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  Film seyirci için çekilir 
Azerbaycanlı yönetmen İlgar Necef: “Festivallerden ödül almayı hangi 
yönetmene sorsan tabi ki normal bir şekilde beklediğini söyler. Yeni  
izleyicilerle buluşmak, festivallerde en önemli şey. Çünkü bir film bunun 
için çekilir. Biz hayatta olmayacağız ama bizim filmlerimiz iyi filmler 
olursa her zaman izlenecek ve yaşayacak. Bence en önemlisi bu.” 

Rabia Bulut’un röportajı sayfa 2’de.
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  Sanat insan ruhuyla  
ilgilidir
Mimar Abdulrahman El Zein: “Bugün, yapay zeka tara-
fından oluşturulan görsellerin bu eğilimi görsel olarak 
çekici olabilir ancak asla gerçek bir sanat olamaz.  Bu 
görsellerdeki tek değer, onlardan bir anlam üretmeye 
çalışan izleyicinin kendisidir, ancak onlarda gerçek 
bir değer yoktur.  Sanat, bir bilgisayar koduyla değil, 
insan ruhuyla ilgiliydi ve her zaman öyle kalacaktır.” 
Rukiye Kürek’in röportajı sayfa 4’te.

04

   İnsan her şeyini mekân 
içerisinde mühürler
Şair Ali Ayçil: “Belki hangi şehir değil bir şehirdir o. 
İnsan her şeyini mekân içerisine mühürler. Mekan 
olmadan kolay kolay hatırlayamaz, zincirini kura-
maz ve bağlamlarını oluşturamaz. Bu bağlamda ev, 
mahalle, kent bizim aslında hayat ile kurduğumuz 
ilişkinin kitabesi gibidir. Ona bakarız ve ondan okuruz 
her şeyimizi.”

Selva Yeşil’in röportajı sayfa 6’da.
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  Esas mesele müziğin 
arkasındaki hikâye
Perküsyon sanatçısı Gürkan Özkan: “Ben hep çalı-
nan müziğin hikâyesini de öğrenmeye çalıştım. 
Eğer hikâyesini bilmiyorsam İngilizceden çevril-
miş olan halini de okuyup öğrenmek iyi geliyor. 
Hissederek çalmış oluyorsun böylece. Öbür türlü 
matematik olarak algılıyorsun ya da ses olarak keyif 
alıyorsun. Mesela operadaki hikâyeyi bilmezsen 
bir sürü adamın ve kadının bağırdığını zanneder-
sin. Esas mesele o müziğin arkasındaki hikâye.” 
Hakan Akar’ın röportajı sayfa 12’de.
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  Mustafa Özçelik’ten tavsiyeler
“Yunus Emre’nin Dostları”, “Bursa’nın Yunus’u Âşık Yunus”, “Dilim Ol 
Söyle”, “Ateş Denizi”, “Bir Irmak Düşü” ve daha birçok eserin sahibi, 
öğretmen, yazar, şair ve araştırmacı Mustafa Özçelik’e “Yunus 
Emre’yi hangi kitaplardan okuyalım?” diye sorduk. 

Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da.

  Bienale bir de bu taraftan bakın
Sanat ajandasının yeni rotasında; 20 Kasım’da sona erecek İstanbul 
Bienali mekânlarından Çinili Hamam, Barın Han, Pera, Büyükdere  
ve İstanbul Rum Lisesi yer alıyor. 
Sena Omaç’ın yazısı sayfa 16’da.
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ÜÇÜNCÜ  
NESİL VAR 
İÇERSEN
Kahvenin nesillendirme çalışmasından kahve içim kültürüne, 
nitelikli kahvenin ne olduğundan Türk kahvesinin bu pazardaki 
konumuna kadar yeni nesil kahve ve kahveciliğe dair her şeyi 
alanında uzman Sam Çeviköz, Cenk R. Girginol ve Yunus Çakmak 
ile konuştuk. 

Merve Tuç’un haberi sayfa 8’de.

SEDAT ANAR
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YAĞIZ GÖNÜLER

MEHTAP ALTAN
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MERVE UYGUN
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“Suğra ve Oğulları” filminin hikâyesini, ortaya çıkış sürecini 
anlatır mısınız?

“Nar Bağı” filminden sonra başka bir senaryo üzerinde çalışmak 
üzereydik. Ama sonrasında yol bizi “Suğra ve Oğulları”na çıkarttı. O 
zaman ismi de Suğra ve Oğulları değil, “Kar”dı. “Suğra ve Oğulları” 
filminin hikâyesi neredeyse onun üzerinde küçük hikayelerden 
başladı. Bu hikâyelerin bazılarını benim kendi dedelerimin yaşa-
dığı şeylerdi bazıları da tanıdığım insanlardan duymuştum. Onları 
not alarak yazmıştım. Bu hikâyelerden bir senaryo hızlıca oluştu. 
Biz senaryo üzerinde üç kişi çalışıyoruz. Senaryo bittikten sonra 
tamam vakit kaybetmeyelim diyerek, hemen çekim yerlerini belir-
ledik. Oyuncu seçimlerini yaptıktan sonra valizlerimizi toplayıp 
çekimlere başladık. Çok hızlı ve tesadüfi olmadan bir film ortaya 
çıktı. Ben her zaman söylerim sanat adamları için  ister edebiyat 
olsun ister ressam olsun ister sinema olsun tesadüfi hiçbir şey 
yoktur. Beyninde bir şeyler birikir ve o size hiç söylemeden bilinç 
altında oluşur. Zamanı geldiğinde hemen size bir sinyal gönderir. 
Sinyal geldiğinde farkında olmadan o yöne doğru hareket etmeye 
başlıyorsun. O bakımdan insanın bütün geçirdiği hayat yaşadığı 
gördüğü duydukları buldukları bunların hepsi senin sanatında baş-
lıyor özünü göstermeye. Bunlar çok doğal şeyler sanat adamı için.

 

Suğra kendini, oğullarını, yetim kızı korumak için her şeyi yapı-
yor. Direniyor. Suğra direnişinin gücünü nereden alıyor?

Film yaparken ele alacağı konuyu iyice araştırmak her yönetme-
nin görevidir. Bir erkek yönetmenim. Filminde başrol oyuncum 
bir kadın olduğuna göre onu iyi analiz etmem çok önemli. Filmde 
hatırlarsanız şöyle bir sahne var:  İki subay eve geldiğinde birisi-
nin elinde bir not var. Asker kadına ismini sorar ve o da ‘Suğra’ 
der. Asker notu açar ve der ki: ‘Suğra’nın babası Sovyetler zamanı 
öldürülmüş.’ Burada Suğra’nın ailesinden gelen bir direniş olduğunu 
görürüz. Zaten babasını kaybetmiştir artık. Sovyetler kurulduğında 
kimse zengin olmayacak, herkes normal hayat sürecek ve zengin-
ler öldürülecek şeklinde bir düşünceyle uygulama vardı. Zengin 
öldürülmeli ki eşitlik olsun diye bakılıyordu. Mesela fakirin birini 
zengin etmek yoktur Sovyetlerde. Zengin varsa onu öldürmek lazım 
ki görünmesin toplum bir çizgi de olsun. O sebepten yüzbinlerce 
insan öldürüldü o dönemde. Suğra’nın kendi ailesinden gelme bir 
direniş ruhunda var. Bence en büyük sebeplerden biri de o. Anne 
zaten evdedir koca ise savaştadır. Büyük oğlunu kaybetme korkusu 
ve büyükoğlu yitirdikten sonra küçük oğlu yitirme korkusu çünkü 
büyük oğlunun cesedinden bile imtina ediyor. Bunun sebebi küçük 
oğlunu yitirme korkusudur. Çünkü büyük oğlunun cesedini kabul 
edip, evet tanıyorum bu benim oğlum onu deseydi, onlar hemen 
Sibirya’ya sürgün edilirlerdi. O dönemde böyleydi. 

Dönem filmi olduğu için siyah beyaz çekilmiş. 
Bilinçli bir tercih miydi? Yoksa hikaye oraya 
geldi ve siyah beyaz olması daha iyi olur diye 
mi düşündünüz?

Bir yönetmen bir senaryo yazdığında onu bir 
görüntü olarak görürler. Bazen renkli olur 
bazense siyah beyaz olarak olur. Senaryoyu, 
hikâyeyi nasıl görürsen öyle bir film çıkar ortaya. 
Benim dedelerimin, tanıdıklarımın başına gelen-
ler ve tanıdığım insanların tanıdıklarının başına 
gelenler sanki çok eskiden yaşanmış hikâye 
gibi göründü. Anında o ilk görüntü siyah beyaz 
olarak  geldi. Bir de filmin siyah beyaz olması 
bizim işimize de yarıyor. Kendi gücümüzle film 
çekiyoruz, bütçemiz az. Film 2. Dünya Sava-
şı’nı anlatıyor. Kullanılacak bütün aksesuarlar 
o dönemin eşyaları olmalıydı. Bunlarda bütçe 
gerektiriyordu. O sebepten siyah beyaz olması 
işimize yaradı çünkü bunları yapmak siyah 
beyaz filmde daha kolay.

İyi filmin ışığı yüreğimi  
rahatlatır

Filmlerin bir yapım süreci var bir de festival 
süreci var.  Filmin festival yolculuğu nasıl baş-
ladı ve nasıl devam edecek? 

Filmimiz çok kötü bir zamanda vizyona girdi. 
Pandemi hemen başladığında filmi bitirdik. 
Neredeyse 2 sene zaman olarak boşu boşuna 
geçti. O zamanları bilirsiniz festivallerin bir çoğu 
durduruldu. Birçoğu online olarak gerçekleşti-
rildi. Biz sonradan iyi bir çıkış yaptık. Busan 
Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptık. 
Sonrasında Almanya’da Cottbus Film Festiva-
li’nde Avrupa prömiyerini gerçekleştirdik. Daha 
sonraları da Hong Kong’da, Vietnam’da yarıştı. 
Festivallerden ödül almayı hangi yönetmene 
sorsan tabii ki normal bir şekilde ödül almayı 
bekler. Yeni  izleyicilerle buluşmak, festivallerde 
en önemli şey. Çünkü bir film bunun için çekilir. 
Film mesela tarihte yüzbinlerce film çekilmiş 
ama biz yüzbinlerce filmlerin hepsini bilmiyoruz 
ve izlememişiz. Ama o filmlerle yüzlerce filmi 
tanıyoruz. Neden çünkü onlar arasında 30, 50, 
70 önce çekilmiş filmler var. Böyle söylediği-
miz de hemen sözümüzün arasında onlardan 

birinin ismi geçer. Demek ki sen sanat yapar-
ken yüreğini koyarsan seni yaşatacak bir eser 
ortaya çıkar. Biz hayatta olmayacağız ama bizim 
filmlerimiz iyi filmler olursa her zaman izlene-
cek ve yaşayacak. Bence en önemlisi bu. Tabi 
ki ödüllerde yeni projeler için bir motivasyon 
oluşturuyor. Karamsar değilim. Rahatım çünkü 
iyi bir film çektiğime inanıyorum. İyi filmin ışığı 
zaten yüreğimi rahatlatır. Yeni projeye ilk adım 
için beni teşvik ediyor.

Hong Kong, Almanya çok farklı coğrafyalar 
Türkiye yakınlık konumu yok. Ama oralardan 
filme dair aklınızda kalan çarpıcı sizin düşün-
mediğiniz ya da o açıdan bakmadığım dediğiniz 
yorum oldu mu? 

Film dünyadaki her bir insan için çekilirse 
dünyanın farklı coğrafyalarında eğer filmi anlı-
yorlarsa bakıyorlarsa, beğenirlerse demek ki 
artık sen işini yeterince iyi yapmışsındır. Mesela 
Kore ve Almanya izleyicileri arasında hem coğ-
rafya hem de psikoloji olarak fark var. Örneğin bu 
sene bizim senaryo Hollanda’ya gitmişti. Ben git-
memiştim. Giden arkadaş pandemi önlemlerine 
rağmen inanılmaz bir ilginin olduğunu söyledi. 
Almanya’ya dönelim kendim ordaydım. Alman 
izleyicinin filme bu kadar duygusal yaklaşaca-
ğını beklemiyordum. Sanat hayatın içinde ve 
işaret edicisi olmalı. Her zaman cemiyete dair 
olanı biteni göstermeli. Biz filmimizde bunu 
yapabildiysek ne mutlu.

“Nar Bağı” ve “Suğra ve Oğulları”nda aile kav-
ramı üzerine incelemeniz var. “Nar Bağı”nda 
giden bir baba geri dönüyor. “Sura ve Oğul-
ları”nda ise bir baba yok ama savaş var. Bu 
kavramlar bir sonraki projenizde de olmaya 
devam edecek mi? 

Benim planlı olarak yaptığım bir şey değildi. Siz 
dediğiniz an hızlı bir analiz yaptığımda böyle 
olduğunu görüyorum. Yeni projemi düşündü-
ğümde de bu karşıma çıktı. Biz sanat adamıyız 
ama insanız. Beynimizde biriken şeyler var 
onlarda sanatımızda ortaya çıkıyor. Almanya’da 
festivalde bana “Filminizde aile ızdırabı Azer-
baycan’a sürülmenizden geliyor  olabilir mi?” 
sorusunu sordular. Ben de dedim ki tabi olabi-

lir. Bunlar çok normal şeyler. Zaten yönetmenin 
ağrısı, acısı, derdi olmasa film çekmez. İllede bir 
dert olması gerekir. İyi bir sanatçı keyfinden bir 
film çekeyim demez. O bakımdan bence sizin 
dediğiniz gayet doğru.  

Pandemiyle birlikte dijital platformlar çok 
konuşulur hale geldi. Sinemaya olan katkısına 
nasıl bakıyorsunuz? Film izleme alışkanlığını 
dönüştürdüğüne, sadece dijital platforma film 
yapılıyor tarzı birçok tartışma oluyor. Bu konu 
hakkında siz ne düşünüyorsunuz ve Azerbay-
can’da dijital platformlara bakış nasıl?

Bu sorunun cevabına biraz geçmişe gidip ora-
dan gelerek cevap vereceğim. Sinema tarihine 
baktığımızda mesela Lumiere kardeşler sine-
mayı bir sanat gibi oluşturmamışlar. Onu ticari 
olarak düşünüp yapmışlar. Zeki ve yetenekli 
insanlar onu sanata çevirdiler.  Onun dünyada 
bir izleyicisi oldu. Sonra onu muhafazakâr ola-
rak o sinemayı korumak ve desteklemek isteyen 
izleyici oluştu. Sonra o sinema sesli sinemaya 
dönüştü. Sesli sinemaya döndüğünde izleyicilere 
bir acayip geldi. O da bir hayli sürdükten sonra  
siyah beyaz sinema renkli sinemaya döndü. Yine 
aynı durum oldu. “Sinemaya ne oluyor?”, “Sinema 
mahvoluyor.” düşünceleri kendini gösterdi. 
Muhafazakar izleyici yeniliği kabul etmiyordu. 
Sonradan son dönemlere kadarki filmler 35 mm 
filme çekilirdi yani ve o birden dijitale geçtiğinde 
en büyük hayal kırıklığı orada yaşandı. Dün-
yada birçok yönetmen 35 mm çekmeye devam 
ediyorlar, dijitale karşı bir direnişleri var. Diji-
tal platformların ortaya çıkmasıyla sinemanın 
nereye gittiğine dair, ciddi bir fikrim şu anlık 
yok. Çünkü o kadar kaotik bir dünyanın içinde 
yaşıyoruz ki. Bu hız içerisinde beyin olanları 
hızlıca algılayıp, analiz edemiyor. 20 sene sonra 
görmek istediğim şeyleri şimdi başlıyor. Sanki 
ona psikolojik olarak hazır değilim. O bakım-
dan sinemanın mahvolması söz konusu değil 
ama formasını değiştirmek gibi görüyorum. O 
bakımdan bir sanatçı, yönetmen olarak  daima 
bu sanatın yaşamasını istediğim için umutsuz 
değilim. Zaman bizi nereye götüreceğine baka-
cağız yani kendimize uygun olan  formayı alıp 
hareket edeceğiz. Ama bence her şeyin maya-
sında iyi sanat kalmalı. Bu dijital inkılaplarının 
içerisinde de sanat her şeyin üstünde olmalı.

S İ N E M A

  Kadın Oyun  
Yazarları Tiyatro  
Festivali başlıyor
Devlet Tiyatroları Uluslararası Kadın Oyun 
Yazarları Tiyatro Festivali kapsamında, 
Karden Kasapların yazdığı ve Laçin Ceylan’ın 
Yönettiği “Bir Peri Masalı Radyum Kızları” 
İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları tara-
fından AKM (Atatürk Kültür Merkezi) tiyatro 
salonunda 19 Kasım saat 20:00’da sanatsever-
lerle buluşuyor. Oyunun yazarı ve söyleşisi 20 
Kasım Pazar günü saat 16:00’da yapılacaktır.

  Yoldan geçenler 
Dijital kasım etkinlikleri kap-
samında Fransız sanatçı Edith 
Roux’nun “Les passant.e.s” 
adlı sergi insanların ölümlü 
oluşundan hem de bir yoldan, 
bir şehirden geçen, kısa süreli 
tanışmalar yaşayan insanlar-
dan bahsediyor. Sergi 23 Aralık 
tarihine kadar  Institut Français 
sergi salonunda ziyaret açıldı.

 Yeni sergi  
sanatseverleri bekliyor
Akfen Holding’in sosyal sorumluluk 
projesi Loft Art, 15 bağımsız sanat-
çının tuval, heykel, enstalasyon, ve 
video enstalasyonun yer aldığı “Bir 
Kelebeğin Kasırgası” isimli sergi 20 
Kasım’a kadar İstanbul Beşiktaş 
Nispetiye On’daki mekânında ziya-
retçilerin beğenisine sunuldu.  

K I S A  H A B E R

 “Bir Pera Hikâyesi” 
CRR’de
Melihat Gülses “Bir Pera Hikâyesi” kon-
serinde dinleyicilere Şehzadebaşı’ndan 
Taksim’e kadar ki alanın iki asırlık süreci, 
dönemin önemli mekânlarında toplanan 
şairlerin, bestekârların, musikişinasların ve 
diğer sanat ve kültür insanlarının anektod-
larıyla bezenmiş danslı tango, köçek, kanto 
gibi bir müzikale götürüyor. Müzikal 6 Ara-
lık Salı Saat:20:00’de Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. 

 Çocuklarla  
resim sevinci 
Me t i n  C e y r a n’ ı n  e ğ i t-
menliğini yaptığı, 4-6 yaş 
arasındaki çocukların resim 
yaparak el becerileri ve hayal 
güçlerini kuvvetlendirebilecek 
ve geliştirebilecekleri “Res-
mimle Tanışıyorum” atölyesi 
her hafta sonu Atatürk Kültür 
Merkezi Çocuk Sanat Merke-
zi’nde çocuklarla birlikte.

  “Diriliş şairi”bizimle 
Zeytinburnu Belediyesi tarafından 
şair, yazar ve fikir adamı Sezai 
Karakoç, vefatının birinci yılında 
Zeytinburnu Kültür Sanat’ta iki gün 
boyunca sürecek bir sempozyumla 
anılacak. Sempozyumda Kara-
koç’un şairliği, şiirleri ve düşünce 
dünyası çeşitli yönleriyle ele alına-
cak. Sezai Karakoç Sempozyumu 
18-19 Kasım tarihleri arasında 
yapılacak.

Eski İstanbul’u okumak

Çocukluğumuzun geçtiği sokaklar ve 
mahalleler, ruhumuza “sürprizli” tohum-
lar eker. Bu tohumların ne tür meyveler 
vereceğini ilk başlarda çözmemiz mümkün 
değildir, zira hayatı kendi akışında yaşı-
yoruzdur o vakitlerde. Giderek yaş ilerler; 
hayat, zihindeki soruları artırır ve ortaya 
harikulade meseleler çıkar: Bu evlerde 
kimler yaşadı? Bu sokaklardan kimler, 
neden geçti? Şu mezarlık neden sahipsiz 
bırakılıyor? Civarda neden hiç nefes ala-
cak kadar bir yeşillik yok, eskiden de böyle 
miydi? Dünün esnafıyla bugünün esnafı 
arasında ne gibi farklar vardı? Köşkle-
riyle, yalılarıyla, konaklarıyla, İstanbul’un 
her yanında farklı bir ömür mü sürülmüş? 
Günlük âdetler, merasimler, keyifler, ikram-
lar nasıl yaşanmış? Kahvehanelerde neler 
konuşulurmuş? Sorular, sorular, sorular 
ve elbette peşinden zevkle gidilen merak-
lar. İstanbul’a taşı toprağı altın denecekse, 
kanaatimce bu sebeplerle denilmeli. Ne 
sevgisi biter, ne bilgisi, ne yaşaması.

İstanbul’un tarihiyle ve kültürüyle ilgilenen 
kimseler için şehir okuması yapmak hayat 
boyu sürecek bir plandır. İstanbul okuma-
ları yapmak; evvela bir odaya girip ve biraz 
soluklanıp, akabinde sayıları belirsiz kapı-
ları açarak başka odalara girip çıkmaktır. 
Her odanın penceresinden farklı bir man-
zara görülür, her odanın duvarlarından 
ve çizgilerinden farklı bir hayal üretilir. 
Böylece gerçekle hayal arasındaki çetre-
filli ilişkinin ahengi insanı sarsar; hem 
şehre hem de bu meşgalesine müptela olur. 
Açıkçası, bu müptela da hayatı anlamlan-
dırmaya ve mutmain bir ömür sürmeye 
yeter de artar bile. Başlandığı vakit sonu 
gelmeyecek, her ne okunursa okunsun 
mutlaka dönülecek bir yolculuktur eski 
İstanbul’u okumak. İşte, İstanbul üzerine, 
saymaya başlarsak sonunu getiremeye-
ceğimiz ve mutlaka eksik bırakacağımız 
kitapların arasından bir seçki: 

Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı (Balık-
hane Nazırı Ali Rıza Bey); Osmanlı Âdet, 
Merasim ve Tabirleri (Abdülaziz Bey); 
Şehir Mektupları (Ahmed Râsim); Aziz 
İstanbul (Yahya Kemal); İstanbul Risaleleri 
(A. Süheyl Ünver); Tarihte İstanbul Esnafı 
(Reşad Ekrem Koçu); Asırlar Boyunca İstan-
bul Hayatı (Ahmed Refik Altınay); İstanbul 
Geceleri, Boğaziçi’nde Târih (Sâmiha 
Ayverdi); Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı, 
Üsküdar Ah Üsküdar, Geçmiş Zaman Olur 
ki... (Ahmed Yüksel Özemre); İstanbul’a Dâir 
(Nihad Sâmi Banarlı); Dersaâdet (Münev-
ver Ayaşlı); İstanbul’un Ortası (Mâlik 
Aksel); Kaybolan İstanbul’dan Hatıralar 
(Hikmet Feridun Es); 16. Yüzyılda İstanbul: 
Kent - Saray - Günlük Yaşam (Metin And); 
İstanbul’da Gündelik Hayat (Ekrem Işın); 
Yahya Kemal’den Bugüne İstanbul (Sadet-
tin Ökten); Geceleyin Dersaadet, Divanyolu 
(Beşir Ayvazoğlu); Şehir Mektupları, Bir 
Demet İstanbul (Mustafa Kutlu); İstanbul’da 
Yaşama Sanatı (Haluk Dursun); İstanbul’dan 
Sayfalar (İlber Ortaylı); İstanbul’un Sokak 
Köpekleri (Kemalettin Kuzucu); Nereye Gitti 
İstanbul? (Aydın Boysan); İstanbul 1600 Yıl-
lık Bir Müzedir (Doğan Kuban); Altın Şehir: 
Üsküdar Kitabı (Sinan Yılmaz); Yitip Giden 
İstanbul (Önder Kaya).

YA Ğ I Z  G Ö N Ü L E R
y.gonuler@litrossanat.com 

Sinemamızın geleceği noktasında ümitliyim

Azerbaycan sinemasının dününü ve bugünü nasıl değerlendirirsiniz? 

Dünya sineması Lumiere kardeşlerin sihirli kutunun icadıyla 
başlıyorsa hemen 2-3 sene sonra belki de 5 sene sonra neredeyse 
Azerbaycan sinemasının tarihi başlar.  Sovyetler zamanı kapalı bir 
dönem olduğu için o zaman bir yönetmen dışarı çıkma şansı nerdeyse 
çok zordu. İyi filmler oldu. Azerbaycan sineması bu iyi filmler için ede-
biyatına ve müziğine minnettar olmalı. Çünkü Azerbaycan edebiyatı 
bana göre çok uğurlu bir edebiyat. Sadece Sovyet dönemi yazarlarını 
demiyorum. Fuzuli’den, Nesimi’den bugüne gelmiş yazarlar var. Ede-
biyat çok önemli rol oynuyor sinemada. Sovyetler dağılana kadar 
uğurlu bir sinema oldu diyebilirim. Sovyetler sonrasında normal bir 
ilerleme sürecinde gitti. Bazen Azerbaycan’da filmleri yitirdik, kay-
bettik diyorlar bu çok normal bir şey. Bir insanın hayatta  çok büyük 

depresyona girmeye ve sonrasında kendini toparlaması gibi bir şey. 
Zaman istiyor vakit istiyor bizde de öyle oldu. Sovyetler dağıldıktan 
sonra o iyi şeyleri yitirmeye başladık. Cemiyet büyüklüğü yitirmeye 
başladı. Neredeyse 5-10 senedir bir toparlanma başladı. Şimdi sine-
mamızda birçok yeni sima var. Ünlü dünya çapında festivallerde boy 
gösteren genç isimler var. Onlar sonuncu değil hemen onların arka-
sından da yeni  isimler gelir. Azerbaycan sineması artık bir kendini 
toparladı ve  sıfır noktasından ilerledi diyebilirim. Ama şimdi artık 
ileriye doğru yukarıya doğru daha ciddi filmler üretmeye başlayacak. 
10 milyonluk bir ülkede bir iki senede bir filmin çıkması normal bir 
şey. Üniversitede okuduğumuz zaman hocalarımız siz altı kişinin 
arasından hepinizin iyi bir yönetmen olmasını beklemiyoruz. İki, üç 
senede bir yönetmen çıksa o bizim ülkemizi besler. O bakımdan ben 
Azerbaycan sinemasının geleceği noktasında ümitliyim. O insanları 
tanıdığım için söylüyorum. Emin olun ki yeni simalar yeni yüzler 
yeni filmler göreceksiniz. Azerbaycanlı yönetmen İlgar Necef ile Boğaziçi 

Film Festivali için ülkemize geldiğinde buluşup 
yeni filmi “Suğra ve Oğulları”nı, Azerbaycan sine-
masını, dijital platformların sinemaya etkisini 

konuştuğumuz bir röportaj gerçekleştirdik. Necef röpor-
tajda sanatın her daim en önde tutulması gerektiğini dile 
getirdi. Aynı zamanda sanat insanın cebinde senaryonun 
hazır bulunduğunu belirtiyor. Festivallerin ödüllerden ziyade 
seyirciyle buluşma açısından önemli olduğunu ekliyor.

r.bulut@litrossanat.com 

R A B İ A  BU LU T

İlgar Necef

Azerbaycanlı yönetmen İlgar Necef: “Dijital platformların ortaya çık-
masıyla sinemanın mahvolması söz konusu değil ama formasını de-
ğiştirmek gibi görüyorum. O bakımdan bir sanatçı, yönetmen olarak 
daima bu sanatın yaşamasını istediğim için umutsuz değilim. Zaman 
bizi nereye götüreceğine bakacağız yani kendimize uygun olan  for-
mayı alıp hareket edeceğiz. Ama bence her şeyin mayasında iyi sanat 
kalmalı. Bu dijital inkılaplarının içerisinde de sanat her şeyin üstün-
de olmalı.”

sinema forma 
değiştiriyor
Dijital platformlarla

Asıl sanat herkes içindir

Senaryo üzerinde üç kişi çalışmak nasıl bir  
tecrübe oluyor?

Her zaman senaryo çalışmalarında 1 kişi az 4 kişi çok 
olabilir ama 2-3 kişinin ideal olduğunu söylerim. Senaryo 
çalışırken diktatör statüsünden  imtina etmek gerekiyor. 
Birçok yönetmen var. Mesela kendi isminin yanında başka 
isim görmek istemiyor. Bence sinema kolektif bir sanattır. 
Bir takım çalışmasını barındırır. Bu bakımdan senaryoda 
2 ya da 3 kişinin çalışmasına doğal bakıyorum. Ruhum 
istediği içinde böyle çalışıyorum. Bizim ekipte iki Azeri 
bir Hollandalı olması da önemli. Bir Avrupalının bakış 
açısını görmeyi sağlıyor. Çünkü bir tek Azerbeycan için 
film çekmiyorsun. Asıl sanat her zaman ve herkes  ve her 
yerde gösterilmesi içindir. O zaman birçok meseleye açık 
olmalısın. Bu açılardan üç kişi çalışmak gayet güzel. Yeni 
projemizde iki kişiyiz şu anlık ama üç kişi de olabiliriz. 
Sayının bir sınırlaması yok.

Destekler film için çok önemli

Filmin yapım sürecinden bahsedebilir 
misiniz?

Devletten para istedim ama devlet para 
vermedi. Kendi film şirketim çekimlere 
başladık. “Nar Bağı” filminde birlikte 
çalıştığım görüntü yönetmeni arkada-
şım Ayhan Salar büyük bir cömertlik 
gösterdi. O da para istemedi bu da biraz 
işi kolaylaştırdı. Üçüncü en büyük destek 
Bakü Medya Merkezi’nden oldu. Bakü’de 
en büyük yapımcılardan birisi ve onlar 
en yeni en modern  teknik kaynakları 
ücretsiz verdiler. Verilen bu destekler 
film için çok önemli. Çünkü kullanılan 
o teknikler için başka bir yere gitsen çok 
büyük bir maddi destek gerekir. Yüreği 
sanatla dövünen insanların desteğiyle bu 
film ortaya çıktı

Rabia Bulut ve İlgar Necef
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T Ü R K İ Y E ’ N İ N  D İ J İ T A L  K Ü L T Ü R  S A N A T  G A Z E T E S İ



Son zamanlarda çok fazla şehir eskizleri ile 
ilgilenen sanatçılara rastlıyoruz özellikle 
de İstanbul’un eskizlerini farklı sanatçıla-
rın kaleminden görmek bu şehre bir başka 
renk katıyor. Bu renklerden biride İstanbul 
başta olmak üzere gittiği yerleri çizen ve 
çizimleriyle adeta bir hatıra defteri tutan 
instagram’da paylaştığı çizimlerinden keş-
fettiğimiz Lübnanlı Mimar Abdulrahman El 
Zein ile çizimleri üzerine bir röportaj ger-
çekleştirdik.

Lübnanlı Mimar Abdulrahman Elzein’i kı-
saca kendisinden dinleyelim. Abdulrah-
man El Zein: “1996 yılında Lübnan’ın Saida 
şehrinde doğdum. Çocukken, Saida’nın 
modern semtleri ile eski şehir arasındaki 
büyük farkı fark ederdim. Eski Saida kasa-
bası benzersizdir çünkü geleneksel kentsel 
dokusunu hala korumaktadır. İlk çizmeye 
başladığım zamanı hatırlayamıyorum.  Ken-
dimin bilincine vardığımdan beri, kendimi 
çizerken gördüm.  Benimle birlikte doğan 

bir şeydi ve ailem bunu en başından beri 
fark etti. Lisede rahmetli babamın İslam 
âlimi ve kadı olduğu için edebiyata özellikle 
de  şiir ve felsefeye ilgi duymaya başladım. 
Daha sonra İslam mimarisini öğrenebilme 
umuduyla Amerikan Lübnan Üniversite-
si’nde mimarlık okuluna gittim.  Mimarlı-
ğın felsefeden büyük ölçüde etkilendiğinin 
farkına vardım ve benim için modernist 
mimarimizin insancıl geleneksel mimari-
mizle karşılaştırıldığında anlamsız olduğu 
çok açıktı. İşte o zaman mimarlık hakkın-
da sadece tarihsel evrimsel bir perspek-
tiften değil, İslami felsefi bir perspektiften 
okumaya başladım.” ifadeleriyle kendin-
den kısaca bahseden Abdulrahman El Zein 
mesleğinde ve çizimlerinde barındırdığı 
felsefik ve edebi derinliği yaşadığı, gördüğü 
şehirler ve mekânlarla kazandığını ifade 
etti. Abdulrahman El Zein’in çizimlerindeki 
fikirsel derinliğine ve mekân ile olan ilişki-
sini kendisi ile yaptığımız röportajda daha 
fazlasını bulabilirsiniz.

  İstanbul’u gezdikten sonra  
herkes şair olur

İstanbul’u ve İslami mimari eserleri çizmek 
sizin için ne ifade ediyor, bu konuda size 
ilham kaynağı olan nedir?

Özellikle İstanbul başlı başına bir dünya. 
İstanbul’u gezdikten sonra herkes şair olabilir.  
İçinde sonsuzluğun bir anını tadabilir. İstan-
bul’daki İslam Mimarisi bu şehrin ruhudur.  
Şehir manzarasındaki minareleri ve kubbeleri 
görmeden hiç kimse İstanbul’u hayal edemez.  
İstanbul’da Mimar Sinan’ın başyapıtlarından 
birini görmeden kimse başını çeviremez.  
İstanbul hakkında saatlerce durmadan konu-
şabilirim ama sadece İstanbul’un aynı anda 
hem gerçek hayatı hem de cenneti yaşamanıza 
izin verdiğini söyleyebilirim. İnanıyorum ki 
İstanbul’un tarihi mimari anıtları tüm şehrin 
sahip olduğu bu anlamları yansıtıyor ve hepsi 
birbirini tamamlıyor.

  Çizimlerimin kalbimde özel bir 
yeri var

Çizimlerinizdeki mekânlarda kendinizi mi 
keşfediyorsunuz yoksa mekânlar, çizimleri-
nizde kendini mi keşfediyor?

İki durumu da söylerdim. Daha önce de söy-
lediğim gibi, çizdiğim yerle aramda duygusal 
bir ilişki gelişiyor ve çizimi bitirdikten sonra 
da bu ilişki devam ediyor. Bir bina çizmek 
bir öğrenme süreci çünkü orantılarını, kom-
pozisyonlarını, dokularını vs. analiz etmem 
gerekiyor. Böylece bu süreçte kendimi daha çok 
geliştiriyorum. Üstelik kişisel düzeyde, çizdi-
ğim binaların çoğu farklı nedenlerle kalbimde 
özel bir yeri var. Bazı binalar sırf estetik olarak 
hoşuma gittiği için özeldir, bazıları ise benim 
için farklı anlamlar ifade ettiği için özeldir. 
Bazen kişisel deneyimim bir binayı benim için 
çok özel kılıyor, bu yüzden binayı izlenimimi 
yansıtacak şekilde göstermek için duygula-
rımı detay ve gölgeleme seviyeleri aracılığıyla 
çizime yansıtmaya çalışıyorum. Öte yandan, 
Saida Ulu Ömeri Camii ve Süleymaniye Camii 
gibi kalbime en sevdiğim yerlerden bazılarını 
henüz çizemiyorum. Çünkü bu çizimlerin 
kalbimde duygusal olarak çok ağır olduğunu 
hissediyorum. Benim için ne anlama geldiğini 
ve benim için ne anlama geldiğini yansıtabile-
cek bir çizim üretebilmek için hala daha fazla 
zamana ihtiyacım olduğunu hissediyorum.

  Her defasında farklı bir yere  
bağlanıyorum

İstanbul’da sizi etkileyip çizmeye teşvik eden 
bir mekân söylemenizi istesek nereyi söyler-
siniz?

Bu çok zor bir soru çünkü kolay cevabı İstan-
bul’un tamamı olurdu. İstanbul’u çok ziyaret 
ettiğim için her gittiğimde farklı bir yere 
bağlanıyordum. Mesela son zamanlarda Sul-
tanahmet’e yakın olan Sokullu Mehmet Paşa 
Camii’ne bağlandım. Ancak İstanbul’da en 
sevdiğim yer Süleymaniye Camii diyebilirim. 
İstanbul’da başka hiçbir yerde olmayan özel 
bir heybet ve çekiciliğe sahiptir.

  İstanbul tarihçisi değilim

İstanbul’un mimari tarihi ile çizimlerinize ne 
tür bir şekil vermiştir ve mimari tarihi açıdan 
İstanbul’u nasıl değerlendirirsiniz?

İstanbul, mimarlık tarihi açısından dünya-
nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir. 
Dünyaya en güzel anıtlardan bazılarını verdi. 
Ben bir İstanbul tarihçisi değilim, bu yüzden 
cevabım çok doğru olmayacak, ancak İstan-
bul’da dikkat çeken birkaç mimari yön var. 
Kentsel ölçekte, geleneksel evlerin çoğu, taş 
kadar güçlü ve sağlam bir malzeme olmayan 
ahşaptan yapılmıştır. Dolayısıyla İstanbul, bu 
evlerin birçoğunu zamanla, ister doğal bozul-
malar nedeniyle, isterse de bu değerli tarihi 

kent dokularının çoğunu kırbaçlayan kapi-
talist devralmalar nedeniyle kaybetmiştir. 
İstanbul’da can sıkıcı pek çok yön var ama ne 
yazık ki modernizmin dokunduğu dünyadaki 
her şehirde durum böyle.

  Güzelliğin öznel olmadığına  
inanıyorum

Yaptığınız çizimlerle bir coğrafyayı bir tarihi 
resmediyorsunuz. Bu çizimlerle geleceğe dair 
nasıl bir iz bırakmayı düşünüyorsunuz?

İster çizimlerimle, ister mimari ve restoras-
yon kariyerimle kültürel mirasımıza katkıda 
bulunmak isterim. Umarım çizimlerim daha 
çok insanı geleneksel mimariden öğrenmeye 
ve tüm şehirlerimize zarar veren modern 
mimariyi eleştirmenin sadece bir tarz ve zevk 
meselesi değil, aynı zamanda etik bir görev 
olduğunu fark etmeye ilham verir. Güzelliğin 
öznel olmadığına inanıyorum, bu nedenle güzel 
mimari anıtlar veya detaylar iyi çizildiğinde 
veya fotoğraflandığında kesinlikle galip gele-
cek ve modern mimarinin ne kadar çirkin ve 
ruhsuz olduğunu gösterecekler.

K Ü L T Ü R  S A N A T

  Yerebatan’da “Gebe”
Üç gerçek hamile kadın, Yerebatan 
Sarnıcı’nın büyülü atmosferinde 
seyirciyle sıra dışı bir deneyimle 
izleyenlere sunuluyor. Doğumla-
rına az kalan üç kadın oyuncu, 
“tam da şimdi sahnede olma-
nın sırası” diyerek, 7 aylık gebe 
bedenleriyle meydan okuyan bir 
performans sergiliyorlar. Tiyatro 
15 Kasım saat 21:00’da izleyenlerle 
buluştu.

  Uluslararası eserler 
Üsküdar’da
Üsküdar Belediyesi tarafından 
yapılan, uluslararası birçok sanat-
çının eserlerinin içerisinde yer 
aldığı “Etki Hayal Dönüşüm Cam 
Sergisi” 20 Kasım Pazar gününe 
kadar Nevmekân Sahil Galerisi’nde 
sanatseverlerle beraber.

  Klarnet festivali 
sona erdi
11. Uluslararası Klarnet Festivali, 
13-17 Kasım tarihleri arasında Ata-
türk Kültür Merkezi’nde yapılacak. 

Festivalde Niyaz feat. Azam Ali, 
Vassilis Saleas Serkan Çağrı ve 
Kerem Görsev Trio Band feat. Elif 
Çağlar gibi usta isimlerin grupları 
sahne aldı.

K I S A  H A B E R

  Usta çırak  
buluşmaları
ESEV (Esenler Belediyesi Sana 
Evi) kapsamındaki Usta Çırak 
Buluşmalarının bu ayki konuğu 
dinamizmin ressamı olarak 
tanımlanan, Ressam İlhami Atalay. 
Söyleşi 12 Kasım Cumartesi, saat 
19:00’da Dr. Kadir Topbaş Kültür 
Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle 
buluştu. 

  Sakıp Sabancı  
Müzesi’nde yeni  
bir sergi
Sakıp Sabancı Müzesi, Hüseyin 
Çağlayan’ın “Souffleur” başlıklı 
sergisine ev sahipliği yapıyor. 
Yeni medya aracılığıyla beden ve 
modern antropolojiye odaklanan; 
üç eser serisi ve bir video enstalas-
yondan oluşan sergi, 8 Ocak 2023 
tarihine kadar ziyaret edilebilecek. 

  Yedikule’de  
bienal rüzgarı 
Güney Afrikalı sanatçı Jake Mic-
hael Singer’ın İstanbul Bienali 
kapsamında Muse Contemporary 
tarafından Sinan Polvan küratör-
lüğündeki düzenlediği etkinlik 20 
Kasım Pazar günü 09:00-17:00 saat-
leri arasında Yedikule Hisarı’nda 
ücretsiz olarak sanatseverlerin 
ilgisine sunuluyor.

Tanpınar’ın rüya tabirleri V
…

Bambaşka rüyalar

Tasavvufi öğretide -psikolojik temellerle- rüya 
yorumlamak çok eski zamanlardan bu yana 
müracaat edilen bir yol olmuştur. (Her ne kadar 
şu an bunu Batı’dan öğreniyor olsak da) Celâl 
sembolleri (kahır, korku, cezalandırma vs.) ve 
Cemâl sembolleri (merhamet, aşk, sevgi vs.) 
okunarak rüyalar tabir edilirdi. (Zaten Hz. Pey-
gamber’e ilk vahyin de salih rüya ile geldiğini 
ve altı ay müddetle bu şekilde devam ettiğini 
biliyoruz.)

Salt İslam tasavvufunu değil, Doğu bilgeli-
ğini ele alarak ona yaslanan[1] A’mâk-ı Hayâl, 
Doğu-Batı medeniyetler çatışmasını vermesi 
açısından önemi bir yana rüya anlatısı olması 
yazımız için hayati unsurdur. Doğu-Batı çatış-
ması, melamî zevke sahip (saf bir meczup değil) 
bir rind olan Aynalı Baba ve arayışta olan Râci 
üzerinden verilirken aslında mistik, haberci 
rüyaları ele alışıyla da bu çatışmayı devam 
ettirir roman.

A’mâk-ı Hayâl ile Filibeli Ahmed, Doğu tara-
fında yer almış ve Raci’nin gördüğü metaforik 
ve mistik rüyalar ile onu manevi bir yolculuğa 
çıkartmıştır. Bu anlamda rüyayı manevi geli-
şimde müracaat edilmesi gereken bir yöntem 
olarak kullanır. Râci, bir nevi rüyaları ile eğitim-
den geçer. Rüyaların fizyolojik bir olgu olmanın 
çok ötesinde olağanüstü, hatta ilahi mesajlar 
veren mistik zaman dilimleri [2] olduğu fikrine 
sahiptir bu yapıt.

Asiye Hatun’un Rüya Mektuplarına da değin-
meden geçemeyeceğim. Edebi bir eser olmasa 
da (Cemal Kafadar, mektupların eski edebiya-
tımızda çok nadir bulunan anı/hatıra türüne 
dahil olduğunu bu sebeple sadece bir mektup 
olarak ele alınmasının sorgulanması gerek-
tiğini belirtir.[3]) rüyaya bakış noktasında 
oldukça kıymetli bilgiler verir. Tasavvufi kimi 
ekollerde, müridin nefsin 7 katmanını aşarak 
ilerlemesi (seyr ü sülük) rüya ile izlenir. Şeyh, 
müridin rüyasını tabir eder ve bu yoruma göre 
mürid, yeni dersler alır. Asiye Hatun’un mensup 
olduğu Halvetiyye tarikatı da bu eğitim yönte-
mini benimsemiştir. Asiye Hanım’ın şeyhine 
mektup ile anlattığı rüyaları, sembolik anlamda 
oldukça derindir ve manevi ilerleyişinin mer-
halelerinin habercisidirler.

Rüya tabirinin ve rüyayı ele alışın inanış ve 
kültür içerisindeki değişimini A’mâk-ı Hayâl ve 
Asiye Hatun’un bizzat kendinin kaleme aldığı 
mektuplar üzerinden de açık şekilde görürüz. 
Doğu tipi tabir edilen rüya ve bu rüya ile örülen 
bir romandan yola çıkarak Tanpınar’ın, Doğu-
Batı arasında arafta kalmış bir münevver olsa 
da metinlerinde modern-gelenek çarpışması 
yapsa da rüya bağlamında moderne yaslanmış 
olduğu tespitinde bulunmak mümkündür. (Bu 
durum diğer metinlerinde de bu şekildedir.)

Tanpınar, Abdullah Efendi’nin susuzluğunu 
cinsel açlığına değil de bambaşka bir şeye 
(Doğudaki rüya tabiri ile hemhâl olarak) yor-
saydı susuzluğunu dindirmesi böylesine 
imkânsız olmayacaktı belki de.

[1]  Filibeli Ahmed Hilmi, Amak-ı Hayal,  
Büyüyen Ay Yayınları, Temmuz 2013, İstanbul, s. 11 

[2]  Erdal Ağar, Rüyaların Nörobiyolojisi,  
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M E R V E  U Y GU N
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Sanat; Sonsuzluğu
ve cennetİ ARAMA
dürtüsüdür

  Dijital cihazlar araçtır, amaç değil

Dijitalleşmenin çizimleriniz ve sanatsal anlayışınızı dönüştüreceğini düşünüyor musunuz?

Öyle düşünmüyorum.  Dijital cihazlar, üretkenliği hızlandırmamıza yardımcı olabilecek harika araçlardır.  Ancak dijitalleşmenin sanat anla-
yışımda köklü bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum.  Dijital cihazlar bir araçtır ve kendi içinde bir amaç değildir.  Sanatın ilk kökenlerine 
kadar inecek olursak sanat, insanın ebediyete ve anlam arayışına olan tutkusunu ifade etmenin bir yoludur.  Dolayısıyla, bir sanat akımı insanın 
bu varoluşsal özlemlerine ne kadar yakınsa, Sanatın özüne o kadar yakındır ve elbette sanat yapıtlarının güzellik düzeyi de o kadar yüksek 
olur.  Geçtiğimiz yüzyılda soyut modern sanat denen şeyde tanık olduğumuz şey, batı kültürünün inançtan uzaklaşmasının sonucuydu.  Batı, 
kendisini dini inançtan ve “mutlak”ın varoluşsal arayışından tamamen kopardığında ve hayatın topyekün materyalist bir yorumuna girdi-
ğinde, inançlarından türeyen etik ve estetik değerleri kaybetti. Hayat anlamsızlaştığında, tüm güzellik ve iyilik değerleri düştü ve geleneksel 
sanatı modern sanatla karşılaştırırsanız bunu açıkça fark edebilirsiniz.  Bugün, yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerin bu eğilimi 
görsel olarak çekici olabilir, ancak asla gerçek bir sanat olamaz.  Bu görsellerdeki tek değer, onlardan bir anlam üretmeye çalışan izleyicinin 
kendisidir, ancak onlarda gerçek bir değer yoktur.  Sanat, bir bilgisayar koduyla değil, insan ruhuyla ilgiliydi ve her zaman öyle kalacaktır.

Abdulrahman El Zein

Çizimleriniz özellikle asırlık tarihi yapılar üzerine ve 
bu çalışmalarınızı detaylı ve ölçü kullanarak yapıyor-
sunuz. Bize sanat anlayışınızdan kısaca bahseder 
misiniz? 

Sanat, materyalist âlemin ötesinde olanı 
arama dürtümüzdür. Sonsuzluğu ve cen-
neti arama dürtümüzdür. Bu, insanların 
mağaralarda çizim yapmaya ve ritüeller 
yaratmaya başladığı tarih öncesi çağlar-
dan beri böyle olmuştur. Daha sonra tarih 

boyunca bu dürtü mimariye açıkça yansımıştır. Sanatta 
ve mimaride manevi boyut, tasarımlara yön veren mate-
matiksel kurallarla ortaya konulabilir. Kaotik ve absürt 
olan modern sanat ve mimarinin aksine, geleneksel 
sanat ve mimaride matematik, düzeni kaybetmeden bize 
sonsuz sayıda olasılık sunar. Ayrıca, sanatın çoğunlukla 
bireysellik üzerine kurulu olduğu günümüzün aksine, 
geleneklerimizde sanat her zaman kolektif olmuştur. 
Bu nedenle kullanılan sanat ve mimari, medeniyetin 
gelişimine doğrudan katkı sağlar. Günümüze kadar 
Türkçedeki sanat sözcüğü Arapça zanaatkârlık anla-
mına gelen  kelimesinden türemiştir. Bu yüzden 
sanatı postmodern bir şekilde değil, daha geleneksel bir 
şekilde görüyorum.

Gittiğiniz birçok yerde çizimler yapıyorsunuz, Türkiye 
özelindeki çizimlerinizi düşünürsek İslami mimari 
eserler ve özellikle de İstanbul’da bulunan eserler 
üzerindeki çalışmalarınızda mekân seçiminin özel 
bir nedeni var mı ve sizin için ne ifade ediyor? 

Türkiye özel bir yer. Ortak tarihi, kültürü ve hatta kanı 
paylaşıyoruz. Türkiye’yi ziyaret ettiğimde kendi tari-
himizi daha iyi anlıyorum. Yaklaşık 8 kez İstanbul’u 
ziyaret etme ve orada haftalarımı geçirme fırsatım oldu. 
Türkiye’nin güney ve güneydoğusunu ziyaret ettim. Bu 
bölgenin tüm coğrafyasına bakmadan kültürümüzü ve 
medeniyetimizi tam olarak anlamak mümkün değil. 
Türkçe öğrenmekteki asıl amacım buydu. Mimari 
açıdan bile, Selçuklu ve Memlük mimarisini anlama-
dan Osmanlı mimarisini anlamak mümkün değildir. 
Ancak Osmanlı medeniyeti en son medeniyet olduğu 
için önceki medeniyetlerden malzemeleri, değerleri ve 
kültürü çokça toplamış ve bunları kendine has yöntem-
lerle harmanlamıştır. Bu yüzden İstanbul’a bakan herkes 
ondan bir parça bulabilir.

Mimar Abdulrahman El Zein: “Sanat, mater-
yalist âlemin ötesinde olanı arama dür-
tümüzdür.  Sonsuzluğu ve cenneti arama 
dürtümüzdür.  Bu, insanların mağaralar-
da çizim yapmaya ve ritüeller yaratmaya 
başladığı tarih öncesi çağlardan beri böyle 
olmuştur.  Daha sonra tarih boyunca bu 
dürtü mimariye açıkça yansımıştır.  Sanat-
ta ve mimaride manevi boyut, tasarımlara 
yön veren matematiksel kurallarla ortaya 
konulabilir”

R U K İ Y E  K Ü R E K
r.kurek@litrossanat.com 

Şehirler artık insanlar için değil, makineler için tasarlanıyor

Kendi sanat bakış açınız doğrultusunda oluşan perspektiften doğan eserleriniz üzerinden 
insanların görmesini istediğiniz bir mesajınız var mı?  

İnsanların çalışmalarım aracılığıyla görmelerini istediğim birkaç mesaj var. İlk olarak, 
geleneksel mimarinin güzelliğini yaymaya yardım etmek istiyorum. Geleneksel mimari, 
ilkel teknolojilerle geri dönmemiz gerektiği anlamına gelmez. O, mimarlığın toplumun etik 
ve estetik değerlerini yansıtması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca modernist mimarinin 
absürtlüğü konusunda farkındalık yaratmak istiyorum. Çoğu insan modernist mimarlığın, 
mimari üslupların doğal bir evrimi olduğunu düşünür, ancak gerçekte bu, insan ile meta-
fizik yani manevi boyut arasındaki her bağlantıyı kesen modernizm ve postmodernizm 
felsefesinin bir sonucudur. Bu nedenle kentlerimizde özellikle kentsel ölçekte bir kaos 
ve çirkinliğe tanık oluyoruz. Şehirler artık insanlar için değil, makineler için tasarlandı.

  Çizim yapmak mekânla 
ilişki kurmaktır

Çizimlerinizde İslami eserleri, gittiğiniz 
yerdeki tarihi yapıları ve Türkiye’de de 
özellikle İstanbul’a yer veriyorsunuz peki 
bu eseler de kendinizin fikirsel ve manevi 
anlamda bir yansımasını görüyor musu-
nuz? 

Çocukluğumda sırf zevk olsun diye resim 
yapardım. Mimarlık okuluna gitmeye 
karar verdiğimde pratik yapmak ve bece-
rilerimi geliştirmek adına çizim yapmaya 
başladım. Ancak günümüzde çizim yap-
mak tüm bu yönlerin ötesine geçmiştir.  
Çizim, mekânla ilişki kurmanın bir yolu, 
bir anlama yolu, bir tefekkür yolu ve elbette 
etik, entelektüel ve felsefi fikirleri yan-
sıtmanın bir yolu oldu. İstanbul mimari 
açıdan çok zengin, dolayısıyla fikir açısın-
dan da çok zengin.  Bir mimarın İstanbul’u 
ziyaret etmesi onu sadece mimari olarak 
değil, entelektüel olarak da harekete geçi-
recektir.
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K Ü L T Ü R  S A N A T

  Tomokazu  
Matsuyama İstanbul’da 
Galataport İstanbul, 17. İstanbul Bie-
nali paralel etkinlikleri kapsamında 
20 Kasım’a kadar Dirimart Sanat Gale-
risi temsiliyetindeki Japon sanatçı 
Tomokazu Matsuyama’nın “Nirvana 
Tropicana” isimli kamusal eserine 
ev sahipliği yapacak. Saat Kulesi 
Meydanı’nda Galataport İstanbul’un 
ziyaretçileri ile buluşacak olan eser 
“küresel biz”e dair izlenimler sunuyor.

  Altkat Sanat’ta 
“Dönüşüm”
“Aydınlık giderek azalıyor, gri top-
rakların, gri gökyüzünün kapladığı 
bir çöl gibi görünüyor. Her şey gri… 
Her şey!” diyen Franz Kafka’nın 
1915’te yayımlanan ve bugün hala 
canlı olan “Dönüşüm” adlı öyküsü  
20 Kasım Pazar günü Altkat Sanat 
yorumuyla sahnede. 

 İstanbul  
yabancı sanatçıların 
uğrak yeri 
Çalışmalarını Barselona’da sürdü-
ren dört sanatçının eserlerinin yer 
alacağı “Istanbul Calling” sergisi 
26 Kasım’a kadar Soda İstanbul 
çağdaş sanat ve tasarım meka-
nında sanatseverlerin beğenisine 
sunuldu. 

K I S A  H A B E R

  Çocuklar sahnede 
Büyük besteci Çaykovski’nin 
yazmış olduğu en önemli bale 
müziklerinden oluşan özel bir 
kolaj ile sahneye taşınan “Bale 
Masalları”, Tan Sağtürk Akademi 
Çocuk Sanatçılarının performans-
larıyla 27 Kasım Pazar saat 13.30’da 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 
seyirciyle buluşuyor. 

  Asker ve Ressam 
Osmanlı devletinin çöküş süre-
cini, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurtuluş ve kuruluş yıllarına bağ-
layan bir dönemde yaşamış olan 
Mehmet Ali Laga, Kazlıçeşme 
Sanat Merkezi’nde “Vefatının 75. 
Yılında Mehmet Ali Laga-Asker ve 
Ressam” sergisi 31 Aralık’a kadar 
ziyarete açıldı. 

  Artizan Sanat  
film gösterimlerine 
devam ediyor
“Türk Sinemasında Eskimeyenler” 
film gösterimi serisinde sıradaki film 
“Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu” 9 
Kasım Çarşamba günü saat 17.30’da 
Akademi Beyoğlu’nda gösterilen 
filmin ardından 19.15’te ise sinema 
yazarı Tuba Deniz’in moderatörlü-
ğünde Yeşilçam’ın usta ismi Engin 
Ayça bir söyleşi gerçekleştirdi.

“Doğaçlama müzik”  
üzerine bir deneme - 3

… Batı müziğine baktığımız zaman doğaçlama-
nın kısıtlı olduğunu görürüz. Batı müziğinin 
yazılı bir halde icra edildiğinden doğaçlamaya 
açık değildir. Elbette bir bestenin notasının 
yazılması o bestenin kime ait olduğunu ve kalı-
cılığını sürdürmesi açısından önemlidir ama 
nota, Osmanlı-Türk müziğindeki meşk siste-
mine kısıtlı bir hareket alanı sunmuştur. Bunu 
vereceğim bir örnekle daha iyi açıklayayım. 
Severek dinlediğim muhteşem Mevlevi ayin-
leri besteleyen Ahmed Avni Konuk’a (1868-1938): 
“Neden nota öğrenmediniz?” diye sorulduğunda 
“Musiki âdâbım bozulur.” diye cevap verir. Aynı 
şekilde, dünyaca ünlü gitarist Paco de Lucia da 
ömrünün sonuna kadar nota öğrenmemiştir. 
Çünkü notanın yaratıcılığını engelleyeceğini 
dile getirmiştir.

Batı müziğinde, özellikle klasik batı müziğinde 
doğaçlama yapılmadığını görürüz. İcracıya 
kâğıtta yazanı çalmaktan başka iş düşmez kla-
sik müzik orkestralarında. Her şey kurallı, bir 
kalıba dayalı ve bir o kadar da kusursuz olma 
çabası içinde icra edilmek zorundadır klasik 
müzikte. 18. yüzyılda Beethoven’in doğaçla-
macı yaklaşımlarla yaptığı bestelerde az da 
olsa kural dışında çıkıldığını görürüz. Ama 
bunun öncesinde de doğaçlamanın izlerini 
görürüz. Derek Bailey “Doğaçlama” kitabında 
katı klasik müziğinde eğitimin, beraberinde 
getirdiği yavaş yavaş aşıldığı kuralcı bir yak-
laşım olduğunu belirtir. Şöyle bir örnek verir. 
Mesela bir Hindistanlı müzisyene “Evrenin rit-
mine göre çal’’ deseniz ne yapacağını hemen 
anlar ve çalar ama klasik müzik eğitimiyle 
yetişmiş bir keman sanatçısına böyle bir soru 
sorduğunuzda bunun ne olduğunu anlayamaz 
bile. Aklıma Earle Brown’un sözü geliyor. Şöyle 
diyordu: “Gerçekten de, bazı çok parlak çalgıcı-
lardan bir şeyler hayal etmelerini istediğinizde 
donup kalıyor.” 

Biraz daha eskilere gidelim. Ortaçağa bak-
tığımız zaman Jacques Charpentier’in nota 
hakkında vermiş olduğu şu bilgiler yardımıma 
koşuyor hemen: “Orta çağın sonundaki Batılıla-
rın müziksel söylemi notasyona dökme çabaları 
sırasında notasyon, yetenekli, fakat tümüyle 
kulaktan ve geleneksel  bir eğitimi olan icra-
cıya yol göstermek için bir tür steno gibiydi. 
Bu işaretler uzman bir icracının anlayabileceği 
kadar belirsiz ama unutma halinde yer bulmaya 
sağlayacak derecede belirliydi. Bu yüzden söz 
konusu olan kesin bir notasyondan çok, yazılı 
sembollerden oluşan belleğe yardımcı bir araçtı. 
Sonraları hatasız olarak yansıtabilen gerçek 
notasyona doğru ilerlenebildi.’’  

20. yüzyılda Calude Debussey, Igor Stravinski ve 
Schönberg bestelerinde kullanılagelmiş armo-
ninin dışında yeni sesleri müziğe katmışlar. 
Armoni, ses gürlüğü, ritim ve tını özgürlüğü-
nün kapılarını açmışlardır. Bu kapıdan içeri 
girip ve klasik batı müziğinde tam anlamıyla 
doğaçlamayı John Cage ve Edgard Varese’nin 
müziğinde görürüz.  

Günümüze baktığımız zaman klasik batı 
müziğinde özellikle son dönemde minimalist 
bestekârlar doğaçlama müzik yapmaya başladı. 
Örneğin Philip Glass kendi konserlerinde kendi 
bestelerini icra ederken bazen yanlış notalar 
çalar ama sonrasında yanlış çaldığı yerden 
doğaçlamalar yaparak bestesine devam eder. 
Orkestrası da onu takip eder.

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

Litros Sanat’ın bu sayısında Türk şair Ali Ayçil ile konuştuk. Bu röportajımızın motivasyonu 
hem bilmeyenlere Ali Ayçil’i tanıtmak hem de geçtiğimiz günlerde Türk şairin dikkat çek-
tiği eline feneri alıp ışık tuttuğu konu olan “Türk Şenliği”ni detaylıca kendisinden dinlemek 
oldu. Ali Ayçil, Twitter’da 52 twitlik -yaşı kadar-  seri ile tıkanmış ve Türk toplumunu bir türlü 

ileriye götüremeyen bir konuya dikkat çekti. Ayçil aslında boşluğa doğru bir çığlık attı. O çığlığın mu-
hatapları ise gerçekten uzaklaşıp şenliğe gitme konusunda ısrar edenler… Çığlığın boşlukta yankılan-
ması derin ve gürültülü olunca bu duruma sessiz kalamadık. Ali Ayçil ile meselenin özünü konuştuk. 
Gelin Ali Ayçil’in cevapları ile Türk Şenliği neymiş bir bakalım.

S E LVA  Y E Ş İ L
s.yesil@litrossanat.com 

“Ev” hep  
bizimle 
gelir

Ali Ayçil

Şair Ali Ayçil: “Ev bizimle hep gelir. Elbette be-
nim çocukluğum, benimle beraber her yere geli-
yor. Ben büyük bir kentte bir karmaşa içerisinde 
bazen çocukluğumun penceresinden baktığım 
için şaşırdığım ve gerildiğim zamanlar oluyor.”

Ali Ayçil kimdir? Kendisini nasıl tanımlıyor? 

Aslında çok sık söylenir biliyorsunuz, bir insanın 
kendisini tarif etmesi çevresini tarif etmesinden 
zordur. Hatta ölünceye kadar yaşama ne kadar 
alışırsak alışalım bir soruyu hep merak ederiz: 
Başkasının gözünde nasıl gözüküyoruz? Tarifi-
mizi biraz da bize başkaları yaptırırlar. O açıdan 
bakıldığında ben nispeten çekilmez birisiyim. 
Yani bu çekilmezliğim dostluk anlamında değil 
daha çok zihinsel olarak çekilmez birisiyim. 
Üniversitedeki ilk öğrencilik yıllarımdan beri 
kimin yanında değil de kimin karşısında olmam 
gerektiğine dair bilincimi kaybetmedim. Yanında 
olma, karşısında olma durumunu da kendimce 
büyük oranda adalet duygusu içinde ve dürüst-
lükle yapmaya çalıştım. Beni şiirde, edebiyatta ve 

düşüncede istikrarlı bir şekilde diri tutan biraz da 
bu olmuştur. Çünkü bildiklerimizin anlamı neyi 
bildiğimiz ile ilgili değil, bildiklerimizle beraber 
nerede konumlandığımızla ilgili. Bildiklerimizi 
hayatta gerçek yükü taşıyacak şekilde kullanıp, 
kullanmadığımızla ilgili. Bir de benimle ilgili 
sorulan sorularda çoklu yazan birisi olmamdan 
ötürü “Kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz?” 
gibi bir soru vardır. Çünkü şiir yazıyorum, bir 
hikâye kitabım var. Hikâye kitabım sevilerek 
okunuyor hâlâ. Ben bu anlamda kendimi Tanzi-
mat’tan itibaren devam eden şair, kültür adamı 
tipolojisine uygun buluyorum. Çünkü genel 
olarak çoklu yazma bizde bir gelenektir. Bugün 
genç aydınların, şairlerin, yazarların en büyük 
sorunlarından bir tanesi; çoklu okumaya kapalı 
olmaları ve disiplinlerarası düşünme yoksun-

luğu. Biraz da bundan dolayı güçlü muhalif bir 
alan oluşmuyor Türkiye’de. Çoklu yazmanın 
zararlarının yanı sıra faydasının da olduğunu 
düşünüyorum. Çok isteyerek yaptığım bir şey 
de değildi. Yazma arzumun kendi içinde par-
çalanmasından doğan bir şeydi. Bir de benim 
kaderimi paylaşan bütün aydınlar bence yaşam-
larının ortasından bir kırmızı çizgi geçmiş gibi 
taşra-kent yolculuğuna çıktıkları için  yıllarca 
süren bu mekânsal dönüşüm, bu gelenek dönü-
şümü ve bu yabancılaşma serüvenin bizim için 
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu değişimin ve  
bu dönüşümün benim yazma serüvenimi belirgin 
bir şekilde etkilediği kanaatindeyim. Metropolde 
kendine özgü hayat oluşturmaya çalışan muhte-
melen de oluşturan birisine dönüştüm. Aslında 
özne olan yaşamımızın ana hikâyesi budur. Natu-

ral doğadan, parklara yapılmış bir yolculuk. 

İnsan her şeyini mekan içerisinde 
mühürler

“İstersen baştan alalım. İşte dünya şurada, işte 
sen buradasın. Hangi şehre kahretsen yolun hep 
ona çıkar.”  Kahrettiğiniz ve yolunuzun hep ona 
çıktığı şehir neresi? 

Belki hangi şehir değil bir şehirdir o. İnsan her 
şeyini mekan içerisine mühürler. Mekan olma-
dan kolay kolay hatırlayamaz, zincirini kuramaz 
ve bağlamlarını oluşturamaz.  Bu bağlamda ev, 
mahalle, kent bizim aslında hayat ile kurduğu-
muz ilişkinin kitabesi gibidir. Ona bakarız ve 
ondan okuruz her şeyimizi. Aslında bu biraz 

Türk Şenliği, küresel şenlikten farklıdır

Geçtiğimiz günlerde Twitter’da 52 tweetlik bir seri yaptınız. Bu seride “Türk Şenliği”nden bahsettiniz. Nedir Türk Şenliği? Edebiyat, 
sinema, mimari ile ilişkisi ne? 

İlk defa burada söyleyeyim. 52 yaşındayım ve 52 tane tweet attım. Kendimce böyle bir şey yaptım. Başlangıçta niyetim yüze kadardı 
ama sonra insanları da çok bıktırmayayım diye kendi yaşım kadar attım. Şimdi Türk Şenliği kavramını açalım. Ben aslında küresel 
bir şenliğin zaten içinde olduğumuzu biliyorum. Yani birileri şunu söyleyebilirler; kapitalizm, emperyalizm, dijital kültür ile beraber 
zaten küresel bir şenliğin içindeyiz. Küresel bir şenliğin  içinde bir Türk Şenliği’nden bahsetmenin anlamı nedir? Bu yaklaşım doğru 
olabilir.  Ama ben Türk Şenliği’nin küresel şenlikten farklı yanlarının olduğunu düşünüyorum. Türk Şenliği son yirmi yılda zirve yaptı. 
Aslında kırk yıldır devam eden bir şenlikleşme süreci var. Şenlik dediğimiz şey; şeylerin, nesnelerin, sözcükleri  değeri ve bağlamından 
koparak tamamen malzemeleştirilmesi ile alakalı bir şeydir. Yani şeylerin doğası ve onları tanımlayan isimler birbirinden kopar. Artık 
Tanrı eski inanılan Tanrı’ya benzemez hale gelir. Bir piyasa değeri oluşur Tanrı’nın.... İnsanlar onun ismini andıklarında işlerinin 
daha iyiye gideceğini düşünürler. Tanrı’nın gökten yere indirilmesi, kapitalizmin ana taşıyıcılarından birisi haline getirilmesidir. 

Kökeninden koparılmış duygular

İktidar olanaklarından sonra insanlara telkin edilen kavramların tam tersi işlemeye başladı. Burada gösteren ve gösterilen ilişkisi 
üzerinden bir şeyler söylemek lazım. Gösteren için gösterilen her zaman daha açık alanda bulunur ve rahat tanımlanır. Doğal ola-
rak biz gösterenin gerçekte kim olduğunu tanımlayamayız. Onu tanımlayabilmemiz için gösteren olmaktan çıkıp gösterilen olmaya 
dönüşmemiz lazım. Süreç içinde gösteren gösterilene dönüştüğünde biz bu durumu daha kolay tanımlayabilir hale geldik. Bu durum 
anlamlar dünyasını büyük oranda felce uğrattı. Kökeninden koparılmış duygular gerçekmiş gibi yutturulmaya çalışıldı. Bu “-mış” 
gibi yapılan yeni bir evrendir.  Türk tipi simülasyonun da ilk evresidir. Bir şey artık o değildir ama o gibi gözükmeye başlar. Bu bağ-
lamda bir panayır duygusu da oluşturmak lazım. İnsanların en azından bu durumu çözmemeleri için güçlü bir yanılsama bölgesinin 
oluşması lazım. Burada tarih devreye giriyor. Bir yandan bugünün teknolojik buluşu, bir yandan Osman Bey’in oğluna söyledikleri, 
bir yandan Abdülhamit’in Yahudi ile konuşması bir yandan da aslında her şey kendisi olmaktan çıkarıldığı için şenlikte büyük bir 
tezgah malzemesine dönüşür. Şenlik dediğimiz şey devasa bir tezgahtır. Her şey kökeninden koparılarak egemen bir ses tarafından 
oraya dizilmiştir. Bizi bu topraklarda bin yıldır diri tutan şey, şeylerle onları temsil eden bağlantının kopmamış olmasıdır. “Aziz Allah” 
denildiğinde insanlar gerçekten derin bir hürmet duyarlar. Eğer bu toprakların bir geleceği olacaksa şeylerin şenlikleşmemesine bağlı 
olacaktır. Bir yurtsever olarak Türk coğrafyasında şeylerle o şeyleri temsil eden sözcükler arasındaki uçurumun büyümemesi için 
mücadele ediyoruz. Yani gerçekten hakikate giderken, gerçekten şenliğe doğru gidenlere isterseniz gelin gerçeğe dönelim diyoruz. 

ironik bir şekilde beni eski çağ şehirlerine de 
götürüyor.  Eski çağ şehirlerinde her şey iri 
taşlarla duvarlara yazılırdı. Ben bu şehirlere 
“yazı kent” diyorum. Kitabın şehirden henüz 
ayrışmadığı ve hatıraların şehrin sütunlarına 
işlendiği dönemler. Bugün bile arkeolojik kazı-
larda bazen yazılı taşlar çıkar. Ben hep merak 
ederim orada ne yazıldığını. Bundan dolayı 
insanın mekânla ilişkisi insanın hatırlamayla 
da ilişkisinin bir şartı aslında. “Hatırlıyor 
musun şu tren garında karşılaşmıştık?” diyo-
ruz yani bir mekân üzerinde hatırlamalarımızı 
temellendiriyoruz. Bir şeye kahretmek bütünü 
ile küsmek ve sırtını dönmek anlamına gelmi-
yor. Galiba kahrettiğimiz şeylerde alttan alta 
bizi ona bağlayan, içten içe bizi ona yeniden 
döndürecek duyguyu da taşıyor. Onun için ben 
kahretmeye bir olumsuzluk değil de bir çare-
siz küskünlük bağlamanında yaklaşıyorum. 
Kahırlı olan kahırlandığı şey ortadan kalktı mı 
diye de merak eder. Hep oraya dönük bir arzu da 
vardır. Kahırlı şehir bizden bir şeylerin kaldığı, 
bize bir teklifin olup olmadığını sorguladığı-
mız bir şehirdir. Daha da ağırını söyleyeyim: 
bizde bıraktığı yarayı tedavi edip etmeyeceğini 
merak ettiğimiz bir şehirdir. Ona pansuman

 arzusu ile geri döneriz. “Kahretmek” bizim 
dilimizde çok özel kelimelerden bir tanesidir. 

Bir yolun ebedi mahkumuyuz

Taşra-şehir geriliminiz sürüyor mu?

Biz bir pencerenin, bir yolun ebedi mahkumu-
yuzdur. Pencereniz kırlara bakıyorsa ileride 
olaylara bakışınız farklı olacak, pencereniz 
küçük bir parka bakıyorsa da başka olacak, 
pencereniz karşı evin penceresine bakıyorsa 
bambaşka olacak. Çocukluğumuzun penceresi 
ebediyen bizim içimizde her şeyi onaylayan, 
yoksunlaştıran ve de zenginleştiren bir göz ola-
rak devam eder. Bundan dolayı geride kalan 
bir şey yoktur. Hep bizimle beraber var olan 
zaman zaman boğazımızı sıkan zaman zaman 
da ferahlatan bir şeydir çocukluk. Çocukluk da 
mekânsal olarak tasavvur edilen bir şeydir. Ev 
bizimle hep gelir. Elbette benim çocukluğum, 
benimle beraber her yere geliyor. Ben büyük bir 
kentte bir karmaşa içerisinde bazen çocukluğu-
mun penceresinden baktığım için şaşırdığım 
ve gerildiğim zamanlar oluyor.

Altını çizdiğinizde kalbinizi sızlatan  
o satır neydi? 

Bu soruya çok dolaylı bir cevap vereceğim. 
Çünkü sorunun cevabını içeren belleğimde 
hazır bir satır yok. Benim “Altı Çizilmiş Satır-
ların Güzelliği” isimli bir denemem var. Aslında 
altı çizilmiş satırlar üzerine düşündüm. Bir gün 
17-19-20 yaşında altını çizdiğim satırlara bak-
tım. Zihinsel yolculuğum ile altını çizdiğim 
satırlar arasında doğal olarak bir paralellik var. 
17 yaşında altını çizdiğim satırlar 50 yaşında 
beni gülümsetiyor. Bu gülümse küçümseme 
değil. Şunu söyleyebilirim: benim hayatım 
altı çizilmiş satırların eklenmesinden oluşan 
metne benziyor.

Türkiye kendi modernleşmesini 
inşa etmeye mecbur

Yeniden Türk Modernleşmesi ne zaman  
gerçekleşir?

Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ediyo-
rum. Bu önemli bir soru çünkü. Bir şeyleri 
eleştirdiğiniz zaman insanlar ister istemez 
“Herkes eleştirilecek bir şeyler buluyor siz de 
buluyorsunuz” gibi bir çerçeveye oturtuyor bazı 
eleştirileri. Ben tarihin şu anında bu toplumun 
ihtiyaç duyduğu şeyin ne olduğu üzerine bir 
şair ve aydın olarak uzun zamandır düşünüyo-
rum. Kötüye gittiğini düşündüğünüz durumlar 
varsa neyden dolayı kötüye gittiğini irdelersi-
niz. Siz bir özne olarak 2022 yılında kültürel ya 
da politik bir şey düşünmeye başladığınız da 
bu ırmağa bir yerinden katılıyorsunuz. Türk 
yerlileşmesi dediğinizde de yüz elli yıllık bir 
serüveni hesaba katmanız lazım. Geçmiş 
müktesebatın, geçmiş sevgisinin masaya yatı-
rılması lazım. Genel olarak alafranga-alaturka 
didişmesini Türk toplumu taşıyamaz hale geldi. 
Aydın bu tartışmada güçlü kanonik yükün 
altına da girmiyor. Namık Kemal’den başlayan 
Ahmet Mithat’tan devam eden bugün Orhan 
Pamuk’a uzanan devasa bir kültürel bölge var. 
İlginçtir ki bu çatışmayı yürüten insanların 

önemli bir kısmı ana kanonik bölgenin kültürel 
yükünü yüklenmedikleri için zihinsel olarak 
zayıf kalıyor. Buradan aslında Türkiye’nin 150 
yıldır zihinsel olarak zayıf insanlar üzerinden 
bir çatışma yürüttüğünü söylemek mümkün. 
Bizim artık bir başka aşamaya geçmemiz 
lazım. Yerli malzemeyi önemseyen, hesaba 
katan; Türki Müslümanlığı artık merkezde 
tutan ve  onun bizim  koruyuculuğunu üstlenen 
aksiyona geçmemiz lazım.  Burada ezan sesine 
çok özel bir anlam atfediyorum. Son zaman-
larda Arap usulü ezanlar çoğalmaya başladı. 
Basitmiş gibi gözüküyor ama bence tarihsel 
bir kırılmadır. Bütün bu süreçleri hesaba kata-
rak Türkiye’nin kendi modernleşmesini inşa 
etmeye mecbur olduğunu düşünüyorum. Tarih 
yenilenme arzusu ile dopdoludur. Bir toplum 
ancak kendisine saygı duyarak tarihin yeni-
lenme arzusuna karşılık verebilir. Bugün yeni 
Türk Modernleşmesini başlatmak için sayısız 
insan malzemesine sahibiz. Halkın okullaşma 
oranı arttı. Herkes en az ortaöğretim mezunu, 
her ilde üniversiteler var, üniversite eğitimi 
alan kişi sayısı arttı. Bu insanlara kendileri 
için düşünmeyi ve aynı anda dünya hakkında 
düşünmeyi eş zamanlı olarak bir biçimde telkin 
etmeliyiz. İşte bu yeniden Türk Modernleşme-
sinin gerçekleşebileceğinin de ilk adımı olur.
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B ir süredir dünyanın gündemine oturmuş son yıllarda da Türkiye’de konuşulmaya 
başlanan 3. nesil kahve ve kahveciliğin ne olduğuna baktığımızda 1. ve 2. nesil 
ne oluyor o zaman diye bir soru geliyor aklımıza. “Kalite sınıflandırması olan bu 
nesillendirme çalışmasına bir dördüncüsü eklenecek mi?” sorusunu da sormuyor 

değiliz. 4. nesil olur mu sorusu biraz sonraya kalsın. Biz bu 3 nesli  Sam Çeviköz, Cenk R.  
Girginol ve Yunus Çakmak’la konuşalım. 

(Kahve Danışmanı & Gastronomi Yazarı & 
Okan Üniv. Öğrt. Görevlisi)

  500 yıldır var olan bir kahve  
kültürü

Yurt dışında hayatın içine nerdeyse temel ihti-
yaç maddesi olarak dahil olmuş, alışkanlık 
haline gelmiş bir içecek kahve. Biz de özellikle 
1926 yılından sonra hayatımıza giren çay gibi 
düşünülebilir. Ama 500 yıldır da var olan bir 
kahve kültürümüz olduğu düşünüldüğünde 
vazgeçilmezimiz olan metalardan da bir tanesi 
yorumu yanlış olmaz.

  Telvesi ile sunulan kahvenin baş-
rol olması pek de mümkün değil

Avrupa’da yayılan kahvenin özellikle 1900’lü 
yılların başında espresso ağırlıklı bir tüketim 
pazarına dönüşmesi, İtalyanların bu konudaki 
atak ve baskıları ile bizim o dönemler içinde 
çok fazla amaç edinmememiz, Türklerin kahve 
kültürüne dünyada çok rastlamamamızın ana 
nedenler olarak sıralanabilir. Şimdi ise Türk 
kahvesinin yaygınlığında ciddi bir artış olsa 
da telvesi ile sunulan bir kahvenin içim alış-
kanlıkları arasında yerini başrol olarak alması 
pek de mümkün değil gibi duruyor. Buradaki 
amaç özellikle Türk kahvesi makineleri ve 
doğru tatlara sahip Türk kahveleri ile dünya 
pazarının içinde ulaşabilir ve sürdürülebilir 
bir yer bularak adım adım ilerlemek olacaktır. 
Türkiye pazarı içinde genel yapıya bakıldığında 
Türk Kahvesi açık ara içim alışkanlıklarımız 
ve kişi başı kahve tüketimimiz içinde açık ara 
önde. Kolay kolay da yetişebilir rakamlar değil. 
Fakat açılan butik kahve mağazaları ve ulusla-
rarası zincir kahve dükkanları ile Türk kahvesi 
dışındaki kahvelerin içim adetlerinde ciddi 
bir artış söz konusu. Bu da topyekûn tüketim 
miktarı ve sektör içindeki pazarı hem tüketim 
hem de maddi ve ekonomik yönden büyütmeye 
devam ediyor.

  “Gelecekte kahve tat testleri 
daha iyi oturmuş bir kitle olacak”

3. nesil kahve için tanımlayıcı bir tabir diyebili-
riz. 1.Nesil hazır & instant çözünebilir kahveleri, 
2. nesil endüstriyel espresso ve bazlı içecek-
ler ile geleneksel ve klasik sayılan demleme 
kurallarını içeriyor. 3. nesil de kahvenin hangi 
tarladan geldiği, hangi proseslerden geçti-
ğinden başlayarak hangi demleme yöntemi 
ile daha iyi demlenip nasıl tatlar alacağımız 
sorularını yanıtlayan daha detaylı ve kişisel-
leştirilmiş kahve deneyimi diyebiliriz. Burada 
demleme ekipmanları ve kahvenin doğru 
işlenmiş taze kavrulmuş özelliklerini tam his-
sedeceğiniz bir sonuç ilişkisi ön planda. Pour 
Over Filtre kahve yöntemi bu tanımlamanın 
içindeki en popüler yöntem denebilir. Kahve-
den %100’e yakın ve kişiselleştirilmiş sonuçlar 
almayı hedefleyen kahve severler tercih ediyor. 
Gelecekte içim alışkanlıklarının daha da arta-
cağı, daha çok hayatımız içinde yer bulan bir 
kahve geleceği görüyorum. Bu hem sektörün 
ekonomik anlamda büyümesi ile ülke ekono-
misine katacağı katkı ile daha iyi bir noktada 
olacak hem de içim algılaması ve kahve tat 
testleri daha iyi oturmuş bir kitle olacağından 
dolayı daha da kaliteli arayışlar içinde farklı 
ve lezzetli kahveler içeceğiz diye bir yorumda 
bulunabilirim.

Cenk R. Girginol 

 (Kahve uzmanı & Barista eğitmeni)

  3. Nesil nitelikli kahve aslında  
bir lüks

Kahveyi nesillendirme çalışmasına için; 1. nesil 
yani granül kahve, 2. nesil zincir olan coffee 

shoplar, 3. nesil ise kullandığı ekipmanlarla 
kahveyi müşterilerine ve misafirlerin aktaran-
lar diyebiliriz. Ama şöyle bir şey var, dükkanına 
kahve demleme ekipmanı koyan herkes 3. nesil 
olamıyor. Türkiye’de demleme ekipmanı koyup 
içine herhangi bir kahve koyup ben nitelikli 
kahveciyim diyorlar bu yanlış. 3. nesil kahve-
cilik, kullandığı kahvenin nereden geldiğini 
hangi yükseklikte yetiştiğini bilen demektir. 
3. nesil nitelikli kahve aslında bir lüks, çünkü 
ticari kahvelerle zevkli kahveler arasında çok 
yüksek fiyat farkı var bunun nedeni ise top-
lanmasından bardağa kadar olan serüven. 
Bununla birlikte nitelikli bir kahvenin kav-
rulmasıyla ticari bir kahvenin kavrulması bir 
değil elbette. 

Bu nitelikli kahvelerin kimlerin tercih ettiği 
konusunda ise, beyaz yakalıların araştırmayı 
seven insanlar olduğundan dolayı onların ter-
cihi olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası duyusal 
becerilerini geliştirmek İsteyen insanlar daha 

çok seviyor ama en önemlisi taze içtiğin zaman 
farklı lezzetler almak isteyen insanlar tercih 
ediyor. 

  Kahve, çaya yaklaşmış 
durumda

Kahve kültürümüzü yurtdışı ile kıyasladığı-
mızda aralarında uçurum kadar fark olduğunu 
görürüz. Bizde sabah kalkıldığı zaman Türk 
kahvesi ya da çay içilir, onlarda ise espresso 
ya da filtre kahve içilir. Aradaki fark bu ama 
şu anda da Türkiye’de görüyoruz ki kahve içim 
alışkanlığı çaya yaklaşmış durumda. Gelecekte 
Türkiye’yi kahve ile alakalı çok güzel şeyler 
bekliyor. Örneğin 5 sene önceki verdiğimiz 
barista eğimiyle şimdiki eğitim verdiğimizi 
kişi sayısı 5-6 kat arttı. Dünyanın en iyi kahve 
markaları, kahve eğitmenleri Türkiye’ye geliyor 
yani Türkiye’yi çok güzel günler bekliyor.

Yunus Çakmak

Zeher Ali ve  
Öz Kavuşmalar

Edebiyat, hayatı güzelleştiren, iyi-
leştiren, onaran yanı ile gümbür 
gümbür “ben buradayım” demeye 
devam ediyor; edecek de.

Gençlere dokunmak diye bir gele-
nek oluştu. Bu geleneğin güzel 
olduğu kadar, kısır bir döngüye 
dönüştüren yanını da görmek 
düşündürücü. Onlar için atılan 
kalabalık adımlar, has adım-
ların da duruşunu cılızlaştırdı! 
Evet, atılan her adımda hayır ve 
bereket vardır diye bir şey yok. 
İşte bu yüzden çıkan her gürültü 
anlamlı ve duyarlı bir yürüyüşün 
sesi olmuyor. İyiye, farkında-
lığa, güzele imza atmanın adı, 
projeler çevresinde gerçekleşen 
finale değil de “olsun da” felse-
fesiyle atılan adımlar olabiliyor. 
Haliyle bu süreçte geleceğe atılan 
pencerelerin çiğ bir geleceğe açıl-
masındansa ne istediğini bilen/
nitelikli duruşlara yönünü çevir-
mesi, hem ülkemiz, hem gençlik, 
hem de gelecek adına yadsınamaz 
bir hakikattir.

Davet edildiğimiz okul program-
ları ve konferanslarda minik ama 
kocaman bir boşluğun farkına 
varmanın açığını, gerçekleştir-
diğimiz yazarlık mekteplerinde 
kapatmaya çalışarak edebiyatın 
insana/hayata sunduğu güzel-
liği yine edebiyat topraklarından 
beslendiğimiz kaynak ile bir 
devridaimin parçası olmaya çalı-
şıyoruz.

Kısa bir süre önce başladığımız 
Soma Zeher Ali Yazarlık Mekte-
bi’nde de yine ilk sancımız yerli/
milli/öz kavuşmalar olacak. 
Kendi sancısını unutan toplu-
luklar, topraklarının bereketini 
samimiyetle kucaklayamayan 
tedirgin ruhlardır! Ruhları aç 
insanların bulundukları ve bulu-
nacakları ortama ne kattığına 
birçok olayda şahit olmuşuzdur. 
İşte bu yüzdendir ki gençlerin 
yaşadıkları toprakların öz değer-
leri ve kimliklerini tanımakla 
başlayacakları “yazmak” sürecini 
kalemlerinin ucundaki fısıltıyla 
birleştirdiklerinde, önce kendi-
lerini sonra da çevrelerindeki 
sesleri duyacaklarına hiç şüphe-
niz olmasın. 

Bu a rad a y a z m a k /ok u m a k 
deyince ilk kurulan cümleler 
hep gençler etrafında dönse de 
bu işin zamanında şans tanın-
mayanlar kısmını da başka bir 
yazımızda işleyeceğiz. Sandık-
larında mektuplarını saklayan 
insan kadınlardan, ceplerinde 
evlatlarının geleceğini saklayan 
babaların onurlu susuşlarına 
kadar birçok saklı yeteneğidir 
aslında bu sesleniş.

Evet, ne diyorduk?  Yazarlık 
okulları yazar yapmaz! Potan-
siyellerinin farkında olan ya da 
olmayanın yollarına, mürekkep-
ten/hayâl gücünden/hakikatten/
adanmışlıktan beslenen destekle-
rin adresini verir; verdirir… 

Biz de önceki yazarlık mektebi 
projelerimizde olduğu gibi şim-
diki Soma Zeher Ali Yazarlık 
Mektebi’nde de aynı düstur eşli-
ğinde yazmak eyleminin, amacı 
sonucuna nikâhlı yürüyüşleri 
yapmaya devam diyoruz…

1. nesil dediğimizde aklınıza 
en hızlı kahve yapım şekli 
gelmeli diyorlar. Sıcak su ve 
1 paket toz haline getirilmiş 
-ki burası ilginçtir- kahvenin 
birleşimiyle elde ettiğimiz 
benim ve birkaç hatırı sayılır 
insan için kahve bile denme-
mesi gereken içim şekli. 2. 

nesilde ise şimdinin markalaşmış, neredeyse bir statü 
belirtisi haline getirdiğimiz zincir kahveleri karşımıza 
çıkıyor. Genellikle espresso bazlı kahvelerin olduğu bu 
nesillendirmede işin rengi, bu güzel demlenmiş kahve 
çekirdeklerine aromalar, şuruplar girince değişmeye 
başlıyor.  Yine kahve niteliğini kaybediyor desek hata 
etmiş olmayız sanırım.

Evet, sanırım asıl konumuz 3. nesil kahveye gelebiliriz 
artık. Bir şeyin üçüncüsü gelmişse herhalde birinci ve 
ikincinin daha geliştirilmiş versiyonudur diyoruz ve 
yanılmıyoruz. Burada da “nitelikli kahve” diye bir kav-
ram karşılıyor bizi. Önce bu soruyu sormakla başlıyor 
sonrasında ise varsa eğer 3. nesil kahve kültürünü sora-
rak devam ediyoruz. Puanlamaların havada uçuştuğu, 
işin tarlasına kadar inildiği bir alandan bahsediyoruz. 
Tabii yine akıllarda tek soru olmazsa olmazımız bizim 
Türk kahvemiz bunun neresinde?

Kahvenin nesillendirme çalışmasından kahve içim 
kültürüne, nitelikli kahvenin ne olduğundan Türk kah-
vesinin bu pazardaki konumuna kadar yeni nesil kah-
ve ve kahveciliğe dair her şeyi konuştuğumuz bu habe-
ri bir Türk kahvesi eşliğinde keyifle okumanızı tavsiye 
ederek alanında uzman Sam Çeviköz, Cenk R. Girginol 
ve Yunus Çakmak’a  bir kulak vermeye ne dersiniz? 

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

Kahve değil
üçüncü nesil 
kahve (Kahve gurusu & Barista eğitmeni &  

Federal Coffee Company ve Moc Coffee  
Roastery kurucusu)

  “Türk kahvesi yarışması var”

Türk kahvesi bilinenin aksine aslında dün-
yaya tanıtılıyor. Birçok ülkede Türk kahvesi 
servis edilmekte. Hatta uluslararası yapılan 
kahve yarışmalarında bir kategori de Türk 
kahvesi yarışmasıdır. Kategorinin bile ismi 
bu ise başarısız olduğunu düşünmüyorum. 
Amerika’da Gizem Hanım, Turkish Coffee Lady 
olarak bütün Amerika’ya Türk kahvesini tanıt-
maya devam ediyor. Birçok Türk markası çok 
iyi kahve makinaları çıkartarak bunları dün-
yaya satıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 5 sene 
önce ülkemizde Türk kahvesi komitesi kuru-
larak yurtdışı ayağını da geliştirdiğine tanık 
olduk. Herhangi bir turist arkadaşımıza Türk 

kahvesini sorsak serçe parmağı kalkık şekilde 
içiş şeklini gösterir bize. Daha da ilerleyece-
ğimizi düşünüyorum. Türk kahvesi içmek bir 
seremoni gerektiriyor. Çikolatası, lokumu, suyu, 
sodası, kahve bitince telvesi ile fal bakılması. 
Aslında zamanımızı eğlenceli hale getiren bir 
içecek. Hızlı al git kavramı bu içeceğe saygı-
sızlık olur. 

  “Birkaç sene içinde yurtdışı  
kültürünü geçeriz”

Biz aynı zamanda çayı da çok seven bir mil-
letiz, çok önceden sadece kahve içen bir 
millet bir anda çayı da çok sevdi. Bu yüzden 
yurtdışına nazaran içtiğimiz kahve miktarı 
hala çok çok az.  Her geçen gün yeni açılan 
kahvecilerin sayısı artmakta ve hepsi full 
servis veriyor, birkaç sene içinde yurtdışı kül-
türünü yakalarız ve geçeriz.  Farklılıklarımız 
biraz daha kavurma üzerine aslında kuzey 
ülkeleri bizim çay içişimiz gibi kahve içiyor 
bu yüzden de kahveyi daha açık kavururlar. 
Bunun nedeni mideyi rahatsız etmeyip sürekli 
kahve içmelerine neden olması. Bizim kültü-
rümüzde “bir acı kahveni içeriz” deyimi var. 
Kahveyi sert seviyoruz ve bu da gün içerisinde 
kahve içme miktarımızı aslında azaltıyor. En 
büyük farklılık kahveyi döviz olarak almamız. 
Yurtdışındakilerin harika kahveleri alabilme 
güçleri var ancak biz o kahveleri aldığımızda 
bir kahvenin sadece maliyeti 80-90 TL tutuyor 
bu olayda bizleri aslında biraz geride tutabiliyor.

  “Bir kere deneyince  
vazgeçemezsiniz”

3. nesil kahve dediğimiz durum aslında tüke-
ticinin bilinçlenmesi için ortaya çıktı. Nitelikli 

kahve tanımını 3. nesil kahveler için kullanıyo-
ruz. Nitelikli kahve dediğimiz ise, tüketicinin 
kahvenin nerden geldiğini, hangi toprak yapı-
sından yetiştirildiğini tadım notlarını açık 
şekilde bilmesi diyebiliriz. Bir kahvenin nite-
likli olması için bir komite diğer bir adıyla 
SCA (Speaciality Coffee Association), kahveyi 
puanlıyor. Nitelikli kahvenin ilerlemesi ve tüm 
dünyaya öncülük ederek gelişmesini kontrol 
altına alan bu kahve komitesi, verilen bu puan 
85 üzeri olduğunda nitelikli kahve tanımına 
uyuyor diyebiliyor. Kimlerin tercih ettiği sorusu 
ise açıkça şu, bir kere iyi kahveyi içen herkes 
eskiden içtikleri kahveleri sorguluyor. Bir kere 
deneyince vazgeçemezsiniz.

Zaten tüketici yavaş yavaş evinde kahve 
kavurmaya başladı. Micro roasting yapan, 
telefonunuz ile kavurmayı takip edebildiğiniz 
mükemmel kavurma makinaları çıktı. Çoğu 
insanın evinde en az bir demleme yöntemi 
var. Benim öngörüm 10 yıl içinde tüketici yeşil 
çekirdek tedarikçilerinden direkt yeşil çekirde-
ğini alıp kendi kavurup kendi demleyecek. Bu 
haz ve keyif anlatılmaz. Tabi ben bunu yaşa-
yabiliyorum darısı başınıza.

Sam Çeviköz

K Ü L T Ü R  S A N A T

M E H TA P  A LTA N
m.altan@litrossanat.com 
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Bu sayımızda “Anadolu’nun Manevi Irmağı Yunus Emre”, 
“Asım-Özlenen Gençlik”, “Benim Adım Çanakkale”, “Kitap 

Kitabı Çağırır”, “Gönül Gözü Gönül Sözü”, “Yunus Emre 
Menkıbeleri”, “Şairin Şiirle İmtihanı”, “Yunus Emre’nin 

Dostları”, “Bursa’nın Yunus’u Âşık Yunus”, “Dilim Ol 
Söyle”, “Ateş Denizi”, “Bir Irmak Düşü” ve daha 

birçok eserin sahibi, öğretmen, yazar, şair 
ve araştırmacı Mustafa Özçelik’e “Yunus 

Emre’yi hangi kitaplardan okuyalım?” 
diye sordum. İşte aldığım cevaplar: 

MUSTAFA 
ÖZÇELİK’TENtavsiyeler

YUNUS EMRE
GÖNÜL LİSANINI KURAN ŞAİR:

Surnâme  
İskender Pala  
Kapı Yayınları

Osmanlı sultanı, şehzadeleri için bir sünnet 
düğünü tertiplemiştir. İstanbul’da eski saraylarla 
birlikte Atmeydanı, Okmeydanı ve Divanyolu gibi 
mekânlar seyirlik alan olarak belirlenir. On beş 
gün sürecek düğünün dillere destan olması isten-
mektedir. Her vilayetten ve her ülkeden insanlar 
davet edilir. Bu sırada üzücü bir hadise: Sadrazam 
şehit olur… Sultan düğün neşesini siyasete boğ-
durmamak adına yeni sadrazam ataması yapmaz. 
Mühr-i Hümayûnunu kime vereceğini düğünden 
sonra açıklayacağını söyler. Bu durumda on beş 
günlük düğün süreci devletlular ve davetliler için 
acımasız ve ölümcül bir iktidar mücadelesine 
dönüşüverir. Sarayda bunlar olurken sokaktan bir-
kaç öksüz ve yetim delikanlının kaderleri iktidar 
yarışındaki devletlularla kesişir.

Yollar Dönüşe Gider   
Nurullah Genç  
Timaş Yayınları

Erzurum’da hikâyelerin, masalların, destanların 
anlatıldığı, şiirlerin okunduğu, ilim dolu soh-
betlerin edildiği mütevazı ama mutlu bir köy: 
Pinaduz… Cihan Harbi bütün şiddetiyle dünyayı 
kasıp kavururken bu huzurlu köyün etrafını acı-
masız postallarıyla saran Rus birlikleri ve hain 
Ermeni çeteleri. Pinaduz’u ve köyün delikanlısı 
Bekir’i bekleyen felaketler. Rusların esir aldığı 
Bekir hastalığı, işkenceyi, ölümü, soğuğu, açlığı 
yaşar; insanlığı sorgular, imanına sığınır. Ve 
unutulmaz bir esaret destanı başlar. Ölümün ve 
yokluğun kucağında imkânsız bir aşk hikâyesi 
dahil olur bu destana. Bekir’in ise gönlünde sonu 
bilinmeyenlerle dolu, başarması pek de mümkün 
görünmeyen ama her şeyden çok istediği “dönüş” 
vardır.

İskendernâme 
Genceli Nizamî  
Dergâh Yayınları

Nizamî’nin en son kaleme aldığı, ustalık dönemi 
eseri İskendernâme, “Şerefnâme” ve “İkbâlnâme” 
başlıklı iki bölümden ve toplam 10.516 beyitten 
oluşmaktadır. İskender’in hayat hikâyesinin 
ayrıntılarıyla aktarıldığı bu eserde; tarihî, kültürel, 
edebî, mitolojik birçok unsur bir arada işlenmiş-
tir. Nizamî’nin, İskender’i üç temel özelliğiyle 
“hükümdarlığı”, “bilgeliği” ve “peygamberliği”yle 
öne çıkarması dikkat çekicidir. Özgün dilinden 
tam metin olarak Prof. Dr. Nimet Yıldırım’ın çevi-
risiyle Türkçeye aktarılan İskendernâme’nin 
başında Nizamî’nin hayatı ve eserleriyle ilgili bir 
inceleme verilmiş ve eserin sonuna bazı tarihi 
şahsiyetler, kavramlarla ilgili bir sözlükçe eklen-
miştir.

Tasavvuf Dersleri   
Süleyman Uludağ  
Sufi Kitap

Tasavvufun temel kavramları nelerdir, hangi şart-
lar altında ve ne şekilde tanımlanmıştır? Makam 
ve hal arasındaki temel farklılıklar nelerdir? Bun-
lara benzer daha pek çok sorunun ikna edici bir 
tarzda cevaplarının verildiği ve bazı detaylarıyla 
izah edildiği bu çalışma, tasavvufu merak eden, 
öğrenmek isteyen ya da bu alandaki malumatını 
bir üst seviyeye taşımak isteyenler için oldukça 
ideal bir rehber kitaptır. Türkiye’de tasavvuf saha-
sında uzun zaman boyunca dersler vermiş, çok 
sayıda öğrenci ve uzman yetiştirmiş ve özellikle 
en temel tasavvufi klasik eserleri dilimize kazan-
dırmış olan Prof. Dr. Süleyman Uludağ’ın vermiş 
olduğu tasavvuf dersleri için tuttuğu özel notlarını, 
Dr. Mehmet Bilal Yamak yayına hazırladı.

Y E N İ  Ç I K A N L A R
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Yunus Emre Divanı   
N. Ziya Bakırcıoğlu  
Ötüken Neşriyat

Yunus Emre, yalnızca tarihimizin ve edebiyatı-
mızın önemli şahsiyetlerinden biri değil, aynı 
zamanda ruhumuzu besleyen, ruhumuzu besle-
yen Türkçemizi işleyen; Türklüğün binlerce yıllık 
tarihinde onu bambaşka bir mânâ iklimine sevk 
eden pakça sesimiz, erce duruşumuz, erence duyu-
şumuz, yâni Türk’ün bizâtihi kendisidir. N. Ziya 
Bakırcıoğlu’nun büyük bir titizlikle hazırladığı 
Yunus Emre Dîvânı’nda; Yunus Emre’nin şiirle-
rinin yanında Ârif Nihat Asya, Mehmet Kaplan, 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurettin Topçu, Mümtaz 
Turhan, Nihad Sami Banarlı gibi ilim ve edebiyat 
dünyamızın mümtaz temsilcilerinin Yunus Emre 
ve şiirleri hakkındaki ufuk açıcı değerlendirme-
lerini de okuyacaksınız.

Anadolu’nun Gönül Dili:  
Yunus Emre 
Mustafa Özçelik  / Muhit Kitap

Yunus Emre, Türk edebiyat ve düşünce hayatının 
en zirve isimlerinin başında gelir. Denilebilir ki 
bu anlamda hem kendisinden istifade edeceğimiz 
hem de büyük bir onurla bütün bir dünya insan-
lığına sunabileceğimiz bir değerimizdir. Yunus 
Emre, işte bu özelliğinden dolayı asırlardır hep 
hayatımızın merkezinde oldu. Şiirleri hem tasav-
vuf muhitlerinde hem de aydınlar ve halk arasında 
Türkçenin birer şaheseri olarak okundu, sevildi. 
Türkçe, onunla yepyeni bir şiir ve tefekkür diline 
dönüştü. Anadolu, yaşadığı çağın karanlığın-
dan onun diriltici soluğuyla ayağa kalktı. Yunus 
Emre’nin etkisi en çok da Türk şiiri üzerinde 
görüldü. O, bir şiir mektebi kurdu. Kendinden sonra 
gelen şairler, onu bir “pir” bilerek hem şekil hem 
öz anlamında onu örnek aldılar. Böylece ortaya 
Yunus Emre merkezli bir Türk şiiri çıktı.

Yunus Emre’nin Şehirleri   
Mustafa Özçelik  
Muhit Kitap

Yunus Emre, bütün bir Anadolu’yu sevgiyle 
mayalamış bir ruh kahramanıdır. Milletimiz de 
ona duyduğu sevgiyi somutlaştırmak için Eski-
şehir’den Karaman’a, Aksaray’dan Erzurum’a, 
Isparta’dan Ordu’ya pek çok yerde adına makam 
dediğimiz türbeler inşa etmiştir. Bu şehirlerin 
her biri önemlidir. Zira hepsi onun şehirleridir. 
Her birinde Yunus’tan bir iz, bir hatıra mevcuttur. 
İşte bu kitap, bu şehirlerin hikâyelerini anlatmayı 
amaçlıyor. Derdimiz Yunus Emre’yi şu veya bu 
şehre ait göstermek değildir. Çünkü onun asıl yeri 
gönüllerdir. Asıl mesele mezarının nerede olduğu 
değil onun kim olduğu ve ne söylediğidir. İşte bunu 
anlamak için bu şehirlerdeki Yunus Emre hikâye-
lerinin peşine düştük. 

Yunus Emre ile Aşk Yolculuğu   
Mustafa Tatcı  
H Yayınları

“...Kısacası mutasavvıf Yûnus, Cumhuriyet dönemi 
aydınlarının yazdıkları eserlerde üç dünya görüşü 
ile karşımıza çıktı: muhafazakâr-dindar Yûnus, 
muhafazakâr ve milliyetçi (Türkçü) Yûnus, din-
ler üstü veya Tanrı’yı insanda gören hümanist 
Yûnus. Hakikatte Yûnus bunların hiç birisi değildi. 
Zira o, dini dar bir İslâmcı değil, Müslüman bir 
mutasavvıftı. Zira o, Arapçaya tepki olsun diye 
Türkçe söylemiş değil, anamız ve atamız anlasın 
diye Türkçe söylemişti. Zira o, Rabbülâlemîn olan 
Allah’ı “Rahmetenlilâlemîn” olan Resûl-i Ekrem 
gibi anladı da “Hakkı gerçek sevenlere cümle âlem 
kardaş gelir!” dedi. İnsanı Tanrı’nın yerine koyan 
veya kendilerini “Tanrıtanımaz birer insan sever” 
diye tanıtan hümanistler gibi düşünmedi.”

Ö N E R D İ K L E R İ M

1 2 3 4
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H A L İ L  İ B R A H İ M  AY GÜ L

K İ T A P L I K

Şiirlerinden hareketle adının Yunus olduğunu bildiğimiz ve kendi-
sini birçok kereler Miskin, Derviş, Âşık, Koca, Bîçâre gibi vasıflarla 
anan Yunus’un bir diğer adı da “âşık” manasını ihtiva eden “Emre”dir. 
Rivayetlere göre miladi 1238 yılında dünyaya gelmiş ve Anadolu Sel-
çuklu Devleti’nin dağılmaya ve birçok Türk beyliğinin ortaya çıkmaya 
başladığı bir dönemin gönül erlerinden Taptuk Emre’nin dergâhında 
yetişmiştir. Tarihte bilinen ilk Türk mutasavvıfı Ahmed Yesevî ile 
başlayan tekke-tasavvuf edebiyatı geleneğini sürdürmüş olan Yunus 
bu sahada şüphesiz en iyi eserleri vermiştir. Bu eserler günümüzde 
canlılığını ve güncelliğini halen korumaktadır. Yunus’un, şiirlerinde 
kullandığı lisan 13. yüzyıl lisanı olmasına rağmen yedi asır içeri-
sinde her daim anlaşılan, benimsenen, kabullenilen ve Türk dilinin 
yönelimini tayin eden bir lisan olmuştur. Hatta Yunus’tan beridir kul-
landığımız lisanın adı: Yunus Türkçesi’dir. Kendisinden sonra gelen 

tekke-tasavvuf şairleri de Yunus’un lisanını ve üslubunu benimseye-
rek onun çizgisinde hareket etmiş ve ondan beslenmişlerdir. Yalnızca 
halk şiiri geleneğini değil Divan edebiyatını ve temsilcilerini de tesir 
altında bırakmıştır. Moğol istilasının dünyayı kasıp kavurduğu yıllar 
Türkistan’dan büyük kitleler Anadolu’ya mecburen göç etmişlerdir. 
Bu göçenlerin içinde Ahmed Yesevî ocağında pişen çok sayıda gönül 
eri de bulunmaktadır. Türk milletinin dimağında önemli bir yeri olan 
Hacı Bektaş-ı Velî bu gönül erlerindendir. Yunus, evvela Hacı Bektaş-ı 
Velî’nin dergâhına yüz sürmek istediyse de diğer bir gönül eri Taptuk 
Emre’ye sevk edilmiştir. Yunus bu dergâhta Taptuk Emre’nin tabiri 
ile “Bizim Yunus” olur. Taptuk Emre gibi o da “Emre” olur. Yunus’un 
şiirleri 7 asrı aşkın bir süredir Türk milletinin dilindedir. 3000 küsur 
şiirinin birçoğu bestelenmiş ve camilerde, tekkelerde bir amentü gibi 
okunmaktadır. O derece ki hatırında hiçbir dize dahi barındırmaya-

nımız bile mutlaka Yunus’tan birkaç dize bilir. “İlim, İlim Bilmektir”, 
“Şol Cennetin Irmakları” yahut “Bana Seni Gerek Seni” ilahileri ya şiir 
yahut ezgi formunda mutlaka hafızalarımızda yer etmiştir, biliriz. 
Türk Edebiyatı tarihinde hece veznini ustalıkla ve en güzel şekliyle 
kullanan Yunus aynı zamanda Dîvan Edebiyatı vezni olan aruzu da 
ustalıkla kullanmıştır. “Divân”ı aruz ve hece vezinleri ile yazdığı tüm 
şiirleri ihtiva etmektedir. Bunun dışında “Risâletü’n-Nushiyye” adlı 
mesnevî tarzında bir öğütler kitabı da neşredilmiştir. 700 yıldır Türk 
milletinin gönlünde taht kuran Yunus Emre’nin 1328 yılında vefat 
ettiği düşünülmektedir. Halkın teveccühü sebebiyle Anadolu’nun 
birçok noktasında kabri ve makamı bulunmaktadır ve Yunus’a ithaf 
edilmiş binlerce sanat eseri ve edebi eser mevcuttur. Bu sayımızda söz 
konusu eserlerden birkaçına yer verdim. Aşk ile okumalar dilerim.

Yunus Emre  
Sezai Karakoç  / Diriliş Yayınları

Sezai Karakoç, Türk şiirinin önemli bir ismidir. Yakın dönem edebiyatımı-
zın bu mühim kalemi, şiir dışında hikâye, deneme, piyes, çeşitli konularda 
düşünce, hatıra ve edebiyat yazıları yazmış; ayrıca inceleme eserleri ver-
miştir. Verdiği eserler içinde inceleme kitapları ayrı bir yer tutar; zira bunlar 
sanatkârın savunduğu ideallere ve düşünce sistemine destek veren, ışık 
tutan ve Sezai Karakoç’un kültür, edebiyat ve düşünce hayatımızda yapmak 
istediklerine açıklık kazandıran eserlerdir. Sezai Karakoç’un üç inceleme 
eserinden biri olan “Yunus Emre”nin birinci baskısı Bedir Yayınevi’nce 
yapılmış, ikinci baskısından itibaren Diriliş Yayınları’ndan çıkmış olup bu 
baskısında yeniden gözden geçirilmiş şekliyle okurun karşısına gelmiştir.

Risâletü’n-Nushiyye & Yunus Emre  
Erdoğan Boz / Gazi Kitabevi

Türk Edebiyatın en büyük şairlerinden biri olan Yunus Emre’nin hayatı, 
eserleri, sanatı ve dili üzerine sayısız çalışma yapılmıştır. Öyle ki bu çalışma-
lardan oluşacak bir kaynakça kitabı hatırı sayılır bir hacimde olacaktır. Elde 
bu kadar araştırma varken Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nüshiyye’si üzerine 
böyle bir çalışmaya neden gerek duyulduğu akla gelen ilk sorudur. Çalış-
mamızın Giriş bölümde “Bu Çalışmanın Yapılış Amacı ve Yöntemi” başlığı 
altında bu sorunun cevabı uzun uzun verilmiştir. Ancak burada kısaca belirt-
mek gerekirse özellikle araştırmacıların, lisans öğrencilerinin ve nihayet 
meraklı geniş halk kitlelerinin farklı talepleri eserin yeniden çalışılması 
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
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Yunus Emre Divanı ve Şerhi   
M. Efdal Emre / Eser Kitap

Nice asırlar sonra Ana Yurt Asya’dan bir Tanrı eri doğdu. Adı doğduğu il ile 
anılır oldu. Türkler ona Ata Yesevi adını verdiler. Türkistan’da Atalar töresini 
devam ettirip, mânâ okulundan her bir yöne mânâ erleri olan Alperenlerini 
yetiştirip gönderen o idi. Anadolu’ya gelip gönülleri fethin yanında, o günün 
şartlarında gözünü daldan budaktan sakınmaz, meydanda düşmanla göğüs 
göğse savaşan bu Alperenleri idi. Onlar Ata Yesevi’nin halifeleri idiler. İşte 
böyle bir Atanın mânâ soyundan Anadolu’ya yerleşmiş, Taptuk Emre derler 
bir mânâ sultanının adı duyuldu ve o dergâha bel bağlamış, kendisinden 
önceki evliyaların vârisi, sonra gelenlerin ise çıralarını tutuşturdukları, evli-
yaların merkezi olan, Tanrının nefesi Türkmen Kocası Yunus’un meşalesi 
tüm Anadolu semalarını kapladı. 

Yeni Türk Şiirinde Yunus Emre Okulu ve Misyonu    
Hasan Aktaş  / Yort Savul Yayınları

Batı, Yunus Emre ve şiirlerini ilk defa 1438-1458 yılları arasında Osmanlı 
zindanlarında yatan bir İtalyan sayesinde tanınmıştır. Bu İtalyan’ın çevi-
rileri, 16. yüzyılın başlarında Luther, Erasmus ve S. Frank tarafından kendi 
dillerine aktarılan Avrupa’ya tanıtılır. Rönesans’ın bu üç hümanistinin 
aklına, Avrupa’yı Orta çağın skolastik karanlığından kurtaracak fikirlerin 
tohumlarının bir Türk şairi ve dervişi olan Yunus Emre tarafından atıldığı 
çok kuvvetle muhtemeldir. Onlar, dibine sülfürik asit dökülmüş ağaçlarını, 
bizden götürdükleri halis Anadolu topraklarıyla canlandırarak tarihin en 
önemli rönesans ve reformlarını gerçekleştirdiler. Toprak bizim, ağaç bizim 
fakat dibini bir türlü gözyaşlarımızla sulayamıyoruz.
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Sizi ve çaldığınız enstrüman tablayı  
tanıyabilir miyiz?

2006-2011 arasında Hindistan’da yaşadım. Tabla 
klasik bir Hint müziği çalgısı. Piyanoya eş değer 
bir vurmalı çalgı. Perküsyon vurmalı çalgılar 
demek. Sadece perküsyon enstrümanı değil, 
çoğunluğuna verilen bir isim. Benim çaldığım 
tabla ise bunların dışında bambaşka bir noktada 
duruyor. Çünkü tabla akort edilen ve repertuvarı 
olan  bir vurmalı çalgı. Bir piyanistin muhakkak 
öğrenmesi gereken bir repertuvar vardır, bir tabla 
sanatçısının da aynı şekilde bilmesi şart olan bir 
repertuvarı bulunuyor. Bunları öğrenmek ise yak-
laşık olarak 7-10 yıl arası sürüyor. Öğrenmenin bir 
sonu da yok bu arada. Her zaman öğrenci kalabili-
yorsan o zaman kendini devamlı geliştiriyorsun. 
Öbür türlü usta olduğum dediğin vakit öğrenece-
ğin hiçbir şey olmuyor.

Tabla bir Türk enstrümanı

Tabla’nın bilmediğimiz o ortaya çıkış hikâyesini 
sizden dinleyebilir miyiz?

Tabla için Hint enstrümanı diyoruz ama aslında 
bir Türk enstrümanı. Hindistan topraklarında 13. 
yüzyılda Türk asıllı müzisyen Emir Kuşçu’nun 
icat ettiği vurmalı çalgı tabla. Kudüm yerine tabla 
olsaydı Türk müziği çok daha iyi noktalara gelebi-
lirdi. Çünkü tablayı direkt olarak karar sese akort 
ediyorsun. O kadar melodik bir hale getiriyor ki 
ritmik yapıyı bile. Kudüm teknolojik olarak çok 
kısır bir enstrüman. Birçok tanburi ve udi sanat-
çının Türk müziğine en çok yakışan enstrümanın 
aslında tabla olduğunu ifade ettiklerini duydum 
birçok ortamda. Tablayla tanışan bir sürü klasik 
Türk müziği icracısı da var. Ben Emir Kuşçu’dan 
700 yıl sonra tabla çalan ilk Türk sanatçıyım. O 
yüzden de gururlanıyorum. Baba tarafı Çağatay 
Türkü Emir Kuşçu’nun. Semerkant üzerinden 
gelmişler vakti zamanında ve Hindistan’a yerleş-
mişler. O topraklarda da bu şekilde ortaya çıkmış 
tabla. Çok geniş bir konu aslında konuşmakla bit-
meyecek diyebilirim bu sanat için. Böyle kadim bir 
enstrümanı anlatmak öyle çok kolay değil keli-
melerle. 3-5 kişi bile sizlerin sayesinde bu sanatı 
görse ve öğrense bizim için kârdır bu arada.

Enstrümanı çalmak için kültürünü de 
öğrenmek gerekiyor

Tabla sizinle birlikte aslında ülkemizde de iyice 
bilinmeye başlandı?

Konya Mistik Müzik Festivali’nde çaldım. Ney-
zen Süleyman Erguner’le programlar da yaptım. 
Televizyonlarda da yayınlar gerçekleştirdik. Bu 
enstrümanı baya bir yaydık. Kitabım içerisinde 
o dönemin Hindistan Ankara Büyükelçisi San-
jay Bhattacharyya’nın sözü var “Gürkan Özkan 
sadece iyi bir müzisyen değil, iki ülke arasında 
kültür köprüsü” şeklinde onore ediyor. Kültürel 
ve akademik olarak işler yapmaya çalışıyorum. 
Üniversitelerde konuşmalar yapıyorum. Etnomü-
zikologlar çok meraklı. Bir sürü talebenin kaynak 
kişisi oldum. Bir enstrümanı çalmak onun kültü-
rünü bilmekten geçer, onun kültürünü bilmezsen 
ne çaldığını bilmezsin. Bütün enstrümanlar için 
geçerli bu. O yüzden kültürünü ve tarihini de 

öğreneceksin o enstrümanın. İşin sosyolojisini 
öğreneceksin. Bir sürü vurmalı çalgılar çalıyo-
rum. Birçok vurmalı çalgının hikâyesine kadar 
bilen ve çalan bir kişiyim.

İnternette isminizi arattığımızda kick boks 
sporcusu Gürkan Özkan da çıkıyor?

Çok sıkıntı yaşadım bu noktada. Web sitesi de 
yapamadım bu yüzden. Bazı şeyleri çok kovalamı-
yorum. Popülerlikle alakalı şeyler var ya onların 
üstüne gitmiyorum. Beni bulmak isteyen buluyor 
sizin gibi, isim ve soy isim benzerliğine rağmen.

Tablaya ilgi nasıl sizce peki eskiye göre?

Daha çok arttı diyebilirim. Sosyal medya ve 
basından ulaşarak da yazanlar olabiliyor. Tabla 
öğrenmek isteyen kişi ikinci adımda beni buluyor 
zaten.

Bütün kültürlerde ilk enstrüman 
vurmalı çalgıdır

Sizin bu merakınız nasıl ortaya çıktı?

Ben bir sürü vurmalı çalgı çaldım. 16 yaşından 
beri dünyanın her türlü müziğini dinlediğimi 
söyleyebilirim. Bali’den Fas’a, Anadolu’dan Bre-
zilya’ya bütün dünya müziklerine kulağımı açtım. 
Perküsyon insanın ilk enstrümanı. İlk kendi 
sesini keşfediyor, sonra vurmalı olarak vücu-
dunu keşfediyor. Bütün kültürlerde ilk enstrüman 
vurmalı çalgıdır. Nereye baksanız muhakkak bir 
vurmalı çalgıları vardır.  Vurmalı çalgıları din-
lerken hep not alıyordum kendi kendime. Sonra 
orijinal albümler almaya başladım daha küçük 
yaşta. 5 liram varsa 3 lirama kaset, cd ve plak 
aldım. Bunların içerisinden yazılar çıkıyordu 
çalınan müziğin hikâyesine dair. Ben hep çalı-
nan müziğin hikâyesini de öğrenmeye çalıştım. 
Eğer hikâyesini bilmiyorsam İngilizceden çevril-
miş olan halini de okuyup öğrenmek iyi geliyor. 
Hissederek çalmış oluyorsun böylece. Öbür türlü 
matematik olarak algılıyorsun ya da ses olarak 
keyif alıyorsun. Mesela operadaki hikâyeyi bil-
mezsen bir sürü adamın ve kadının bağırdığını 
zannedersin. Esas mesele o müziğin arkasındaki 
hikâye.

Birçok yabancı sanatçıyla da konserleriniz oldu...

Ben çaldığım eserleri hep hissederek çalıyorum. 
40 tane ülkede çok iyi müzisyenlerle konserler 
verdim. Müzikte ruh ortaktır. Natacha Atlas, 
Ibrahim Maalouf, Prasad Khaparde, gibi dünya 
çapında sanatçılarla çalıştım. Avrupa’nın her 
bölgesi, Kuzey Afrika, Orta Asya, Hindistan, Orta-
doğu, Umman, Ürdün gibi birçok farklı coğrafyada 
konserler verdim.

Perküsyon ülkemizde nasıl ortaya çıktı?

Türkiye’de Okay Temiz’le birlikte hayatımıza 
girmiş perküsyon. Perküsyonun öncülerdendir 
kendisi. Okay abiye dair internette arattığınızda 
her dilde bir sürü şey çıkar önünüze. Yine aynı 
şekilde Engin Gürkey de çok değerli bir sanat-
çıdır. Okay Temiz ve Engin Gürkey benim feyz 
aldığım kişilerdir bu hayatta. Okay hocam ve 
Engin hocamla çok konserim oldu birlikte. 2002 
senesinde 17 yaşımdayken ilk caz festivalindeki 
konserime Okay abim çıkartmıştı.

Konser ne kadar kalabalıksa  
o kadar rahat çalarım

17 yaşında böyle bir festivalde konser verince 
heyecanlanmadınız mı?

Hayatımın her alanında belki de mecburdum o 
anda o işi yapmaya. Heyecanımı belli etmeden 
ve sanki hep o işi yapıyormuş profesyonelliğiyle 
konserlerimi verdim. İlk kez 17 yaşında o caz 
festivalinde olsam da dışarı bunun heyecanını 
hiç belli etmedim. Sanki sürekli caz festivaline 
çıkıp çalıyormuşum gibi. Büyük konserlerimde de 
genel olarak hepsinde heyecanlandığım noktada 
nefes alırım ve çalmaya devam ederim. Karşımda 
5 kişi de olsa 5000 kişi de olsa heyecanımı böyle 
yenerim. Hatta ne kadar kabalık olursa o kadar 
daha rahat çalarım. Kalabalık aksine motive edi-
yor beni.

Ritim çalan kişiyi kaleciye  
benzetiyorum

Müziğe gönül vermiş kişilerde gördüğünüz en 
büyük eksiklik ne sizce?

En büyük eksiklik sabır. Dış etkenler ne olursa 
olsun bu işi yapmak istediğinize inanmanız 
gerekir. Ben ritim çalan kişiyi futboldaki kale-
ciye benzetirim. Sen tereddütte kalırsan gol 
yersin. Evvela kendine güveneceksin. Ben bu işi 
yapacağım demelisin kim ne derse desin. Bu işi 
yapacağına inanmalısın. Kendine güvenmelisin 
ve sabırla çalmalısın. Bu sabır sayısı galiba bu 
jenerasyonda problemli. Tüketim zamanı diyoruz 
ya tüketim çağında, her şey 15 saniyelik hikâye 
sosyal medyada. Çok azaldı sabrı insanların. Bırak 
bir enstrüman çalmayı hiçbir şeye sabrı kalmadı. 
En büyük yetenek sabır. Sabır yeteneğin varsa, 
kendini yönetebiliyorsan eğer, benim çalışmam 
lazım diye kendi kendine söylüyor ve empati 

yapabiliyorsan başarabilirsin.

En iyi müzisyenlerle birlikte  
Nilüfer’in arkasında çaldık

21 yaşında Hindistan’a gittim ama 17 yaşındayken 
İstanbul Caz Festivali’nde sahne aldım. 17 yaşında 
Nilüfer’in orkestrasında çalıyordum. 2000-2007 
arasında Türkiye’nin en iyi müzisyenleriyle bir-
likte Nilüfer’in arkasında bulundum. En uzun süre 
Nilüfer’le çalıştım pop sanatçısı olarak. Ayrıca iki 
albümünde olmak üzere Metin-Kemal Kahraman 
ve Birol Topaloğlu’yla çalıştım. Kendi alanlarında 
büyük isimleridir.

Orkestralardaki en entelektüel kişi 
perküsyoncudur

Workshop etkinliklerine katılıyorum, arada lise-
lerde de oluyor. Gençlerle buluştuğum zaman beni 
dinleyenlere şunu soruyorum; “Bir orkestradaki 
en entelektüel kişi kimdir biliyor musunuz?” Ben-
den de öyle bir soru beklemedikleri için herkes 
şaşırıyor. Eğer donanımı tamsa perküsyoncudur. 
Çünkü perküsyoncu bir sürü vurmalı çalgı var ve 
bütün bu vurmalı çalgılara hâkim. O enstrümanı 
çalman için kültürünü de bilmen lazım. Öğrendi-
ğin zaman doğru ve yerinde çalmaya başlıyorsun. 
Yoksa ses çıkartıyorsunuz sadece.

M Ü Z İ K

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

Sanatta en  
büyük yetenek:

Sabır!
Perküsyon sanatçısı Gürkan Özkan, perküsyona ve 

sanata dair tutkusunu Litros Sanat okuyucuları 

için anlattı. Sanata gönül vermek isteyenlerin en 

büyük eksikliğinin sabır olduğunu söyleyen Gür-

kan Özkan şöyle devam etti: “Dış etkenler ne olursa olsun bu 

işi yapmak istediğinize inanmanız gerekir. Ben ritm çalan ki-

şiyi futboldaki kaleciye benzetirim. Sen tereddütte kalırsan 

gol yersin. 

Evvela kendine güveneceksin. Ben bu işi yapacağım deme-

lisin kim ne derse desin. Bu işi yapacağına inanmalısın. 

Kendine güvenmelisin ve sabırla çalmalısın. Bu sabır sayısı 

galiba bu jenerasyonda problemli. Tüketim zamanı dünyası 

diyoruz ya tüketim çağı, her şey 15 saniyelik hikâye sosyal 

medyada. Çok azaldı sabrı insanların. Bırak bir enstrüman 

çalmayı hiçbir şeye sabrı kalmadı. En büyük yetenek sabır. 

Sabır yeteneğin varsa, kendini yönetebiliyorsan eğer, benim 

çalışmam lazım diye kendi kendine söylüyor ve empati yapa-

biliyorsan başarabilirsin.”

Sizi bugün çok özgün bir sanatçıyla tanıştıracağım. Âşık 
olduğu vurmalı çalgıyı henüz çocuk yaşta harçlıklarını 
biriktirerek almış bir müzisyen. Enstrümanını yanına 
alarak 14 yaşında birçok farklı yerde çalmaya başla-

yarak kendini geliştirmiş birisi. Kendi deyimiyle mutfakta pişen 
‘alaylı’ bir sanatçı. Çocuk yaşlardan itibaren sürekli kendini ge-
liştirmek için çalıştığını ve kendisini ise şu sözlerle cesaretlen-

dirdiğini ifade ediyor; “İyi bir şekilde enstrüman çalarsan iyi yer-
lerde çalışmaya başlarsın. İyi yerlerde çalmaya başlarsan da iyi 
para kazanırsın. İyi kazanırsan da annen mutlu olur. Bu otoma-
tik olarak kendimi geliştirmemi sağladı. Müziğe duyduğum aşk 
olmasaydı hiçbir şey başaramazdım.” şeklinde anlatıyor kısaca 
hikâyesini. Gelin isterseniz perküsyon sanatçısı Gürkan Özkan 
ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajımıza geçelim hep birlikte.

Aşk ile işlerse gönül, el ona  
secde eder

Hep para biriktirdim müzikle ilgili gereçleri 
alabilmek için. Öyle yapmak zorundasın. 
“Aşk ile işlerse gönül el ona secde eder.” 
cümlesi benim mottom. Sen istersen o gelir. 
Fıtratında ne varsa, ekmeği nereden yiye-
ceksen Hak döner dolaşır bunu sana verir. 
Benim ilk aldığım tablanın üstünden ses 
çıkmıyordu ama ben 3 ay eve kapanıp ens-
trümana çalıştım. Sonra Hindistan’a gittim 
yerinde öğrenmek için.

Gürkan Özkan
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D İ J İ T A L  E K R A N

d İ j İ t a l  p l a t f o r m l a r d a

ne var ne yok?

Time (Dizi)
Eric sorumluluğu altındaki mah-
kumları korumaya çalışan bir 
gardiyandır. Tehlikeli mahkum-
lardan biri onun zayıf yanını 
keşfedince ilkeleri ve ailesine olan 
sevgisi arasında neredeyse imkan-
sız bir seçimle karşı karşıya kalır.

Borç (Film)
Bir matbaada çalışan Tufan, karısı 
Mukaddes ve kızı Simge ile bir-
likte yaşar. Yan dairede yalnız 
oturan komşuları Huriye ciddi bir 
hastalık geçirince, Tufan onu bir 
süre yanlarına almaya karar verir. 
Hem evliliği hem de iş hayatı zorlu 
bir sınavdan geçince, Tufan aldığı 
kararları sorgulamaya başlar.

Barbarian (Film)
Detroit’e bir iş görüşmesi için seya-
hat eden genç bir kadın, kiralık 
bir ev rezervasyonu yapar. Ancak 
gece geç saatlerde geldiğinde, evin 
çifte rezerve edildiğini ve garip bir 
adamın zaten orada kaldığını keşfe-
der. Akşamı orada geçirmeye karar 
veren kadın, çok geçmeden orada 
beklenmedik bir ev misafirinden 
daha çok korkacak çok şey oldu-
ğunu keşfeder.

The Responder (Dizi)
Hem kişisel hem de profesyonel 
olarak hayatını toparlamaya çalı-
şan acil müdahale görevlisi Chris, 
yeni bir çaylak ortak almak zorunda 
kalır. Ancak her ikisi de çok geç-
meden zorlayıcı gece dünyasında 
hayatta kalmak için ya birbirlerine 
yardım etmeleri ya da birbirlerini 
yok etmeleri gerektiğini fark eder.

Bir Başkadır (Dizi)
Hayatları ve hayalleri farklı bir grup 
insanın, birbirlerine zıt görünse-
ler de yolları kesiştiğinde sınırlar 
ortadan kalkacak ve hepsi birbiri-
nin hayatına dokunacak. Dizinin 
yönetmen koltuğunda Berkun Oya 
otururken, başrollerde Öykü Kara-
yel, Defne Kayalar, Fatih Artman, 
Funda Eryiğit ve Settar Tanrıöğen 
yer alıyor.

Mutlu Aile Defteri (Film)
Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk 
biraz da mesleği gereği ömrü boyu 
sert ve otoriter bir baba olmuştur. Bir 
gün çatıdan düşer ve acilen hasta-
neye kaldırılır. Kendisinden yıllar 
içerisinde uzaklaşmış olan çocuk-
ları da babalarını mutlu ettirmek için 
yeniden aynı çatı altında buluşturur. 
Fakat 3 kardeş ve onların eşleri sür-
dürdükleri hayata dair onlarca yalan 
söylemişler ve durumu idare etmeyi 
şimdiye kadar başarmışlardır. 

Mamaville (Kısa film)
15 yaşındaki Ferah, yaz tatilini 
anneannesinin yazlığında geçirir. 
Anneanne kendini gün boyu izle-
diği evlilik programlarıyla eğlerken, 
Ferah cinselliğini keşfetme süre-
cindedir. İki kadının arzularıyla 
hemhal olan yaz rüzgarı, bulduğu 
her açıklıktan içeri dolar.

Yeşilçam (Dizi)
Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı, toz 
pembe gözüken Yeşilçam sinema-
sının perde arkasında yaşananları 
konu ediyor. Kendisine fazlasıyla 
güvenen, “bir film yaparım, hasta-
lar iyileşir, mevsim değişir” diyen 
uslanmaz âşık Semih Ateş’e odakla-
nılan dizinin senaristliğini Levent 
Cantek ile Volkan Sümbül üstleni-
yor.

Vatikanlı Kayıp Kız:  
Emanuela Orlandi 
(Belgesel)
1983 yılında Roma’da müzik dersin-
den çıkan 15 yaşındaki Emanuela 
Orlandi ortadan kaybolur. Bu kay-
boluş  Vatikan’ı onlarca yıl sürecek 
gizem dolu bir çıkmaza sürükler. 

Cesur (Animasyon)
Eski İskoç Krallığı’nda geçen 
hikayesiyle geniş bir evrene sahip 
“Cesur”, Kral Fergus ve Kraliçe Eli-
nor’un geleneklerden sıkılmış kızı 
Prenses Merida’nın ailesinden sıy-
rılıp kendi yolunu çizme çabasını 
konu alıyor.
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The Last (Kısa film)
Zamansız bir dünyanın yıkıntıları 
arasında mahsur kalan bir bilim 
adamı, yapay zekayı onarmaya 
çalışır. Bir yandan teknolojiyle, bir 
yandan hırsı ve yalnızlığıyla müca-
dele eder.

Türkiye’de Caz  
(Belgesel)
Birbirinden kıymetli 50’ye yakın 
müzik insanıyla gerçekleştirilen 
röportajlardan derlenen Türkiye’de 
Caz, caz müziğin gelişim evrelerini 
ve caz müzisyenlerinin Türki-
ye’deki durumunu ülkenin tarihiyle 
paralel olarak inceliyor.

Bize Gezmek Olsun 
(Belgesel)
Usta oyuncular Erkan Can ve Güven 
Kıraç, Küba’nın altını üstüne geti-
riyor! Vedat Atasoy’un yönettiği 
belgeselde bu ikili ile çok eğlene-
ceksiniz. Havana’dan Trinidad 
sokaklarına, Devrim Müzesi’nden 
rom müzesine, puro dükkanların-
dan Atatürk ve Nazım Hikmet’in 
heykellerine uzanan bir yolculuğa 
hazır olun. Sıra dışı ve eğlence dolu 
bir gezi sizi bekliyor!

Inside Man (Dizi)
Bir dedektif, her zaman polislerden 
bir adım önde olan bir hırsızla zekâ 
yarışına girer. Sorumsuz bir müza-
kereci gelince, işler kontrolden 
çıkar. Canınız neyi isterse izleyin. 
Oscar ödüllü Denzel Washington ve 
Jodie Foster; Spike Lee’nin yönettiği 
kedi fare oyunu gerilimde bir ara-
dalar.

Nightmare Alley 
(Film)
Nightmare Alley, bir karnavalda 
öğrendiği insanları manipüle etme 
yeteneğiyle ünlü bir mentalist olma-
nın kapılarını aralayan Stanton’ın, 
en az kendisi kadar hırslı bir kadın 
Dr. Lilith Ritter ile yakınlaşması 
sonrası gelişen olayları anlatıyor.
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aceleye gerek yok

İzleyecek yapım çok
Dijital ekranda; Mubi’de yayınlanan  
restore edilen “Sevmek Zamanı”,  
Netflix yapımı “Enola Holmes” ve  
Gain’de yayınlanan “Etkileyici”  
dizisi yer alıyor.

Art arda yapımlar dijital platformlar yayınlanıyor. Yeni 

projelerin haberleri geliyor. “Ne izleyeceğiz sorusu?” günde-

mimizde olmaya devam ediyor. Yoğunluklarımız arasında 

belki bazılarının sadece bir iki bölümünü izleyebiliyoruz. 

“The Crown” dizisinin yeni sezonu yayınlandı. Heyecanla beklediği-

miz Diana ve Charles bölümleri geldi. Ama yoğunluktan izleyemedim. 

İzleseydim yazının konularından biri “The Crown” olacaktı. Bu sayıda 

olmadı bir sonraki sayıda olur. Belki de izlemek için acele ettiğimiz için, 

ne kadar çok şey var izleyemiyoruz diyoruzdur. Çünkü izleme eylemini 

bir tüketme biçimi olarak görüyoruz. Ondan ötürü de her şey gözümüzde 

büyüyor. İzlemek eylemi de bir ağırlığa dönüşüyor. O ağırlığın altında 

kalmamaya dikkat etmek gerek. 

 “Sevmek Zamanı”  
sizi bekliyor 
“Ben sana değil, resmine aşığım” der Halil. Hepimizin 
aklına “birisinin resmine âşık olmak nasıl bir şeydir?” 
sorusunu düşürür. Usta yönetmen Metin Erksan imzalı 
“Sevmek Zamanı” 1965 yılı yapımlı bir filmdir. İlk göste-
rildiği andan itibaren birçok açıdan konuşulur. Neden bu 
kadar konuşulduğuna girmeden önce biraz konusundan 
bahsetmek gerek. Halil, boyasını yaptığı evin duvarında 
asılı olan bir kadının resmine aşık olur. İşini yaptıktan 
sonra o resmin karşısına geçer ve zamanı unutur. Bir gün 
o resimdeki kız Ada’daki eve gelir. Resmine hayran olan 
Halil’in aşkı onu içine çeker. Meral de Halil’e aşık olur. 
Halil ise Meral’e değil, onun resmine aşık olduğu konu-
sunda ısrarcıdır. Halil ve Meral’in hikâyesinin sonuna 
dair bir şey demeyelim. Ama filmin farklılığına dair bir-
kaç kelam edelim. Erksan, bu filmle aşk kavramına dair 
zamanın ötesinde bir bakış ortaya koyar. Koyduğu bakış 
açısıyla ortaya çıkan senaryo halen aşılabilmiş değildir. 
Herkese göre olmayan bu film Mubi tarafından restore 
edildi ve Mubi kütüphanesine eklendi. Mubi’nin bir ilke 
imza attığını belirtelim. Kendinize, aşka dair bir sorgu-
lamaya girmek istiyorsanız “Sevmek Zamanı” Mubi’de 
sizi bekliyor.

 Netflix usulü “Holmes”
Efsane dedektif Sherlock Holmes’un etinden suyun-
dan faydanıldı. Sıra onun kız kardeşi Enola Holmes’a 
geldi. Netflix seri filmlerine genç oyuncu Millie Bobby 
Brown’un başrolde yer aldığı “Enola Holmes” filmleriyle 
devam ediyor. Serinin ikinci filmi geçtiğimiz günlerde 
yayınlandı. Biraz feminizm, biraz hak ve biraz özgürlük 
tozu serpiştirilmiş bir film ortaya çıkmış diyebiliriz. 

İkinci filmde; genç bir kadın olan Enola, dedektif olarak 
ilk davasını almıştır. Kayıp bir kızın gizemini çözmeye 
çalışan Enola, bu süreçte abisi ve arkadaşlarının yardı-
mına ihtiyaç duyar. Aynı zamanda abisiyle de davaları 
iç içe girer. BBC yapımı Benedict Cumberbatch’li Sher-
lock Holmes dizisinden sonra bu seri filmlerinin keyif 
geçirmelik olduğunu söylemeye gerek bile yok. Öyle olsa 
bile bu tarz filmlere ihtiyaç var dediğinizi duyar gibi-
yim. Doğru söze ne denir. Ama şu da var daha iyisini 
görmüşlüğümüz varken daha azıyla neden yetinelim? 
Daha kaliteli hikâyeler izlemenin de bizim hakkımız 
olduğunu düşünüyorum. 

 Gerçekler o kadar  
etkileyici mi?
Gain’in kendinden emin adımlarla orjinal yapım-
lara imza attığını önceki yazılarda değinmiştik. Aynı 
zamanda farklı iş birlikleriyle de kendini gösteriyor. En 
son olarak 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 
sponsoru oldu. Dijital platformların ve festivallerin iş 
birlikleri de farklı bir renk oluyor. 

“Etkileyici” dizisinin birinci sezonunun ardından ikinci 
sezonu başladı. Sosyal medya fenomeni Leyla’nın yaşa-
dığı bir taciz sonunda başına gelenleri anlatıyor. Leyla 
hem sosyal medya hem de toplum baskısıyla mücadele 
eder. İkinci sezonda ise Leyla kaçırılır. Onu kaçıran kişi 
kimdir, neden bunu yapmıştır belirsizdir. 

Günümüzde pek çok açıdan tartışılan konuları ele alan 
dizi, bizleride bir sorgulamaya götürüyor. Gain ortaya 
koyduğu projelerle yolunu hep buradan seçtiğini gös-
teriyor.

r.bulut@litrossanat.com 
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Kıtalararası bir hat 
üzerinde sanat

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

Bienal didaktik mi?
Sergilerin kamusal alanı ilgilendiren meselelerde söz söylediğinden bahsettim. Bunların çoğu toplumsal direnişlerdi. Bu direnişleri ortaya çıkaran bazı akımlara uzak 
da olsam, bu bağlamın bir parçası hissetmek güzeldi. Ancak okuduğum bazı eleştirilerde ya da duyumlarımda bienal etkinliklerinde ideolojinin ön plana çıktığı söyleni-
yordu. Bana kalırsa büyük bir kapanmadan ve pandemiden sonra ortak çalıştayları, dünyanın çeşitli yerlerinden gösterimleri ve başkaldırışları görmek iyi bir deneyimdi. 
Kadınların hak arayışlarını gösterime sunan “İtaatsizlik Arşivi” sergisi gibi örnek verebileceğim bazı mekanlarda bilgilendirmenin eksikliğini hissetsem ve dikkatim 
dağılıyor olsa da normal şartlarda içine girme şansı bulamayacağım mekanların içine girmek bile çok güzeldi.

Gezgin araştırmacılara:  
Müfredat dışı tebliğ

Günümüzde çağdaş sanat ifadesiyle 
karıştırılan bir ifade var: güncel sanat. 
Güncel sanat, çağdaşlık ya da bir zaman 
olgusundan çok gündelik hikayelerin ve 
gündelik olguların merkezinde dönen 

sanatı anlatan bir ifade. Bienal bunun canlı örneği. 
Sosyolojik bir sürü meseleye parmak basan çalış-
malardan biri Harman projesi örneği yerleştirme 
tekniği ve dikkat çekiciliği açısından başarılı 
olmasının yanında sorular sorduran bir çalışma. 
Bir projeksiyondan önünüze çıkan soruları cevap-
landırdıktan sonra önünüzdeki grafik sizin hoşgörü 
seviyenizi ölçüyor ve sergiliyor. Açıklama panelin-
deki yazı ise şöyle başlıyor: “Hoşgörü nedir? Herkes 
buna doğru cevap veriyor ancak herkesin toplumda 
mesafeli olmak istediği birileri var.” Yani birtakım 
varsayımlardan yola çıkıyor. Bir kamuoyu yoklama 
şirketine bienal tarafından sipariş edilmiş bu çalış-
manın, akademik arayışların ve sanatın ne kadar 
iç içe geçebileceğinin sıra dışı bir örneği olmasının 
yanında kendi ifadesindeki iddiaları yansıtmak için 
yeterli olup olmadığı oldukça tartışılır. Bu yerleştir-
meyi Barın Han’da görebilirsiniz. 

Barın Han’daki etkileşimli sergilerden biri de 
Budist bir yayıncının kendini Lao kültürüne ada-
mış Preecha isimli bir aydının eserlerinin muhafaza 
edilmesine dikkat çekmek için hazırladığı bir giri-

şim. Preecha’nın nadir el yazmalarını ve baskısı 
tükenmiş yapıtlarını dijital ortamda yeni nesle sunu-
yor. Ayrıca siz de oradaki deyimlerden ya da kendi 
istediğiniz herhangi bir şeyi alandaki bilgisayarda 
yazıp çıktısını duvardaki çerçevelere asabiliyorsu-
nuz. Lao kültürüne yakın bir ilgi duymadığımdan 
belki açıp asla okumayacağım, bilmeden öleceğim 
bir isim aklımda kaldı. Bir şeyleri tebliğ etmenin 
imkan sınırları ve yollarını hatırlattı bana. 

Pera Müzesi’nde yer alan sergilerden biri “Bir Dönü-
şümü Haritalandırmak” isimli Lamia Joreige sergisi. 
Joreige, İstanbul için günlük, mektup, fotoğraf, belge 
gibi arşiv malzemelerini kendi çizimleriyle mon-
tajlayarak katkı sunmuş. Filistin’in kaderi, Arap 
Milliyetçilik hareketlerinin yükselişi ve Osmanlı 
Devleti hakimiyetindeki tanıklıklara dair çeşitli 
hikayelerin sunulduğu bu çalışmada dev çizimleri 
ve dünyaca ünlü bazı eserleri görme şansınız var. 

Yine Pera’da izlediğim video yerleştirmesi olan 
“Yakınsama Bölgesi” çalışması, eski profesyonel 
bir denizci ve Singapur’un biyofiziksel sınırlarını 
keşfetme çabasında olan Charles Lim ve coğrafya 
sorunlarının bireysel ve toplumsal tecrübelerle nasıl 
kesiştiğini inceleyen Simryn Gill’in ortak çalışması. 
İki sanatçı beraber çıktıkları gemi yolculuğunda 
çıkan fırtınanın ardından yolcularda gözlemledik-
leri bedensel denebilecek değişimleri merceğe alıyor 
ve ortaya bu video çıkıyor. Ayrıca bence alan fark 
etmeksizin genç gezginler ve araştırmacılar için çok 
heyecan verici bir örnek olabilir bu çalışma. 

Hak arayışlarının ses dalgası 

Gerek Barın Han’daki “Açık Radyo” çalışması gerek 
üç farklı tematik alanla Bangledeş’in ortadan kay-
bolması ile ilgili çeşitli sosyal adalet konularını, 

yerli halkın hak ihlallerini ve geçirdiği afetleri ele alan 
“Müfredat Dışı” sergisi olsun gerek Pera Müzesi’ndeki 
kadınların toplumsal hayatını ve belleklerini yoklayan 
çalışmalar olsun bu bienalde dünya üzerindeki hak 
arayışları ve direnişlerin sesi ulaştırılıyor insanlara. 
Ziyaretçiler sadece görmüyor, dinliyor, dokunuyor, oku-
yor. Merkez Rum Lisesi’ndeki deneyim de hakeza aynı 
şekilde. 

Bal, kaymak, bienal 

Beyoğlu’nda esnafla, gündelik hayatla iç içe bir 
sanat galerisi mekanı Büyükdere35 içinde sergi-
lenen “Çamuralem” sunumunu nasıl es geçeriz? 

Burada yerli süt üreticilerin ve iklim araştırmacılarının 
anlaşılması zor bir habitat üzerine verdikleri ortak emek 
sergileniyor. Sunum dedim çünkü bir araştırma için fazla 
süslü ve lezzetli. Ama iyi ki de öyle… Yerel üreticilerin 
yaptığı manda sütünden, yoğurt, sütlaç, kaymak, muhal-
lebi gibi çeşitli ürünleri mekanda tadabiliyorsunuz. 
Araştırma sırasında elde ettikleri yok olmanın eşiğin-
deki kültürel peyzajın saha kayıtları, çömlek sergisi ve 
manda şarkıları da size eşlik ediyor. 

Zeyrek’te ikindi 

Fatih’te Zeyrek mahallesinde bulunan Çinili Hamam 
Mimar Sinan’ın yapıtlarından. Zamanında çini-
leri yangınlardan dolayı epey tahrip olmuş ancak 

2010 yılından beri yapılan restorasyonlarla bugünkü 
müze haline getirilmiş bembeyaz büyülü mekanın 
önümüzdeki sene tekrar hamam olarak işlev görmesi 
planlanıyor. Meşhur Molla Zeyrek Camii’ne çok yakın 
olan bu eşsiz mekanı görmenizi tavsiye ederim. 

Danarto ve biz olmak

Bianelin çoğu mekanı merkezi noktalarda. Mesela 
Barın Han onlardan biri. Çemberlitaş’ta yer alıyor. 
Binanın her köşesi sergilerle doldurulmuş. Benim 

en çok dikkatimi çeken şeyler ise Danarto’nun “Process 
is when we” başlığını taşıyan araştırmalarının sergisi 
ve KONDA’nın hoşgörüyü konu alan Harman isimli yer-
leştirme çalışması oldu. Danarto’nun dikkat çekmeye 
çalıştığı şeylerden birinin birlikte öğrenmek ve birlikte 
oluşturmak olduğunu düşünüyorum.

İnsandan insana hatta 
evrenden insana giden 
hattın, ses dalgalarının ve 
lezzetlerin dev kurgusu, bir 
güncel sanat deneyimi, on 
yedinci İstanbul Bienali’nde 
ziyaretçilerini bekliyor. 

Benzerim!  Oku geceden süzdüğüm kanı ve sütü 
yaz ve güz bahçelerinden damıttıklarımı; 
benzerimsen.

Farklı coğrafyalardan benzer dertleri damıtmış, Pasifik’ten Mardin’e uzanan yolculuk-
tan bir seçki sunuyor bizlere on yedinci İstanbul Bienali. Yakın zamanda ezberlediğim 
bir alıntı olmasından kaynaklanacak ki sergileri gezerken Ahmet Oktay’ın bu dize-
leriyle bağdaştırdığım duygulanımlar yaşadım. Zaten bu bienalde çok kez özellikle 
şiirsel üslup dikkat çekiyor. Küratörlerinin bu yıl bir başlık ve tema yerine “kompost” 
ifadesiyle sundukları bu dev projede yalnızca sanatçılarla, şairlerle değil yerel tarım 
üreticileri, düşünür, araştırmacı ve aktivistlerle de karşılaşıyorsunuz.

“Bir Dönüşümü Haritalandırmak” sergisi

“Müfredat dışı” sergisi

Çinili HamamDanarto sergisi
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