedeye çıkmadan 
önce ABD'nin New York şehrinde ve Hong Kong'da 
sergileneceği ve 1-6 Haziran arasında da Londra’da 
gösterileceği ifade edildi. Çizimi, "Rönesans'ın hala 
özel ellerde olan en önemli eserlerinden biri" olarak 
tanımlayan Christie's New York'tan yetkili Ben Hall, 
"Prestijli müzeler tarafından sergilenirken, dünya ça-
pında hayranlık uyandırdı ve Christie's bu sezon Leo-
nardo'yu piyasaya sürmekten onur duyuyor" ifadeleri-
ni kullandı. 7 cm'ye 7 cm boyutlarında olan "Head of 
a Bear", soluk pembe-bej kağıt üzerine geleneksel bir 
çizim tekniği olan "silverpoint" ile yapılmış bir çizim.

Ressam Akın Ekici’nin pandemi sürecinde sa-
natın rolünü, iyileştirici gücünü ortaya koyan 
‘Zorluk ve Direnç’ adlı yeni sergisi ABD New 
Jersey Art Factory’de sanat severlerle buluştu.

1960'lı yıllarda Fırat Nehri kıyısında bulunan 
Zeugma Ören Yeri'ndeki kaçak kazılarda bazı 
mozaik eserleri yurt dışına kaçırıldı. 1965'te 
Bowling Green Devlet Üniversitesi'nce 35 bin 
dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat taci-
rinden satın alınan Zeugma mozaikleri, üniversi-
tedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde sergilendi. 
Eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green 
Eyalet Üniversitesi arasında yaklaşık 5 yıl süren 
müzakereler sonucunda, mozaikler 28 Kasım 
2018'de Gaziantep'e getirildi, 8 Aralık 2018'de de 
Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmeye baş-

landı. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, 
"Zeugma Antik Kenti'nde, 1960'lı yıllarda kaçak 
kazılarla çıkarılıp yurt dışına kaçırılan Çingene 
Kız mozaiğinin eksik parçaları Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın girişimiyle 2018 yılında evine geri 
getirildi. Ülkemize iadesi yapılan mozaik eserler 
için yapılan anlaşmada orijinal eserlerin kopya-
larının yapılarak ABD'deki Bowling Green Sta-
te Üniversitesi’ndeki yerlerine konulması vardı. 
Anlaşma gereği bakanlık kontrolünde hemen 
yapımına başlanan replikalar tamamlandı. ABD 
yolculuğuna çıkacağı günü bekliyor" dedi.

Çingene Kızı 
ABD yolcusu

Leonardo da Vinci’nin 
servet değerinde çizimi 

Gaziantep'ten 55 yıl önce ABD'ye kaçırılan 
"Çingene Kızı Mozaiği"nin eksik parça-
larının replikaları, 2 yıl süren çalışmayla 
hazırlanan replikalar, üniversitedeki sanat 
merkezinin girişinde sergilenecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Christie's müza-
yede evi tarafından düzenlenecek açık artırmada 
Leonardo da Vinci'nin ayı çiziminin 12 milyon 
sterline satılması öngörülüyor.
İngiltere'nin başkenti Londra’da Christie's mü-
zayede evi tarafından Temmuz’da düzenlenecek 
açık artırmada Leonardo da Vinci tarafından 
yapılan "Bir Ayının Kafası" (Head of a Bear) res-
minin 8 ila 12 milyon sterlin arasında bir fiyata 
satılması öngörülüyor. Resmin, 8 Temmuz'da 
müzayedeye çıkmadan önce ABD'nin New York 
şehrinde ve Hong Kong'da sergileneceği ve 1-6 

Haziran arasında da Londra’da gösterileceği ifade 
edildi. Çizimi, "Rönesans'ın hala özel ellerde olan 
en önemli eserlerinden biri" olarak tanımlayan 
Christie's New York'tan yetkili Ben Hall, "Prestijli 
müzeler tarafından sergilenirken, dünya çapında 
hayranlık uyandırdı ve Christie's bu sezon Leo-
nardo'yu piyasaya sürmekten onur duyuyor" ifa-
delerini kullandı. 7 cm'ye 7 cm boyutlarında olan 
"Head of a Bear", soluk pembe-bej kağıt üzerine 
geleneksel bir çizim tekniği olan "silverpoint" ile 
yapılmış bir çizim. 
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Ajanda
23 MAYIS PAZAR 29 MAYIS CUMARTESI

ÇOCUK OYUNU • •  •  
T IYATRO  •  •  •  

Ağustos Böceği ile Karınca
Yer: Das Das Online
Saat: 20.45
Westend

20 MAYIS PERŞEMBE 

SÖYLEŞI  •  •  •  

Yunus Emre 
Okumaları
Yer: sehirekrani.com
Saat: 11.00

Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu’na özel olarak düzen-
lenen programı Prof. Dr. Hayati Develi’nin öncülüğünde 
gerçekleştiriliyor. Yunus Emre’nin şiirinin dil bilimsel 
çalışmasını ve hakikat yolculuğu konuşuluyor.

15 MAYIS
31 MAYIS

ANT
Yer: Radyo Esenler Youtube Kanalı

SESL I  K ITAP  •  •  •  

Yer: İş Sanat YouTube Kanalı
Saat: 15.00

17 MAYIS PAZARTESI

KONSER   •  •  •  

Yer: Zorlu PSM Online 
Saat: 21.00

Nova Norda Akustik 

16 MAYIS PAZAR 

TIYATRO   •  •  •  

Yer: Yakîn Tiyatro
Saat: 21.00

Kafka - Dava
Kafka’nın “Dava” romanının başlangıcını oluşturan ve insa-
nın içinde bulunduğu durumun ifadesi olan “tutuklu” olma 
halinin farkına varılması, romanın başkarakterinin, K’nın, 
nesnel alandan öznel alana geçmesi için önemli bir zihinsel 
süreç başlatır. 

S E R G I  •  •  •  

İnsicam

Yer: esenlersergi.com

KONSER  •  •  •  

19 MAYIS ÇARŞAMBA

Yer: CRR
YouTube Kanalı 
Saat: 20.00 

Yeni Kuşak 
Orkestrası

15 MAYIS CUMARTESI

TIYATRO    •  •  •  

Yer: Oyun Atölyesi 

Pencere
Tom ve Kyra... Farklı dünya 
görüşleri olan bir kadın 
ve bir adam... İlişkilerinin 
bitmesinden 3 yıl sonra 
Tom'un Kyra'yı ziyaret et-
meye karar verdiği o soğuk 
gecede, tüm yargılarından 
kurtulup yeni bir hayat 
kurabilecekler mi?

13 NISAN-30 TEMMUZ

SEMINER  •  •  •  

Yer: Pera Müzesi 
Pastoral Hayaller
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Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

Müzeler Haftası’nı daha bilinçli geçirmeye var mısınız? 
Türkiye’den ve dünyadan müzelerin gezilebildiği bir liste 
oluşturdum. Bu listeyle bir tıkla en özel tabloları seyre 
dalacak en prestijli parçaları inceleyebileceksiniz. 

ÇEVRİM İÇİ MÜZE GEZMEYE
VAR MISIN?

İstanbul Modern Sanat Müzesi

Göbeklitepe Uffizi Galerisi - Floransa, İtalya

İstanbul’un ilk modern sanat müzesi 
olan bu kuruluş; Eczacıbaşı firmasının 
öncülük etmesiyle kurulmuştur. Aynı 
zamanda da İstanbul Modern Sanat 
Müzesi’nin kurulmasında İstanbul 
Kültür Sanat Vakfı da destekte bu-
lunmuştur. 2018-2020 yılları arasında 
ziyaretçiyle buluşan koleksiyon sergi 
“Şimdinin Peşinde”yi sanal tur ile keş-
fedebiliyorsunuz. Sergi, 33 sanatçının 
42 çalışmasına yer veren, insanın kent-
le, doğayla, fiziki çevresiyle ve kendi 
benliğiyle olan ilişkisini; tarihsel, top-
lumsal ve kişisel bağlamda irdeliyor.

Piramitlerden 7 bin yıl, İngiltere’de-
ki Stonehenge’den 6 bin yıl daha 
eski… Yakın tarihte dizilere dâhi 
konu olan Göbeklitepe bütün ar-
keologların gözdesi oldu. Göbek-
litepe’nin mistik havası ve birçok 
sırrı içinde barındırması gizemine 
gizem katıyor. Göbeklitepe’ye git-
meyen herkesi ilk önce 360 derece 
açıyla gezdirelim istiyorum…

Galleria Degli Uffizi, İtalya’nın sanat 
başkenti Floransa’nın en önemli cazibe 
merkezlerinden biri konumunda. Leo-
nardo Da Vinci’nin The Annunciation 
(Müjde) ve Adoration of Magi (Akil 
Adamların Hayranlığı), Botticelli’nin  
Venüs’ün Doğuşu, Caravaggio’nun 
Medusa isimli tablolarının yanı sıra Os-
manlı sultanlarının ve hanedan üyeleri-
nin portrelerinin de  sergilendiği galeri, 
Google’ın sanat ve kültür çalışmaları 
kapsamında yaptığı işbiriliğiyle çevrim 
içi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gezi için
QR okutunuz.

Gezi için
QR okutunuz.

Gezi için
QR okutunuz.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi

Uluslararası kültür antlaşmaları çer-
çevesinde Türkiye’de yapılması planla-
nan resim, heykel, seramik, yazı sanat-
ları ve fotoğraf sergileri sürekli sergiler 
için ayrılan üç galeride sergileniyor. Bu 
sergilerin yanı sıra kişisel sergiler ve 
yarışma sergileri Güzel Sanatlar Ge-
nel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
Müzenin diğer faaliyetleri arasında yer 
alıyor. Göz atalım bu eşsiz eserlere…

Gezi için
QR okutunuz.

Louvre Müzesi – Paris

1190 yılında Paris’i Seine Nehri kıyıla-
rından gelebilecek ataklara karşı koru-
mak için Fransız kralı Philippe Augus-
te tarafından inşa edilen bir kale olan 
Louvre Müzesi’nin temellerini, orijinal 
hendeklerini, asma köprüleri destekle-
yen iskelelerini gezmek ister misiniz? 
Louvre Müzesi, Mona Lisa’nın gizemli 
gülümsemesini görmek isteyen binler-
ce turistin kapısında uzun kuyruklar da 
oluşturuyor. O kuyruğa girmeden eşsiz 
tabloların seyrine dalalım…

Gezi için
QR okutunuz.

Nikola Tesla Müzesi

Elektrik alanında yaptığı buluşlarla ade-
ta dünyanın çehresini değiştiren Sırp 
kökenli bilim insanı Nikola Tesla'nın 
anısı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 
kendi adını taşıyan ve birçok özel eşya-
sının sergilendiği müzede yaşatılıyor. İlk 
kısımda Tesla'nın icatlarını ve fikirlerini 
interaktif bir şekilde inceleme imkanı 
sunuluyor, ikinci kısımda ise onun kişi-
sel eşyaları ve kitapları sergileniyor.

Gezi için
QR okutunuz.

MUHAMMED EMRE YAPRAKLI
Covid 19 küresel salgını hayatımızda var olalı bir yılı geçti. Tam kapandık, yarım kapandık, karantinaya girdik derken farklı 
birçok duygunun içerisinde yer aldık. Müzeler Haftası gibi önemli bir haftayı yaşarken müze ziyaretlerini aktif bir şekilde ya-
pamıyor bu haftayı tam anlamıyla yaşayamıyoruz. Bu süreçte Müzeler Haftası’nı daha bilinçli bir şekilde geçirip önümüzdeki 
aydınlık günlerde müze müze gezmenize yardımcı olacak çevrim içi bir liste oluşturdum. Türkiye’den ve dünyadan müzelerin 
gezilebildiği bu listeyle bir tıkla en özel tabloları seyre dalacak en prestijli parçaları inceleyebileceksiniz. Sizler için karekod bile 
hazırladık, gelin birlikte gezelim…


