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  Türk şiirinin durak-
larından uzak düşmeme 
çabasındayım
Şair Can Acer: “Her poetik tavır sanatçının mizacı-
nın bir aşırılığına işaret ediyor. Bu aşırılığın yetenekle 
buluştuğu yerde sanat için her zaman taze bir imkan 
oluyor. Türk şiirinin hiçbir güçlü durağından uzak 
düşmeme çabasındayım. Ama önceliklerim var 
elbette. Basit kıstaslarım var bu önceliği belirlerken.” 
Şeyma Subaşı’nın röportajı sayfa 2’de.
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  Mekke anlatılmaz,  
yaşanır
Hava fotoğrafçısı Orhan Durgut: “Mekke yaşanır, 
pek anlatılmaz, mükemmel bir yer. Mekke, sizi 
her şeyinizle yoğurup düzelten bir şehirdir. Biz 
2005’ten sonra ticari fotoğrafçılığı bıraktık hatta 
Mekke’de çektiğimiz fotoğraflarla da sadece arşiv 
yaptık ve o da öyle duruyor. İleride İslam tarihine 
bir ışık tutacaktır. Mekke’de yaptığım fotoğrafçılık, 
kadrajıma bir canlılık, bir yeni perspektif kattı.” 
Rukiye Kürek’in röportajı sayfa 4’de.
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  Görmek yetmez,  
bakmayı bilmek lazım
Fotoğraf sanatçısı Saime Güler: “Bu seviyeye gelmek 
için gerçekten çok emek verdim. İyi ki de vermi-
şim. Emek ve gönül vermeden de olmuyor. Şunu da 
söylemeden geçemeyeceğim. Ben gerçekten hiçbir 
zaman ustamın önüne atlamadım. Yani hiçbir zaman 
oldum demedim.  Ecdadımız da böyle yapmış. Usta-
sının önüne geçmemek için yaptığı bir işte küçük 
bir kusur bulundururmuş. Ne güzel değil mi? Bizler 
böyle büyüyen nesilleriz. Ustam Cemil Şahin ‘Cami-
lerin Sultanı’ oldu. Ben ise ‘Köprülerin Sultanı’ oldum.”  
Ahmet Dur’un röportajı sayfa  12’de. 
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  Tufan Gündüz’den öneriler
“Osmanlı Teşkilat Tarihi”, “Allahimanet Bosna”, “Nisan’ın İki Günü”, 
“Son Kızılbaş Şah İsmail”, “Bozkırın Efendileri - Türkmenler Üzerine 
Makaleler”, “XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Danişmendli Türkmenleri” 
ve daha birçok eserin sahibi, tarihçi ve yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz’e 
“Hangi kitapları okuyalım?”  diye sorduk. 
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da.

  Herkes için kültür sanat 
Sanat ajandasında; Kanyon Kültür’de sergilenen “İnsan Eli Değmiş” 
Sergisi, AKM’de vefatının 125. yılında anılacak “Zekâi Dede’nin Sûz-i 
Dil Mevlevî Âyin-i Şerîfi” ve   Aralık ayı boyunca sanatseverlerle 
buluşacak Mehmet Baydur’un yazdığı, Semih Kaplanoğlu’nun yönet-
tiği “Limon” oyunu yer alıyor.  
Selva Yeşil’in yazısı sayfa 16’da.
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KISA FİLM 
ŞİİR GİBİDİR
3. Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenen Esenler Kısa Film Yarışması’nda “İnsan 
Ne Zaman Ölür?” adlı kısa filmiyle birinci olan yönetmen Ercan Selim Öngöz: “Kısa film de 
şiir gibi daha öz ve daha duyguludur. Öyle hikayeler vardır ki ancak kısa filmle atılabilir. 
Onu çekiştirip zorlayıp uzun metraja dönüştürmek, hikâyeye ve o filmi izleyeceklere hadi 

ihanet demeyelim de haksızlık olur. ” diyor.  

Ali Demirtaş’ın röportajı sayfa 6’da.

SEDAT ANAR
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AYNUR DİLBER

M. HAKAN KEKEÇ
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KÜBRA KURUALİ YAŞAR
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  Her oyuncu tiyatrocu olamaz  
Yıllarını tiyatroya veren usta oyuncu Zihni Göktay :“Ekranda birçok güzel kız, yakışıklı erkek var. 
Ama bu tiyatroda olmuyor. Her oyuncu tiyatrocu olamaz. Dizilerde herkes oynar, filmlerde bazıları 
oynar, tiyatroda ise aktör ve aktrisler oynar. Ama tiyatrocu her yerde oynar.” şeklinde anlatıyor. 

Merve Yılmaz Oruç’un röportajı sayfa 8’de.



 

K Ü L T Ü R  S A N A T

  Çöpe atılan resim 8,63 
milyon dolara alıcı buldu
Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun yap-
tığı ve “Otoportre, Çok çirkin” adını verdiği 
ardından çöpe attığı otoportresi açık artır-
mada 8,63 milyon dolara satıldı. New 
York’taki Christie’s müzayede evinde ismi 
açıklanmayan bir kişi tarafından satışa 
sunulan eser, 34,9 milyon dolara satılan 
Frida Kahlo’nun “Diego ve Ben” adlı eser-
den sonra sanatçının bugüne kadar en 
yüksek fiyata satılan resmi oldu.

  Sanatseverlere  
“Bir Avuç Güzel İnsan”
Ara Güler’in fotoğrafladığı, Türkiye ve 
dünyanın önde gelen edebiyatçılarına 
ait portrelerin sergilendiği “Bir Avuç 
Güzel İnsan” sergisi Ara Güler Müze-
si’nde ziyaretçilerini bekliyor. Sergide 
QR kodla ulaşılabilen Yaşar Kemal, 
Can Yücel ve Cemal Süreya’nın bes-
telenmiş şiirlerinden oluşan müzik 
seçkisi de bulunuyor. Sergi Yapı Kredi 
Bomontiada’da sanatseverleri bekliyor.

K I S A  H A B E R

Sezai Karakoç, Ezra Pound, Edip Cansever ilk etapta şiirinizde atıf 
yaptığınızı düşündüğüm isimlerden bazıları. Sizin poetik dünyanız 
düşünüldüğünde hangi şair duraklarında durduğunuz düşünülebilir? 

Aslında Sezai Karakoç’tan çok İsmet Özel’den Edip 
Cansever’den çok Turgut Uyar’dan etkilendiğimi 
düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi mısra düzeyinde atıf-
larım Karakoç ve Cansever’e olmuş. Bütün bu isimleri 
okuyup etkilenmemek modern şiirin dışında kalmak 
demek. Pound’un dizesini ise doğrudan alıntılamıştım. 

Bir Maraş ağıdıyla kıyaslamak amacıyla. “babamın da doru atı/ sen 
kişne de ben ağlarım” diyor ağıt. Pound ise “atlarımız birbirine kişni-
yor/biz ayrılırken” diyor. Aynı ses, ayrılığın acı kişnemesi. Ama Maraş 
ağıdı daha güçlü Pound’un dizelerinden. Ağıt bir genç kızın ağzından. 
Gözümde canlandırıyorum. Baba ölmüş. Kalabalık çekilmiş. Avluda 
genç kız. Babanın atı kişnemeye başlıyor acı acı. Onunla birlikte kızı 
da içindeki o şeyi döküyor. Bugüne kalan her şiir sanata ve insana dair 
doğru bir tavrı da içinde taşıyor demektir. Her poetik tavır sanatçının 
mizacının bir aşırılığına işaret ediyor. Bu aşırılığın yetenekle buluştuğu 
yerde sanat için her zaman taze bir imkan oluyor. Türk şiirinin hiçbir 
güçlü durağından uzak düşmeme çabasındayım. Ama önceliklerim var 
elbette. Basit kıstaslarım var bu önceliği belirlerken. Gerçeği kuşatma 
arzusu ve metnin konuşmaya cehd etmesi gibi. Platon’un yazdıklarına 

  “Bluet” sahnede
Ah! Kosmos (Başak Günak) ve 
Büşra Kayıkçı’nın ortak albümü 
“Bluets”un lansman konseri 
Zorlu PSM’de gerçekleşti. Pro-
düksiyonluğunu Başak Günak’ın 
üstlendiği albümün kayıtları 
İstanbul ve Berlin’de yapıldı. 
11 Kasım’da yayınlanan ortak 
albüm, sanatçıların iki senelik 
üretimlerinden oluşuyor.

  En İyi Film Ödülü 
‘Ceviz Ağacı’na
6. Uluslararası Brezilya Film Festi-
vali’nde “En İyi Film” Ödülü “Ceviz 
Ağacı” filmine verildi. Faysal Soy-
sal’ın yönetmenliğini yaptığı filmin 
yurt dışındaki festivallerden aldığı 
ödül 22’ye yükseldi. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve TRT’den yapım destekli 
film, “Taste of Anatolia Film Festiva-
li”nde Londra’da da seyirciyle buluştu.

  Sinemada  
geleneksel sanatlar var
Geleneksel sanat türlerini ve zanaat-
ları konu almış kısa ve uzun metraj 
filmler “Gelenekten Geleceğe Film 
Günleri”nde meraklılarıyla buluştu. 
Geleneksel Sanatlar Derneği’nin 
düzenlediği AKM Yeşilçam Sinema-
sı’nda başlayan film günleri; belgesel 
ve animasyon filmler, söyleşi ve atöl-
yelere ev sahipliği yaptı.  

Ayakkabıları neden  
ters giymeli?

“İnsan düşünürken dilencidir, düşlerken Tanrı.” 
diyor Hölderlin.

O deli damgası yemiş bir sanatçıydı, ressam 
Fikret Mualla gibi. Sanatçıların yaratıcı ruh 
hallerinin, dehalarının genele uymayışı onla-
rın farklı algılanmasına, isimlendirilmesine, 
kodlanmasına, damgalamasına yol açıyor. Oysa 
şimdiye kadar bütün kargaların siyah oldu-
ğunu görmem şimdiden sonra beyaz bir karga 
görmeyeceğim anlamına gelmiyor. Sanatçı 
beyaz kargaları görendir. Göstermeye kalkı-
şınca elbette delilikle damgalanacaktı. Bizler 
hakikati hep kendi göz hizamıza indirgemekle 
maluluz. Başka bir uzay mekanda, başka yeti-
lerle donatıldığımızda konuşmaya bile ihtiyaç 
duymadan, telepatik bir yöntemle veya hayal 
edemeyeceğimiz şekilde iletişim kuracağız 
belki. Dil üstü bir dil. 

Şu hayatta herkes biraz Hölderlin, Fikret Mualla 
olmadı mı? Çocukluğumda ayakkabılarımı 
neredeyse hep ters giydim. Sıklıkla uyarılırdım. 
Bir kez öğretmenim de uyarmıştı, birinci sınıfa 
gidiyor olmalıydım. Özellikle o an hafızamda 
kayıtlı. Ayakkabılarımı ters giyiyordum çünkü 
bana ters gelmiyorlardı. Bakıyordum ve insan-
lara neden ters geldiğine hayret ediyordum. 
Belki bugün kurmaca metin yazarlığımın da bir 
işaretiydi o ayakkabıları ters giymek. Herkesin, 
her şeyin tek tipleştiği, aynı tadı verdiği, aynı 
hizaya sokulduğu çağda aynîleşmemek adına 
yaptıklarımız bile bizi aynîleştiriyorken ayak-
kabılarımızı ters giymekte ısrar etmeliyizdir 
belki. Belki ben de ayrıksı ruhumun başkal-
dırışıyla, inatla ayakkabılarımı ters giymeye 
devam etmiştim. 

Düşlemek ve düşünmenin temelinde zaten düş 
var diyebiliriz. Birbirinden tamamen bağımsız 
iki ayrı kelime değiller. Şeyleri tamamen bil-
mek mümkün mü ya da tamamıyla bilemesek 
de düşleyebilir miyiz hatta düşleyerek bilebilir 
miyiz?

İnsan ve hudutları... Deveden büyük fil var. 
Düşüncem her zaman daha büyük düşünce-
lere çarpıp durmak zorunda ve orayı aşmayı 
başarırsa şayet yine kendinden daha büyük 
düşüncelere çarpıp durmak zorunda. Bu döngü 
böyle devam ederken elbette bir yerde düşünce 
aşılamayacak duvarlara çarpacak, durmak 
zorunda kalacak. Belki tam orada Nietzsche 
gibi bir atın boynuna sarılıp hüngür hüngür 
ağlayacak. 

Bilmek büyük bir iddia, bildiğini iddia edersen 
bildiklerinden hesap sorulabilir sana. Açıkla-
mak, ikna etmek durumundasın.  Ama insana 
düşleri için hesap sorulamaz. Düşlemek bir 
iddia taşımaz, üstelik kanatları olduğu halde. 
Bilmenin ise adımları vardır, ayağı yere tem-
kinli basar, önüne bir çukur çıkarsa ve fark 
edemezse oraya düşüp kalır. Ama düş çukur-
ların üzerinden uçup gider.

Bilmenin insanda açtığı yaralara düşler pansu-
man yapar sık sık. Dertli dertli düşünür insan, 
düşlere ise dalıp dalıp gider. Şâir düşünde sev-
diğini yanına alıp anasının düşlerine kaçar. 
Çoğunluk aklını kullanmakta pek mahir 
olmayabilir ama düşlerken daha eşitiz, daha 
hür, daha kendimiz. Düşlerken daha insanız. 
Düşlerken daha yüce. Ne diyordu Beyatlı : “Duy 
tabîatte biraz sen de ilâh olduğunu.” Nasıl müm-
kün bu? Düşleyerek. “İnsan, âlemde hayâl ettiği 
müddetçe yaşar.”

 Harry Potter serisi 
canlanıyor
Harry Potter evreninde geçen, son 
kitapta ve filmlerde yaşanan olay-
lardan 15 yıl sonrasını konu alan 
“Lanetli Çocuk” tiyatro oyunu, film 
olarak beyaz perdeye aktarılacak. 
Discovery’nin CEOS’su David Zaslav, 
uzun yıllardır Harry Potter filmi yap-
madıklarını söyledi. Hayranlarından 
özür dileyerek seriyi yeniden canlan-
dırmak istediklerini dile getirdi.

  Yaşama şiirin yüksek geriliminden  
bakamayız

Taşra, ölüm, yalnızlık, baba kelimeleri şiirinizin anahtar keli-
meleri gibi. “O cesede yalnızca şiirlerden baktın.” dediğiniz bir 
şiiriniz var. Ben sizin yaşama, ölüme ve bunların anlamına da 
şiirlerden baktığınızı düşünüyorum. Bu bir cesaret işi belki 
de. Ne dersiniz?

Sadece şiirin alanında konuşabildiğimiz, orada gerçek 
anlamına kavuşan şeyler var bu hayatta. Gündelik hayatta 
konuşursak değerinden kaybedeceğini düşündüğümüz ağır 
varlık durumları var. Konuşursak onu konuşmakla ikiyüzlü 
olacağımızı hissettiğimiz şeyler. Bir cesed mesela. Niçin konu-
şalım üzerine? Konuşacak ne var, ne kalmış? Ama işte o ceset 
bazen şiirde su yüzüne çıkıyor. Ve o cesede sadece şiirlerden 
bakmak kalıyor insana. Yaşama her an şiirin yüksek gerilimin-
den bakamayız. Bu korkunç olurdu. Cesaret hayatın durgunluğu 
içinde parlayan bir an, şiir de öyle.   

“Kime tesadüf etsem ona ait değilim.” şiiriniz yaşadığınız 
yabancılaşmanın bir diğer adı mı?

Bu mısra sadece bir anımı yansıtıyor benim. Yoksa şiirin ifade 
ettiği temel şeyin hayattaki ait ve sahip olma durumlarımız 
olduğunu düşünüyorum. Beecroft Dünya Edebiyatı’nın Eko-
loji’si kitabında Kanada yasalarına göre yerli halkların sözel 
geleneklerinin bir hakkı tespit ederken kanıt olarak kullanı-
labileceğinden bahsediyor. Bir arazi hak ediş davasında bir 
aborjin reisinin toprağın asıl sahibi olduğunu halkının oraya 
dair yazdığı şiirle iddia ettiği aktarılıyor kitapta. Burada yasa-
ların ya da hakimin verdiği kararın bir önemi yok. Önemli 
olan sözün sahip olma ve ait olma ile ilişkisi. Aborjin reisinin 
söz ile bir sahiplik ve aitlik iddia etmesi. Şiir bize bunu verir. 
Aynı anda hem sahip olmanın hem de ait olmanın duygusunu. 
Aborijinin yaptığının Namık Kemal’in, Mehmet Akif’in, Nazım 
Hikmet’in yaptığından bir farkı yok. Bu sahiplik ve aitlik duy-
gusu sadece toprağa, vatana dair gelişmiyor. Kadınla, erkekle, 
şehirle, inançla, ideolojiyle vs. aynı ilişkiyi kuruyoruz. Kendi-
mizle bile. Bunu yapabilmenin en güçlü yolu şiir.

  Necip Fazıl şiirimizin  
en fiyakalı şairi

Öte yandan bu şiirin devamında 
şiirsel özne tül perdeyi dansa 
kaldırmaktan bahseder. Yazarlar 
tarafından fazla zikredilen bu 
şiirinizde de ben bir yabancılaşma 
etkisi gözlemliyorum. “Birazdan 
tül perdeyi dansa kaldıracağım/ 
istemiyorum, kimgeldi penceremi 
kapattım” diyorsunuz o şiirde.

Yabancılaşmanın en güçlüsü ölüm 
belki de. Canlılıktan nesne oluşa 
geçiş. Önceki sorudaki ve bu sorudaki 
alıntıladığınız mısralar “Gök Bugün 
Evime Ne Kadar Yakın” şiirimden. 
Ölüm hem bahsettiğim gibi somut 
bir yabancılaşma hem de bir zihin 
faaliyeti olduğunda bizi dünyadan 
koparan, olduğumuz yere yabancı-
laştıran en güçlü fikir. Yabancılaşma 
içimizdeki hayatı dışımızda bulama-
mamızdır zaten. Her şey gibi bir arzu 
meselesidir yani. Şiirde arzularından 
vazgeçen biri var. Bu da onu ölüm 
düşüncesine doğru sürüklüyor. Kim-
geldi pencereleri eski mimarimizde 
kimin geldiğini anlamak için kapı-
nın girişini gören küçük pencereler. 
Dünyadan evin içine kaçan bir şiir. Şii-
rin sonunda evden çıkıyor ama şiirin 
öznesi: “beşinci kattan kendini aşağı 
bırakanın/parmakları ne güzeldi, ince 
balkon demirleri gibi”. 

Aynı zamanda bu yıl Necip Fazıl İlk 
Eserler Ödülü’ne layık görüldünüz. Bu 
ödülün sizin için anlamı nedir?

Ödülün anlamı Necip Fazıl’ın anla-
mıyla yakından ilişkili. İsmet özel 
“Acı duymak ruhun fiyakasıdır.” diyor. 
Necip Fazıl şiirimizin bu manada en 
fiyakalı şairi belki de. Acı içinde ve 
hepimiz ilk gençliğimizde onun acı-
sıyla derinleştik. Necip Fazıl’ı büyük 
yapan ayırıcı yan da bu: Yahya Kemal 
ve Ahmet Haşim’in açtığı estetik 
damara trajik bir karakter kazandır-
ması. Hepimiz için kendimizi acıyla 
bilinçlendirdiğimiz erken bir kapı 
olmuştur Necip Fazıl. İlk kitabımın 
gençliğimizden başlayarak şiir tec-
rübemizde bu kadar etkili bir isme 
verilen ödüle değer görülmesi benim 
için kıymetli tabii ki.

Sanat bize 
kendi bedenimizdeki 
acıyı göstermeli
İlk kitabı “Demirin Demiri Kesme Sesi” ile bu yıl Necip 

Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülen Can Acer’le 

şiire dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Acer, 

poetik dünyasında etkilendiği şairlerden, kendi poe-

tik anlayışına kadar birçok konudan bahsederken 

Necip Fazıl Kısakürek’e duyduğu vefayı da dile getir-

mekten geri durmuyor. Onun şiirinin taşra, yalnızlık, 

ölüm, baba gibi önemli anahtar kelimeleri var. Şiir, 

bu söyleşide adeta birincil görevimiz. “Yüzüme bakıp 

benimle konuşan her metinden etkilendim.” diyen 

Acer şöyle söylüyor: “Sanat bize kendi bedenimizdeki 

acıyı göstermeli.”

Şair Can Acer: “Sanat kendi bedeni-
mizdeki acıyı göstermeli bize. Sanat 
acıyı değil uyuşturucuyu dindirme-
li. Ancak acıyı fark ettiğimiz yerde 
çözüm arayabiliriz. Bu da sanatçı-
nın değil herkesin görevi.”

s.subasi@litrossanat.com 

Ş E Y M A  S U B A Ş I

Can Acer

bakalım, Sokrates’in orada kendi başına düşün-
mekten çok başkalarıyla konuşmayı sevdiğini 
görürüz. Filozof konuşuyor, şairin de ödevi bu. 
Yüzüme bakıp benimle konuşan her metinden 
etkilendim. Diğer tavırlar da mutlaka temas etti 
bana ama en çok bu doğrudanlığı barındıran 
metinler etkiledi beni. 

  Deney önce anlamdan başlar

Olağan Şiir Dergisi’nde sizden de bahse-
den yazısında Zafer Acar’ın bir tespiti var. 
2010 kuşağında öne çıkan şairlerin salt şiire 
abanmadıklarını, şiirle poetikayı yan yana 
yürüttüğünü varsayıyor. Bu tespit hakkında 
neler düşünüyorsunuz?

Katılıyorum elbette. Şair-i maderzad artık ikti-
sat, estetik, felsefe, sosyoloji vs. bilmek zorunda. 
İlk gençlikteki saf yeteneğe dayanan bir çıkış-
tan fazlasını isteyen her şair buna mecbur. Bu 
disiplin ister istemez süreç sonunda poetik ola-
rak söz alma yetkinliğini de doğuracak. 2010 
kuşağındaki gayretin poetik yetkinliğe varıp 
varmadığı ayrı bir mesele fakat dergileri şöyle 
bir kurcaladığımızda bir canlılık görebiliyoruz. 

Siz şiirde anlamı önemsiyorsunuz. Şiirde 
anlam teknikten önce mi gelmeli, anlam şiirin 
birincil unsuru mu olmalıdır?

Maddeyle rengi gibi aslında bunlar. Birbirin-
den ayrılamayacak şeyler. Yine de ayrıştırma, 
sınıflandırma sistemli düşünmeyi kolaylaştırı-
yor. Biz de böyle ayrımlar yapıyoruz. Son yirmi 
yılın şiirinde anlam ve teknik üzerine tartış-
maların hız kazanması deneysel tavrın poetika 
kurmanın başat unsuru olarak düşünülmesiyle 
ilgili. Deneysel tavır tekniği önceliyor. Halbuki 
deney önce anlamdan başlar. Eserin anlam, 
içerik ve ideolojik yönünü hesaba katmadan 

onun deneysel kimliğini tespit etmek pek 
mümkün görünmüyor. Metnin anlam yönü 
ihmal edildiğinde ulaşacağımız cevap, sadece 
o metinde biçimci çıkışların olup olmadığının 
cevabıdır. Anlamda yapılan bir deney biçimin 
çeperlerini içerden zorlayacaktır. Alışılagelen 
üslubun tökezlemesine sebep olacaktır. Anlamı 
sarsmayan, biçimin ötesine geçmeyen deneyler 
de o anlamın pekişmesinden başka bir sonuç 
doğurmaz. Bir deney biçimde kalıyorsa, orada 
gelenekçi bir tavır olduğunu söyleyebiliriz. 
Gelenek ömrünü uzatmak için kendini temi-
nat altına alıyor, kendine yeni yaşam alanları 
açıyor demektir. 

Belki de şiirde sahici bir anlamı, derdi taşıya-
bilmek şairin tekniğe önem vermesinden daha 
zor bir mesele. Günümüz şairi anlamı es mi 
geçti sizce? Tam da bu dilden konuşması, bu 
çağın insanına bir çözüm, âb-ı hayat sunması 
gerekirken?

Bir anlamı yakalamakla bir çözüm sunma-
nın farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bir 
anektodla anlatayım. David Le Breton, Acı-
nın Antropolojisi kitabının anestezi ile ilgili 
sayfalarında R. Selzer adlı cerrahın başından 
geçen bir olayı anlatır. Cerrah bir gün odasına 
girdiğinde yeni ameliyat olmuş bir kadını kar-
şısında bulur. Kadın elindeki usturayla karnını 
yarmış ve eliyle organlarını karıştırmaktadır. 
Kadın tekrar tedavi edilir, tehlikeyi atlattıktan 
sonra cerraha şöyle der: “Çok canı yanar insa-
nın bu durumda değil mi? 

Yani şunu demek istiyorum: gerçekten kendi 
bedenim olsa benim de canım yanardı. Ama 
hiçbir şey hissetmiyordum.” Anestezi sebe-
biyle hislerini kaybeden kadının eylemini R. 
Selzer şu şekilde yorumluyor: “Ve birdenbire 
anladım kendi bedeninin içinde ne aradığını: 
Acısını arıyordu.” Sanat bunu yapmalı. Kendi 
bedenimizdeki acıyı göstermeli bize. Sanat 
acıyı değil uyuşturucuyu dindirmeli. Ancak 
acıyı fark ettiğimiz yerde çözüm arayabiliriz. 
Bu da sanatçının değil herkesin görevi. 

Bir şiirinizde “Ben dans etmesini bilmem ki.” 
mısranız bana bir başka şairin sevdiğim bir 
mısrasını anımsatıyor: “Ben hiç çiçek bilmem 
ki.” demişti o şiirde. Çiçeği ya da dans etmeyi 
bilmemek mi bizi hayat karşısında acemi 
kılıyor? Şair kişi sanki bu acemiliği kelime 
oyunlarıyla kapıyor. Siz de böyle misiniz?

“Bana verin bütün ölülerimi/onları bir kır 
düğününde dansa kaldıracağım” dediğim 
bir şiirde geçiyor alıntıladığınız mısra. Dans 
bedenin en kıvrak hali, ölümde ise bedenimiz 
en katı haline varıyor. O mısrada evet hayata 
katılamamak var ama sebebi acemilik değil. 
Ölüm düşüncesiyle katılaşmak, danstan uzak 
düşmek.

AY N U R  Dİ L B E R
a.dilber@litrossanat.com 
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K Ü L T Ü R  S A N A T

  Bakanlıktan  
tiyatrolara destek
Bir sanat sezonu boyunca Kültür ve Turizm Bakan-
lığı 441 özel tiyatroya toplam 32 milyon liralık 
destek vererek şu ana kadarki en büyük ödemeyi 
yaptı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün oluştur-
duğu değerlendirme komisyonu özel tiyatroların 
projelerine yapılacak yardımlardan yararlanmak 
için başvuruda bulunan 441 projenin tamamını 
olumlu değerlendirdi. 86’sı çocuk oyun tiyatrosu, 
283’ü profesyonel ve 72’si geleneksel tiyatro olmak 
üzere 441 projeye 32 milyon lira destek verildi.

  Festivallerden  
“Suç ve Ceza”
18- 24 Kasım tarihlerinde 
gerçekleşen 12. Uluslararası 
Suç ve Ceza Film Festiva-
li’nde bu yıl tema ‘eşitlik’ 
oldu. Festival başkanı Prof. 
Dr. Adem Sözüer’in açılış 
konuşmasıyla başlayan 
festivalde, Akademik Onur 
Ödülü ve Sinema Onur 
Ödülü verildi.

 Emmy Ödülleri’nin 
kazananları belli oldu
50. Uluslararası Emmy Ödülleri 
New York’ta düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. Ödül gece-
sinde 23 ülkeden 15 kategoride 60 
yapım temsil edildi. En İyi Sanat 
Programı dalında ödülü  İngiltere 
yapımı “Freddie Mercury: The Final 
Act” belgeseli aldı. “En İyi Kadın 
Oyuncu” Ödülü ise, Fransız oyuncu 
Lou de Laage’e verildi.

K I S A  H A B E R

  Sanatla özgürleşen 
“Normalliğin Deliliği”
Küratörlüğünü Derya Yücel’in üst-
lendiği grup sergisi “Normalliğin 
Deliliği” ziyaretçilerle buluştu. İnsani 
değerlerin kaybolmasına katlanama-
yanların “deli”, insani köklerinden 
kopmuş olanların “normal” kabul 
edildiği dünyada sanatın özgürleşme 
alanı olduğuna dikkat çekiyor. KUN 
Art Space’te 18 Aralık’a kadar ziyaret 
edilebilecek.

  “Pota” Belarus’tan 
ödülle döndü
Genç bir sporcunun basketbol 
tutkusunu anlatan “Pota” Minsk 
Uluslararası Film Festivali’nde genç-
lik kategorisinde Jüri Özel Ödülü aldı. 
TRT ortak yapımı olan senaryosunu 
ve yönetmenliğini Ahmet Toklu’nun 
üstlendiği film bugüne kadar yurt içi 
ve yurt dışı film festivallerinde birçok 
ödülün de sahibi oldu.

  Kristal Kalem Ödülü 
sahibini buldu
Edebiyatist Yayınevi bu yıl, öykü 
dalında ilk kez düzenlenen “2022 
Edebiyatist Kristal Kalem Yarışması” 
düzenledi. Tamamlanan yarışmada 
finale kalan yazar ve öykülerin ara-
sından “Karabatak” ve yazarı Sedat 
Mercimek, 2022 Edebiyatist Kristal 
Kalem Ödülü’nün sahibi oldu. Finale 
kalan 20 yazardan 16’sının kadın 
yazar olması dikkat çekti.

“Doğaçlama müzik”  
üzerine bir deneme – 4
… 

Peki Avrupa klasik müziğinde doğaçlama ne kadar 
yer etmiştir? Genel olarak baktığımızda yoktur. 
Çünkü orada bir besteci mükemmeliyetçi olmak 
için elinden geleni yapar. Yani, yaptığı bestenin 
her açıdan mükemmel olmasına özen gösterir. 
İcracı da o besteyi en iyi şekilde çalmaya gayret 
gösterir. Yani icracı, eseri icra ederken birkaç nota 
da ben ekleyeyim diyemez. Şimdi düşününce 
icrasının yaratılıcılığına ne kadar ters düşen bir 
durum olduğunu anlıyoruz. Son dönem batı kla-
sik müziğinde minimalist akımın öncülerinden 
birisi olan Philip Glass sahneye çıktığında piyano 
çalarken bazen yanlış çaldığı an hiç durmaz ve 
yanlış bastığı nota üzerinden çalmaya devam eder. 
Dinleyiciler her ne kadar bu durumu çok garipse 
de zamanla buna alışmıştır. Philip Glass’ın müziği 
diye ayrı bir yere koyarlar. 

Mademki batı klasik müziğinde doğaçlama 
konusuna değindik burada konunun daha iyi 
anlaşılabilmesi için bir örnek vermek istiyorum. 
Dünyanın yedi farklı bölgesinden yedi müzisyeni 
bir araya getirin. Birbirlerinin dillerini hiç bilme-
sinler hatta konuşamasınlar ama birlikte müzik 
yaptıkları an, müziğin dili onları ortak bir noktada 
buluşturur. Önlerinde hazır bir nota olmasına da 
gerek yok. Rahatlıkla tamamen doğaçlama çala-
rak bir iletişim kurarak müzik yapabilirler. Her 
ülke müzisyeni kendi ülkesindeki müzik formun-
dan yola çıkarak müziğini yapar ama Klasik Batı 
müziği eğitimi almış birisi bunu yapamaz çünkü 
doğaçlama çalamaz. Çünkü o icracı buna kapalı-
dır. Ona her şey yazılı olarak verilmek zorundadır. 
Şimdi anladınız mı? Klasik Batı müziğinden 
doğaçlama olmadığını. Batıya baktığımız zaman 
John Cage gibi müzisyen ve bestecilerin doğaç-
lama yapmasına şaşıran ve aynı zamanda kızan 
bir kitlenin olması hiç de şaşırtıcı değildir: 

Diğer yandan Avrupa klasik müziğinde doğaç-
lama denilince aklıma hemen org müziğindeki 
doğaçlama geliyor. Gerçekten de kiliselerdeki org 
müziğinde doğaçlamaya her zaman yer verilmiş-
tir. Daha doğrusu kiliselerde her zaman doğaçlama 
yapmak zorundadır orgcu. Eğer papaz çok yavaşsa, 
ona uymak sorundur. Ya da papaz hızlı ise hızlıysa 
yine ona uymak zorundadır. Belirlenmiş bir ritim 
ve ahenk yoktur. Benzetmem biraz garip gelebilir 
ama Hint müziğine benzer kilisedeki org müziği. 
Hint müziği belirli ragalar (diğer adıyla mod, 
başka bir adla da makam) üzerinden icrasına 
inanılmaz özgürlükler tanır. Mesela sitar çalan 
bir Hintli müzisyen bir makamda yani ragada 
bazen saatlerce müzik yapabilir. Kilise org müzi-
ğindeki icracı da majör ve minör gamlarda tıpkı 
Hint müziğindeki gibi bir saat boyunca doğaçlama 
müzik yapabilir. Özetleyecek olursak; her ikisinde 
de dini bir müzik yapısı vardır ve yine her ikisinde 
de ezgiyi oluşturmak için bir takım kurallar konu-
lur. Bu kuralların en önemlisi tabii ki çalınacak 
makam ve gam dizisidir. Sonrasında da içinden 
geldiği gibi doğaçlama müzik yapmak gelir. 

Batı klasik müziği hakkında bir şeyler okurken 
bazen ilginç bilgiler ediniyorum. Söz konusu 
doğaçlama olduğu için birisini paylaşayım. Piya-
nist ve müzik direktörü olan Daniel Barenboim 
Edward Said ile yaptığı söyleşide ilginç bir şey 
okumuştum. Daniel 1952 yılında on yaşınday-
ken yetenek sınavında Wilhelm Furtwangler’e 
Prokofyev’in İkinci Sonatı’nı çaldıktan sonra 
Furtwangler sonra Daniel’den doğaçlama çalma-
sını ister ve çalar. Sonrasında Daniel’in hayatında 
önüne sayısız kapıyı açan bir referans mektubu 
yazar. Bu hikâyede benim dikkatimi çeken şey 
Furtwangler’in Daniel’den doğaçlama çalmasını 
istemesi. Furtwangler’in müzik yapma tarzı bazı-
larını çok rahatsız etmişti. Çünkü Furtwangler, 
Beethoven ve Brahms yorumlarında oynamalar 
yapar. Kendi yorumunu katar bazende doğaçlama 
sonucunda duyduğu melodilere ekler. Böylelikle 
bazı dinleyicileri fazlasıyla rahatsız etmiştir. Bu 
bazen, bazı insanlar için rahatsız edici olsa da 
müzik yeni şeyler söylemelidir.

Devamı litrossanat.com’da

Havacılığa olan tutkunuzun hava fotoğrafçılığı 
ile sonuçlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Ortaokul son sınıfta Hava Harp Lisesine gitmek 
istedim fakat gözden ve kulaktan dolayı sağ-
lık kurulunda beni okula almadılar. İçimde bir 
havacı olma ukdesi vardı.  Türkiye’de ise ilk sivil 
helikopter 1986 yılında alındığında biz fotoğraf-
çılık yapıyorduk. O zamanlar gazeteye fotoğraf 
ve video çekimleri için “helikopter kiralanır” 
ilanını görünce içimizde kalan havacılık ukde-
sini gerçekleştirmek istedik. Helikopterde nasıl 
fotoğrafçılık yapılır üzerine araştırmalar yaptık. 
O helikopteri ilk kiralayarak hava fotoğrafçılığına 
başlamış bulunduk. 

Havada olmak size birçok açı sunar

Hava fotoğrafçılığının şehir fotoğrafçılığındaki 
rolü ve önemi nedir? 

Havada konuları daha iyi kavrayabiliyor ve 
görüş açısıyla planlamalarınızı daha iyi yapabi-

liyorsunuz. Ayağınızı yere basarak çekeceğiniz 
fotoğrafların, örnek vermek gerekirse bir binanın 
fotoğrafını çekebileceğiniz üç beş nokta vardır. 
Havaya çıktığınız zaman fotoğraf çekmek için 
binlerce nokta var, her yerde çekebilirsiniz. Hava 
fotoğrafçılığı perspektif açısından yerden çektiği-
niz fotoğraflara oranla size daha çok açı sunuyor.

Pilot ile iş birliği içinde olmalı

Hava fotoğrafçılığının teknik açıdan diğer 
fotoğrafçılık türlerine göre avantajları ve deza-
vantajları nelerdir?

Fotoğrafçılık türlerinin hepsinin mutlaka 
avantajları ve dezavantajları vardır. Hava fotoğ-
rafçılığında fotoğrafçılığın yanında havacılığı 
bilmeniz ve bu konuda bilgi sahibi olmanız lazım. 
Çünkü havacılıkta pilotun yanına oturduğunuz 
zaman kafanızda hayal ettiğiniz açıyı tam olarak 
pilota onun diliyle anlatabilmelisiniz. Havada bir 
yeri çekerken milyon tane alternatifiniz var. Fakat 
ideal nokta üçü beşi geçmez. Aslında pilot ile bir 

iş birliği içindesiniz yani bir nevi siz ikinci pilot 
oluyorsunuz. Ben helikopter ile yedi bin beş yüz 
saat uçuş yaptım ve pilotla bu süreçte arkadaş olu-
yorsunuz, onun dilinden anlamaya başlıyorsunuz. 
Sonuç olarak da pilot yakalamak istediğiniz açı-
nın pozisyonunu yakalama fırsatını size veriyor. 
Örneğin sağlıklı bir şekilde sizi A noktasından 
B noktasına uçuracak pilotun bu uçuşu bir uçuş 
değildir düz uçuşa göre biraz akrobasi yapmanız 
gerekir. Bunun içinde havacılık ile ilgili terimleri, 
bilgileri bilmeniz lazım. Aslında alan bilgisine 
sahip olmanız hava fotoğrafçılığına özel bir 
durum değil moda fotoğrafçısı da moda ile ilgili 
terimleri bilmelidir. Mobilya fotoğrafçısının da iç 
mimariden anlaması lazımdır. Hava fotoğrafçı-
lığının avantaj ve dezavantajını değerlendirecek 
olursak şunu söyleyebilirim; helikopter ücretleri 
çok pahalı olduğu için işçilikte çok fazla para 
döner. Çok fazla para da kazanırsınız çok büyük 
riskler de alırsınız. Şöyle söyleyeyim çektiğiniz 
fotoğraflar iyi çıkmamışsa ya da olması gerek 
açıyı yakalayamadıysanız tekrardan uçuş yap-
manız gerekir bu da sizi zarara uğratır.

İslam dünyası birbirini tanısın

Çektiğiniz fotoğraflar ile sergiler düzenliyor, 
kitaplar çıkarıyor ve nadir görülen bir arşiv 
çalışması yapıyorsunuz bu çalışmalarınızla 
İslam dünyasına iletmek istediğiniz bir mesa-
jınız var mı? 

Öncelikle İslam dünyası birbirini tanısın ve 
kendisini düzeltsin sonrada dünya milletleri ile 
tanışsın.  Benim derdim şurada ya da burada 
sergi açmak değil. Mesela Amerika’nın baş-
kenti Washington’da, Afganistan’da ve Mezalim 
Şerif’te de sergi açtım ama Mezalim Şerif’teki 
sergiyi tercih ederim. Fotoğraf arşivlerim ile 
oluşturduğum kitap ve sergi çalışmalarımın 
İslam dünyasında birleştirici olacağını düşü-
nüyorum.

Herkese hitap edecek bir çalışma

Mekke’nin fotoğraflarından oluşturduğunuz 
“Semadan Mekke-i Mükerrem’e” adlı bir kitap 
çalışmanızdan sonra bir “Mektup” projeniz var 
bu çalışmanızdan kısaca bahseder misiniz?

“Mektup” kitap çalışmamızın hikâyesi İslam 
şehirleri için Ürdün’e gittiğimizde ortaya çıktı. 
Ürdün’de birkaç şehrin fotoğrafını çektik-
ten sonra arazide dolaşırken Mute Savaşı’nın 
yapıldığı yere, Mute’ye gittik. Oranın hikâyesini 
rehber anlatırken Mute Savaşı’nın çıkma sebebi 
Peygamberimizin tebliğ için devlet liderlerine 
gönderdiği mektubu ulaştırması için seçtiği bir 

elçiyi müşrikler orada şehit edip mektubu par-
çalıyorlar bunun üzerine Mute Savaşı yaşanıyor. 
Bunun üzerine tebliğ mektupları ile ilgili bir 
kitap var mıdır diye araştırdık tek bir kitap var o 
da Hindistanlı bir Prof. Muhammed Hamidullah 
ait bir çalışma. Daha sonra yazılmış kitaplarda 
Prof. Muhammed Hamidullah’ın eseri mer-
kezli hazırlanmış. Benim kitap çalışmam Prof.
Muhammed Hamidullah’ın kitabından farklı 
çünkü o masa başı hazırlanmış bir eser yani 
yüzlerce belki de binlerce kaynak taraması ile 
hazırlanmış bir çalışma. Bizim çalışmamız ise 
arazide geçen bir süreci kapsıyor. Olayın geçtiği 
yerlere gidip oraların fotoğrafını çekiyoruz ve 
konu ile ilgili belgelere ulaşmaya çalışıyoruz. 
Prof. Muhammed Hamidullah’ın çalışmasına 
kıyasla fotoğraflar olacak ve sadece akademik 
çalışma yapanlara değil herkese hitap edecek 
düzeyde olacak. 

Mektuplarla kitap olmuyor

Hz. Muhammed (s.a.v), İslam’ı tebliğ için döne-
min devlet adamlarına ve elçilerine gönderdiği 
mektupları fotoğrafladınız ve bununla da 
alakalı “Mektup” çalışmanız var peki bu yeni 
kitap çalışmanızın İslam ve siyer tarihine bir 
derinlik ve fark kazandıracağını düşünüyor 
musunuz?

Elbette düşünüyorum. Peygamber Efendimiz 
49 tane mektup yazmıştır çevre devletlere, 
Mekke’deki aşiretlere ve kabilelere. Bu devlet-
lere gönderdiği mektuplar dünyanın dört bir 
tarafında müzelerde sergilenmektedir ama 
aşiretlere gönderdiği mektuplar kaybolmuş-
tur. Bu 49 mektubun sadece 9 tanesi müzelerde 
saklanıyor ve sergileniyor. Hatta 4 tanesi de 
Topkapı Sarayı’nda sergileniyor. Bu mektupla-
rın görüntülerine ulaşmak sorun değil sadece 
bunlarla bir kitap yapılmıyor biz mektupları 
ulaştırmak için yola çıkan sahabeleri, yoldaki 
hikâyelerini ve mektubun ulaşacağı kişinin ve 
mekânın hikâyelerine de yer veriyoruz kısacası 

mektubun geçtiği yollarda yapılmış mescitle-
rin ve yerlerin de fotoğrafını çekiyoruz. Ortada 
olmayan 40 mektubun ise metinleri belli zaten 
kitapta hikâyelerine yer vermeyi düşünüyoruz. 
Fotoğraflar ve metinlerden oluşan bir kitap 
çalışmamız olacak.

Arazi sizi yönlendirir

Şehir fotoğrafçılığı dışında “Mektup” çalışma-
nızın devamı gelecek mi ve bu minvalde başka 
çalışmalarınız olacak mı?

Kur’an’da adı geçen tüm peygamberlerin kıssa-
ları var. Bu peygamberlerin hikâyeleri Tevrat’ta 
ve İncil’de de geçiyor. Biz Kur’an’da adı geçen 
bu 25 peygamberin 3 kutsal kitaptaki kıssala-
rına göre yaşadıkları olayların geçtiği yerlerin 
fotoğraflarını çekiyoruz. Sonra “Nebiler Atlası” 
adında bir kitap çalışması yapacağız. Sonra da 
“Kur’an Atlas”ı çalışmamız var. Kur’an’da adı 
geçen yerlerin fotoğraflarını çekiyoruz. Bizim 
buradaki amacımız arşiv ve şu ana kadar 500 
bine yakın fotoğraf çektik. Bu arşivlerden 
yüzlerce kitap çalışması çıkar. Kısacası biz 
fotoğrafları çok önceden planlayarak çekmi-
yoruz. Arazi bizi kendiliğinden yönlendiriyor.

Hikâyemiz Mekke’de başladı

Uzun bir süre Mekke-i Mükerreme’nin fotoğrafçılığını yaptınız bu süreç ruhayetinize 
ve perspektifinize neler kattı? 

Mekke her şeyinizle yoğurup düzelten bir şehirdir. Biz 2005’ten sonra ticari fotoğrafçılığı 
bıraktık hatta Mekke’de çektiğimiz fotoğraflarla da sadece arşiv yaptık ve o da öyle duru-
yor. İleride İslam tarihine bir ışık tutacaktır. Mekke’de yaptığım fotoğrafçılık kadrajıma 
bir canlılık bir yeni perspektif kattı.  Mesela memleketinizde günde beş vakit namazla 
beraber İslam’ı hatırlıyorsunuz ama Mekke’de olduğunuz zaman İslam her zaman aklınızda 
oluyor ve o zamanda kendinizi geliştirmeye İslam’ın hikâyesini daha iyi anlamaya baş-
lıyorsunuz. Bizim bu yola çıkış hikâyemizde Mekke’den başlayıp tüm İslam coğrafyasını 
anlamaya ve gezmeye başlamak ile oldu. 

Her şehrin kendi ruhu var

Çektiğiniz şehirlerin ruhunu tek bir 
karede toplayacak bir perspektif yaka-
ladınız mı ya da yakalayacağınızı 
düşünüyor musunuz?

Hayır, öyle düşünmüyorum çünkü her 
şehrin kendine özgü ruhu vardır. Ben 
bugüne kadar İslam dünyasında 85 şeh-
rin fotoğrafını çektim ve bu 85 şehrin 
ruhunu örneğin Mekke’de yakalaya-
mazsınız. Ama Mekke’de, Buhara’da, 
Semerkant’ta, Mısır’da kucaklayıcı 
fotoğraflar çekmişimdir yalnız bunlar 
birbirine karıştırılmamalıdır. İslam 
kültürünü yansıtan yapıları insanlarla 
beraber çekmeye çalışıyoruz. Her şeh-
rin bir Ulu Camisi vardır ve biz hepsinde 
bir Cuma namazını çekiyoruz. Burada 
amacımız ise tüm Müslüman renkleri 
bir arada yakalayacağımızı düşündü-
ğümüz için.İslam dünyasını 

fotoğraflamaya 
Mekke’de başladım

Türkiye’nin ilk hava fotoğrafçısı olan 

Orhan Durgut, 12 yıldır Mekke’de 

fotoğraf çekiyor, Mescid-i Haram’daki 

değişimi belgeleyerek arşivliyor. 

İslam dünyasını fotoğraflamaya 

Mekke’de hac ibadetinden etkilene-

rek başlayan Orhan Durgut, İslam 

dünyasının değinmemiş noktalarını, 

değişimini kadrajına taşıyor. Ticari 

fotoğrafçılığı bırakmasına neden 

olan manevi yolculuğu ve İslam âle-

mini fotoğraflayarak birleştirici bir 

barış gücü olmayı hedeflediği çalış-

malarına aralıksız bir şevkle devam 

ediyor. Havacılık tutkusunun Mek-

ke’de ruh bulduğu, ardından İslam 

tarihinde hikâyesi olan şehirlere 

bir fotoğrafçının kadrajı eşliğiyle 

taşındığı bir fotoğrafçının hikâyesi 

Orhan Durgut’un hikâyesi. Gelin asıl 

hikâyesini Mekke’de bulan ve ‘Mek-

tup’ çalışmasıyla tarihe ışık, geleceğe 

kayıt düşmek isteyen Orhan Durgut 

ile gerçekleştirdiğimiz röportajda biz 

de kendi hikâyemizi hatırlayalım ya 

da bulalım.

R U K İ Y E  K Ü R E K
r.kurek@litrossanat.com Hava fotoğrafçısı Orhan Durgut: “İslam dünyasında her yer karışık ve birbiri ile barı-

şık değil ama Mekke’de şunu gördüm; umreye ve hacca gelen herkes birbirine yar-
dımcı oluyordu. Buna geniş bir perspektiften baktığınız zaman örneğin biri İranlı biri 
Iraklı, savaş yapıyor ama orada hepsi kardeşler. Bu insanlar birbirlerini tanımıyor-

lar ama kıbleleri, ezanları, her şeyleri aynı birbirlerinden farkları yok. Ama ülkeler boyutundan 
bakıldığında ülkeler savaş halinde, ben ne yapabilirim bu durumda, diye düşündüm ve İslam 
tarihinde hikâyesi olan şehirlerin fotoğraflarını çekip İslam dünyasında sergiler, kitaplar ya-
parak insanları birbiri ile buluşturup birbiri ile tanıştırmalıyım, düşüncesi ile bu işe başladım.”

İslam dünyasını fotoğraflarla birleştirmek

İslam dünyasının önemli şehirlerini fotoğraflıyorsunuz bu alanda böyle bir fotoğraflama ve arşivleme çalışması yapılmaz iken sizi 
bu alana yönelten hisler ve amaç nedir? 

2005 yılında Suudi Arabistan’a hac için gittiğimde orada gördüm ki Mekke’de Harem-i Şerif çevresinde yapılaşmalardan kaynaklı büyük 
bir değişiklik var. Çoğu şey yıkılıp yeniden yapılıyor. Bunları görünce içimden “Ben bunların hem tanığı hem de belgeleyeni olmak ve 
burada kalmak istiyorum.”diye geçirdim. Bunun akabinde Mekke Belediye Başkanı ile tanıştım ve ona dedim ki, “ben burada kalıp buranın 
fotoğraflama çalışmasını yapmak istiyorum.” o da evin, fotoğraf çekim izinlerin ve vizen benden gerisine karışmam dedi. Orada bana 
gerekli imkânları sağlanınca ben de 2018’e kadar orada kalıp Mekke’yi fotoğrafladım. Bu süreçteki fotoğraflama çalışması ise 2010’dan 
sonra her gün Mekke’nin fotoğraflarını rutin bir şekilde çekmem ile devam etti.  Ayrıca 2010’dan sonra Mekke’de büyük bir yıkım oldu 
her şey hızlı değişiyordu o yüzden fotoğraflama çalışmalarım yoğunlaştı ve yeri geldi Harem-i Şerif’te 2-3 gün hiç çıkmadığım oldu. 
Şuna da değinmek isterim fotoğrafçılık hikâyemin bu yöne çevrilmesi Mekke’de başladı. İslam dünyası karışık ve  birbirleri ile barışık 
değiller. Fakat Mekke’de şunu gördüm ki  umreye ve hacca gelen insanlara bakıyorum herkes birbirine yardımcı oluyor. Buna geniş bir 
perspektiften baktığınız zaman birbiri ile savaş halinde olan iki millet orada kardeşler. Bu insanlar birbirlerini tanımıyorlar ama kıbleleri, 
ezanları ve her şeyleri aynı ve birbirlerinden farkları yok. Ama ülkeler boyutundan bakıldığında ülkeler savaş halinde ben ne yapabilirim 
bu durumda diye düşündüm. Sonra ise şu karara vardım; İslam tarihinde hikâyesi olan şehirlerin fotoğraflarını çekip İslam dünyasında 
sergiler, kitaplar yaparak insanları birbiri ile buluşturup birbiri ile tanıştırmalıyım dedim. Bu amaçla bu işe başladık bugüne kadar İslam 
dünyasında 85 şehrin fotoğrafını çektik. Kısacası, hac ibadeti ile birleşen İslam dünyasını fotoğraflarımla birleştirmek istedim.

Orhan Durgut

Rukiye Kürek ve Orhan Durgut

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

  Sinemaya  
92 milyonluk destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sinema sektör 
temsilcilerinden oluşan destekleme kurulunca 
yapılan son toplantısında, “Uzun Metrajlı Sinema 
Film Yapım”, “İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film 
Yapım”, “Çekim Sonrası”, “Ortak Yapım” ve “Yerli 
Film Gösterim” türündeki projeler değerlendirildi. 
Değerlendirme sonucunda toplamda 17 milyon 340 
bin lira destek sağlandı. Ayrıca Bakanlık 2022 yılı 
içerisinde 293 proje için sinema sektörüne sağlanan 
desteğin 92 milyon 198 bin olduğunu açıkladı.

  “Alemlere Rahmet” 
sinemaseverlerle 
buluştu
Bu yıl sekizincisi düzenlenen “Alem-
lere Rahmet Uluslararası Kısa Film 
Festivali” 24 Kasım’da başladı. Kültür 
ve Turizm Bakanlığının desteklediği 
festival,  Atlas 1948 Sineması’ndaki 
“Bab’ Aziz” filminin gösterimleriyle 
başladı. Festival 30 Kasım’da AKM’de 
gerçekleşen kapanış töreniyle sona 
erdi. 

  Edebiyatsever-
lere müjde!
Türk edebiyatının birbi-
rinden değerli isimlerinin 
hatıralarının yaşatılacağı 
atölyeler, edebiyata tutkulu 
yeni yazarlar ve şairler yetiş-
tirecek “Yedi Güzel Adam 
Edebiyat Okulu” başlıyor. 

K I S A  H A B E R

  Radyoda  
Süleyman Çelebi
“2022 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl 
Dönümleri” kapsamında Süleyman 
Çelebi’nin ölümünün üzerinden 600 
yıl geçmesi dolayısıyla hazırlanan 
“Aşk ile Süleyman Çelebi” adlı radyo 
tiyatrosu TRT Radyo 1’de dinleyiciyle 
buluştu. Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i 
yazım sürecini konu alan radyo tiyatro-
sunun yönetmenliğini Ali Rıza Kubilay 
üstlendi.

  “Buğday Tanesi” 
ile engelsiz yaşam  
merkezi kurulacak
İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın 
bebekken buğday tarlasında çıkan 
yangında, vücudunda kalıcı yanıklar 
oluşan ve ellerini kaybetmesiyle hayata 
tutunma mücadelesini anlatan “Buğday 
Tanesi” filmi, 2 Aralık’ta izleyiciyle 
buluşuyor. Filmin geliri ile İstanbul’da 
bir engelsiz yaşam merkezi kurulması 
amaçlanıyor.

  CRR’de Pers  
Mitolojisi rüzgarı
Pers Mitolojisi’nden kesitlerden oluşan 
masalsı bir anlatı “Bir Gecede Binbir 
Gece, Bin Şems, Bir Celaleddin” Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu’nda izleyiciyle 
buluştu. Gösteride anlatıcı olarak İranlı 
sanatçı Shahzadeh İgual yer aldı. Mev-
lana Celaleddin-i Rumi’nin eserlerini 
Türkçe ve Farsça olarak yorumlayan 
İgual, Mevlana ile Şems-i Tebrizi’nin 
karşılaşmalarını anlattı.

Hacı Bayram Velî ve  
Akşemseddin Yılı

2021 senesini Yûnus Emre, 2022’yi ise 
Süleyman Çelebi yılı olarak idrak ettik. 
Bu iki mübarek şair ve mutasavvıfın, bir 
ödev olarak kültür hayatımıza dahil edil-
mesi -eksiklere rağmen- bizlere şüphe yok 
ki emsalsiz bir renk ve şevk getirdi. Bu 
süre zarfında birçok yeni yazma da tespit 
edildi: Yûnus Divanı ve Süleyman Çelebi 
Külliyatı -tartışmalı noktalarıyla- geniş-
letildi. Tarihsel alana dair de yeni bilgi ve 
belgeler paylaşıldı. İki isme dair tespitler, 
kıstırıldıkları salt kültür alanından adeta 
kurtarıldı ve 13. yy ile Fetret Devri bağ-
lamı etrafında ‘kültür politik’ bir zemine 
doğru yaklaştırıldı ki bana göre en önem-
lisi de buydu. Nihayetinde Moğol İstilasını 
anlamadan Yûnus’u, Ankara Savaşı çökün-
tüsünü bilmeden de Süleyman Dede’yi 
tanımamızın mümkün olmadığını öğren-
dik. Neden? Çünkü elbette Muhammedî 
duruş aksiyonerdir.

Şimdi 2023’e yaklaşıyoruz. Tarih ve gele-
neğimizi anma/anlama noktasındaki 
ısrarımızın -biyografiler üzerinden- devam 
etmesi gerektiği kanaatindeyim. İstan-
bul’un Fethi’nin 570. yılında, en doğru 
karar, Akşemseddin ile mürşidi Hacı Bay-
ram Velî’yi kültür gündemimize ısrarlı 
bir şekilde almak olacaktır. Yani bu bir 
naçizane tavsiyedir. 2023, bana göre, Bay-
ramîlerin pîri Hacı Bayram Velî ile talebesi 
ve yolunun emanetçisi Akşemseddin yılı 
olmalıdır. Böylelikle tarihimizin bu büyük 
fethini müyesser kılan manevî veche 
çok daha iyi anlaşılacak, Hacı Bayram 
ile Akşemşeddin’in -su üzerinde dur-
malarına rağmen pek kimsenin dikkat 
etmediği- eserleri hakettikleri ilgiyi belki 
de bulacaktır.

Hacı Bayram Velî, mâlum, Somuncu Baba 
olarak bilinen Hamid-i Velî’nin mürididir. 
Ankara’da mı, Kayseri’de mi yoksa Bursa’da 
mı tanıştıkları meselesi karanlıktadır. 
Fakat kesin olarak bildiğimiz bir şey var 
ki intisabı Bursa’dan sonra gittikleri Ada-
na’da olmuştur. Ankara Savaşı’nın (1402) 
bir evvelinde Somuncu Baba Bursa’yı -efsa-
neye göre kimliği açığa çıktığı için- terk 
etmiş, bu sırada Bursa’da müderrislik yapan 
ve Yıldırım Bayezid’ın Bey Sarayı’nda da 
vazifeleri olan Hacı Bayram peşinden 
gitmiştir. Bir bayram günü intisap ettiği 
için Numan olan adı Bayram olmuştur. 
Hac vazifelerini yerine getirdikten sonra 
Hamid-i Velî Aksaray’a (ya da Malatya’ya), 
Hacı Bayram ise Ankara’ya yerleşmiştir.

Bayramîlik, Akşemseddin’in başta olduğu 
bir koldan Üftade ve Aziz Mahmud Hüdâyî 
üzerinden Sultan Ahmed’in de teveccühüne 
mazhar olan Celvetîlik’i doğurmuş, diğer 
taraftan ise Bıçakçı Ömer Dede’nin silsi-
lesi ile üçüncü devre Melamîlik’in kaynağı 
olmuştur. Bu kaynaktan İdrîs-i Muhtefî-
ler, Osman Kemalîler, Pir Ali Aksarayîler, 
İsmâil Ma’şûkîler -manevi olarak- doğ-
muştur. Osmanlı tarihi bana göre Bayramî 
denizi anlaşılmadan çözülemez. Sadece iç 
işler değil, haricî meseleler de çözülemez. 
Dikkat: Bayramîlik denizinin şelalesi olan 
Somuncu Baba’nın, Şah İsmail ile aynı 
ocakta, Erdebil ocağında yetiştiğini söyle-
sem, ne dersiniz? Ne diyordu üstadımız H. 
Necdet İşli. Arzdır.

M E H M E T  H A K A N  K E K E Ç
h.kekec@litrossanat.com 

Zamanı sinema ile  
durdurabiliyoruz

Sinema sizin için ne demek, hayatınızın 
neresinde nasıl konumlu?

Gerçek yaşamda durduramayacağımız 
zamanı sinema ile durdurabiliyoruz. Bu yüz-
den her şeyden önce büyülü bir şey bana göre. 
Bir film ile zamanın gerçekliğini, akıcılığını 
dondurup kaydedebiliyorsunuz. Sonra bunu 
geri alıp tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Daha 
ne olsun? 1993 yılında babaannemle yaşa-
dığım bir anımı 2013 yılında ‘Babaannemin 
Caz Tutkusu’ adıyla bir kısa filme dönüş-
türdüm. Her filmi kendim için yapıyorum 
da bu filmi tamamen kendim için yaptım 
diyebilirim. Belki de sadece bu filmi yapmak 
için sinemaya başladım. Aklıma geldikçe 
yaşlandığımı fark ettikçe izliyorum. Durdu-
rup uzun uzun bakıyorum karelere. Sonra 
başa alıp tekrar izliyorum. O filmde ben 17 
yaşında bir lise öğrencisiyim, babaannem 
de yaşıyor. Bana bu imkânı veren sinemayı 
nasıl sevmeyeyim... Sinemanın bireysel 
bir sanat olduğuna inansam da insanların 
sinemaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyo-
rum. “Sinema hiçbir şeyi değiştirmez ama 
insanların birçok şeyi anlamalarını sağlar. 
Dünyayı değiştirecek olan şey filmler değil, o 
filmleri izleyen insanlardır.” diyor Krzysztof 
Kieslowski.

Filmlerime omurga olacak  
o cümleyi bulmaya çalışıyorum

Kendi sinema tarzınızı ve üslubunuzu aynı 
zamanda bu alandaki özgünlüğünüzü nasıl 
tanımlarsınız? Ya da en azından yavaş 
yavaş filmlerinizle yakalamak istediğiniz 
tarzınızı içerik ve teknik olarak bize nasıl 
anlatırsınız?

Film çekmek için hikâye aramıyorum. Önce-
likle hikâyeyi taşıyacak ona omurga olacak 
“o” cümleyi bulmaya çalışıyorum. Bu cüm-
lenin de yaşamın içinden gelmesine dikkat 
ediyorum. Tamamen kurmaca bir omurgaya 
hikâye yapışmıyor, ortaya şekilsiz biçimsiz 
bir şey çıkıyor. Filmlerimde ölüm ve yal-
nızlık temaları ön planda, belli ki bunlarla 
bir derdim var ve geçmiyor… Dolayısıyla bu 
konuların ağırlığını taşıyacak bir film dili 
bulmam gerekiyordu. Minimalizm teme-
linde deneyselliği de kullanan şiirsel bir 
anlatım biçimi oluşturmaya çalıştım. Kendi 
özgün film dilini bulmak ve bununla fark 
edilebilir olmak her yönetmen için üst bir 
hedeftir. Son filmimle bu hedefi biraz daha 
yaklaştım sanıyorum.

Hikâyelerimin olgunlaşmasını 
bekliyorum

Uzun metraja bakışınız nedir böyle bir 
hayaliniz var mı?

Kısa film uzun film ayrımı yapmıyorum, 
sinemayı seviyorum. Elbette uzun metraj 
filmi yapmak istiyorum. Bunun için zaman 
yıl hedefi koymadım kendime. Gözlemlerimi, 
duyduklarımı, okuduklarımı, düşündükle-
rimi not aldığım bir ajandam var. İçinde 
uzun metraj olabileceğini düşündüğüm 
hikayeler de var. Aralıklı zamanlarda oku-
yup ekleme ve düzenlemeler yapıyorum. 
Onların tamamlanmasını, olgunlaşmasını 
bekliyorum. İçime sindiğinde hazır oldu-
ğunu düşündüğümde uzun film yolculuğuna 
da çıkarız. Öte yandan son filmim İnsan Ne 
Zaman Ölür?’ün devam niteliğinde çekime 
hazır bir kısa film projem var,  “ İnsan 
Toprağa Girer” adında. 

“İnsan Ne Zaman Ölür?” filminizin çıkış 
noktası ne oldu nasıl bir düşünce ve üretim 
sürecinin ürünü?

Yaklaşık 3 yıl önce, nerede okudum tam 
hatırlamıyorum, bir internet haberiydi 
galiba. Yaşlı bir kadının yayladaki evinin 
önünde ölü bulunduğundan bahsediyordu. 
Kafamda kurduğum o resim aklımdan çık-
madı. Zamanla öncesi ve sonrası hakkında 
tahminler yapmaya, olayı düşünmeye baş-
ladım. Bir yılın sonunda hikâyeyi kâğıda 
aktardım. Bir yıl da diyalogların yazımı ve 
çekim hazırlıkları sürdü. Tam bir yıl önce 
2022 kasım ayında filmin çekimlerini yap-

tık. Çekimleri iki günde tamamladık. Ancak 
çekim yerinin düzenlenmesi ve provalar 
için de 6 gün çalıştık. Sonra post production 
süreci başladı ve 8 ay sürdü. 

Belediye faaliyetinin dışında 
uluslararası bir organizasyon 

3. Esenler Film Günleri’nde aldığınız ödül 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yarışmadaki diğer filmleri de izledim. İçle-
rinde beğendiğim güzel filmler vardı. Onların 
arasından sıyrılıp birinci olmak gurur verici. 
Yaptığımız filmin anlaşıldığını görmek beğe-
nip ödüllendirilmesi benim için “yeni filmler 
yap” demek. Esenler Film Günleri, bir ilçe 
belediyesinin sıradan bir faaliyetinin çok 
üstünde uluslararası bir organizasyon. Kısa 
film yapım desteğini vermesi bence çok 
değerli. Verilen para ödülleri de iyi sayıla-
bilecek bir miktar. Hazırlayanlara ve emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.

Süre hedefi koyularak film yapılmaz

Kısa filmi uzun metraja geçişte bir basamak olarak mı görüyorsunuz 
yoksa tamamen kendine ait bir alan olarak mı adlandırıyorsunuz?

Ülkemizde böyle bir algı var maalesef. Halbuki dünya sinemasında 
çok ünlü yönetmenlerin zaman zaman kısa film çektiklerini de görü-
yoruz. Bu kısa filmin başlı başına bir alan olduğunu yeri geldiğinde 
onun tercih edildiğini gösteriyor. Edebiyatta şiir nasıl bir yerdeyse 
sinemada da kısa filmler aynı yerde duruyor bana göre. Kısa film de 
şiir gibi daha öz ve daha duyguludur. Öyle hikayeler vardır ki ancak 
kısa filmle atılabilir. Onu çekiştirip zorlayıp uzun metraja dönüştür-
mek, hikâyeye ve o filmi izleyeceklere hadi ihanet demeyelim de 
haksızlık olur. Bir hikâye uzun metraj olması gerekiyorsa uzun metraj 
olmalı. Süre hedefi koyularak film yapılmaz. Zaman artık çok değerli. 
İnsanlar uzun metraj bir film için o kadar zaman ayırmak istemiyor 
ya da gerçekten bulamıyor. Bu yüzden kısa filmlerin günümüze daha 
avantajlı hale geldiğini ve daha ön plana çıkacağını düşünüyorum.

3. Esenler Film Günleri’nde “İnsan Ne Zaman 
Ölür?” adlı kısa filmiyle birinci olan 
yönetmen Ercan Selim Öngöz: “Film 
çekmek için hikâye aramıyorum. 
Öncelikle hikâyeyi taşıyacak ona 
omurga olacak ‘o’ cümleyi bulmaya 
çalışıyorum. Bu cümlenin de yaşa-
mın içinden gelmesine dikkat ediyorum. 
Tamamen kurmaca bir omurgaya hikâye 
yapışmıyor, ortaya şekilsiz, biçimsiz bir 
şey çıkıyor. Filmlerimde ölüm ve yalnız-
lık temaları ön planda, belli ki bunlarla 
bir derdim var ve geçmiyor.”

Genç sinemacılar önce  
kitap okumalı, sonra da  
film izlemeli

Kısa filmciler, genç sinemacılar ya 
da bu yola girmek isteyen yeni sine-
macılara neler söylemek istersiniz 
kendilerinde hangi sorulara yanıt 
verdikten sonra sizce bu yola baş koy-
malılar?

Bu yola girmek isteyenler öncelikle 
kitap okusunlar, sonra da film izlesinler. 
Okumuş olmak, o birikime sahip olmak 
en çok bize lazım. Sinema kitaplarından 
bahsetmiyorum. Kelimelerle kurulan o 
hayal dünyasını tanımak ve alışmak 
için köşe başı olmuş yerli ve yabancı 
klasikleri mutlaka okumalılar. Çünkü 
biz de aynı hayal dünyasının peşinde-
yiz. Sosyoloji ve felsefeyi de takip etmek 
lazım. Bunun için Youtube’da güzel 
içerikler var. Ben oradan izliyorum. 
Yönetmen sinemasını takip etmeleri 
tavsiye ediyorum. Liste yapıp film izle-
mek daha doğru olur. Filmi izledikten 
sonra onunla ilgili analiz ve yorumları 
okumak da çok şey katacaktır. Biz çoğu 
şeyi yaparak, deneyerek öğrendik. Bu 
yüzden çok pratik yapsınlar. Kamerayı 
ele almaktan korkmasınlar ve ısrar 
etsinler. Her zaman ikinci film, birin-
ciden daha iyi olacaktır.

B
u yıl 11-15 Kasım tarihleri arasında üçüncü 

kez gerçekleşen Esenler Film Günleri’nde 

yoğun geçen etkinlik ve gösterim takvimi-

nin ardından ödüller sahiplerini buldu. 

Celal Yücel Tombul’un Meryem adlı En İyi 

Üçüncü Film Ödülü’nü alırken, Volkan Güney Eker’in Lar-

va’sı En İyi İkinci Film Ödülü’nün sahibi oldu. 3. Esenler 

Film Günleri’nde En İyi Kısa Film Ödülü’ne ise Ercan Selim 

Öngöz’ün “İnsan Ne Zaman Ölür?” adlı filmi ulaştı. Biz 

de bu vesile ile Litros Sanat’ın yeni sayısı için Öngöz ile 

hem sinema anlayışını hem de “İnsan Ne Zaman Ölür?”ü 

konuştuk. Önce kendisini daha yakından tanıyalım: “1976 

yılında Trabzon’da doğmuşum. Giresun Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak 

görev yapmaktayım. 2006’da okulda kurduğumuz sinema 

kulübü ile film çalışmalarına başladık. 2013 yılından itiba-

ren de kendi film projelerimi gerçekleştiriyorum. ‘İnsan 

Ne Zaman Ölür?’ beşinci kısa filmim. İnsanlara faydalı 

olabilecek bir şey için kafa yormak, onu tasarlamak ve 

en sonunda da onu görünür hale getirmek bence çok üst 

ve tatmin edici bir duygu. Bir filmin yapım süreçleri de 

benzer bir mühendislik çalışması gerektiriyor. Sinemayla 

ilk bağı buradan kurdum sanıyorum. Üretme isteğim ve 

teknik konulara yatkınlığım bana büyük avantajlar sağ-

lıyor. Ama film yapma nedenim bu değil.”

hikâye  
aramıyorum
Film çekmek için

Ercan Selim Öngöz

a.demirtas@litrossanat.com 
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  Maça gitme alışkanlığını tiyatroya çevirmeliyiz

Türk tiyatrosunda yerlilik sorunu var mı? Ya da sizin değinmek 
istediğiniz başka problemler? 

Elbette var. Oyun yazarı çok az. Yabancı oyunların çevirileri oyna-
nıyor. Birde hangi oyunu nerede gösterdiğin önemli. Tiyatroya 
gitmek alışkanlık meselesidir. Önce insanların telif eserlerle aya-
ğını tiyatroya alıştırmak gerekir. Farazi söylüyorum Sultangazi’ye 
Nora Bir Bebek evi oyununu koyarsan iki üç sıra dolar sadece. 
Çünkü oranın insanı alışık değil. Belki tiyatroların TV’lerde de 
gösterilmesi lazım. Haftada bir olabilir. 

Bu pandemide denendi ancak kimisi tiyatro tiyatroda izlenir 
eleştirilerinde bulundu. 

Doğru demişler. Ama tiyatronun bazı kesimlere gösterilmesi, anla-
tılması ve sevdirilmesi lazım. Millet yağmur, kar demiyor maça 
gidiyor. Bir tiyatro parası ne kadar, 30 lira. Maç ise 300… Yine de 
insanlar maça gidiyor tiyatroya gelmiyor. Ancak son yıllarda artık 
tiyatro seyircisi arttı. O maça gitme alışkanlığını tiyatroya gitmeye 
çevirirsek Türkiye’de birtakım şeyler hallolur. Tiyatro bir mektebi 
edeptir. Eğlence ile faydalıyı aynı anda sunan bir sahne göste-
risidir. İyi yönetilir ve oynanırsa halkımız için çok faydalı olur. 

T İ Y A T R O

Tiyatrocu olmaya nasıl karar verdiniz?  
Ailede tiyatro ile ilgilenen var mıydı?

Ailede herkes müspet ilimlerle uğraşıyordu. 
Babam da terzilik yapıyordu, zanaatkar idi. 
Tiyatroyu çok severdi babam, beni de küçükken 
Dârülbedâyi’ye götürürdü. Yani bugünkü adıyla 
Şehir Tiyatorları’nın çocuk bölümlerine gelirdik. 
İlkokul müsamerelerinde roller almaya başladım 
daha sonra lisede tiyatro koluna geçtim. O zaman 
tiyatrocu olmaya karar verdim. Sayısal derslerle 
aram iyi değildi zaten. Daha sonra Eminönü Halk 
Evi’ne kayıt oldum. İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliği Gençlik Tiyatrosu ile Milli Türk Talebe Bir-
liği Gençlik Tiyatrosu’nda oynadım. Aileden bazı 
isimler tiyatrocu olma demeye başladı. Babam 
hariç herkes benim tabip, eczacı ya da avukat 
olmamı söylüyordu. Ben onlara aldırmadım tabii. 
Ankara’ya gittim ve 1964 yılında Ankara Meydan 
Sahnesi’nde profesyonel tiyatrocu oldum. 

Bu aslında bugünde vardır ya, aileler çocukla-
rının illa bir altın bileziği olsun ister…

Valla benim 60 yıldır altın bileziğim var çok 
şükür… Kendi bileziğimden şikâyet etmedim. Çok 
sıkıntı çektim, engebeli yollar oldu. Ama bu da 
işin lezzeti diyelim. 

İyi ki tiyatrocu olmuşum diyor musunuz?

Evet diyorum tabii. Ne derler çenem bağlanana 
kadar yani ölene kadar tiyatro yapacağım. 

İlk oyununuz hangisi idi?

Amatör olarak ilk oyunum Eminönü Halk Evinde 
oynadığım Müfettiş idi. Burada Yargıç rolünde 
idim. 16-17 yaşlarındaydım ve 50 yaşında bir 
karakteri oynamıştım. Zaten benim yapım 
karakter oyuncusu olmaya yatkın. Bu nedenle 
çok sevilmişti. Ankara’da profesyonel olarak 
oynadığım ilk oyun ise Haldun Taner’in Eşeğin 
Gölgesi’nde adlı oyunu idi. Ankara’da on yıl kal-
dım. Ben istikrarlı biriyimdir. Başka bir tiyatroya 
geçmedim orası kapanıncaya kadar. 1973 yılında 
kapısına kilit vuruldu. O dönemki siyasi olaylar, 
TV’lerin ülke geneline yayılması bunda etkiliydi. 
Ben de İstanbul’a baba evine döndüm. 

İstanbul’a dönünce neler yaptınız?  
Dârülbedâyi’ye girişiniz nasıl oldu?

Ee bu saatten sonra limon satacak değildim ya, 
artık tiyatrocu olmuştum. Şehir Tiyatroları’na 
müracaat ettim. Dârülbedâyi’nin kurucuların-
dan Vasfi Rıza Koca beni önce yevmiyeli işe aldı. 
6-7 ay böyle çalıştım. 1974 Mart ayında seçim 
oldu belediye başkanı değişti ve Şehir Tiyatrola-
rı’na da Muhsin Ertuğrul geldi. Vasfi Rıza ve ile 
Muhsin Ertuğrul Türk tiyatrosunun hamisi ve 
banisidir bana göre. Muhsin Bey beni kadroya 
aldı.  

 Yeni oyun yeni yılda geliyor

Meslek hayatınız boyunca kaç oyun oynadınız? 
Sizin oyunlar da hep uzun soluklu oldu. 

Bütün hayatım boyunca 73 oyunda yer aldım. Ve 
söylediğin gibi oyunlar uzun soluklu idi. Yoksa 
bu tiyatroların, filmlerin ve dizilerin sayısı daha 
çok olurdu. Lüküs Hayat’ı 28 yıl oynadım. Aris-
tophanes (Kuşlar) ve Cibali Karakolu 6 yıl sürdü. 
Resimli Osmanlı Tarihi, Kanlı Nigar, Pembe 
Konağın Gelinleri beş yıl, Hisse-i Şaiya ise dört 
yıl sürdü. 

28 yıl dile kolay…

Kısık ateşte, altını çok yakmadan 28 yıl benim 
doğaçlamalarımla da devam etti, Lüküs Hayat. 
Sosyal çarpıklıklara, dünyada olup bitenlere par-
mak basarak; fincancı katırlarını ürkütmeden, 
zülfiyare dokunmadan yaptığım dogaçlamalar 
vardı. Seyircide bunları sevdi ve itibar gösterdi. 
İnsanlar sevmeseydi zaten yapmazdım. Benim 
üzerine koyduklarımla oyun uzadı. Ben hep var-
dım ama etrafımdaki kişiler sürekli değişti. Ama 
her zaman bir uyum ile oynadık. Tiyatro ekip 
işi sonuçta. 

Cibali Karakolu’nda ise hocalarımdan el aldım. 
11 yaşındayken bu oyunu Muammer Karaca’dan 
daha sonra Nejat Uygur’dan izledim. 2014 yılında 
Dârülbedâyi’nin 100. yılı münasebetiyle yeni-
den bu oyun konulunca oyunda ben yer aldım. 
Güncel espiriler ile revize ederek oynadım. Bu 
oyunun şöyle bir güzelliği de oldu burada yer 
alan orkestra şefi de oğlum Ömer Göktay idi.  
Hisse-i Şaiya’yı oynarken de pandemi oldu, eşim 
rahatsızlandı 3 yıl ara verdim. Orada da kızım 

ve damadım ile rol aldım. Ben aynı oyunlarda 
oynamayı severdim. Şehir Tiyatroları kalabalık 
bir aile. Bazı oyunlar bazı oyunların çıkmasını 
engelliyordu. Genç arkadaşlar da hep aynı rolde 
oynamak istemiyor farklı oyunlarda yer almak 
istiyor. Bu yüzden o pandemi sürecinde dağıldı 
Hisse-i Şaiya kadrosu…  

Sizi tekrar ne zaman izleyeceğiz sahnede? 

Şu an bir oyun hazırlığındayız. Provalara başla-
yacağız. Sanırım şubat ayında oyun çıkar. İsmi 
değişmez ise Babam Evleniyor olacak. Yaşlı bir 
adam var karısı ölmüş kızı ve damadı kendileri 
ile yaşamasını istiyor. Adam da biraz mızmız. 
Aradan zaman geçiyor sıkıntılar çıkıyor. Ve 
damat babamı evlendirelim diyor. 3 tane talip 
geliyor. Aralarından birini seçecek ve evine 
dönecek. Bakalım hepsiyle mi gidecek biriyle mi 
gidecek sonu sürpriz olsun. Hem komedi hem 
duygusal kısımlar var. Ben de özledim sahnede 
olmayı, seyirci de özledi, biliyorum. Şehir Tiyat-
roları benim evim, ben buranın bir neferiyim. 

 Hep tabildot yedim,  
alakart seçme imkânım olmadı

Seyirci çok seviyor sizi. Neden?

Tabii bunu seyirciye sormak lazım. Ben hiçbir 
zaman kibirli biri olmadım. Halkın içinden 
çıktım geldim, halkın sanatçısıyım. Benimle 
konuşmak isteyenleri geri çevirmedim, yaşı ne 
olursa olsun sohbet ettim, sorularını cevapladım. 
Genelde sahnede de halk tipi insanları oynadım. 
Ondan dolayı beni seviyor olabilirler. 

Tiyatro sahnesini nasıl tanımlarsınız? Hala 
heyecan olur mu sahneye çıkmadan?

Yalansız, dolansız, illüzyonsuz hayatın bir ayna-
sıdır, tiyatro. İnsanı insanla anlatan bir sahne 
gösterisidir. Montajı falan yok, perde açılır hata-
sıyla sevabıyla oynarsın. Hayat gibi… Heyecan 
ise hep var. O biterse zaten “hadi eyvallah” deme 
vakti gelmiştir. Seyirciye olan saygımız ve 
sorumluluk bilinci o heyecanı hep yaşatır. 

Oyun seçtiğiniz oldu mu?

Ödenekli tiyatroda olduğumuz için öyle bir şan-
sımız yoktu. Hep tabildot yedim alakart seçme 
imkânım olmadı. Bana verilen her oyunu 

oynadm. Rahatsız olduğum ve oynamak isteme-
diğim bir oyun oldu sadece. Ama şimdi emekli 
olduğum için tabii tercih etme hakkı özgürlü-
ğüm var.  

Geçmişe dönüp baktığınızda tadı damağınızda 
kalan bir oyun var mı?

Bu evlatlarından hangisini daha çok sevi-
yorsuna döndü. Bütün oyunlarımı severek 
oynadım. Ve uzun yıllarda oynadım. 

Peki tekrar aynı sahneyi paylaşmak istediğiniz 
biri var mı?

Öyle bir imkân olsa Gazanfer Abim, Suna Ablam, 
Sezai Altekin ile aynı oyunda yer almak isterim. 
Sahne üzerinde birçok şey paylaştığım, anlaş-
tığım isimlerdi bunlar.

 Doğaçlamalara devam edeceğim

Tuluat tiyatrosunun son temsilcilerindesiniz. 
Artık doğaçlama yapan kalmadı. Yapmakta 
zordur gerçi… Artık genelde oyunlarda tekste 
bağlı kalınsın isteniyor. 

İngiltere’de, İtalya’da da doğaçlama vardı, bizim 
Türk tiyatrosunda da yapılıyordu. Hacivat ve 
Karagöz’ü hatırlayın, Orta Oyunu yine bu şekilde 
idi. Sonra Tuluat Tiyatroları’nda doğaçlama 
vardı. Bundan sonrada tarihe gömülmeyecek 
ve hep olacak. Ben bu konuda hep ustaları izle-
dim, onlardan el aldım. Uzmanlığım Geleneksel 
Türk Tiyatrosu üzerine yaptım. İsmail Dümbül-
lü’yü, Muammer Karaca’yı izledim. Sonra Nejat 
Uygur’u seyrettim ailecek görüştük. Feyz aldım 
onlardan. O yüzden doğaçlamaya başımı belaya 
sokmayacaksa devam edeceğim. İnsan bu beşer 
şaşar. Siyasi ve politik taşlamalarda dikkatli 
olmak gerekiyor. Ağzınızdan çıkan yanlış bir 
sözün dönüşü yok. Bu sözü geri almak fazladan 
sıkılmış diş macununu aynı tüpe koymak kadar 
zordur. Bunun montajı, özrü yok. Ağzınızdan 
çıkmadan siz o söze sahip çıkacaksınız yoksa 
ağızdan çıktıktan sonra o size sahip oluyor. 

Peki bu 60 yılda tiyatro adına nasıl gelişmeler 
oldu?

Ben aynı oyunu oynuyordum ama seyirci her 
gün değişiyordu elbette. Zamanla gençlerin 
ilgisi daha da arttı. Salon sıkıntımız vardı. 

Salonlar AVM, iş yeri oldu. Hatta salonu olma-
dığı için bazı illere gidemedik bazen de spor ve 
düğün salonlarında oynadık. Antik tiyatrolar 
ile bizim salonların koltuk sayısını karşılaştırın 
onlar daha fazla idi. Tabii şimdi sayılar arttı. 
Özellikle belediyeler birçok tiyatro salonu açtı.  

Sizin tiyatrocu olmak isteyenlere bir öğüdünüz 
olur mu? 

Bol oyun okusunlar, izlesinler. Günceli takip 
etsinler. Kelime dağarcıklarını geliştirsinler, 
insanı gözlemlesinler. Bizim malzememiz 
insan çünkü. İyi veya kötü şeyleri akıllarında 
resmetsinler, kafalarına yerleştirsinler. Sosyo-
lojik olayları, çarpıklıkları gözlemlesinler.  

Birçok kült dizide de sizi görüyoruz. Son yıl-
larda TV ekranlarında yoksunuz ama. Var mı 
dizi planı?

En son Ulan İstanbul dizisinde oynamıştım. Ser-
vet Amca rolünde pencereden konuşuyordum. 
Çok güzel bir diziydi. Bizimkiler, Kuruntu Ailesi, 
Cennet Mahallesi ve birçok dizide rol aldım. 
Ama artık dizilere sıcak bakmıyorum. Artık 
ekranlarda 40 dakikalık yapımlar kalmadı. 
Çalışma saatleri çok uzun. Önceden bir film 90 
dakika sürerdi. Şimdi diziler bu dakikalardan 
daha uzun. İşimi severek yapıyorum ama bu 
tempo biraz ağır gelir bana. 

Dizi izler misiniz peki? O eski tat yok sanki…

Şimdi maalesef reytingi yüksek dizilere bakı-
yorsunuz hepsi vurdulu kırıdılı, mafya ile 
ilişkili, tabancalar ortalıkta, mahkeme ve 
hastanede geçen kovalamacalı yapımlar var. 
Metrekareye beş ceset düşüyor. Ben bu tarz 
yapımları sevmiyorum. Yani oynayacak olsam 
da oynamam. Yine başka bir tarafta aile haya-
tını olumsuz etkileyecek aldatmalı, metres 
hayatını anlatan diziler var. Bütün gün televiz-
yonlarda kadın hakları ile ilgili program yapan 
kanallar akşam prime time vaktinde kadınlarla 
ilgili olumsuz dizilere yer veriyor. Dizi başlıyor 
ilk sahne dövülen kadın, aldatılan kadın… RTÜK 
sadece küfürleri kaldırıyor. Ama kadına şiddet 
ekranlarda. Ha buna sansür diyen falanda var 
ama bunu göstermeyi engellemek sansür olmaz. 
Aile yapısını zedeleyecek görüntülerin yayın-
lanmasına izin verilmemeli. Ben bunlardan 
dolayı evde dizi izlemem. Siyasi konuşmalara, 
açık oturumlara bakarım. Bazen sağlık prog-
ramları izlerim. 

Bizimle bir anınızı paylaşmak ister misiniz?

Suna Ablamın bir rahatsızlığı vardı biliyorsu-
nuz. Beraber Lüküs Hayat’ta oynuyoruz. Harbiye 
Muhsin Ertuğrul sahnesi de o yıllarda yeni tamir 
edildi. Acayip bir yağmur var. Yerde bizim sahne 
örtümüz olurdu. O örtü kıvrılmış, tavandan akan 
su da oraya dolmuş. Suna Ablam sahne gereği o 
su birikintisinden bana doğru hızlıca gelecek. 
Ben onu farkettim. Oradan geçşe düşecek. Ben 
normalde Suna Ablam ile oynarken doğaç-
lama yapmam. O istemezdi. Tam Suna Ablam 
bana doğru gelecek. “Gelme” diye bağırdım. O 
da şaşırdı. “Ne ne” dedi. “Gelme Feribotu bekle” 
dedim. Tabii anlamadı. Sonra oyunu durdurup 
seyirciye durumu izah ettik. Hala bile aklıma 
geldikçe sinirlenirim. Şükür ki kaza olmadı. 
Yine Lüküs Hayat’ı oynarken bir gün, sahnede 
hesap yapıyorum seyirci gülüyor. Niye gülü-
yor diye baktım perdenin arkasında bir kedi. 
Benden rol çalıyor. O zaman tiyatromuzda kedi 
çoktu. Döndüm kediye, “Arkadaş kusura bakma 
sahne benim. Sen yanlış yerdesin. Senin yerin 
Cats Müzikali. Ben burada oyunuma devam ede-
yim.” Böyle de tatlı bir anımız var.

Ömrü eve giden 
yolda geçenlere ve 
uyurken bir ev  
düşleyenlere 

Bir süredir ev üzerine düşünüyor, 
okuduğum kitaplarda ev ile ilgili 
bölümlerin altını çiziyor, evin bir 
metafor olarak metinler arasında 
geçirdiği değişime bakıyorum. Bir 
öyküde evrendeki tek sabit nok-
tayken, diğerinde eski bir konağın 
tüm odalarını dolduran koca ayaklı 
dev bir sessizliğe bürünüyor. İçine 
doğduğumuz haneyi, yaşadığımız 
mahalleyi, yurt edindiğimiz top-
rak parçasını temsil eden ev; aynı 
zamanda huzur, güven, emniyet 
ya da sıkışmışlık, hareketsizlik, 
boğulma gibi duyguları da barın-
dırıyor. Dışarıdan ve içeriden 
bakıldığında sürekli değişim geçi-
ren bu metaforu farklı bağlamda 
kullandığı halde bana birbirlerini 
hatırlatan iki yazardan bahsedece-
ğim: Filistinli Şair Mahmud Derviş 
ve İranlı Yazar Gazale Alizade. 

Derviş, çoğunlukla vatan bağla-
mında kullandığı ev metaforunu 
anlatırken şöyle der: “Yurt dışında 
bulunduğum zaman yolun eve 
ulaştıracağını, evin yoldan daha 
güzel olduğunu düşünürdüm. Fakat 
‘gerçek ev’ olmadığı halde ‘ev diye 
adlandırılan şeye’ geri döndüğüm 
zaman, bu sözü değiştirdim: Eve 
giden yol, evden daha güzeldir.” 
Onun şiirinde ev-yol ikileminin 
en güzel örneklerini bulabilirsi-
niz. İstediğim her şeye bakıyorum 
bir evin balkonu gibi diye başlayıp 
Hayaletime bakıyorum uzaklardan 
gelen diye biten şiirini ezbere oku-
yacak kadar severim. Son günlerde 
bu şiir tam da bu iki dizesiyle bana 
İranlı bir yazarı, Gazale Alizade’yi 
hatırlatıyor. Biri işgalle diğeri dev-
rimle gündemden düşmeyen iki 
ülkenin, neredeyse akran diyebile-
ceğimiz yaşta yazarları, eserlerinde 
hep “evi” aramış, durmuş.

Gazale Alizade ile Zeynep Özel’in 
yazılarında karşılaşmış, kendisini 
intihara sürükleyen hayat hikâye-
siyle sarsılmıştım. Onu yine Zeynep 
Özel çevirisiyle Ketebe Yayınları 
tarafından ilk kez Türkçeye kazan-
dırılan romanı İdrisîlerin Evi ile 
okudum. Alizade, Derviş’ten farklı 
olarak kendi içine sürgün yaşa-
yanlardan. Şair ve kurgu yazarı 
olan annesi kızının çocukluğunu 
“salkım söğüt ağaçlarının ara-
sında havuzlu bir evde geçirdi” 
diye anlatırken Gazale, aynı yıl-
ları “kavgalarla dolu ve boşanma 
eşiğinde bir çiftin çocuğu” olarak 
hatırlar. İşte tam bu noktada hikâ-
yelerinde neden ev yoksunluğu 
vurgusu olduğunu anlamış oluruz. 
Eve olan özlemini bir söyleşisinde 
şöyle dillendirir: “Uyurken hep bir 
ev düşlerim!” Bu cümlesi ile bana 
Derviş’in aynı şiirinden başka bir 
dizeyi hatırlatıyor: Bir kadına bakı-
yorum güneşleniyor kendi içinde!

Aslında dışarıdan bakınca güzel 
bir evi, güneşlenebileceği gerçek 
bir bahçesi vardır. Fakat o kadar 
yalnızdır ki tek arkadaşı hayalinde 
var ettiği Hüseyin’dir. Çocukluğun-
dan beri ondan dinlediği hikâyeleri 
not aldırarak yazdırdığını söyler. 
İdrisîlerin Evi’ni de bu alışkanlı-
ğıyla koltuğa uzanarak sekreterine 
yazdırır. Kısa süren iki evliliği de 
hayal kırıklığıdır bir türlü “rüya-
larındaki eve” ulaşamayan yazar, 
ölmeden önce dostlarına bırak-
tığı intihar mektubunda romanı 
için şöyle der: “Kendi gerçeğini, 
başkalarının var ettiği karakter-
lerin ardında kalarak kaybettiğini 
söyleyen Roxana, acaba hangi tek-
rarlardan, kimlere bağlanmaktan 
bıkmıştı? İdrisîlerin Evi’nde ve o 
evin elli yıllık mazisinde olanlar 
bizlerdik sevgili dostlarım.”

Ve takvimler 11 Mayıs 1996 yılını 
gösterdiğinde, İran’ın kuzeyindeki 
Cevahir köyünde evden daha güzel 
olan eve giden yolda “gerçek evine” 
ulaşmak için dünyasını değiştirir.

 Bir tiyatrocu 15 yılda yetişiyor

Yeni kuşak birçok oyuncu var. Kimi alaylı kimi okullu.  
Her oyuncu tiyatrocu olabilir mi?

Ekranda birçok güzel kız yakışıklı erkek var. Ama bu tiyatroda olmuyor. Tiyatro başka bir 
şey. İlla konservatuvar okuması şart değil tabii. Ama yetenekli olmalı. Piyasada okullu 
olmayıp yetenekli birçok arkadaşımız var. Her oyuncu tiyatrocu olamaz. Dizilerde herkes 
oynar, filmlerde bazıları oynar tiyatroda ise aktör ve aktiristler oynar. Tiyatroda olmadı 
baştan yok. Montaj yok. Gözaltına viks sürelim ağlasın söz konusu değil. Ama tiyatrocu 
her yerde oynar. Bir tiyatrocu en az 15 yılda yetişiyor. Bazıları yaptım oldu falan diyor 
ama olmuyor işte…

 Sinemaya Kemal Sunal  
ile adım attım

İstanbul’a yeniden döndükten sonra 
sinema denemeleriniz de olmuş. Sine-
maya girişinizden bahseder misiniz? 

Bu yaz iki tane daha film çektim. Biri 
Oregon diğeri Güven Bana. Bunlar 2023’te 
vizyona girecek. Bunlarla beraber 30’a yak-
laştı sanırım filmlerin sayısı. Aslında daha 
çok film yapabilirdim ama Şehir Tiyatro-
ları’nda yoğun çalışıyordum. Benim asal 
görevim tiyatro idi. Orayı aksatmamak 
kaydıyla izin alarak dizi ve film çeki-
yorduk. Kemal benim arkadaşımdı. Halk 
evinde karşılaşıyorduk. Tabii onun kulvarı 
sinema idi. O çok az tiyatro yaptı. Halk onu 
sevdi ve sinemada çok başarılı oldu. Hala 
bile filmleri defalarca izleniyor. O bana 
tiyatroyu bırakmamı söyledi. “Birlikte 
film yapalım ben sana ön ayak olurum.” 
demişti. Ama tabii ben tiyatrodan ayrılıp 
sinema camiasına yeniden entegre ola-
mam dedim. Sonra birlikte film yapalım 
dedik. İlk filmim Tosun Paşa, Meraklı 
Köfteci ve Atla Gel Şaban… Sonra devamı 
geldi. Bazen insanlar şunda da oynamış-
tınız diyor ben unutmuşum. 

O
nun tiyatro sev-

dası daha 6-7 

yaşlarında başladı. 

Babası ile Dârül-

bedâyi’ye gider 

oyunlar izlerdi. Daha sonra 

ilkokul müsamerelerinde oyun-

lara katıldı ve lise yıllarında 

tiyatro koluna yazıldı. O zaman-

lar kafaya koymuştu tiyatrocu 

olmaya. 1960’da amatör olarak 

adım attığı mesleğine 1964 

yılında profesyonel bir oyuncu 

olarak Ankara’da devam etti. 

Bugün ise 1973’te girdiği Şehir 

Tiyatroları’nda hala seyircisi 

ile buluşuyor. “Dârülbedâyi’nin 

neferiyim ben. Ne derler çenem 

bağlanana kadar yani ölene 

kadar tiyatro yapacağım.” diyen 

büyük usta Zihni Göktay, sanat 

dolu yaşamını Litros Sanat’a 

anlattı. Bugüne kadar 73 oyunda 

yer alan deneyimli oyuncu, 

tuluat geleneğinin de son temsil-

cilerinden. Birçok sinema filmi 

çeken Göktay aynı zamanda 

önemli kült diziler ve reklam-

larla da evlerimize konuk oldu. 

Bugünlerde yeni bir tiyatro 

oyunu hazırlığında olan Zihni 

Göktay ile keyifli sohbetimizi 

sizler için kaleme aldık.

ÖLENE KADAR
SAHNEDE OLACAĞIM

ZİHNİ GÖKTAY:

Tiyatro ile geçen bir ömür düşünün. 1964 yı-
lından beri tam 58 yıldır tiyatro sahnelerinde 
izlediğimiz Zihni Göktay, bugünlerde yeni bir 
tiyatro oyununun hazırlığı içinde. “Dârülbe-
dâyi’nin neferiyim ben. Ne derler çenem bağ-
lanana kadar yani ölene kadar tiyatro yapa-
cağım.” diyen Göktay sözlerine şöyle devam 

etti: “Yalansız, dolansız, illüzyonsuz hayatın 
bir aynasıdır, tiyatro. İnsanı insanla anlatan 
bir sahne gösterisidir. Montajı falan yok, per-
de açılır hatasıyla sevabıyla oynarsın. Hayat 
gibi… Heyecan ise hep var. O biterse zaten 
‘hadi eyvallah’ deme vakti gelmiştir.”

Zihni Göktay

m.yilmaz@litrossanat.com 

M E R V E  Y I L M A Z  O RUÇ

Merve Yılmaz Oruç ve Zihni Göktay

KÜBRA KURUALİ YAŞAR
k.yasar@litrossanat.com 
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Bu sayımızda “Dede Korkut Destanları”, “Tarih Bizi 
Çağırıyor”, “Kur’an ve Kılıç & Türkler Nasıl Müslüman 
Oldu?”, “Oğuz Kağan Destanı”, “Kızılbaşlar, Osmanlılar, 
Safeviler”, “Yeni ve Yakınçağlarda Türk Devletleri”, 
“Osmanlı Teşkilat Tarihi”, “Allahimanet Bosna”, “Nisan’ın 
İki Günü”, “Son Kızılbaş Şah İsmail”, “Bozkırın Efendileri 
–Türkmenler Üzerine Makaleler”, “XVII. ve XVIII. 
Yüzyıllarda Danişmendli Türkmenleri” ve daha birçok 
eserin sahibi, tarihçi ve yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz 
“Yunus Emre’yi hangi kitaplardan okuyalım?” diye 
sordum. İşte aldığım cevaplar: 

TUFAN 
GÜNDÜZ’DENtavsiyeler

SAİT FAİK, OĞUZ ATAY 
VE SELİM İLERİ

Ariyet Fikirle Düşünmek   
Rasim Özdenören  
İz Yayıncılık

Türk öykücülüğüne ve düşünce dünyasına 
yeni fikirler ve boyutlar kazandırarak unu-
tulmaz eserler veren Rasim Özdenören, 

öykü ve düşüncedeki istikrarlı ve güçlü konu-
muyla kendinden sonra gelen pek çok yazarı 
etkiledi. Bu eserinde Türkiye’nin gerek içerde 
gerek dışarda yaşadığı sorunların temelinde Batı-
lılaşma sürecinde toplumumuzun ihtiyaçlarına ve 
şartlarına uygun olmayan, Batı’dan aldığımız ari-
yet fikirlerin yattığını ifade ediyor. Bizim olmayan 
ve üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamaya-
cağımız Batı’nın kelimelerini ve fikirlerini kopya 
ederek yol alamayacağımızı dile getiren yazar, kor-
kularımızdan ve kafamızdaki ön yargılarımızdan 
kurtulamadığımız sürece kendimiz olamayacağı-
mızı derinlemesine ve ustaca anlatıyor.

Yokuş 
Nikos Kazancakis  
Can Yayınları

Genç ve ihtiraslı yazar Kosmas, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra eşi Noemi’yle birlikte 
Girit’e döndüğünde bir cennet gibi hatırla-

dığı memleketinin yerinde yıllar süren savaşın 
tanınmaz hale getirdiği bir ada bulur. Her zaman 
ters düştüğü babası ölmüştür ve adanın büyük 
reislerinden dedesi de ölüm döşeğindedir. Kosmas 
yaşadığı kayıplardan ve karşılaştığı manzaralar-
dan sonra dünyada yeni bir kardeşliği egemen 
kılacak kişilerin kendisi gibi aydınlar olduğuna 
karar verir. Yokuş, Nikos Kazancakis’in ölümün-
den yıllar sonra keşfedilen ve ilk kez 2022’de 
yayımlanan son romanı. Yazarın kendi dene-
yimlerinden ve görüşlerinden izler de barındıran 
bu coşkulu ve melankolik eser, Kazancakis’ten 
hepimize bir armağan.

Türk Komutanlar & Mete’den  
Atatürk’e Tarihe Yön Verenler  
A. Sefa Özkaya  
Kronik Kitap

Tarih boyunca pek çok Türk komutan, 
dünya askerî tarihi için bir ilham kaynağı 
olmuştur. Ruhlarındaki önderliği ve savaş 

kabiliyetlerini tam bir dengeyle uygulamış olma-
ları, Türk komutanları unutulmaz bir konuma 
yerleştirmiştir. Muharebe alanında işler birbirine 
düğümlendiğinde hangi stratejiyi uyguladılar? 
Yoğun baskı ve gerilim içindeyken psikolojile-
rini nasıl yüksek tuttular? İmkânsız gibi görülen 
savaşlara hangi yollarla hazırlandılar? Hem ken-
dilerinin hem de etraflarındaki kimselerin bakış 
açılarını nasıl değiştirdiler? Pek çok uzmanı bir 
araya getiren Türk Komutanlar; hem bu soruların 
cevaplarını ortaya koyuyor hem de benzersiz bir 
askerî tarih okuması sunuyor.

Rünya  
Ömer Faruk Dönmez  
İz Yayıncılık

Öyküleriyle Türk edebiyatında kendine 
mahsus bir yer edinen Ömer Faruk Dön-
mez, Rünya’da şair kimliğiyle öne çıkıyor. 

Dönmez’in ilk öykülerinden itibaren asla taviz 
vermediği hatta son eserlerinde anlatısını yaslaya-
cak kadar itimat ettiği unsurun dil olduğu görülür. 
Bilhassa Paradigma Sonsuzluk ile Yolcu ve Burju-
va’da metinden sıyrılarak adeta özgün ve çarpıcı 
bir varlık kazanan dil, Rünya’da doruk noktasına 
ulaşır. Yazarın yirmi yılı aşkın zamana yayılan 
yazı hayatının her şeyin bütün çıplaklığıyla ortaya 
çıktığı bu olgunluk döneminde şiirin safında yer 
alması şaşırtıcı olmaktan ziyade anlamlıdır. Şiir, 
Ömer Faruk Dönmez’in dil ile kurduğu bağın doğal 
bir sonucudur çünkü. 

Y E N İ  Ç I K A N L A R

1 2 3 4

Avrupa’nın Kısa Kültür Tarihi  
Emmanuelle Loyer  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Avrupa’da 19. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren şekillenen kültürel temsilleri ve 
pratikleri, önemini hâlâ koruyan on üç 

tema çerçevesinde derleyen bu kitap kıta ölçe-
ğinde bir kültür tarihi sentezi sunuyor. 1914-45 
arasında Avrupalı toplumlara damgasını vuran 
savaş kültürünün toplumsal yaşama nasıl sızdı-
ğını ve sömürgeci kültür denen düşünsel yapıda 
kendini nasıl sürdürdüğünü gösteriyor. Avrupa 
monarşilerinin karşısında oluşan sivil toplumun 
bayraktarlığını yapan entelektüel figürünün 
geçirdiği dönüşüme, 1968’le baş gösteren yeni 
hareketlilik tarzlarına odaklanıyor. Son olarak, 
yirmi beş yıllık okumalarının ve derslerinin ürünü 
olan Avrupa’nın Kısa Kültür Tarihi’ni özel hayatın 
yakın tarihine göz atarak tamamlıyor.

Modern Türk Hikayesi & Kavram, 
Gelişim Seyri, Tematik ve  
Karşılaştırmalı Okumalar  
Alim Kahraman  
Büyüyen Ay Yayınları

Eser, hikâyemizin gelişim seyrini, yönelimle-
rini tematik ve karşılaştırmalı okumalarla 
araştırıyor. Kitap üç ana bölümden meydana 

gelmektedir. Kavramlar üzerine bazı dikkatlerin 
yer aldığı ilk bölümde aynı zamanda klasik hikâye 
verimleriyle modern dönem arasında, yeni algı 
çerçevesinde bağlantı kurmaya da yardımcı ola-
cak düşünceler de dile getirilmekte. İkinci bölüm 
modern Türk hikâyeciliğini kuşbakışı irdeliyor. 
Doğuşundan başlayarak günümüze yakın bir 
tarihe kadar türün gelişim seyrini gözler önüne 
seriyor. Üçüncü bölüm ise yazarlar ve eserler bağ-
lamında tematik, kavramsal ve karşılaştırmalı 
okumaları içeriyor. Şüphesiz her bölüm kendi 
içinde açımlayıcı yeni yazılara, ilavelere açık bir 
yapı da sergilemektedir. 

Kötülük Miti   
Phillip Cole  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Kötülük fikrinin insan davranışını anlama, 
eleştirme veya ıslah etmedeki yararına 
kuşkuyla yaklaşan Phillip Cole, kötülüğü 

dini veya ahlaki değil mitolojik bir kavram ola-
rak düşünmeyi öneriyor. Kitâb-ı Mukaddes’teki 
Şeytan’dan popüler film ve romanlardaki şeytani 
karakterlere, cadı mahkemelerinden 18. yüz-
yılın vampir salgınına kadar çok çeşitli felsefi, 
tarihi ve edebi temayı ele alan yazar, metafizik 
kötülük problemiyle uğraşırken bir yandan da 
kötülüğün politik felsefesini yapmayı amaçlı-
yor. Tarih boyunca en büyük kötülük timsalinin 
içimizdeki düşman olduğunu, en çok, bizim gibi 
görünüp konuşanların tekinsizliğinden korktu-
ğumuzu savunan Cole, bu korku türünün politik 
toplulukların kimlik inşasında oynadığı merkezi 
rolü tartışıyor. 

Batı Edebiyatında Akımlar  
Emel Kefeli  
Dergâh Yayınları

Edebi eserler, içinde doğdurdukları toplum-
dan izler taşır, ait oldukları toplumun sosyal, 
tarihi, politik, ekonomik, felsefi özellikle-

rini yansıtırlar. Toplumların geçirdikleri evreleri 
estetik formlar içinde sunan akımları anlamak, 
onları oluşturan nedenleri öğrenmek, neden-so-
nuç ilişkilerini kurmak, sanat şubeleri arasındaki 
ilişkiyi ve etkileşimi görmek, kişinin hayata bakı-
şının değiştirir, fikir dünyasını zenginleştirir. Türk 
edebiyatını etkileyen en önemli kaynaklardan 
biri Fransız edebiyatı olduğu için akımlarla ilgili 
örnekler daha çok bu edebiyattan verilmiştir. 
Kitapta amaç, Batı edebiyatı akımlarını gelişme 
süreçleri içinde incelemek, temel özellikleri ve 
temsilcilerini genel bir çerçeve içinde tanıtmaktır.

Ö N E R D İ K L E R İ M
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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

Cumhuriyet dönemi Türk öykücülüğü dendiği zaman “Sema-
ver”, “Sarnıç” ve “Şahmerdan” gibi birçok öykünün sahibi 
ve Çehov tarzı hikâyeciliğin Türkiye’deki en bilinen tem-
silcisi Sait Faik Abasıyanık gelir akla. “Lüzumsuz Adam” 

Sait Faik’in bilinen ilk öykülerindendir ve bilinen ilk öykü kitabının 
da adıdır. “Mahalle Kahvesi” ise yazarın yıllar sonra kaleme aldığı 
öykünün ve bu öyküyü de içinde barındırdığı eserinin adıdır. Bu iki 
eserdeki öyküler arasında tarz anlamında bir benzerlik göze çarpar ve 
iki öyküde de tasvirlerin başarısı dikkat çeker. Haldun Taner, Sait Faik 
ve öyküleri için; “Bir konuyu değil, yaşamın bir parçasını işliyordu. 

Bir tez savunmuyor, bir yaşantıyı yansıtıyordu. İnsan sevgisi dolu, 
doğa sevgisi dolu bir yüreği vardı. Neye baksa bu sevgi ile ısınıyor, 
ışıklanıyordu. Biz ancak o el attıktan sonradır ki en önemsiz görü-
nen insanların ve şeylerin zevkine eriştik” der. Oğuz Atay’ı daha çok 
“Tutunamayanlar”, “Tehlikeli Oyunlar”, “Eylembilim” ve “Bir Bilim 
Adamının Romanı” adlı romanları ile tanırız. Fakat Atay’ın “Oyunlarla 
Yaşayanlar” adlı bir tiyatro eseri, “Günlük” adlı güncesi ile “Korkuyu 
Beklerken” adıyla öykülerini topladığı bir eseri de bulunmaktadır. 
Bu eserde en dikkati çeken öykülerden biri de postmodern anlayışla 
kaleme aldığı “Demiryolu Hikâyecileri”dir. Selim İleri, roman, deneme, 

anı, şiir, söyleşi, oyun, senaryo ve öykü türünde yüzlere varan eserler 
vermiş ve halen hayatta olan bir edebiyatçımız. Son öykü kitabını 2011 
yılında Everest Yayınlarından çıkaran Selim İleri’nin 2006 yılında 
22 yıl aradan sonra yayımladığı ilk öykü kitabı olan “Fotoğrafı Sana 
Gönderiyorum”da dikkat çeken öykülerinden biri de “Şahane Bir 
Tuvalet”. Sait Faik Abasıyanık’ın “Lüzumsuz Adam” ile “Mahalle 
Kahvesi”, Oğuz Atay’ın “Demiryolu Hikâyecileri” ve Selim İleri’nin 
“Şahane Bir Tuvalet” öykülerini art arda okudum. Sizlere de tavsiye 
eder, iyi okumalar dilerim.

Kendi Gök Kubbemiz   
Yahya Kemal Beyatlı  / İst. Fetih Cemiyeti Yayınları

Yahya Kemal şiirlerinde tarihimizi, musikimizi, değerlerimizi, bütün kültür 
varlıklarımızı, medeniyetimizi ideolojiye bulamadan en güzel şekilde ve 
sanat olarak işlemiştir. Kendi Gök Kubbemiz, yaşadığı ana ruhunu yansıtan 
bir milletin yeri ve göğüyle bütün bir dünyanın terennümüdür. Bu dünyada 
“Süleymaniye’de Bayram Sabahı”, rindlik, ufuk, aşk, musiki, “Erenköyü’nde 
Bahar” ve vatan vardır. İstanbul’un fethinin bize kazandırdığı “Mihriyâr” 
salınarak Boğaziçi’nde dolaşır. Onun şiirleriyle geçmiş, içimizde yaşar. Biz, 
atalarla buluşur ve geleceğe kanat açarız. Yahya Kemal bize, geçmişi günden 
ve gelecekten ayırmadan onunla iç içe sunar. Bu sunuşta beşerî zaaflardan 
çok insanî değerler öne çıkar.

Has-bağçede ayş u tarab   
Halil İnalcık  / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

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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Toplumlar Nasıl Anımsar?   
Paul Connerton  / Ayrıntı Yayınları

Belleği, bireysel olmaktan çok kültürel bir yetenek olarak ele alan bu kitap, 
yazıya ve kaydetmeye dayalı olmayan pratiklerin, gelenekler içinde nasıl 
kuşaktan kuşağa aktarıldığını açıklamaktadır. Kültürel bir beceri olarak 
bellek üzerine yapılan çalışmaların çoğu, yaşananların kayda geçirilmiş 
biçimiyle aktarılması üzerinde odaklaşır. Connerton ise bedene uyarlan-
mış, pratikler üzerinde yoğunlaşmakta; günümüzde ağırlıkta olan yazınsal 
metinler konusunun, genelde toplumsal pratiklerin bir eğretilemesi olarak 
kabul edilebileceği görüşünü sorgulamaktadır. Yazar, geçmişin imgelerinin 
ve anımsanan bilgisinin, törensel uygulamalar kanalıyla aktarılıp sürdürül-
düğünü, uygulayımsal belleğin bedensel olduğunu ileri sürmektedir. 

Peynir ve Kurtlar   
Carlo Ginzburg / Metis Yayınları

16. yüzyılın sonları, İtalya’nın bir dağ köyünde herkesin Menocchio dediği 
bir değirmenci yaşar. Latincesi kıt olan bu yoksul köylü koskoca Engizis-
yon’a meydan okur. Eline geçen, halk diline çevrilmiş, içlerinde Kur’an’ın 
da bulunduğu bütün kitapları okuyan Menocchio, o karanlık çağda kendi 
evren kuramını yaratır. Ona kalırsa dünya, kaostan, bozulan peynirde olu-
şan kurtlar gibi türemiştir. Tanrı, gücünü herkese; “Yahudiler’e, Türkler’e, 
Hıristiyanlar’a ve hatta sapkınlara” eşit olarak vermiş, kimseyi kayırmamış-
tır… Ginzburg, halk kültürünün iktidar karşısındaki konumunu incelerken, 
günümüze kalan belgeler ve Engizisyon kayıtlarından yola çıkarak tarihi 
yeniden yazıyor. Peynir ve Kurtlar, bir detektif romanı gibi kışkırtıcı bir kitap.
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Herkesin beğendiği güzel fotoğraflar çekiyor-
sunuz. Fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin ile de 
iyi bir ikili oldunuz. Bu işe nasıl başladınız?

Sürekli aktif bir iş hayatının içinde 
oldum. Yoğun bir iş hayatının 
ardından boş kalamıyor insan. Bir 
şeyler yapmak istiyorsun. Kültür 
sanata dair bir ilgi duyuyordum. 
Resim yapmayı seviyordum. Bir 

arkadaşla konuşurken dedi ki: “Saime sosyal 
medyada güzel fotoğraflar paylaşan Cemil 
Şahin adında bir fotoğraf sanatçısı var. Cami-
lerden, kubbelerden güzel fotoğraf  çekiyor.” 
Ben de merak ettim baktım. Gördüğüm fotoğ-
raflar etkilemişti beni. Açıları farklı, çekilen 
yerler farklı. Kareleri daha detaylı incelemeye 
yorumlar yapmaya başladım. Meğerse ben bil-
meden kareleri okumaya başlamışım. Bir gün 
fotoğrafların altına yorum yaparken “Üstadım 
güzel kareler ama siz bu fotoğrafları bir şiir ile 
paylaşsanız daha iyi olmaz mı?” diye yazmış-
tım. Hocanın hoşuna gitmiş. Yorumlarım da 
dikkatini çekmiş. Sonra bir kahve eşliğinde 
konuşmak için buluştuk. Ondan sonra hocanın 
çekimlerine eşlik etmeye başladım. O fotoğraf 
çekiyor ben onu izliyordum ama bende makine 
olmadığı için bir süre sonra sıkılmaya başla-
dım. Hoca anlamış olmalı ki bana “Ya sana da 
bir makine alalım” dedi. 

Siz daha önceleri  
fotoğraf çekiyor muydunuz?

Resme ilgim vardı ama fotoğraf çekmiyordum. 
Damadımın bir makinesi vardı. İlk zamanlarda 
onunla başladım. Sonradan yeni bir makine 
aldık. İnanın aldığım gün makineye dokun-
maya kıyamadım. Korktum bir şey olacak 
diye. Hoca ‘Korkma bozulmaz makineyi tanı’ 
dedi. Öyle böyle derken bir baktım ben işin 
içindeydim.

Hocanızla iyi bir usta çırak ilişkinizin oluş-
masının nedeni nedir?

Bilmiyorsunuz ve öğrenmek istiyorsunuz. İlk 
zamanlarda ben çektiğimi zannediyordum 
ama çekemiyormuşum. Görmeyi, bakmayı bil-
mek lazım. Açı çok önemli. Işığı bilmek de öyle. 
Bilmediğim her şeyi sordum. Hocayı izliyo-
rum. Nereden hangi açıdan nasıl çekiyor diye.  
Tekniği de öğrendim. Gece yattığımda kendi 
kendime gündüz öğrendiklerimi hatırlıyor ve 
kendi kendime tekrarlıyordum. Hatalarımı da 
görerek ben şunu, böyle yapmalıydım diyor-
dum. 

K Ü L T Ü R  S A N A T

Büyük Çamlıca Camii ve 

1915 Çanakkale Köprüsü 

inşaatları çocuğu gibi 

gözünün önünde büyü-

yen, özellikle Çanakkale 

Köprüsü fotoğraflarıyla 

tanınan ve fotoğraflar-

dan biri köprünün açılış 

hatırası olarak madal-

yona basılan fotoğraf 

sanatçısı Saime Güler ile 

Çanakkale Lapseki’de 

o güzel kareyi çektiği 

noktada siz Litros Sanat 

okuyucuları için bir 

söyleşi gerçekleştirdik. 

Usta fotoğraf sanatçısı 

Cemil Şahin de bizim 

fotoğraflarımızı çekti.

Fotoğraf sanatçısı Saime Güler: “Fotoğrafçı aynı 
zamanda bir nesne ve ışık avcısıdır. Düşünün çok 
güzel bir ışık gördünüz onu kaçırmamak için gös-
terdiğiniz çaba, heyecan, hız anlatılmaz sadece ya-
şanır. Sabahın ışığını yakalamak için erken saat-
lerde kalkmak, kilometrelerce gidip hayalinizdeki 
kareyi çekmek fotoğraf sevdalısının işidir.”

Korkularımı fotoğraf çekerek aştım

İlk minareye çıkışınız nasıl oldu? 

İlk minareye çıktığım zaman ki anımı unutamı-
yorum. Fatih Camii. Hoca “Ben yukarı çıkacağım 
sen de çıkabilir misin?” dedi.  Çıkarım dedim 
ama bir yandan da korkuyorum. Hem yüksek-
lik hem de kapalı alan korkum da var üstelik. 
Korku heyecan karışık hızlı hızlı çıkmaya baş-
ladık merdivenleri. İkinci şerefeye gelince ben 
fenalaştım. Ayağımla kapıyı yavaşça açtım nefes 
almam lazım çünkü bayılacağım. Ben derin bir 
nefes alırken karşımdaki manzara beni büyüle-
mişti adeta. İyi ki çıkmışım. Yükseklik korkumu 
da yenmiş oldum. 

Görmek yetmez  
bakmayı bilmek lazım

Fotoğraf çekmek  size önce neyi öğretti?

Önce bakmakla görmek arasındaki farkı öğren-
dim. Gerçekten fotoğraf gözüyle görmek ayrı 
bir şey. Görmem gelişince yeteneğim olduğunu 
hocam da keşfetti. Tekniği, ışığı, açıyı bilince en 
önemlisi gönül de verince oluyor. 

Çok güzel anlatıyorsunuz. Fotoğraf çekmek size 
terapi gibi mi geliyor? 

Benim için fotoğraf o kadar güzel bir şey oldu 
ki. Fotoğraf çekerken vizörden baktığım zaman 

her şeyi unutuyorum.  Negatif olan ne varsa 
yok oluyor. Sadece fotoğrafını çektiğiniz yere ve 
ana odaklanıyorum. Bir de işin güzelliği şurada 
camilerle başladığım için o tarihin içinde olmak 
bambaşka bir duygu veriyor. Benim için güzel bir 
alan oldu. Çok güzel anılar yaşadık.  Çok güzel 
dostluklar edindik. Nereye gidersek gidelim 
insanların sevgisini kazandık.  Misafirperver-
liklerini gördük.  Fotoğraf çekmenin çok güzel 
yanları var. İnsanlarla sosyalleşiyorsun.  

Kendinizi bir an bir ışık avcısı gibi hissediyor 
musunuz?

Fotoğrafçı aynı zamanda bir nesne ve ışık avcı-
sıdır. Düşünün çok güzel bir ışık gördünüz onu 
kaçırmamak için gösterdiğiniz çaba, heyecan, 
hız anlatılmaz sadece yaşanır. Sabahın ışığını 
yakalamak için erken saatlerde kalkmak, kilo-
metrelerce gidip hayalinizdeki kareyi çekmek 
fotoğraf sevdalısının işidir. Akşamın gün batımı, 
gün batarken gökyüzünün rengarenk oluşu büyü-
ler sizi. 

Fotoğrafçı aynı zamanda gezmeye, keşfetmeye 
başlıyor değil mi Saime hanım?

Bu işte ilerledikçe daha sonra güzel yerler keş-
fetmeye başlıyorsunuz. Fotoğrafçılığın sonu yok. 
Yeter ki azmin ve hırsın olsun. İyi bir fotoğrafçı 
ışığı takip edendir. Siz ışığı kovalayacaksınız. Işık 
size güzel renkler ve kadrajlar sunar.

Türk kadının başaramayacağı  
bir şey yoktur

Kadınlara da örnek olduğunuzu düşünüyor 
musunuz?

Biz Türk kadınları güçlü insanlarız. Yapamaya-
cağımız bir iş olduğuna inanmıyorum. Her işi 
yapabileceğimize inanıyorum. Kadınlarımıza 
da ben örnek olmak istiyorum ve şu çağrıyı 
yapıyorum. Hiç boş durmasınlar. Mutlaka yapa-
bilecekleri başarabilecekleri bir iş vardır. 

Büyük Çamlıca Camii’nde de emekleriniz var. 
Oranın sizin için iyi bir tecrübe olduğunu söy-
leyebilir miyiz?

Çamlıca Camii için Metin Külünk’ün ağabeyi 
Ergin Külünk tarafından güzel bir fotoğraf ekibi 
kuruldu. Hocam Cemil Bey ile birlikte ekibin 
içinde olmakta büyük heyecan ve gurur verdi 
bana. Büyük Çamlıca Camii’nin tüm inşaat aşa-
malarını izledim. Her çekimde ayrı bir heyecan 
duyuyorsunuz. Çok farklı duygular bunlar. Büyük 
Çamlıca Camii benim için çocuklarımın gözümün 
önünde büyümesi gibi oldu. Hatta şöyle bir şey olu-
yor. Yıllar içinde çok benimsiyorsunuz. 6 yıl sürdü 
caminin inşaatı. Ben acemiliğimi orada attım ve 
ilk mimari çekimlerimi yine orada yaptım. Tam 
6 yıl Çamlıca Camii için çok güzel hizmetlerde 
bulunduk. Çok güzelde dualar aldık.  

Camiyle ilgili bir anınız var mı?

Anı değil de bir hissiyatımı paylaşayım. İlk açıla-
cağı gün artık sizin dışınızda çok sayıda insanın 
camiye gireceğini bilmek tuhaf bir duygu oluş-
turdu içimde. Sanki onu başkalarıyla paylaşacak 
ve onu başkalarına verecekmişim hissine kapıl-
dım. Açıkçası kıskandım. 

Yapılan inşaatın bir cami olduğunu biliyorsunuz? 
Ne hissediyordunuz?

İnşaat bir cami inşaatı ama çağın mührü olacak 
olan bir camii olduğunu da biliyorsunuz. Sanki 
bir Süleymaniye yapılıyor ve siz onun içindesiniz. 
Zaman için de bir seyir halinde gibi hissetti-
ğim anlar oldu. Tarihi camilerimizde de ben bu 
duyguyu çok yaşadım. Manevi bir atmosferin 
içindeymişsin gibi bir durum. Minare basamak-
larından her adım attığınızda tarihin içinden 
yükseldiğinizi hissediyorsunuz. Şehre tarihten 
bakıyorsunuz. Ecdadımız bize harika bir miras 
bırakmış. Bizler fotoğraf sanatçısı olarak bu tarihi 
eserlerimizi çekerken ecdadımızın büyüklüğünü, 
sanatının derinliğini, zarafetini ve saygınlığını da 
çekiyoruz. Arşive fotoğraf belgesi koymaktan onur 
duyuyoruz. Burada ecdadımızı saygı duymakla 
birlikte şükranlarımızı iletiyoruz. Umarım ben 
de bir gün çektiğim fotoğraflardan ötürü benzer 
övgüleri alırım. Bir kadın fotoğraf sanatçısı olarak 
bu güzel eserler için yorulmaktan hiç çekinme-
dim. Hep koşarak ve büyük heyecanla önden 
gittim. Bundan sonra da ömrüm yettiğince, sağ-
lığım el verdikçe önden gitmeye devam edeceğim. 

Çanakkale Köprüsü çağa vurulan 
mühürdür

Çanakkale ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile ayrı 
güçlü bir bağınız var?

Bir şehit torunu olduğumdan olsa gerek temel 
atma törenini haberlerde görür görmez Çanak-
kale’ye gitmeyi çok istedim. Hatta hocama ısrar 
ettim. Bir baktım bir gün Çanakkale’deyiz. Köp-
rüyü ilk gördüğümde heyecanlandım. İlk kareleri 
çekerken ellerim titredi. Benim için maneviyat 
dolu bir andı. Köprünün sadece iki ayağı, halatı 
ve ortasında sadece bir tabyası vardı. Diğer tab-
yalar daha yeni yeni konmaya başlamıştı. Bir yılı 
aşkındır çekiyoruz. Sürekli geldik gittik. 

Kar demedik, kış demedik, yaz demedik sürekli 
geldik. Bir yıl içinde iki üç tane ayakkabı eskittim. 
Ellerim dondu, deklanşöre basamaz hale geldim. 
Ben buraya gönülden bağlı kaldım. 

Aylarca geldiniz gittiniz köprü açıldığı gün ne 
hissettiniz?

Farklı bir hissiyat içindeydim. Çamlıca Camii’nde 
olduğu gibi köprünün açıldığı gün biraz kıskan-

dım sanki. Bizim köprümüzden artık herkes 
geçecek mi demiştim kendi kendime. 

Fotoğrafımın madalyona basılması 
çok anlamlı

Madalyona fotoğrafın basılma sürecinin anla-
tabilir misiniz?

1915 Çanakkale Köprüsü’nün madalyonunun yapıl-
masına karar verildikten sonra sertifikasını önce 
mimari çizim olarak tasarlamışlar. Cumhurbaşka-
nımıza arz edilince mimari çizim olmaz fotoğraf 
olsun talimatından sonra gece saat 11 gibi Darp-
hane Genel Müdürü Yasir Şahin Bey’in araması ve 
“Bize bu konuda da yardımcı olursanız seviniriz.” 
demesinden sonra hemen fotoğraflardan kadraj 
olarak en iyisini bulup mail olarak gönderdim. 
Fotoğrafım beğeniliyor ve kabul görüyor. O fotoğ-
rafımın madalyona basıldığını görmenin sevinç 
ve hazzını tarif etmem mümkün değil. Herkese 
nasip olmaz bu duygu. Benim mutluluğum aynı 
zamanda tüm kadınların mutluluğudur. Hocam 
Cemil Şahin’in mutluluğudur. Çocuklarımın, 
torunlarımın yıllarca anlatacakları bir anıdır. 
Gurur ve onur vesilesidir.

Az önce muhabbet ederken Cumhurbaşkanımızı 
Mimar Sinan’a benzettiniz? Bunu biraz açabilir 
miyiz?

Mimar Sinan o kadar güzel eserler bırakmış ki 
aradan yıllar geçmesine rağmen dualarla anıyo-
ruz kendisini. Cumhurbaşkanımız da birbirinden 
değerli ve önemli eserler yapıyor. Her alanda yapı-
yor. Yaptığı tüm yatırımlar Cumhurbaşkanımızı 
tarihe altın harflerle yazdıracak.

Bütün masrafları kendimiz karşıladık

İstanbul’dan Çanakkale’ye gidip gelmenizde 
maddi destek olanlar oldu mu?

Bütün bu yaptıklarımızı biz kendi çabamızla ve 
kendi cebimizden yaptık. Kimseden destek alma-
dık. Bu işin güzelliği de kendi imkanlarımızla 
yapıyor olmamız. Çocuklarıma ve torunlarıma çok 
güzel bir miras ve anılar bırakıyorum. Diyeceğim 
o ki tarihe not düştük. 

a.dur@litrossanat.com 

A H M E T  D U R

FOTOĞRAFÇI 
KADRAJ VE IŞIK 
AVCISIDIR

Bana köprülerin sultanı diyorlar

Aylarca Çanakkale’ye gidip geldiniz, köprü fotoğrafları çektiniz. 
O fotoğraflar çok beğenildi ve sizi gururlandıran bir ödüle sahip 
oldunuz. Neler hissediyorsunuz?

Benim aile ve arkadaş çevrem benim için ‘Fotoğrafların Sultanı’ dedi-
ler. Sosyal medyadan tanıyanlar ise ‘Köprülerin Sultanı’ dediler. Bu 
seviyeye gelmek için gerçekten çok emek verdim. İyi ki de vermişim. 
Emek ve gönül vermeden de olmuyor. Şunu da söylemeden geçemeye-
ceğim. Ben gerçekten hiçbir zaman ustamın önüne atlamadım. Yani 
hiçbir zaman oldum demedim.  Ecdadımız da böyle yapmış. Ustasının 
önüne geçmemek için yaptığı bir işte küçük bir kusur bulundurur-
muş. Ne güzel değil mi? Bizler böyle büyüyen nesilleriz. Ustam Cemil 
Şahin ‘Camilerin Sultanı’ oldu. Ben ise ‘Köprülerin Sultanı’ oldum. Biz 
gönüllü olarak bir buçuk seneye yakın her hafta sonu çekimlerine 
gidip geldik. İlk zamanlarda en iyi açıyı bulabilmek için köprünün 
görüldüğü her yere ayak bastık. Kilometrelerce yürüdük. Dağa tırman-
dık. O fotoğraflar kolay elde edilmedi. Büyük bir foto belgesel yapmış 
olduk. Sonunda güzel şeyler oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü yüzyılın 
en büyük projesi. Asrın sembolü. 21. Yüzyıla vurulmuş mühürlerin 
başında gelir. Ben Cumhurbaşkanımıza bu yaptığı hizmetlerden dolayı 
çok büyük bir minnettarlık duyuyorum. Asrın mührü Büyük Çamlıca 
Camii’si dedik. Asrın ikinci mührü ise 1915 Çanakkale Köprüsü’dür.

Saime Güler

Ahmet Dur ve Saime Güler

Cumhurbaşkanlığı Madalyonu Sertifika Fotoğrafı
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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?

Batı Cephesinde  
Yeni Bir Şey Yok 
(Film)
Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, 
Birinci Dünya Savaşı sırasında Batı 
Cephesi’nde savaşan bir Alman 
askerinin hikayesini konu ediyor. 
Savaşın ilk günlerinde coşkuyla 
siperlerde yer alan Paul ve silah 
arkadaşları, savaş devam ettikçe 
kendilerini korku ve büyük bir çare-
sizliğin içinde bulur.

Ayrı Dünyalar  
(Film)
Sosyal adaletsizlik ve iş güvencesi 
üzerine bir kitap yazmayı planlayan 
gazeteci Marianne Winckler, araş-
tırma yapmak için temizlik işçisi 
olarak çalışmaya başlar. Bir yandan 
maddi güvencesizliği ve toplumsal 
dışlanmayı deneyimlerken, bir 
yandan da kadın meslektaşlarıyla 
dayanışmanın gücünü keşfeder.

The Patient  
(Dizi)
Yakın zamanda karısını kaybeden 
bir psikoterapist, cinayet dürtülerini 
dizginlemek için sıra dışı bir istekte 
bulunan bir seri katil tarafından esir 
tutulur. Terapist bu adamın zihnini 
çözerken, aynı zamanda kendi bas-
tırılmış sorunlarıyla da uğraşmak 
zorunda kalır ve bu durum hapse-
dilmesi kadar tehlikeli bir yolculuk 
yaratır.

Downton Abbey (Dizi)
Downton Malikanesi’nde yaşayan 
Crawley Ailesi ve malikanenin çalı-
şanlarının hayatı üzerine kurulu 
olan dizi, bir dönem dizisi. 1912’den 
itibaren başlayan hikaye sezonlar 
içerisinde 20’lere kadar uzanıyor. 
Grantham Kontu Robert Crawley 
ailesi ile mutlu bir hayat sürdü-
ğünü düşünürken her şey, 15 Nisan 
1912’de Titanik’in buzdağına çarp-
ması ile birlikte bir daha eskisi gibi 
olmayacak şekilde değişir. Crawley 
ailesinin iki üyesini çarpışmada 
hayatını kaybetmiştir.

Judas and  
The Black Messiah  
(Film)
Genç ve karizmatik bir aktivist olan 
Fred Hampton, Ulusal Kara Pan-
ter Partisi’nin başkan yardımcısı 
olur. Bu durum onu devletin hedefi 
haline getirir. FBI ve Chicago Polisi 
onu yakından izlemeye karar verir. 
Ancak bunun için içeriden bir bağ-
lantıya ihtiyaçları vardır. Bunun 
için William O’Neal’a bir görev 
verilir.

Tenet (Film)
Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden 
kurtarmak için savaşan bir kah-
ramanın hikayesini konu ediyor. 
Gerçek zamanın ötesinde bir yerde 
uluslararası bir casusluk görevini 
yerine getirmeye çalışan kahra-
man, dünyayı kurtarabilmek için 
savaşmak zorunda kalır. Üçüncü 
Dünya Savaşı’ndan daha büyük 
bir tehlikeyi durdurmaya çalışan 
kahraman, casusun alacakaran-
lık dünyasında zorlu bir yolculuğa 
çıkar. 

Brüj’de  
(Film)
İki kiralık katil Bruges’un Orta çağ’ı 
andıran ve gerçeküstü sokaklarında 
dolaşıp yaşam ve ölüm hakkında 
konuşurken sıradaki görevlerini 
beklemektedirler. Sonunda görev 
onlara iletilir ama bu bekledikleri 
şey değildir.

Zaman Çarkı  
(Dizi)
Beş genç köylünün hayatları, garip 
ve güçlü bir kadının gelmesiyle 
sonsuza dek değişir. Kadın, içle-
rinden birinin Işık ve Karanlık 
arasındaki dengeyi sonsuza dek 
değiştirme gücüyle, kadim bir keha-
netten geldiğini söyler. Karanlık 
Varlık hapisten kaçıp Son Savaş 
başlamadan evvel, dünyanın kaderi 
konusunda ya o yabancıya ya da 
kendilerine güveneceklerdir.

The Bouncer (Film)
Lukas elli yaşlarında bir gece 
kulübü fedaisidir. 8 yaşındaki kızı 
Sarah’ı büyütmek için çabalamak-
tadır. Ancak bir gün işler değişir: 
Lukas, gece kulübün bir müşteri-
siyle yaşadığı tartışma sırasında 
kontrolünü kaybeder... Bu nedenle 
işinden kovulur ve polisle sorun 
yaşamaya başlar. Paraya ihtiyaç 
duyduğu için bir kulüpte yeni bir 
iş bulur. Lukas’ın bilmediği şey ise, 
gece kulübünün tüm Avrupa’da 
faaliyet gösteren tehlikeli bir çete 
tarafından yönetiliyor olduğudur... 

Shang-Chi ve On 
Halka Efsanesi (Film)
Shang-Chi ve On Halka Efsa-
nesi, babası tarafından suikastçı 
olmak üzere yetiştirilen Shang-C-
hi’nin hikâyesini konu ediyor. 
Shang-Chi’nin babası ölümsüz 
bir büyücüdür. Babası tarafından 
suikastçı olmak üzere eğitilen 
Shang-Chi aynı zamanda simya ve 
insan üstü güçlerle dövüş teknik-
lerini geliştirir. Babasının yıkıcı 
güçlere sahip biri olduğunu öğre-
nen Shang-Chi, güçlerini onun 
imparatorluğunu yıkmak için kul-
lanacaktır. 
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Kız Kardeşler (Film)
Kız Kardeşler, annelerinin ölü-
münün ardından farklı yollara 
savrulmak zorunda kalan üç kız 
kardeşin hikayesini konu ediyor. 
Reyhan, Nurhan ve Havva küçük 
yaşta öksüz kalan üç kız kardeştir. 
Annelerinin ölümünün ardından 
kardeşler, kasabaya farklı ailelerin 
yanına besleme olarak gönderilir. 
Birbirlerinden ayrılmak zorunda 
kalan kardeşler, yeni yaşamlarına 
uyum sağlamakta epey zorlanır. 
Kızlar, yanlarında kaldıkları aile-
lerin yanında tutunamayınca, baba 
ocağına geri gönderilir. 

Oradan Oraya  
Agnès Varda  
(Belgesel)
Televizyon için hazırlanan bu özel 
mini dizide, Agnès Varda iki yıl 
boyunca Stockholm’den St. Peters-
burg’a, Lizbon’dan Rio de Janeiro’ya, 
Mexico City’den Los Angeles’a 
sayısız şehri seyahat ediyor ve dost-
larıyla, sanatçılarla, sinemacılarla 
buluşuyor.

The Confession  
(Belgesel)
Patricia Hall küçük Yorkshire kasa-
bası Pudsey’de kaybolduğunda 
herkes kocası Keith’ten şüphelenir 
ve Keith kendisini bir dedikodu ve 
şüphe fırtınasının ortasında bulur. 
Sadece bir yıl sonra, Keith Hall güzel 
bir yabancıya âşık olduğunda, karı-
sının ortadan kaybolmasıyla ilgili 
korkunç gerçek, bir dizi şok edici 
sürprizle ortaya çıkmaya başlar.

Göz Açıp Kapayıncaya 
Kadar (Belgesel)
Kahramanımız Okan Bayülgen 
uyku ile uyanıklık arasında gidip 
geldiği bir noktada aniden kendini 
zamanın farklı şekilde aktığı bir 
dünyada buluyor. Bayülgen’e bu 
gizemli yolculuğunda her biri ala-
nında uluslararası çapta tanınan 
farklı konuklar da eşlik ediyor. 
Senaryosunu, Selin Atasoy ile Okan 
Bayülgen’in yazdığı dokü-drama, 
sıra dışı ve dinamik hikâye kur-
gusu içinde sinema filmi tadında 
ele alınıyor.

Enkanto: Sihirli Dünya 
(Animasyon)
Encanto, Kolombiya dağlarında, 
sihirli bir evde yaşayan, özel güçleri 
olan bir ailenin hikâyesini konu edi-
yor. Encanto adı verilen sihirli yerde 
yaşayan Madrigal ailesinde bir 
kişi hariç her bir çocuk, kendisine 
özgü sihirli bir hediye ile kutsanır. 
Yalnızca Mirabel’in sihirli güçleri 
yoktur. Ancak Encanto’yu çevre-
leyen sihir tehlikedir ve ailenin 
yuvası tehdit edildiğinde onların 
tek umudu Mirabel olur.
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hangİ hİkâyeden  
yanasın?

Bir yılı daha geride bırakmaya hazır-

lanıyoruz. Dijital platformlarının 

nabzını bir sene boyunca tuttuk. Kimi 

zaman yakındık kimi zaman şaşır-

dık. Üretilen yapımların kalitesindeki 

özensizliğe, standarlığa ise her daim yorumumuzu 

söyledik. Pandemiden itibaren yükselişte olan dijital 

platformların hayatımızdaki yerini de kabullendik. 

Kendi kurallarını oluşturmaya çalışan dijital plat-

formların televizyonun bir rakibi değil de farklı bir 

uzantısı olduğunu gördük. Netflix her zaman ken-

dini konuşturmaya devam etti. Disney Plus özgün 

içeriklerle geliyorum dedi ama şu ana kadar tam 

not alan bir yapımı olmadı. BluTV bir göründü bir 

kayboldu. Gain sessiz ve derinden ilerledi. Ama-

zon Prime’ın orjinal bir yerli yapımını görmek nasip 

olmadı. EXXEN komedi dizilerinden ilerlemeye 

devam etti. Mubi sinefil kitlesini arttırmaya, kendi 

içinde bir sektör oluşturmaya devam ediyor. Dijital 

platformların yıllık karnesini ayrıntılı olarak 2022 

yılının son sayısında da okuyacağınızın bilgisini 

şimdiden vereyim.

Dijital ekranda; 
dijital platformların 
kısa bir 2022 özeti, 
Netflix yapımı “The 
Crown”, “Spencer” 
filmi ve Disney Plus 
orijinal yapımı “Ben 
Gri” dizisi yer alıyor.

 Charles mı Diana mı? 

Netflix’in en çok konuşulan yapımlarından 
The Crown beşinci sezonuyla görücüye 
çıktı. Kraliçe Elizabeth’in hükümdarlık 
sürecini konu alan dizinin her sezonda 

kadrosu zamansal ilerlemeye göre değişiyor. Beşinci 
sezonda Kraliçe Elizabeth’i Harry Potter’dan tanıdığı-
mız Imelda Staunton, Prens Charles’ı Dominic West, 
Prenses Diana’yı Elizabeth Debicki canlandırıyor. 

Dördüncü sezonda Prenses Diana ve Prens Char-
les’ın evlilikleri, Diana’nın Diana oluşu önemli bir 
yer kaplıyordu. Beşinci sezonda ise evliliklerinde 
sona yaklaşan bu ikilinin hikâyesi arka planda işler-
ken Kraliçe’nin 50 yıllık hükümdarlığı, yaşlılığı ve 
sistemin nasıl devam edeceği konuları ön planda 
tutuluyor. 

Diğer sezonlara göre zayıf bir sezon olduğunu eklemek 
gerek. Özellikle Prens Charles’ı sevimli göstermek ve 
onu parlatmak yolunda bir tavır içerisinde olundu-
ğunu söyleyebilirim. Prenses Diana imgesini yıkarak 
onun hikâyesini normalleştirmeye de çalışılmış. Eli-
zabeth Debicki’nin oyunculuğu ve ortaya koyduğu 
Prenses Diana performansı bunu gösteriyor. Ama 
şu da var, kraliyet ailesine dair her şey de izleniyor. 
Monarşiyi her zamanda bir şekilde yaşatmaya devam 
etmeleri hep dikkat çekiyor.

 Geçmişe dönmek  
isteyen bir Diana 

Prenses Diana’nın hikâyesi bir peri masalı. 
Ama bu peri masalının bedeli onu ger-
çek yapan nokta. Film, dizi ve belgesel 
noktasında birçok üretimin olması da yaşa-

nanların çeşitli çeşitli kayıtların olmasıdır. Kayıtların 
olması olayların çalışılması, temellendirilmesi nok-
tasında bir kaynak sağlıyor. 

Paolo Larrain imzalı “Spencer”, Diana’nın boşanmaya 
karar verdiği ailecek geçirilen son noel partisini anla-
tıyor. Yönetmen Larrain biyografik filmler yapmayı 
seviyor. Yaptığı filmlerde kendine has bir dokunuşta 
yapıyor. “Spencer” filminde Prenses Diana rolünde 
Kristen Stewart yer alıyor. Farklı bir seçim yaptığını 
eklemek gerek. 

Karanlık bir atmosferde geçen film Diana’nın gözünde 
yaşadığı çıkmazları, kaldığı ikilemleri ve yanlızlığı 
çok iyi anlatıyor. Sempati duyulacak pek bir şey 
bırakmıyor. Filmin adının Diana’nın evlilikten önceki 
soyadının olması da onun nereye dönmek istediğini 
gösteriyor.

 Kimse sınanmadığı 
günahın masumu  
değildir!

Disney Plus’un orjinal yapımlarından “Ben, 
Gri”nin dört bölümü yayınlandı. Her hafta 
bir bölüm yayınlama geleneğine Disney’de 
devam ediyor. 

Timuçin Esen, Ebru Özkan, Alican Yücesoy, İlayda 
Akdoğan ve Buçe Buse Kahraman  yer alıyor. Ünlü 
bir avukat olan Fuat, kızının başına gelen bir olay 
sonrası hayatı değişir. Kendi içindeki iyilik ve kötü-
lükle mücadelesi başlarda denilebilir. Telefonuna 
gelen kızının başına gelen olaydan sorumlu kişinin 
cezalandırıldığına dair video, onu rahatlatır. Ama 
gerçekten suçlu o kişi midir? 

Avukat Fuat sonrasında kendini bir oyunun içeri-
sinde bulunur. Gözleniyor ve izleniyordur. İşlemediği 
suçların, faili olduğunu kanıtlayan kanıtlar vardır. 
Fuat’ın içine düştüğü bu gri alanlar kim tarafından 
düzenleniyor, şimdilik belirsiz. 

r.bulut@litrossanat.com 
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K
ış iyiden iyiye kendini hissettirdi, Aralık 

ayı geldi çattı. Sanatseverler için sanat 

etkinlikleri de tüm temposu ile devam 

ediyor. Litros Sanat olarak bizde kültür 

sanat ajandasında her zaman olduğu gibi sanatın nab-

zını tuttuk. İzlenimlerimizi ve haberlerimizi sizinle 

paylaşmanın heyecanı içindeyiz. Yolunu Nişantaşı’na 

düşürenlere güzel bir haberimiz var Kalyon Kültür’de 

“İnsan Eli Değmiş” sergisi var. İnsanoğlunun doğayı 

nasıl tahrip ettiği artırılmış gerçeklikle anlatılmış. 

Büyüleyici olduğu kadar ürpertici bir sergi. Aralık 

ayına girdiğimizde Şeb-i Arus etkinlikleri başlar. 

AKM’de aralık ayını vefatının 125. yılında Zekai 

Dede’yi anmaya ayırmış. İstanbul Devlet Tiyatrosu 

da Mehmet Baydur’un yazdığı, Semih Kaplanoğlu’nun 

yönettiği “Limon” oyununu yeniden sahneleyecek. 

Aralık ayı sanat etkinlikleri açısından dopdolu, kış 

ayını sanatsız geçirmeyin.
S E LVA  Y E Ş İ L

s.yesil@litrossanat.com 

Litros Sanat’ın bu sayısında da siz değerleri sanat-

severler için sanat etkinliklerinin nabzını tuttuk. 

Kanyon Kültür’de sergilenen “İnsan Eli Değmiş” 

sergisini ziyaret ettik. AKM’de vefatının 125. 

yılında anılacak “Zekâi Dede’nin Sûz-i Dil Mev-

levî Âyin-i Şerîfi”nin de haberini vermeye geldik. 

Tiyatroseverleri de es geçmedik, yeni bir haberi 

onlarla da paylaşalım. İstanbul Devlet Tiyatrosu 

Aralık ayı boyunca Mehmet Baydur’un yazdığı, 

Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği “Limon” tiyat-

rosunu yeniden gösterime sunacak. Kaçıranlar, 

Mehmet Baydur’un kalemini özleyenler, internet 

sayfasından tiyatronun gösterim tarihini ve saa-

tini takip edebilir. 

Doğayı  
tahrip ediyoruz

Küresel ısınma gündemimizde pek yer 
almıyor. Gündelik telaşlarımızda boğu-
şurken, bizlere emanet edilen doğayı nasıl 
tahrip ettiğimizin, doğal döngüyü elleri-
mizle nasıl bozduğumuzun farkında bile 
değiliz. Belki de farkındayız ama kötü 
sonuçları kabullenmemek adına oralı 
olmuyoruz. Sanatçılar ise bu konuya 
dikkat çekmek adına kolları sıvıyor ve 
farkındalık çalışması yapıyor. Nişan-
taşı’ndaki Taş Konak’ta Kalyon Kültür 
himayelerinde gerçekleşen “İnsan Eli Değ-
miş” sergisi doğanın nasıl tahrip edildiğini 
bizlere gösteriyor. Serginin odağında doğa, 
sanat ve insanın nasıl açgözlü olduğu var. 
Sergideki eserlerin tamamı dijital. Kullanı-
lan sesler ürpertici ve arka plan da siyah. 
Verilmek istenen mesaj çok açık: “Doğaya 
yaptığın kötülükler için ürpermelisin 
insanoğlu.” Verilen mesajı sergiyi gezerken 
aldım. Bir eserde denizin üstünde kırık 
dökük bilgisayarlar, otomobiller geziyor. 

Diğer eserde ise volkandan sızılan lav-
ların akışı var. Dikkatimi çeken eserden 
bahsedeyim size. Bir oda siyah perde ile 
örtülmüş. Girdiğinizde ortam kapkaran-
lık. Ürpermeye başladığınızda dijital resim 
oynatılıyor. Ve o içler acısı hava yastığı 
patlamış, direksiyonu kırılmış bir araç  
manzara ile karşı karşıya kalıyorsunuz. 
Araç yerküreye çarpıyor ve yerle yek-
san oluyor. Sanatçı bu eserinde otomobil 
metaforu üzerinden ilerliyor. İnsanı temsil 
ediyor o araç. İnsanoğlunun yerküredeki 
tahribatının sonuçlarını kaza yapmış bir 
otomobil üzerinden anlatmayı tercih edi-
yor. Bu tercih hedefine de ulaşıyor. İnsan 
kendini sorguluyor. Serginin küratörlü-
ğünü Ceren ve Irmak Arkman üstleniyor. 
Dijital sanat alanında öne çıkan isimlerin 
yer aldığı sergi, Flora Sergisi’nin devamı 
niteliğinde. Doğa, sürdürülebilirlik, geri 
dönüşüm konularının anlatıldığı sergiyi 
17 Aralık’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

 “İnsan Eli Değmiş” izlerken düşündürüyor

Kültür sanata ajandası olarak tiyatroseverlere de haberi-
miz var. Mehmet Baydur’un kalemini özleyenlere müjde! 
Baydur’un yazdığı, Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği “Limon” 
oyunu İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun katkıları ile yine 
sahnede. Tanzimat’tan bu yana iki yüzyıldır devam eden 
halk-aydın yabancılaşmasının anlatıldığı oyun, Türkiye’nin 
toplumsal yaralarına ışık tutuyor. “Limon” iki kesim arasın-
daki sorunu işlerken takındığı eleştirel tutumuyla seyirciyi 
de bu konuda düşünmeye, kafa yormaya yöneltiyor. Tiyatro-
severler Devlet Tiyatrosu’nun sitesinden oyunun gösterim 
takvimini takip edebilir. “Her şey eksik, her şey bir numara 
küçük, her şey karton, her şey tek boyutlu” ise eğer şu sıralar 
sizin için “Limon”u izlemenin tam vakti.

 “Limon” yeniden sahnede

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

Dini musikinin önde gelen isimlerinden olan Zekai Dede’nin vefatının 125. yılı. 
Bestelediği  5 Mevlevi ayiniyle, İsmail Dede Efendi’den sonra Mevlevi repertuva-
rına katkı sağlayan ikinci isim olarak anılıyor Zekai Dede. Anmak, hatırlamaktır 
mucibince Atatürk Kültür Merkezi’nde Zekai Dede’yi anma programı tertip edilecek. 
Anma programında Zekai Dede’nin Sûz-i Dil makamındaki Mevlevî Âyin-i Şerîfi 
icra edilecek. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun katkıları ile gerçekleşecek 
olan Mevlevi ayini 22 Aralık Perşembe günü AKM’de sanatseverlerin beğenisine 
sunulacak.

 Zekai Dede AKM’de anılıyor


