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  Çağdaş sanatın değerini zaman belirleyecek
Ressam Civan Aydın: “Bugün çağdaş sanat olarak adlandırılan ve pazarlanan şeylerin 
tüm değerini ileriki zaman belirleyecek. Bana göre sanatta çağdaş olmak; geçmişi bil-
mek, ileriyi hayal etmek, yerine göre zamansız olmak demek. O yüzden sadece popüler, 
zamana ayak uyduran ve sadece çağının istediğini, tükettiğini veren kişi ya da sanatçı 
çağdaş değildir; geçicidir, yüzeyseldir, eğlenceliktir.”

Ali Demirtaş’ın röportajı sayfa 12’de.
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  Sokak müziği yapmak  
bir survivor
Sokak sanatçısı Alper Selan: “Sokakta müzik yap-
mak için iyi bir müzisyen olmak yetmiyor. Bu aynı 
zamanda bir yaşam tarzı. Bir nevi survivor diyebilirim. 
İklim açısından da şartlar zorlu olabiliyor. Hissedi-
leni -3 olan karlı kış gününde çaldığım da olmuştu, 
kavurucu güneşin bronzlaştırmayı abarttığı bir yaz 
sıcağında da… Tüm bu şartlara rağmen kendinize 
bir alan bulup şarkı söyleme mücadelesinin parayla 
bir karşılığı yok. Manevi bir yolculuk diyebilirim.” 
Hakan Akar’ın röportajı sayfa 2’de.
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  Sınırlar belirsizleştiğinde 
“sanat” açığa çıkıyor
Şair Furkan Çalışkan: “Disiplinlerarası işleri seviyo-
rum. Hem bir yazar, şair hem de bir yayıncı olarak. 
Edebiyatın müzikle, mimarinin sinemayla etkileşime 
girdiği alanların ilham verici olduğunu düşünüyorum. 
Sanatın doğasının biçimsel farklılıkların ve sınırla-
rın belirsizleştiği yerlerde kendisini daha fazla açığa 
çıkardığını düşünürsek bu deneylerin daha sık yapıl-
masından yanayım. Sükûnet de böyle bir deney aslında.” 
Şeyma Subaşı’nın röportajı sayfa 4’de.
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  Önce sorgular sonra  
üretirim 
Ressam Hanefi Yeter: “Sanatçı yaşadığı zamanın 
sorumluluğunu taşımalıdır. Yaşamın her alanı 
onu etkilemeli, konusu olmalıdır. Benim sanatım 
daha çok insan odaklı, onun sorunları, sevinçleri, 
problemleri odaklı yol aldı. Dolayısıyla da deği-
şen yaşam koşullarına paralel konular, anlatım 
şekilleri de değişti. Her işin bir ön çalışması var-
dır bende. Önce sorgulama sonra uygulama…” 
Merve Yılmaz Oruç’un röportajı sayfa 6’da.
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  D. Mehmet Doğan’dan öneriler
“Kelimelerin Seyir Defteri”, “Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu”, “Neden 
Klasiklerimiz Yok?”, “Ortadoğunun Türkçesi”, “Mehmed Âkif: 
Çanakkale’den Sakarya’ya”, “Söz Okyanusunda Yolculuk” ve “Millî 
Mücadele’nin Zaman Akışı” gazeteci ve yazar D. Mehmet Doğan’a 
“Hangi kitapları okuyalım?” diye sorduk. 
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da.

  Bu rota sanatın iyilerine çıkıyor
Litros Sanat’ın bu sayısında sanat ajandası duraklarında; Pera Müze-
si’ndeki “Hikâyelerin Hikâyesi”, “Zamane İstanbullar”, “Kahve Molası” 
ve “Osman Hamdi Bey” sergileri ve İstanbul Devlet Tiyatroları’nın 
oyunlarından tiyatro tarihinde yazılmış en güzel romantik komedi 
“Seneye Bugün” var. 
Selva Yeşil’in yazısı sayfa 16’da.
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İstanbul  
dünya müziğini 
kucaklıyor

İranlı keman virtüözü Danial Ajdari, Yemenli şarkıcı Omar Albanaa,  
Doğu Türkistanlı müzisyen çift Hayrunnisa ile Amir Kılıç ve  
Fransa’dan gitarist Herve Porcher İstanbul’un müziklerindeki  
yerini, dünya müziğinin İstanbul’daki karşılığının ne olduğunu  
Litros Sanat’a anlattı.  

Rukiye Kürek’in haberi sayfa 8’de.

SADIK  
YALSIZUÇANLAR
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SADIK YEMNİ
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FEYZA KARTOPU
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MERVE AKBAŞ
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Sizi tanımayanlar için öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

Ben Alper Selan. Tiyatroyu severim. Müziği severim. Sevmeyi 
severim. Kadıköylüyüm. İşim gücüm sanat!

Sanata olan ilginiz nasıl başladı?

Kendimi bildim bileli sanatla iç içeyim. Çocukken oyuncaklarım 
bile melodika, mandolin, mızıka gibi enstrümanlardı. Melodik ses 
çıkartan bütün oyuncaklara ilgim vardı. O dönemde arkadaşla-
rıma çeşitli hikâyeler anlatır, bir kısmını kendim uydurur, onları 
eğlendirirdim. Tiyatroya olan ilgim doğuştan geliyor diyebilirim.

Hem oyunculuk hem de müzisyenlik yapıyorsunuz...

Tiyatro ve müziği birbirinden ayırmadım hiçbir zaman. Rol 
aldığım oyunların müzikal tasarımlarını da üstlendim. Tiyatro 
oyunlarına müzikler yapar şarkılar bestelerim. Evde küçük bir 
stüdyom var. Seslendirme, aranje ve müzik adına birçok çalışmayı 
burada yaparım. Kendi şarkılarımı da yaptığım yerdir burası aynı 
zamanda. Yıllar içerisinde güzel besteler biriktirdim. “Gizli Tuzak” 
isimli single çalışmam bunlardan bir tanesi. 

Marmaray’ın düzenli müzisyen kadrosunda olma hikayenizi 
de dinleyebilir miyiz?

Marmaray, metro, vapur gibi yerlerde müzisyenlik yapmak için 
belli bir izne ve imtihana tabi tutuluyorsunuz. Sokak müzisyen-
liği yaparken aynı zamanda buralara da başvurularda bulundum. 
Çok yoğunluk var ve kadrolara dahil olmak pek de kolay değil. 

Başvurumdan 1 yıl sonra Marmaray’dan cevap alabildim. Müzik 
koordinatörümüzle iyi bir toplantıdan sonra kadroya dahil oldum. 
İzin kartı çıkartıldı ve günler belirlendi. Haftanın belli günlerinde 
Marmaray’da, diğer günlerde de sokakta müziğe devam ediyorum.

Sokaklarda şarkı söylemeniz nasıl başladı?

Sigara dumanının yoğun olduğu, karanlık, kuytu ve havasız 
mekânları hiçbir zaman sevemedim. Tarzım olmayan, hisset-
mediğim şarkıları da söylemeye yabancıyım. Böyle mekanlarda 
dinleyiciyi eğlendirmek zorundasınız. Başına buyruk bir halim 
var. Kurallaştırılmışlık çemberine dahil olamayanlardanım. 
Sokak müzisyenliğim de tam olarak buradan geliyor. Sokak 
özgür bir yer. Kendi sevdiğim şarkıları hissederek çaldığım, içsel 
yolculuğuma katkı sağlayan bir köprü. Elbette kuralları kendim 
belirlediğim, daha steril ve teknik açıdan daha kaliteli mekan-
larda çaldığım da oluyor. Böyle durumlarda sokak da mekân da 
aynı benim için.

Oyunculuğa dair yer aldığınız projelerden bahseder misiniz?

Birçok televizyon dizisinde bölüm oyunculuklarım var. “Mucize 
Doktor”, “Şampiyon”, “Yemin” dizileri bunlardan bazıları. Tiyatro 
oyunlarında yer almamın 17-18 yıllık bir geçmişi var. Muhteme-
len saymakla da bitmez. Tiyatro sayesinde turneler yaparak 5-6 
ülke gezme fırsatım da oldu. Türkiye’nin birçok iline gittim. Yıllar 
içerisinde oldukça anı birikti. Turne sırasında bir arkadaşımızı 
Ankara’da unutmuştuk, onu hiç unutamam.

M Ü Z İ K

  Uluslararası Rauf Yekta  
Sempozyumu gerçekleşti
Türk müzikolojisinin öncü ismi Rauf Yekta, 
vefatının 88. yıldönümünde İTÜ Türk Musikisi 
Devlet Konservatuvarı’nın ev sahipliği ve Ata-
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanlığı iş birliğiyle düzenle-
nen Uluslararası Rauf Yekta Sempozyumu’yla 
anıldı. 6-8 Ocak tarihinde gerçekleşen çevrim 
içi sempozyumda Rauf Yekta, gün yüzüne çık-
mamış orijinal nüshaları içeren arşivi, müzisyen 
kimliği, besteciliği, yayıncılığı, ve çok yönlü 
kimliği çerçevesinde değerlendirildi.

  Yeni oyun  
“Kibritin Ucunda”
Tiyatro sahnelerine yeni katılan 
oyunlardan “Kibritin Ucunda” Rıza Koca-
oğlu’nun profesyonel oyunculuğuyla 
sezon boyunca seyirciyle buluşacak. 
Zorlu PSM Prodüksiyon’un T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığının maddi katkılarıyla 
sahnelere kazandırılan oyunun yönet-
menliğinde Kayhan Berkin yer alıyor. 
Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı 
“Kibritin Ucundan” 25 Ocak’ta ilk prömi-
yerini %100 Studio’da gerçekleştirecek.

 İstanbul’un en 
büyük kütüphanesi 
açıldı
İstanbul’un en büyük, Avrupa’nın 
sayılı kütüphanelerinden biri olan 
Rami Kütüphanesi açıldı. 13 Ocak’ta 
gerçekleşen törenle Tarihî Rami 
Kışlası, titiz ve kapsamlı bir tamirat 
geçirmesinin ardından, kütüphane 
olarak kullanılmaya başlandı. Eyüp-
sultan ilçesindeki 250 yıllık tarihi 
yapı Rami Kışlası kütüphane hiz-
metiyle tüm ziyaretçilerini bekliyor. 

K I S A  H A B E R

  Gökkubbede  
hoş bir sada:  
Sadun Aksüt
Türk musikisinin usta sazendelerin-
den tanburi Sadun Aksüt, İstanbul’da 
90 yaşında hayatını kaybetti. Sanat 
hayatı boyunca 60 saz eseri, yaklaşık 
150 şarkı ve 30 ilahinin yanı sıra arala-
rında “Tambur Metodu”, “500 Yıllık Türk 
Musikisi Antolojisi”, “Türk Musikisinin 
100 Bestekarı”’gibi birçok kitaba imza 
atan Sadun Aksüt, ayrıca TRT İstanbul 
Radyosu emekli sanatçılarındandı.

  3. Esenler Öykü Günleri  
başlıyor
Bu yıl 3.’sü düzenlenen “Esenler Öykü Günleri”, 
Mustafa Kutlu’nun öykülerindeki “Yol” tema-
sının ele alındığı oturumlarla üç gün boyunca 
edebiyatseverlerle buluşacak. 26-27-28 Ocak 
tarihlerinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat 
Merkezi’nde gerçekleşecek programda 7 
farklı oturum gerçekleşecek. Öyküleriyle ede-
biyatımıza yeni bir soluk kazandıran Mustafa 
Kutlu’nun onur konuğu olduğu ve birçok usta 
ismin de katılacağı “3. Esenler Öykü Günleri” 
tüm edebiyatseverleri bekliyor. 

  Dünyanın ilk NFT  
bienali Türkiye’de
Dünyanın ilk NFT bienali olan “NFT 
Biennial” Zorlu PSM’de gerçekleştirildi. 
Doğa, insan ve teknoloji üçgeninde şekil-
lenen bienalde dokuz pavilyonda yüzden 
fazla NFT eser yer aldı. 6 Ocak tarihinde 
kapılarını açan ve ziyaretçilerin ekranlar 
ve projeksiyonlar aracılığıyla katılımcı 
olarak yer aldıkları bienalde; hem Meta-
verse’te hem de Zorlu PSM’deki sergilerle 
katılımcılar unutulmaz bir dijital sanat 
deneyimi yaşadı.

“Ger benim kanım dilersen  
çoktan olmuştur helâl”

Kürt dilinde irfanın en güzel tecellilerinden birisi olan 
Ehmedê Xânî, nisbesinden de anlaşılacağı üzere, 1651 
yılında, Hakkari’nin Han köyünde doğdu. Babasının 
ismi, İlyas’tır. Haniyân aşiretinden olduğu da söylenir. 
Çocuk yaştan itibaren, kendini bir ilim ve irfan ortamı 
içinde buldu. Gerek ailesi gerekse yaşadığı havza, 
geleneksel İslamî ilimlerin, fen bilimlerinin beslediği 
bereketli bir zemine sahipti. Bölgede pek çok köy, ilçe 
ve şehri gezdi, medreselerde, öncelikle Arapçanın, Far-
sçanın ve Kürtçenin inceliklerini öğrendi, araç ilimler 
tahsil etti. Belağat, fesahat, cezalet, bediî ve beyan 
okudu. Medreselerde, özellikle astronomiyle yakın-
dan ilgilendi, meraklarının peşine düştü. Bir müddet, o 
dönemde bir ilim merkezi olan Cizre’de yaşadı. “Mem u 
Zîn” adlı aşk mesnevîsini bu süreçte, burada imla etti. 
“Mem u Zîn”, geleneksel manzum mesnevî türünün 
Kürt dilindeki şaheseridir, denilebilir. 

Ehmedê Xânî’nin şiirsel eserlerinde, meyhane, yüz, 
gök, kuş, doğa vb. sembolizm alanları etkin biçimde 
kullanılmıştır. Hakkın varlığı, cümle varlığın birliği ve 
kardeşliği, kâinatın yaratılışı, varlık mertebeleri, gönül 
eğitiminin (seyr ü sülûkun) aşamaları, haller, makam-
lar, rüyalar,  Allah’ın isim, sıfat, fiil ve Zât düzeyindeki 
yansımaları; adalet, merhamet, muhabbet; kardeşlik, 
dostluk, yârenlik, toplumsal sorunlar, tarih bilinci, 
Kürtlerin sosyolojik özellikleri, yaşadıkları sorunlar, 
Kürt dilinin durumu, bu şiir toplamında kendine ifade 
alanı bulmuştur. Ehmedê Xânî, her büyük ve gerçek 
ârif gibi, vücut ünvanına asıl layık olanın Hak oldu-
ğunu ifade eder. Bilgelerin sıklıkla başvurduğu deniz 
mazmununu kullanır. Asıl varedici Varlık birdir ve 
O’dur; O, denizdir, yaratılmışlar ise, denizin dalgaları 
mesabesindedir.  Celal-cemal, gerçekte birdir ve aslo-
lan cemâldir, güzelliktir, iyiliktir, gerçekliktir. O’nun 
sadece lütfu vardır, bir arifin dediği, biz, bazısına kahır 
deriz. Ehmedê Xânî’nin kavram, mazmun ve düşünce 
dünyasını, doğrudan İslam irfanı içinden yorumlamak 
gerekir. Sağlıklı olan da budur. Bazı mazmun ve kav-
ramların, önceki, kadim geleneklerden yansıdığına 
ilişkin öngörüler de bulunmaktadır. 

Ehmedê Xanî, kendisinden sonraya birçok öğrenci, 
derviş ve takipçinin yanı sıra “Mem u Zîn” başta olmak 
üzere kıymetli eserler bıraktı. M. Sait Özervarlı’ya 
kulak verelim: “Müellifin hâtime kısmında doğum 
tarihini verdikten sonra kitabı bitirdiğinde kırk dört 
yaşında olduğunu kaydetmesinden eserin 1104 (1693) 
yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır. 60 bölümden 
meydana gelen eser yaklaşık 3000 beyit ihtiva eder. 
Hânî, konusu olan aşk hikâyesini akıcı bir üslûpla 
anlatması yanında kendi düşüncelerini, döneminin 
idarî ve içtimaî meselelerini, olayın yaşandığı Cizre 
bölgesinin kültürel özelliklerini de eserine yansıtmış-
tır.” Mesnevinin konusu kısaca şöyledir: Emîr’in yakın 
çevresinde bulunan Mem onun kız kardeşi Zîn’e âşık 
olur. Ancak Emîr, hizmetkârı Bekir’in telkinlerine 
uyarak kız kardeşini Mem’e vermez; birlikte kaçma 
girişimlerine engel olmak için de Mem’i hapseder. 
Üzüntüsünden hastalanan Mem zindanda ölür, Zîn 
de onun acısına dayanamayarak can verir. Bunun 
üzerine Mem’in arkadaşları sevgililerin kavuşmasına 
engel olan Bekir’i öldürüp onların intikamını alırlar. 
Cizre’de Mîr Abdal Mescidi’nin bitişiğinde bulunan 
türbenin Mem ile Zîn’e ait olduğuna inanılır ve halk 
tarafından ziyaret edilir. İlk olarak İstanbul’da (1335) 
basılan eserin ikinci baskısı 1947’de Halep’te yapıl-
mıştır. Eser, Margareta B. Rudenko tarafından Rusça 
tercümesiyle birlikte neşredilmiş (Moskova 1962), 
ayrıca M. Saîd Ramazan el-Bûtî tarafından mensur 
olarak Arapça’ya (Dımaşk 1957), M. Emin Bozarslan 
tarafından da Türkçeye (İstanbul 1968, 1975) çevril-
miştir. 

Hazret’in, “Mem u Zîn” dışında “Nûbahârâ Bıçûkân” 
adında manzum bir Arapça-Kürtçe-Arapça sözlüğü, 
“Eqîdeya Îmane” isimli seksen beyitlik bir akaid 
eseri bulunuyor. Hakkında başta Kürtçe olmak üzere, 
Arapça, Farsça ve Türkçede birçok bilimsel çalışma 
yapılmış, eserleri çeşitli dillere çevrilmiştir. Mem u 
Zîn’in Türkçe çevirileri de çoktur. Kürt irfan ve ede-
biyatının ünlü üçlüsünden (diğerleri, Melaye Cizirî, 
Feqiye Teyrân) birisi olan, bugün hâlâ Kürt dili dağa-
rının en nadide parçalarını oluşturan Xanî külliyâtına 
ilişkin araştırmalar, bilimsel çabalar sürmektedir.

S A D I K  YA L S I Z UÇ A N L A R
s.yalsızucanlar@litrossanat.com 

Yolculuk ederken, oradan oraya koşturur-
ken sokak müzisyenlerinin şarkılarına 
ister istemez kulak misafiri oluruz. 
Bazen eşlik ederiz bazen ise onları izler 

ve o şarkılarla çok başka dünyalara yolculuklar 
ederiz. Sizi sokaklarda ve Marmaray durakla-
rında verdiği konserlerle kulaklarımızın pasını 
silen değerli bir sanatçıyla tanıştıracağım. Kendi 
deyimiyle özgür bir şekilde bir mekâna bağlı 
kalmadan içinden geçen şarkıları seslendiriyor. 
Sanatçı Alper Selan hem müzisyen aynı zamanda 
da bir oyuncu. Yıllarca tiyatro sahnelerinde yer 
almasının yanı sıra dizi ve filmlerde de oyna-
mış bir sanatçı. Marmaray durağında verdiği 
konserde kendisinin yaş, uyruk fark etmeksizin 
hayranlarına şahit oldum. Gelin isterseniz  daha 
fazla lafı uzatmadan sizi müzisyen Alper Selan 
ile gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajımızla baş 
başa bırakayım.

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

Marmaray duraklarında ve so-
kaklarda müzisyenlik yapan 
Alper Selan, sanata ve müzi-
ğe dair tutkusunu Litros Sanat 
okuyucuları için anlattı. Sigara 
dumanının yoğun olduğu, ka-
ranlık, kuytu ve havasız mekan-
ları hiçbir zaman sevemediğini 
söyleyen Alper Selan şöyle devam 
etti: “Başına buyruk bir halim var. 
Kurallaştırılmışlık çemberine 
dahil olamayanlardanım. Sokak 
müzisyenliğim de tam olarak bu-
radan geliyor. Sokak özgür bir yer. 
Kendi sevdiğim şarkıları hissede-
rek çaldığım, içsel yolculuğuma 
katkı sağlayan bir köprü. Elbette 
kuralları kendim belirlediğim, 
daha steril ve teknik açıdan daha 
kaliteli mekanlarda çaldığım da 
oluyor. Böyle durumlarda sokak 
da mekân da aynı benim için.”

“Gizli Tuzak” adında bir tekli çıkardınız 
geçen sene. O teklinin hikâyesini dinleye-
lim sizden. 

“Gizli Tuzak” benim 2010 yılında yazdığım 
bir şarkı. Yılların üzerinden demlenerek 
geçtiği eski bir hikâye. Duyguların yoğun 
yaşandığı ilk gençlik yılları. Bazı teknik, 
maddi ve manevi imkanlar daha ulaşılabilir 
hale geldiği zaman sırası da gelmişti. Şarkı-
nın ismi hakkında bazen soruyorlar, “Tuzak 
zaten gizli değil midir? Neden ayrıca gizli 
olduğunu belirttin?” diye. Ben de amacıma 
ulaşmış oluyorum. Bu durumda klibi izleme-
lerini ve şarkının sözlerine odaklanmalarını 
tavsiye ediyorum. Küçük bir ipucu vereyim, 
“Bazı tuzaklar gizli, bazıları alenidir.”

Sokaklara fazla olduğumu  
söyleyenler var

Sizi dinleyenlerden ve çevrenizden aldığınız 
geri bildirimler nasıl?

Beklediğimden de şımartıcı. Sokağa fazla 
olduğumu söyleyenler var. Keşfedilip sokağı 
bırakacağımdan endişe eden sadık dinleyi-
cilerim oluştu. Kadıköy Bahariye’de haftanın 
belli günleri sabit olarak müzik yaptığım bir 
yer var. Starbucks’ın yanı. Ben olmadığım 
zamanlarda başka müzisyen arkadaşlar olu-
yor orada. Birçok dinleyicinin orada yalnızca 
beni görmek istediğini itiraf ettiği oldu. Tar-
zımı ve repertuarımı kaliteli bulduklarını her 
seferinde söylüyorlar. Ben olunca oranın ener-
jisi değişiyormuş. 

Bana kedili müzisyen diyorlar

Sokaklarda şarkı söylerken başınızdan geçen 
en ilginç anınızı paylaşır mısınız?

Bir gün Teoman’dan “Paramparça” şarkısını 
çalarken benden “Erik Dalı” isteyen olmuştu. 
Sokağın hikâyesi bitmez. Sarhoşu da gelir aşığı 
da. Elbette kedisi de… Şimdiki kedimi sokak-
tan sahiplendim. Her şarkı söylediğimde beni 
bulup yerdeki çantama oturan koca göbekli, 
hafif şaşı bir sarman beni sahibi olarak seçti. 
Bir süre ben nereye o oraya dolaştık. Benim 
en sadık dinleyicim oldu. Birçok kişinin dik-
katini çektik. “Kedili müzisyen” olarak biraz 
nam saldım. Bir gün bir köpeğin saldırısına 
uğradı. O gün onu sahiplendim. O zamandan 
beri birlikte yaşıyoruz. İsmi “Şaşal”. Hem biraz 
şaşı olduğu için hem de koca bir şaşal şişeye 
benzediği için bu isim ona çok uydu. Sokak 
kedisi olmasına rağmen dışarı çıkmayı hiç 
istemedi. Soğuk kış gününde sıcacık kalori-
ferinin yanında benimle gayet mutlu. 

Türkiye’de sokak müzisyenliği aslında çok 
popüler. Sizin taraftan bize anlatır mısınız 
bunun artılarını ve eksilerini?

Sokakta müzik yapmak için iyi bir müzisyen 
olmak yetmiyor. Bu aynı zamanda bir yaşam 
tarzı. Bir nevi survivor diyebilirim. Çoğu 
zaman zabıtayla sorunlar yaşanabiliyor. İklim 
açısından da şartlar zorlu olabiliyor. Hissedi-
leni -3 olan karlı kış gününde çaldığım da 
olmuştu, kavurucu güneşin bronzlaştırmayı 
abarttığı bir yaz sıcağında da… Bir takım 
karanlık profilin kendine hak gördüğü ve ken-
dileri dışında başka müzisyenin çalmasına 
izin vermediği, minimal çeteleşmiş sevimsiz 
tiplerle de baş etmek gerekebiliyor bazen. Tüm 

bu şartlara rağmen kendinize bir alan bulup 
şarkı söyleme mücadelesinin parayla bir kar-
şılığı yok. Manevi bir yolculuk diyebilirim. İyi 
yanlarından bahsetmek gerekirse benim için 
tam bir terapi.

Sokak müzisyenliğinden bir anda popüler 
olup ünlü olan birçok sanatçı da var. Sizin 
de böyle bir hayaliniz var mı yoksa ‘ben böyle 
mutluyum’ diyenlerden misiniz?

Aşağı yukarı Kadıköy’ün müzisyeni olarak 
tanınmaya başladım. Şu an için yerel bir popü-
lerlik mevcut. Performanslarımı videoya alıp 
sosyal medyadan paylaşmalarının da katkısı 
oluyor elbette. Bu durumdan memnunum. 
Aynı zamanda kendi şarkılarımın da din-
leyiciye ulaşması beni daha çok mutlu eder. 
Zaman içerisindeki gerçekleşmesini istediğim 
hayalim bu şimdilik.

Hayal kurarken denge kurmak 
çok önemli

Geleceğe dair proje ve planlarınızı da sormak 
istiyorum. 5-10 yıl sonra kendinizi nerede 
hayal ediyorsunuz?

Bu soruyu 10 yıl önceki halime sorsanız bugün 
için Türkiye’nin tanınmış bir rock yıldızıydım 
fakat öyle olmadı. Zaman, hayalini kurduğu-
muz gibi işlemiyor bazen. Yaşamın tesadüf 
olmayan, öğretici, olgunlaştırıcı, tekâmül 
ettirici sistematik bir düzeni var. Bu minvalde 
hikâyenize katkısı olacaksa hayalleriniz ger-
çekleşiyor. Katkısı olmayan devinimler sistem 
tarafından engellenir. Çoğu çabanın sonuçsuz-
luğu bundan kaynaklanır. Yakın bir zamanda, 
hayalleri olan, yaşam enerjisi dolu, yetenekli 
bir sokak müzisyeni arkadaşımızı kaybettik. 
Hepimizi çok sarstı. O zamandan beri günü 24 
saat kuralıyla yaşamaya çalışıyorum. “Bugün 
her şey yolundaysa iyiyim. Yarına yarın baka-
rım, bir şeyleri dert etmeye mecalim yok” 
felsefesi hâkim artık. Yine de cevaplamak 
gerekirse 5 yıl içinde şarkılarını dinleyiciye 
ulaştırmış bir müzisyen profili çizilmiş olur 
muhtemelen. Hayal kurmayı bırakmak da 
doğru değil, denge çok önemli.

Ferhan Şensoy ile aynı projede 
yer almayı çok istedim

Sadri Alışık Tiyatrosu’nda, Çolpan İlhan, 
Toron Karacaoğlu, Erhan Yazıcıoğlu gibi çok 
değerli hocalardan tiyatro eğitimi aldım. 
Tiyatromuzun misafir ettiği Johannes Galli ve 
Evdokimos Tsolakidis’in seminer ve works-
hoplarına katıldım. Fadik Sevin Atasoy, Yetkin 
Dikinciler de o isimlerden bazıları elbette. Bir-
likte sahne alma fırsatı bulduğum çok sayıda 
değerli isim var. Sevgili Ercüment Balakoğlu 
ve Cem Özer ilk aklıma gelenler. Ferhan Şen-
soy ile aynı projede yer almayı çok istedim, 
tanışıklığım olmuştu ama böyle bir fırsatım 
olmadı.

Müzik eğitimim  
tamamen doğuştan

Oyunculuk ve müzisyenliğe dair 
eğitim aldınız mı?

Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde 
1 yıl burslu olmak üzere 2 yıl 
tiyatro eğitimi aldım. Daha son-
rasında tiyatronun oyunlarına 
dahil oldum. Öncesinde de çeşitli 
yerlerden hatırı sayılır derecede 
eğitimlerim var. Çeşitli works-
hop ve seminerlere de fazlasıyla 
katıldım. Müzik adına eğitimim 
ise tamamen doğuştan. Gitarı ve 
piyano çalmayı kendi kendime 
öğrendim. Elbette daha sonra 
bunların teorik bilgilerini de 
çeşitli kurslar aracılığıyla dene-
yimime kattım. Son dönemde ise 
özel şan dersi alıyorum. Şarkı 
söylemek en sevdiğim şey.

Pandemiyle birlikte 
oyunculuğa ara  
verdim

Pandemi döneminde sahnele-
rin kapanması, müzisyenlere 
ve tiyatro oyuncularına büyük 
bir yük bindirdi. Oyunlar iptal 
edildi. Bu dönemi her sektörde 
olduğu kadar zor geçirdik. 
Sahneler yavaş yavaş açıl-
maya başladığı dönemde ise 
yer alacağım bir tiyatro oyunu 
da anlaşmazlıklar sebebiyle 
iptal oldu. O gün gitarı aldı-
ğım gibi sokağa çıktım. Artık 
her şeyimi tamamen bireysel 
yapmaya karar verdim. Ekip 
işi artık yok! Ne yapacaksam 
yalnız başıma yapacaktım. 
Sokak müzisyenliği serüveni 
böylece başlamış oldu.

Sokaklarda 
daha 
özgürüm!Alper Selan

Alper Selan ve Hakan Akar

2 3

T Ü R K İ Y E ’ N İ N  D İ J İ T A L  K Ü L T Ü R  S A N A T  G A Z E T E S İ



  Tel Aviv’de “Türkiye’nin 
Sinagogları” sergisi
Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar’ın  “Türkiye’nin 
Sinagogları”  fotoğraf sergisi, Türkiye’nin Tel 
Aviv Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Tel 
Aviv-Yafa’daki “Saraya Türk Kültür Merkezi”-
nin tarihi binasında gerçekleşti. Fotoğraf sergisi, 
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı 
noktalarında gezintiye çıkararak sizi sinagog-
ların mimari özellikleri ile Musevi cemaatince 
buralarda yapılan ibadet, evlilik ve resmi ziya-
retler gibi anları fotoğraflarla belgeliyor.

  Film Gibi’nin 
konuğu Bedia Ener
Sinemamıza emek vermiş 
oyuncuların film gibi hayat-
larını konuşulduğu “Film 
Gibi”, sinema yazarı Suat 
Köçer moderatörlüğünde Dr. 
Kadir Topbaş Kültür Sanat 
Merkezinde gerçekleşiyor. 
Bedia Ener’in konuk olduğu 
“Film Gibi” söyleşisi 24 Ocak’ta 
sinemaseverlerle buluşuyor. 

 Yaprak Sayar  
rüzgarı esecek
Türk Sanat müziği sanat-
çısı Yaprak Sayar Dr. 
Kadir Topbaş Kültür Sanat 
Merkezinde Esenlerli 
sevenleriyle buluşuyor. 
29 Ocak Pazar günü saat 
19.30’da gerçekleşecek kon-
serde Yaprak Sayar akıllara 
kazınan eserlere  yeniden 
ses verecek. 

K I S A  H A B E R

  “Balina”  İKSV  
Galaları’nda
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 
tarafından gerçekleştirilen İKSV 
Galaları, yeni yıla çok beklenen 
bir filmle başlangıç yapıyor. Dar-
ren Aronofsky’nin son filmi ‘The 
Whale / Balina’ vizyondan önce 
özel bir gösterim için 16 Ocak ve 
17 Ocak’ta izleyiciyle buluşuyor. 
Biletler 6 Ocak Cuma günü Pas-
so’da genel satışa açıldı.

  Ocak’ta “Çizmeli Kedi: 
Son Dilek” vizyonda
Çizmeli Kedi’nin maceralarına bir 
tanesi daha eklendi. 9 canının 8’ini 
acımasızca harcayan Çizmeli Kedi’nin 
maceralarını konu edinen Çizmeli 
Kedi: Son Dilek’te Efsanevi Son Dilek’i 
bulmak için destansı bir yolculuğa 
çıkan Çizmeli Kedi, amacına ulaşabi-
lirse dokuz canını yenileyebilecektir.  
Çizmeli Kedi: Son Dilek 27 Ocak’ta 
sinemalarda.

  Diyanet’ten  
belgesel çalışması
T.C. Diyanet İşleri Başkan-
lığı tarafından Selçuklu ve 
Osmanlı döneminden bugüne 
hac ve umre organizasyon-
larının arşivler üzerinden 
hazırlanan “Dünden Bugüne 
Hac Yolculuğu” isimli iki 
bölümden oluşan  belgesel 
Ocak ayında Diyanet TV’ de 
yayınlanacak.

10 Adımda Çocuğa Göre 
Edebiyat -IV-

4) Sera mahsulü çocuk yayıncılığının 
bir adım ötesinde ne var?

Pek çok yayınevinin artık bir de çocuk 
kitaplarını yayımladığı ayrı birer markası 
var. Çocuk yayınlarının hem nicel hem de 
nitel anlamda ivme kazanmış olması ya da 
bir ebeveyn/yazar olarak her gün çocuğu-
nuza okuduğunuz o hoş masallardan bir tane 
de sizin yazabileceğiniz düşüncesi… vesile 
artık her neyse, çocuklar için yazma eşiğine 
gelindiğinde eğer yeterli bir saha araştırması 
ve yazılanlar üzerine etraflıca düşünme 
söz konusu değilse ortaya çıkan kitaplar, 
güdümlü, basite indirgenmiş, metinler ola-
biliyor. Başlarken ki bu vesileleri ve yazılan 
metinlerin bir kısmını, mail kutuma düşen 
e-postalardan biliyorum. Dahası pek çok 
alanda kalem oynatan yazarların, çocuklar 
için de bir şeyler yazayım, dediğinde kelime-
nin tam anlamıyla “çuvalladığını” görmek 
de mümkün. Bu, ekseriyetle alanın, dahası 
çocuk zihninin basite alınmasından kay-
naklanıyor.

Çocukların günlük rutinlerini anlatan, çocu-
ğun gelişimsel bir dönemine parantez açan; 
korku, öfke, sabır, özlem gibi soyut birtakım 
kavramların anlamsal olarak neye karşı-
lık geldiğini hikaye eden, yeni bir kardeşi, 
alışkanlıkları, uyku düzenini ve çocuğun 
etrafında şekillenen daha pek çok şeyi fark 
etmesini sağlayan metinlerle sıklıkla kar-
şılaşıyoruz. Bu çalışmalar elbette önemli ve 
pedagojik açıdan çocuğun gelişimsel süre-
cine katkısı göz ardı edilemeyecek kadar 
fazla. Fakat ben bu tanıdık, başı sonu belli 
metinlerin dışında bir yerde arıyorum 
sanatı. O ilk akla gelen, basit mevzuların 
uzağında. Sanatı önceleyen, estetize eden, 
çocukların fark edemedikleri duygu durum-
larını bile fark ettirip onlarla baş etmeleri 
için bir kapı aralayan ya da yalnızca anlayıp 
kabullenmelerini sağlayan, okura hareket 
edebileceği boşluklar bırakan metinlerde... 
Peki ne demek boşluklar bırakan? Bunun 
oldukça basit bir cevabı var: Edebiyatın ve 
sanatın zaten yaptığı şeyi, çocuk yayıncılı-
ğında da yapılmasına izin vermek. Okura 
alan açmak. Yazarın ve çizerin bıraktığı 
boşluklarda, okurun yeni bir yaratımla, yeni 
yorumlarla başka bir “şey” üretmesine izin 
vermek, okurun hareket alanını çoğaltmak, 
böylece metnin imkanlarını genişletmek. 

Anna Llenas imzalı “Boşluk” bahsettiğim 
türde bir kitap. Picture Book kategorisindeki 
çalışma; kayıp, düş kırıklığı, ya da neden-
siz bir hüzün sonucu, anlamını bilmediği 
bir duygunun gelip bedeninin tam ortasına 
yerleşmesini ve içinde kapatamadığı bir 
boşluk oluşturmasını kız çocuğu özelinde 
tanımlıyor. Zor bir konu. Üstelik bunu, 
çocuğa görelik ilkesini ıskalamadan okul 
öncesi çağındaki çocuğa anlatabilmek çok 
daha zor. Fakat sanat tam da burada baş-
lamıyor mu? Bu zor olanı aramakla? Ya da 
orada öylece duran alelade bir şeyi yazıya 
çağırmakla? Onu sese dönüştürmekle? 
Mahsa Hedayati’nin resimlediği sessiz kitap 
olan Tatlı Rüyalar mesela, tam da böyle bir 
çalışma. Alalade bir anın, uykunun, sanatsal 
görüyle nasıl işlenebileceğinin iyi bir gös-
tergesi. Çocuğun dünyasında zaten var olan 
basit rutinlerin sanatsal perspektifle neye 
dönüşebileceği üzerine düşünmek için de 
iyi bir vesile.

E D E B İ Y A T

F E Y Z A  K A RT OP U
f.kartopu@litrossanat.com 

Furkan Çalışkan

1983 Ankara doğumlu. İstanbul 
Üniversitesi İnşaat Mühendis-
liği bölümü mezunu. Halen aynı 
fakültede doktora çalışmalarına 
devam ediyor. Şiir ve yazıları çeşitli 
edebiyat dergilerinde yayımladı. 
Arkadaşlarıyla Şiir Versus dergisini 
çıkarıyor. Ekim 2019 tarihinden bu 
yana da Ketebe Yayınları’nın yayın 
yönetmenliğini yürütüyor. Şiirleri 
İspanyolca, Arnavutça, Almanca 
ve Arapçaya tercüme edildi. Kitap-
ları: Kabahatler Kanunu (2009), 
Savunma Sanatları (2013), Türkiye 
Saati (2017), Uzakların Saldırısı 
(2018), İmkansızın İhlali- Modern 
Zamanlarda Şiir (2019). 

Eski şiirlerinden bugüne değin Furkan 
Çalışkan’ın şiirine panoromik bir bakış 
gerçekleştirdik. Yeni kitabı “Kutsal Jena-
ratörler”den Ketebe Yayınları’ndan Pasaj 

serisinin ilk kitabı olan “Uzakların Saldırısı” ve 
“Başka Yakınlıklar”a, genel yayın yönetmenliğini 
üstlendiği Şiir Versus’tan, modern Türk şiirinin 
izini sürdüğü “İmkansızın İhlali”ne ve müzisyen 
Büşra Kayıkçı ile beraber hazırladıkları “Sukûnet”e 
kadar birçok meseleyi konuştuk ve şiirin nabzını 
tuttuk. Şöyle diyor Furkan Çalışkan: “Edebiyatın 
müzikle, mimarinin sinemayla etkileşime girdiği 
alanların ilham verici olduğunu düşünüyorum.”

Şair Furkan Çalışkan: “Şiir be-
nim için bir düşünme biçimi-
dir. Şiir Versus, meseleleri şiir 
ile tartmanın mümkün olabi-
leceği bir ölçü aleti tasarlandı. 
Yanılgısında bir kıymet, isa-
betinde bir şüphe barındırma-
sını istedik. Düzensiz çıkıyor. 
Bizden bağımsız bir varlığı var 
desem bilmem inanır mısınız?”

“Bir Yansımanın Yaratığı” şiirinizle açılıyor Kutsal Jenaratörler. 
Bu çağın, hatta pandemiyle birlikte yaşadığımız şu dönemin şiirini 
yazıyorsunuz gibi geliyor bana. “Huzurlu bir düşüşü tırmanıyoruz” 
gerçekten de. Bir başka şairin deyimiyle gole çevirebilir miyiz bu ara 
pası? “Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer”e dönüştürebilir miyiz ya da? 

“Bir Yansımanın Yaratığı” aslında “bakış kardeşliğine” yazılmış bir 
ağıttır. Hayata, sanata ve insana dair bir başkasıyla kurduğumuz 
kendiliğinden bir ortaklığın yansıması. Bu şiir özelinde bu ortaklığı 
rahmetli Eser Gürson ile kurdum. Edebiyatımızın en kıymetli eleştir-
menlerinden olan Gürson, yazın dünyamızın yıldızlığı göğünde bir 
an görünüp kaybolmuş ama yansıması ve etkileri sürmüş bir değer. 
Onun şiire bakışıyla aramda bir yakınlık olduğunu düşünüyorum. 
Bütün bunların toplamı demek daha doğru olur “Bir Yansımanın 
Yaratığı” için. 

  “Kutsal Jenaratörler”in bir sisi var

“Uyanıklığımızın tabiri” diyebiliriz bu yeni eseriniz için belki de. 
Yani aslında o mısranızın bir açılımı gibi. Çünkü şu anki toplumun 
bir panaroması gibi de geliyor bana Kutsal Jenaratörler.  

Broch’un Almanya’nın 19. yy sonundan 20. yy ortasına kadar olan 
toplumsal değişimini anlatttığı anıt eseri Uyurgezerler’de yakaladığı 
bir doku var. Birey ve toplumun kesiştiği yerde, tarih ve sosyoloji-
nin nasıl konumlandığını görüyoruz. Bir sis var, bazen bu sisin adı 
bazen romantizm bazen realizm bazen de anarşizm. Benim açımdan 
Kutsal Jenaratörler’in de bir sisi var. Buna uyanıklığın tabiri demek, 
evet mümkün. Belki de uyanıklığın değil uyurgezerliğin demek daha 
makul. 

Çok eski zamanlardan beri şiirinizin takipçisiyim. Eski şiirleriniz-
den birçoğu aklımda. Mesela “Kırkbinçiçek”, “Ve Kalbim Olaysız 
Bir Biçimde Dağıldı”, “Son Teslim” bunlardan yalnızca bazıları. Bu 
eserde ise mekanikliği ince bir ironiyle ele aldığınızı düşünüyorum. 
Ancak şiirsel öznenin Yahya Efendi’de denize bakıp söylediklerini 
sanırım daha çok önemsiyorum. Daha doğru ifadeyle şiirinizin bu 
naif yönünü özlediğimi söyleyebilirim. Romantik ya da Pollyan-
naca bir bakış mı olur bu? Çünkü bu çağın bizi kıstırdığı bir yer, bir 
mekanik dünya da söz konusu. 

Önceden de naif bir şiir yazdığımı düşünmüyorum. Sadece daha çok 
hayret etmek, dilin gündelik kullanın deformasyonlarına daha sık 
başvuran bir zihin vardı. Şimdi ise, özellikle Türkiye Saati’nden sonra, 
yol hazırlığı yapmış, zamanı algılama biçimleri değişmiş, coğrafyayı 
kavrama yöntemleri farklılaşmış, şiirin kendi aklını daha ön plana 
çıkaran şiirler yazdığımı söyleyebilirim. 

  Serzeniş bir çaresizlik alameti

Bir şiirinizdeki “Bay Sermaye-Bayan Toprak” 
karşılaştırmanız bana çok manidar geldi. Ser-
mayeden gözlerini ayırmayıp toprağın varlığını 
hesaba katmayanlar için mi bu serzeniş? Neler 
söylemek istersiniz?

Bir serzeniş değil. Serzeniş bir çaresizlik ala-
metidir bence. Uzun süredir iktisat okumaları 
yapıyorum. İkili ilişkileri, sosyal değişimleri, 
insan teklerinin toplum içindeki serüvenlerini 
iktisadi bir okumayla tekrar gözden geçirmenin 
son derece aydınlatıcı olduğuna inanıyorum. Bu 
deneyimi poetik bir düşünme iklimi içinde gör-
mek istedim. 

  Profan ve ı̇ lahı̇ olan aynı  
tezgahta ı̇şlenı̇yor

“Kutsal Jenaratörler”de maddeye, mekanik olana 
bir yergi ön planda. Zaman geçtikçe sizin şiiri-
niz de tema ya da zaman zaman biçim olarak 
değişime uğradı, denebilir mi? 

Soyut ve lirik bir şiir yazmıyorum. Maddenin 
algılanış biçimlerinin manevi temayülleri de 
belirlediği bir düzleme geldik. Profan ve ilahi olan 
aynı tezgâhta işleniyor. Jenaratörler hem yağla-
nıyor hem kutsanıyor. Önce bunu iyi anlamak 
lazım. Yoksa ilahi olanı mühendislik hesaplarıyla, 
profan olanı ilahi soyutlamalarla anlatmaya baş-
lar ve dilsiz kalana dek devam ederiz. 

Şiir sizin için bir itiraz etme biçimi mi?

Şiir benim için bir düşünme biçimidir. 

Şiir Versus’tan bahsedelim mi biraz da?

Şiir Versus, meseleleri şiir ile tartmanın mümkün 
olabileceği bir ölçü aleti tasarlandı. Yanılgısında 
bir kıymet, isabetinde bir şüphe barındırmasını 
istedik. Düzensiz çıkıyor. Bizden bağımsız bir var-
lığı var desem bilmem inanır mısınız? Bu belki 
de tembelliğimizi örtmek için bir kılıf da olabilir. 
Bilemiyorum. 

  Bı̇r ı̇nsanı hayatımıza dahı̇ l 
etmek onu kendı̇ dünyamiz ı̇çı̇n de 
ı̇cat etmektı̇r.

“Bazıları var olmasa bile onları icat etmek gere-
kir.” diyorsunuz “Uzakların Saldırısı”nda. Size 
ya da hepimize kitaplar yazdıran biraz da bu 
düşünce olabilir mi? Bizi şiir ya da roman kah-
ramanlarını icat etmeye iten bir dış dünya var 
diyebilir miyiz?

İcat etmek genellikle teknik alanda değerlendi-
rilen bir kavram. Oysa biz hayatın akışı için de 
yaşayabilmek için sürekli olgular icat ediyoruz. 
Ve elbette bu olguların somutlaştığı insanlar. Bir 
insanı hayatımıza dahil etmek de onu kendi dün-
yamız için de icat etmektir aslında. 

“Sükûnet” adlı çalışmanız orijinal bir çalışma 
olarak raflarda yerini aldı. Üç sanatçı olarak 
hazırladığınız bu çalışma bir kitabın ne kadar 
farklı bir şekilde ortaya konabileceğine dair de 
fikir veriyor bizlere. Kitaptaki disiplinlerarası 
yön dikkate alındığında yayınevindeki göre-
viniz ve kitaplarla olan derin irtibatınızın bu 
noktada etkisi olduğu söylenebilir mi?

Disiplinlerarası işleri seviyorum. Hem bir yazar, 
şair hem de bir yayıncı olarak. Edebiyatın 
müzikle, mimarinin sinemayla etkileşime girdiği 
alanların ilham verici olduğunu düşünüyorum. 
Sanatın doğasının biçimsel farklılıkların ve sınır-
ların belirsizleştiği yerlerde kendisini daha fazla 
açığa çıkardığını düşünürsek bu deneylerin daha 
sık yapılmasından yanayım. Sükûnet de böyle 
bir deney aslında. 

s.subasi@litrossanat.com 

Ş E Y M A  S U B A Ş I

  Metinleri yayımlamak onları sizden bağımsızlaştırır

“Uzakların Saldırısı ve Başka Yakınlıklar”, Ketebe Yayınları’nın ilgiyle takip ettiğim Pasaj seri-
sinin ilk kitabı. İlgili eserin ortaya çıkış süreci ve Pasaj serisinin kurulma süreci hakkında neler 
söylemek istersiniz?

“Uzakların Saldırısı” pasaj dizisinden önce yayınladığım bir kitaptı. Dünyanın birçok ülkesine çok 
fazla seyahat ediyorum. Seyahat etmek, mülkiyet duygusundan uzaklaşmak, yaşam pratiklerindeki 
değişim, rutinlerin aksaması, güvenli bölgeden uzaklaşmak yazmak konusunda beni tetikliyor. Fakat 
bunlar sadece kendim için yazdığım, defterlerime not ettiğim metinler olarak var olmuştu. Bir süre 
sonra yayınlanmamış metinlerin varlığı benim rahatsız etmeye başladı. Çünkü yayınlamak onları 
bir miktar sizden bağımsızlaştırır. Bende birikmelerini istemedim. Sonra ilave metinler de yazınca 
pasaj dizisinden tekrar bir baskı yapmak makul geldi. Melez metinlerin yer alacağı bir dizinin de ilk 
kitabı oldu böylece. 

  Şiir ile gelenek arasında  
bir niyet ilişkisi var

“İmkansızın İhlali”nde Modern Türk 
şiirinin izini sürüyorsunuz. Divan 
şiiriyle aramıza çekilen sete rağmen 
Türk şiirinin varlığını koruduğun-
dan bahsetmiştiniz bir söyleşinizde. 
Şiir-gelenek ilişkisi noktasında söy-
lemek istedikleriniz olur mu?

O kitap Turgut Uyar’ın “Bir Şiirden” adlı 
harikulade şerhlerinden ilham alan bir 
kitap. Şiir söz konusunda olduğunda 
şair personasının gereğinden fazla yer 
tuttuğunu düşünen biri olarak, biyog-
rafiden koparılmış bir bakışın sadece 
metinle karşı karşıya kaldığında sağ-
layacağı çıktıları aradım. Gelenekten 
kasıt şerh geleneği ise bu konuda 
benim yöntemsel bir ilişki kurduğum 
söylenemez. Bir niyet ilişkisi olduğunu 
söylemek daha makul olur. 

Furkan Çalışkan
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  Kızılay Kültür Sanat Yayın-
ları, yayın hayatına başlıyor
Kızılay, 154 yıllık tarihi birikimini ve birçok önemli 
yazarın günümüz sorunlarına yaklaşımını içeren 
Kızılay Kültür Sanat Yayınlarını okurlarıyla buluş-
turuyor. “Balkanlar’da Yetim Türkler”, “Plevne’den 
Erzurum’a Kızılay’ın Emri Altında”, “Balkanların 
Yükü”, “Balkanlar’dan Türkiye’ye Göçler”, “Süper 
Havalı Teknoloji Nasıl Çalışır”, “Sanat Bakacından 
Savaş”, “Adnan Adıvar”, “Besim Ömer Paşa”, “Safiye 
Hüseyin Elbi”, “Yusuf Akçura” ve “Öteki Sürgün” adlı 
eserler de ilk etapta yayına hazırlanan 14 kitap ara-
sında yer alıyor.

 “Filistin Hakkında  
Konuşmalıyız”  
yeniden Esenler’de
Tiyatro Ankebut tarafından sahneye konu-
lan, Nurdan Albamya İnce’nin yazıp oynadığı 
“Filistin Hakkında Konuşmalıyız” tek  kişilik 
tiyatro oyununun galası Dr. Kadir Topbaş Kül-
tür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. İstanbul 
ve Ankara’da sahne alan “Filistin Hakkında 
Konuşmalıyız” tiyatro oyunu 18 Ocak Çar-
şamba günü Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat 
Merkezinde 19.30’da yeniden sahne alacak.

 Bach ve Itri  
Yerebatan Sarnı-
cı’nda buluşuyor
Batı ve Doğu medeniyetlerinin 2 
büyük müzik temsilcilerinden 
olan  Bach ve Itri’nin  yaşamları 
ve eserleri, Night Shift kapsa-
mında gerçekleşecek “Derinden 
Gelen Sesler: Bach’tan Itrî”ye 
etkinlik serisi ile 18-25 Ocak 
tarihleri arasında Yerebatan Sar-
nıcı’nda aynı sahnede buluşuyor.

K I S A  H A B E R

  “100. Yılda Türk kadını”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 
Cumhuriyet’in 100. yılına özel Türkiye Foto 
Muhabirleri Derneği iş birliğiyle “100. Yılda 
Türk Kadını” temalı fotoğraf yarışması 
düzenledi. Başvuruları 15 Şubat’ta bitecek 
yarışmada, farklı kültürlerden kadınların 
her alanda Türkiye’ye katkılarını ortaya 
koyan, Türk kadınlarının kültür, tarih ve 
geleneklerle bağlarını vurgulayan, spor, 
sanat, bilimsel ve kültürel alanlarda yap-
tıkları faaliyetler ve çalışmalardan çekilmiş 
fotoğraflar yer alacak.

  Mütefekkir  
Yaşar Kaplan vefat etti
Çıkardığı Aylık Dergisi ile birçok gence 
yazma fırsatı sunan 71 yaşındaki müte-
fekkir, yazar ve tercüman Yazar Kaplan, 
Almanya’da tedavi gördüğü hastanede 
yaşamını yitirdi. 1976-2019 yılları arasında 
birçok esere imza atan Kaplan, üçü çeviri 
olmak üzere 20’ye yakın kitap kaleme aldı. 
Yaşar Kaplan’ın tek romanı “İdris’in İdris” ve 
hikaye kitabı “Dönemeçler”in 2019 yılındaki 
tekrar basımı Ketebe Yayınları’ndan çıktı.

  Boğaziçi’nin lezzet  
birikimi raflarda
Boğaziçi’nin lezzet birikimi Şef Ömür Akkor 
ve Zennup Pınar Çakmakçı tarafından kitap-
laştı. Boğaziçi’nin kültürel birikimi İstanbul 
Boğazı Belediyeler Birliği’nin destekleriyle  
lezzet odaklı kitaba dönüştürüldü. Tanıtımı, 
Nevmekân Sahil’de gerçekleştirilen “Boğa-
ziçi’nin Lezzetleri” adlı kitapta geçmişten 
bugüne özel bilgilerin yanı sıra, İstanbul’da 
yaşanan sosyal değişimin yemek kültürüne 
yansıması anlatıldı.

Yeni Orta Dünya

“Orta Dünya” denince akla Tolkien’in 
Yüzüklerin Efendisi adlı epik fantezi 
türündeki  roman serisi ve Stephen 
King’in Kara Kule serisi gelir. Yüzükle-
rin Efendisi’nin ana bölümü İkinci Dünya 
Harbinin sarsıntılı ortamında yazıldı ve 
1949’da tamamlandı. Hobbitlerden Frodo, 
Sam, Merry, gözüpek Aragorn, kumandan 
Boromir, cevval cüce Gimli ve büyücü 
Gandalf hâlâ belleğimdeki yerlerini koru-
yor. Shire’daki sakin ve huzurlu Hobbit 
ülkesinden başlayan öykü Orta Dünya’nın 
diğer taraflarına uzanırken Güç Yüzük-
leri’nin kötüye kullanımı karşısında iyi 
tarafın organize olmasıyla bitmez tüken-
mez savaşlara evrilir. Tolkien Orta Dünya 
evreniyle ilgili öyküleriyle kurgusal bir 
âlem kurdu ve İngiliz edebiyatına bir 
mitoloji hediye etti. 

S. King Kara Kule hikâyesinde Robert 
Browning’in Childe Roland to the Dark 
Tower Came – Şövalye Roland Kara 
Kule’ye Geldi şiirinden esinlendi ve bunu 
başta Yüzüklerin Efendisi modeli olmak 
üzere çeşitli yapımların esiniyle har-
manladı. Seriyi yirmi üç yılda, 2005’te 
tamamlayarak Amerikan edebiyatına 
bir western mitolojisi kazandırdı. Dün-
yamıza paralel evren şeklinde geçişli 
duran Orta Dünya’da, hayatta kalmış son 
silahşor olan Roland, batmış gitmiş dün-
yadaki batıl galebesini temsil eden Siyahlı 
Adam’la çarpışmak amacıyla o oluşumun 
merkezi olan Kara Kule’ye doğru yolcu-
luğa çıkar. J. Campbell’in Kahramanın 
Son Yolculuğu eserini çağrıştıran bu serü-
vende yalnız değildir. Kara Kule yolunda 
yanına biri çocuk olmak üzere birkaç kişi 
daha katılır, birlikte büyülü ve gizemli 
dünyalarda sayısız çatışmalara girerler.

Türkiye yüzyılında, yıldızı parlayacak 
olan ülkemiz Marco Polo’nun 13. yüzyıl 
sonunda Turcomania dediği yerlerde, 
Türk dünyasıyla gerçek anlamda ilk 
ve tek “Orta Dünya”yı kuracak. Belki de 
dünya buna Neo Turcomania adını vere-
cek. 

Yeniden iki ana kutuplu bir dünyaya 
doğru gidiyor olabiliriz.  Bunu yaşayarak 
göreceğiz. Yeni “Orta Dünya” 2020’lerin 
sonlarına doğru görünür hale gelerek 
hızla etkinleşecek. Sonrasında çeşitli 
sarsıntılar yaşanan gezegenimizde denge 
unsuru olarak epey prestijli bir konuma 
gelecek inşallah. 

Dünya ahalisi olarak cümbür cemaat 
Metaverse’ün içine daldığımızda Atlantis 
– ABD, Prometheus, Thule, Thor, Walhala 
– Avrupa, Rus Ayısı. Çin Ejderhası Nefesi, 
Şiva şeklinde departmanlar belirecek. 
Metaverseler arası bir siber demir perde 
kurulacak belki de. Yeni Orta Dünya’nın 
bu yarı sanal âleme Kurt Avazı adıyla 
katıldığını hayal etmeyi seviyorum. 

Yeni Orta Dünya gerçek dünyada, ger-
çekle bulaşık multiversel âlemlerde, 
romanlarda, dizi ve filmlerde mutena 
bir yere sahip olacak. Tolkien ve King’in 
ardından bizim yazarlarımız kimbilir ne 
müthiş romanlar üretecek. Bunu filmler 
takip edecek. “Türkiye Yüzyılı”na ancak 
böylesi yakışır. 

S A D I K  Y E M N İ
s.yemni@litrossanat.com 

  Farklı alanlar farklı  
olanaklar sağlar
Heykel çalışmalarınız da olmuş. Farklı alanlarda 
çalışma size ne katıyor? 

Heykel çalışmalarım tek tük olsa da oldukça eskiye 
dayanır. Yoğun olarak 2006 yılında başladım. 8-9 sene 
yoğun heykel yaptım, şimdilerde ise oldukça az üre-
tiyorum. Farklı alanlarda çalışmak, farklı olanaklar 
sunuyor sanatçıya. Onun heyecanı da çok başkadır. 
Her sanat dalı farklı birikimler ister sanatçısından, 
bu etkileşim olmadan o dalda yol almak mümkün 
değildir.

Çanak, çömlek gibi atıl durumdaki eşyalara yeniden 
hayat vermişsiniz. Sizin dokunuşlarınızla birer sanat 
eserine dönüşmüşler… 

Seramik çalışmalarım Berlin yıllarında başladı. Bir 
bina cephesine seramikle uygulama yapma fikriyle 
başladı. Zor oldu ama oldu, böylece Berlin’de iki bina 
cephesi ve bir seramik yer mozaiği çalışması uygula-
mış oldum. Sonra tabaklar, çay takımları ve şimdi de 
çömlekler ile seramik yolculuğuma devam ediyorum.

“Vesile” isimli sergisiyle Anna 
Laudel’de sanatseverlerle bulu-
şan ressam Hanefi Yeter, insan 
ve doğa ilişkisini ele alıyor. 
Genelde insan odaklı çalışmalar 
yapan Yeter, sanatta bir devam-
lılık olduğunu anlatıyor: “Bu 
tekrar anlamında değil, sanatçı 
hayatın akışındaki değişimden 

yararlanır sanatını da daldan dala atlamadan geliştirir. 
İnsan figürü de her zaman çalışmalarımın merkezin-
de oldu, onun etrafında dönen dünya sorunları da yanı 
başında. Bu ilgi ve ilişkiler arasından öne çıkan konular-
dan belkide en önemlisi doğa. Önümüze gelen nimetlerin 
nasıl bir var olma evresi geçirdiklerini azıcık düşünebilir-
sek bir tek elmanın bile değerinin ne kadar yüce olduğu-
nu fark ederiz.”

Yarım asrı aşan sanat yolculuğunu geride bırakan, yurt içi ve yurt 
dışında sergilediği “insan”ı merkezine alan eserleriyle dikkat 
çeken sanatçı Hanefi Yeter’in “Vesile” isimli kişisel sergisi Anna 
Laudel’de ziyaretçilerini ağırlıyor. Yeter’in 2019 yılından beri üret-

tiği çeşitli kompozisyon, heykel, desen ve seramik çalışmalarının yer aldığı 
sergi, insanların bazı duyguları algılaması ya da üzerine düşünmesine vesile 
olacak. Sanatçının doğa ve insan ilişkileri üzerine kurguladığı bu sergide, 
eserler hem doğanın bize sunduğu nimet ve güzellikleri hem de insanlığın 
doğaya karşı tavırlarının sonuçlarını katılımcılara aktarıyor. Sanatçı eserle-
rinin insanlarda farkındalık ve duyarlılık yaratmasını hedeflerken, sanatını 
değişimin bir parçası olarak görüyor. Daha önceki üretim süreçlerinde dış 
dünyayla daha sık iletişim kurma fırsatı bulduğunu belirten sanatçı, son üç 
yılda ürettiği yeni dönem eserlerinde herkesin birbirinden uzaklaştığı ve kor-
kunun hâkim olduğu bir dönemde yaşanan değişim ve gelişimleri, kendine 
has bakış açısı ve ifade şekli ile sanatseverlerle buluşturuyor. Galerinin iki 
katına yayılan ‘Vesile’ sergisinde sanatçının uzun süredir tutku ile çalıştığı 
seramik eserleri de yer alıyor. Sanatçının bu sergi için Ayvalık yöresinden 
topladığı çömleklerle bir araya getirdiği seçki, serginin farklı ve ilgi çekici 
yönlerini ön plana çıkarıyor. Antik Yunan filozofu Sokrates’in ‘Sorgulanma-
yan bir hayat, yaşanmaya değmez’ sözünden ilham alan Hanefi Yeter’in farklı 
disiplinlerde ürettiği eserlerinin yer aldığı “Vesile”, Anna Laudel’in Gümüşsu-
yu’ndaki galerisinde 11 Şubat’a kadar açık olacak. Biz de Litros Sanat olarak 
sergiyi fırsat bilerek Yeter’e sanat yaşamında merak ettiklerimizi sorduk.

  Doğu Almanya’da sergi 
açan ilk Türk
Bugüne kadar doksanı aşkın kişisel sergi açan ve 
Türkiye dışında Viyana, Paris, Brüksel, Manches-
ter ve Almanya’nın çeşitli şehirlerinde çok sayıda 
karma sergiye katılan sanatçı, sanat eğitimine 
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun atölyesinde başladı. 
1970 yılında Paris’te “Academie des Beaux-Arts”da 
sanat eğitimine katılmaya hak kazanan Yeter, bazı 
kişisel sebepler nedeniyle bu eğitimini tamamlaya-
madı ve İstanbul’a geri döndü. Eğitimini Akademi’de 
tamamlayarak 1972 yılında mezun olan sanatçı, 
1973 yılında Berlin Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
lisansüstü eğitimine başladı ve 1978 yılında mezun 
oldu. Almanya’nın kendisinin sanat yaşamında 
önemli bir yeri olduğunu belirten Yeter’in Berlin’de 5 
duvar resmi, 2 seramik cephe, 2 mozaik pano, 1 hey-
kel ve Darmstadt şehrinde 3 duvar resmi bulunuyor. 
Doğu Almanya’da kişisel sergi açan ilk Türk asıllı 
sanatçı olan Yeter, çalışmalarına devam ediyor.

  Önce sorgular sonra 
üretirim 
Sanat hayatınız ne zaman başladı? Bedri Rahmi 
Eyüboğlu’nun atölyesinde çalışmalarınız olmuş. 
Size nasıl bir katkı sağladı?

Sanat hayatım akademideki eğitimimle başladı, 
daha önceki yıllarda sanatla ilişkim yoktu. Bedri 

Rahmi ile çalışmam, usta-çırak ilişkisi içindeki 
uygulamalarımızın yaşam biçimime çok katkısı 
oldu.

Almanya’da geçen uzun bir yaşamınız var… 
Orası sizin sanat yaşamınızı nasıl etkiledi?

Almanya başka bir okul oldu benim için. Eğiti-
min yanı sıra müzeler, sergiler, sanatçıya tanınan 
olanaklar, toplumun kültür düzeyinin yüksekliği 
dolayısıyla benim sanat yaşamıma fazlasıyla kat-
kısı oldu. 

Sanatçı dünyada etrafında olup biten şeylerle ilgi-
lenmeli ve bunları eserlerine yansıtmalı mı sizce? 
Siz sanatınızı icra ederken nelerden etkilenirsiniz?

Sanatçı yaşadığı zamanın sorumluluğunu taşı-
malıdır. Yaşamın her alanı onu etkilemeli, konusu 
olmalıdır. Benim sanatım daha çok insan odaklı, 
onun sorunları, sevinçleri, problemleri odaklı yol 
aldı. Dolayısıyla da değişen yaşam koşullarına para-
lel konular, anlatım şekilleri de değişti.

Bir dönem baskı resmi ile de ilgilenmişsiniz… 

Benim baskı çalışmalarım daha çok Berlin’de oldu. 
Bir dönem oldukça yoğundu. Türkiye’de baskı tek-
niklerinin çokça yanlış uygulanması benim bu 
yönden geri çekilmeme neden oldu.

  Ömer Hayyam’ın sözlerini sanatımla  
aktarmayı seviyorum 
Sergiyi konuşalım. Neden Vesile? 

“Vesile” bağlamında istedim ki bu sergimde izleyicilerin de bazı sorunlar, duygular 
üzerinde bir uyarısı olsun. Yani sergiden çıkıp gidenin dağarcığında duyarlı bir şeyler 
kalsın.

İnsan ve doğa üzerine güzel bir sergi olmuş. Ne zamandır bu konuda çalışmalarınız 
var? 

İnsan figürü her zaman çalışmalarımın merkezinde oldu, onun etrafında dönen dünya 
sorunları da yanı başında… Bu ilgi ve ilişkiler arasından öne çıkan konulardan belki de 
en önemlisi doğa. Önümüze gelen nimetlerin nasıl bir var olma evresi geçirdiklerini 
azıcık düşünebilirsek, bir tek elmanın bile kıymeti, bir biber, patlıcanın değerinin 
ne kadar yüce olduğunu fark ederiz. Tabii buna diğer canlıları da katmamız gerek. 

Deftere de çalışmalar yaptığınızı okudum. Sanırım bu sergide de böyle bir defter 
sergileniyor. Neden deftere yapıyorsunuz?

Defterler benim günlüklerim gibi. Onlar benim antrenman alanlarım. Notlarımın 
yer aldığı birer zaman arşivi. Bunlardan birini bu sergide içindeki resim sayısı kadar 
bastırarak izleyiciyle paylaşmak istedim.

Ömer Hayyam’ın sözlerinin bulunduğu eserler yapmışsınız sergide. Nedir sizi bu 
konuda etkileyen?

Ömer Hayyam yıllardır benimle birlikte oldu. O yaşadığı zamanın çok çok ilerisinde 
eleştirel düşüncelerle zamanını sorgulamayı bildi. Onun bu öngörüleri, sorgulamaları 
halen zamanımızda da geçerli. O yüzden zaman zaman onun düşünce kapılarını çalıp 
içine girebildiğim bazı cümlelerini resimlerim aracılığıyla izleyiciye iletmek istiyorum.

Bu serginin izleyicide nasıl bir etki bırakmasını umuyorsunuz? 

Her sergi izleyicisine bir şeyler aktarmak ister. Bu serginin kapısından giren her kişi 
kendi düşünce dünyasına bir şey kataraktan giderse sergi görevini yapmış olacak.

Günün kaç saatini sanatınızı icra ederek  
geçirirsiniz? 

Tüm günüm sanatımla geçer, uygulamanın ötesinde farklı kay-
naklardan beslenmeyi de işin içine katabilirim. Her işin bir 
ön çalışması vardır bende. Önce sorgulama sonra uygulama…

  Duvar resimlerinin  
sorumluluğu çok
Eserlerinizi gören birisi sizi bilmese “Bu Hanefi Yeter çalış-
masıdır” der mi? 

Birilerinin benim işlerimi fark etmeleri için çalışmalarımı takip 
etmiş olması gerek. Sanatta bir devamlılık söz konusudur. Bu 
tekrar anlamında değil, sanatçı hayatın akışındaki değişim-
den yararlanır sanatını da daldan dala atlamadan geliştirir, 
değiştirir.

Duvar resimleriniz var Almanya’da… Duvar üzerine çalışmalar 
yapmak keyifli mi? 

Duvar resimleri tabii ki tuval resminden çok farklı: Boyut, yüzey 
farklılığı, çevre bağlamı, içerik, kamuya tamamen açık olması, 
şehircilikle ilişkisi… Bütün bunlar üzerine sanatçı bilgili ve 
sorumlu olmalıdır. Yani duvar resimlerinde sanatçının kendine 
ve binaya özgü estetik kaygısı ve sorumlulukları da vardır.

Sanat çalışmalarınız dışında başka neler yapıyorsunuz? 

Şu sıralar sanatın dışında bahçeyle uğraşıyorum, kitaplar ise 
zamanımın bir kısmını dolduruyor.

P L A S T İ K  S A N A T L A R

Hanefi Yeter

m.yilmaz@litrossanat.com 

M E R V E  Y I L M A Z  O RUÇ
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M Ü Z İ K

Müzik; farklılıkları ötekileştirmez

İstanbul’da kendilerine ve müziklerine yeni hayat sahaları açan ve müzikleriyle milletler arası köprü görevini üstlenen birçok sanatçının İstanbul 
ve dünya müziği üzerine yaptıkları değerlendirmelerinden bazı çıkarımlar yapmak yanlış olmaz. İstanbul müzik medeniyetlerin beşiğidir. Zorlukları 
ve ilham verici dokusuyla bir hayat konservatuvarı rolünü üzerine almışken öğrencileri de yetmiş iki milletten gurbet bülbülleridir adeta. İstanbul, 
farklılıkları ötekileştirmeyen aksine bir hazine gibi heybesindeki başka değerlerle harmanlayan bir medeniyet bütünleyicisidir. Velhasıl  sözlerimize 
Amerikalı müzisyen  William Martin Joel’in “Bence müzik, kendi başına bir ilaç ve hangi kültürden olursak olalım insanlığın kendini anlatabilmesinin 
en iyi yoludur” sözleri ile noktalayalım. Müzikle kalın…

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

Müzik nedir? Ruhun gıdası mı yoksa kainat ile baş ede-
bilme dili mi? İnsan kimdir ve müzik insan için ne ifade 
eder? Müzik insanın varlık ile yokluğunun diyalektiği 
midir? Müzik üzerine bu tür sorgulamalarla meşgülken 
kendimizden mekân ve zaman açısından uzakta kalmış 

düşünürlerin değerlendirmeleri zihnimize uğramasa olmazdı. Mesela Klasik 
dönemden Romantik döneme geçiş sürecinin en büyük bestecilerinden olan 
Beethoven, müziğin bilgelik ve felsefeden daha fazla esin kaynağı olduğunu 
söylüyor. Sadece en büyük esin kaynağı olmaktan daha öte bir şey olamaz mı? 
Mesela müzik, bir anlaşma yolu olamaz mı? İşte bu nokta da aklımıza Amerikalı 
şair Henry Wadsworth Longfellow’un müziği insanlığın evrensel dili olarak 
değerlendirmesi geliyor ve müziğe dair hala aynı şeyleri düşündüğümüzü, his-
settiğimizi bizlere gösteriyor. Müzik üzerine bu kadar mülahazadan sonra herkes 
için mutlaka çarpıcı bir yer tutmuş, hayallerini nazlı bir sevgili gibi süsleyen, 
şimdisinde yer tutan İstanbul’un yerlilerine ve misafirlerine neler sunduğunu, 
hangi ortak paydalarda buluşturduğunu düşünmeden edemedik. Tüm sanatçılar 
bu şehrin tarihi dokusundan, insan renkliliğine varana kadar hissettikleriyle bu 
şehri notalarıyla meşk ederek müziklerine bir ruh üflüyor. Biz bu fikir ve hisler-
deyken acaba İstanbul’da yerlisinden tuttun da başka milletlerden müzisyenler 
kendi müziklerini icra ederken ne düşünüyorlar? Müzikleri İstanbul’a, İstanbul 
müziklerine karşılıklı olarak neler kattı? İstanbul’u dünya müziği açısından nasıl 
konumlandırıyorlar? İstanbul’da müziklerini icra ederlerken ne tür zorluklarla 
karşılaşıyorlar ve kendi ülkelerindeki müzik ile İstanbul’daki müzik arasında ne 
tür farklılıklar ya da ortak paydalar görüyorlar? Bu soruları İstanbul’da yaşayan 
ve kendi müziklerini icraa eden farklı milletlerden müzisyenlere sizler için sor-
duk. Gelin İran’dan keman virtüözü Danial Ajdari’ye, Yemen’den şarkıcı Omar 
Albanaa’ya, Doğu Türkistan’dan müzisyen çift Hayrunnisa ve Amir Kılıç’a ve 
Fransa’dan Fransızca öğretmeni, gitarist  Herve Porcher’e kulak verelim.

“İstanbul, dünya müziği konusunda nasıl konum-
landırılmalıdır?”, “İstanbul’da yaşayan farklı millet-
lerden müzisyenler için müzik ne ifade ediyor?” ve 
“İstanbul bu noktada birleştirici bir rol mü üstleni-
yor yoksa farklılıkları mı ötekileştiriyor?” soru-
larına farklı milletlerden müzisyenler nasıl cevap 
veriyor diye yola çıktığımız dosya haberde; İranlı 
keman virtüözü Danial Ajdari’yi, Yemenli şarkıcı 
Omar Albanaa’yı, Doğu Türkistanlı müzisyen çift 
Hayrunnisa ile Amir Kılıç’a ve Fransa’dan Fransız-
ca öğretmeni ve gitarist  Herve Porcher’i dinledik. İstanbul, sesler ve müzikle dolu bir şehir 

İstanbul’da bir Türk okulunda Fransızca öğretmeniyim. 
Fakat müziğin hayatımda çok önemli bir yeri var. Gitar 
çalıyorum ve Türkiye’de yaşadığım için enstrümanım, 
insanlarla tanışmak için en iyi pasaportum oldu. İstan-
bul adeta sesler ve müzikle dolu bir şehir. Şöyle bir 
baktığınızda yorulmak bilmez gibi görünüyor. Ben de 
yorulmayan bu şehrin kendine özgü enerjisine karşı 
her zaman çok duyarlıyım. Sanki sürekli yaşamak için 
acil bir durum varmış gibi. Yaşamak için bu aciliyet 
kendini müzikte gösteriyor.

Müziğim ile İstanbul’a ne kattığımı bilmiyorum. Belki  
tanıştığım insanlarda farklı bir müzik repertuarı keş-
fetme arzusu ya da onlara yeni bir repertuar sunma 
heyecanı bir cevap olabilir. Mesela bir öğretmen ola-
rak Fransızca konuşan Türk öğrencilerle çalışırken, 
sınıfa gitarımı getirdiğimde çok mutlu olduklarını 
biliyorum. Fransız sanatçıları keşfetmeyi, şarkı söy-
lemeyi sevdiklerini fark ediyorum. Genel olarak ifade 
edecek olursam; İstanbul’un kendiliğine hep hayran 
kalıyorum. Herhangi bir çekingenliği  yok.

Türkiye bana ayrı bir duyarlılık 
kazandırdı

İstanbul’un  birçok yerinde müzik çalarak vakit 
geçirdim. Her yerde de merakla ve özenle karşılan-
dım. İstanbul’da müzik listeleri karışım açısından çok 
zengin. Bazı Fransızca şarkılar Türkçeye uyarlanabil-
diği  için burada da iyi biliniyor. Adamo’nun “Tombe La 
Neige” ya da  filmlerle ünlenen Michel Fugain’in “Une 
Belle Histoire” şarkısı birkaç örnekten bazıları. Benim 
için Dalida, Zaz, Noir Désir veya Stromae gibi sanat-
çıları İstanbul kafelerinde duymak da sürpriz oldu… 
İstanbul bana şarkı söyleme, enstrümanımı yeniden 
gözden geçirme, başka akortları bulma arzusu verdi. 
Ayrıca şarkıcılardan ve müzisyenlerden ilham alarak 
Türkiye’nin de bana ayrı bir duyarlılık kazandırdığına 
inanıyorum. Belli ilham verici motiflerde, melodilerde 

bulduğumuz bu çok özel Türk hüznüne karşı hassasım 
belki de.

Türkiye, müzik gelenekleriyle kay-
naşmış bir kavşak

Türkiye, coğrafi konumu ve tarihi nedeniyle toplu-
lukların çeşitli müzik gelenekleriyle kaynaşarak 
zenginleştiği inanılmaz bir kavşak noktası. Buradaki 
diğer insanların ne kadar etkili olduğunu, her birinin 
müziğe ayrı bir renk kattığını yavaş yavaş anladım: 
Klasik Osmanlı müziği, sufilerin “mistik” müziği, Arap, 
Çingene, Ermeni, Fars müziği, daha modern ve popü-
ler türkü müziği… Ne servet ama! Bu zengin gelenek 
içerisindeki bazı ritimler bana yabancıydı. Sesin, rit-
min bazı yönleri Fransa’da gerçekten mevcut değil. Bu 
konuda son olarak, Orta Doğu müziğinde çok yaygın 
olan bazı şarkıların kurucu çeyrek tonlarının  bazen 
gitarım için yarım tonlarda sorun yarattığı için bu iki 
kültürü harmanlarken zorlandığım oluyor.

Kuşaklar birbirlerinin şarkılarına 
sahip çıkıyor

Türkiye’de oldukça benzersiz bulduğum bir şey var; 
o da ortak, geleneksel ve popüler bir müzik kültü-
rüne sahip çıkılıyor olunması. Hem çocuklar hem de 
yetişkinler birbirlerinin mirasına sahip çıkıyorlar ve 
bundan da gurur duyuyorlar. Ayrıca paylaşmaktan da 
çekinmiyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse gençle-
rin kendi kuşağına ait olmayan, ebeveynlerinin veya 
büyükbabalarınınkine ait şarkıları söylemekten çekin-
memesine çok şaşırıyorum. Fransa’da böyle bir şey 
yok. Yaşlıların kendi müziği, gençlerinde kendilerine 
ait müzikleri var. Özellikle gençler, eski moda olduğu 
gibi kabul edecekleri şeyleri söylemek istemezler. 
İstanbul’da deneyimlediğim en önemli şey ise müzi-
ğin kardeşçe olması ve nesiller arasında güzel bir bağ 
oluşturmasıdır.

İstanbul bizi anavatanımıza  
götürüyor
İstanbul’da denizi seyretmek bizi uzak diyardaki ana vatanımıza götü-
rüyor. Hatta çoğu bestelerimizi denize bakıp yaptık. İstanbul çok renkli 
bir şehir. Biz de farklı bir renk olarak bu şehre ayrı bir renk bir duygu 
kattığımızı düşünüyoruz. Fakat İstanbul biraz da hüzünlü bir şehir. Bu 
yüzden müziğimize biraz hüzün ve güzellik de katıyor. Ayrıca İstan-
bul, birçok dünya insanın ve kültürünün buluştuğu bir yer. Bundan 
dolayı da müzik konusunda çok ilerlendiğini rahatlıkla görebiliyoruz. 
Kendi müziğimiz açısından ise burada ana dilimizde müzik yaparken 
çalıştığımız Türk müzik ekibine kendi kültürümüzün hissinin ifade 
edilebilmesini anlatmakta zorlanıyoruz. İstanbul’da  müziğimizi biraz 
daha ileriye taşıyabilmek için daha çok çaba göstermemiz gerekiyor.Hayrunnisa ve Amir Kılıç (Doğu Türkistanlı müzisyen çift)

Kütüphanemi (yine)  
toplarken

“ Mü m k ü n  ol s ay d ı  k e n d i m i 
kitaplardan yapılmış bir kuleye 
kapatırdım. Orada da kendimi 
harap edecek bir neden bulaca-
ğımdan kuşkum yok. Ama bilirdim 
ki asla biri gelip huzurumu kaçır-
mayacak. Hem benim hem de 
kitapların.”

Yaklaşık iki sene önce Alberto 
Manguel’in Kütüphanemi Top-
larken adlı kitabı çıktığında 
yukarıdaki satırları not defterime 
yazmıştım. Doğrusu bir yandan 
kitaplarımı kolilemeye çalışıyor 
bir yandan da bu kitabı okumaya 
çalışıyordum. Manguel’in de 
durumu farksızdı, ikimiz de aynı 
anda taşınıyor gibiydik: Ünlü yazar 
o dönemde Fransa’nın Nouvel-
le-Aquitaine bölgesindeki Mondion 
köyünde oturuyordu. Fransız yet-
kililer Manguel’in evinin hemen 
yanındaki ahırdan bozma kütüp-
hanesinde yer alan her kitabın 
değerini ve faturasını bildirmesini 
istedi. Tüm kitapseverlerin bileceği 
üzere imkânsız olan bu istek yaza-
rın başını vergi memurlarıyla derde 
soktu. Konuya çare bulunamayınca 
ünlü yazar kitaplarını kolilemeye 
başladı. Tabii kitaplarının nereye 
gideceği, hayatını bundan sonra-
sını nerede geçireceği gibi muallak 
sorularla beraber... Daha sonra 
kitapları için İspanya’da özel bir 
kütüphane yapılmaya başlandı. İki 
yılı aşkın süre içinde 30 bini aşkın 
kitap ve el yazması uzmanlar tara-
fından tasnif edildi. Kütüphanenin 
2024 yılında açılacağı düşünüldü-
ğünü de ekleyeyim.

Peki ya ben? Manguel gibi ben de 
taşınmayı istemiyordum. Niha-
yetinde alışkanlıkları terk etmek 
zordur. Üstelik -ebatları mütevazı 
da olsa- kütüphane sahibi bir insa-
nın taşınmasını manen zorlaştıran 
unsurlar vardı veya ben öyle ina-
nıyordum. Kitapları bir nakliyat 
firmasına toplatmak istemiyor-
dum. Çünkü tüm düzenin bozulma 
ihtimali hayli fazlaydı. Toplarken 
kolileri numaralandırmam gereki-
yordu. Ancak işler planladığım gibi 
gitmedi. Gittiğim yerde ne kadar 
uğraşsam da kitapları eskisi gibi 
yerleştirmem mümkün olmadı. 
Mevcut düzen bozuldu, kayboldu, 
dağıldı. Bu süreçte öğrendim ki 
eğer Manguel gibi kitaplarınızı 
sınıflandıracak bir vaktiniz yoksa 
(veya bu işi yapacak yardımcı-
larınız) bir kütüphane taşımak 
kendinize, yazacaklarınıza, o 
zamana kadar ürettiklerinize bir 
süreliğine uzaklaşma anlamına da 
geliyor. Yerleştikten sonra uzunca 
bir süre aradığınızı bulamıyor, 
kitaplığın çift sıra olan bölümle-
rini sık sık boşaltıyor, bazen aynı 
kitabın ikincisini almak zorunda 
kalıyorsunuz. Sanırım iki, belki 
de üç yıl sonra eskisinden farklı 
ama yine de kendine has bir düzen 
kuruluyor. 

Peki tüm bunlardan neden bahse-
diyorum? Evet, iki yıl önce aşağı 
yukarı Manguel ile beraber taşın-
dım. Maalesef kitaplarımı henüz 
tam olarak yerleştiremediğimi 
düşünüyorken şimdi yeniden top-
luyorum. Nedeni yine aynı. Üstelik 
bugünlerde sürekli aklımda dolaşıp 
dursa da yazıya konu olan kitabı 
kütüphanemde bulamadım. Borges 
haklı, cennet bir kütüphane olmalı. 
Ancak orası mutlaka kitapların da 
cenneti olmalı. Hepsinin bir daha 
düzeninin bozulmayacağı, rahat 
edeceği, sükuta kavuşacağı bir yer...

M E R V E  A K B A Ş
m.akbas@litrossanat.com 

İstanbul’un müziğime çok  
katkısı oldu
İstanbul’da 3 senedir yaşıyorum. Memleketim İran’da da müzik ile uğra-
şıyordum yani mesleğim. İstanbul’da müziğimi  tanıtacak fırsatlar oldu 
fakat burada o kadar iyi sanatçı var ki kendini tanıtmak çok zor. Ama 
yavaş yavaş bazı müzik icralarımla kendimi ve sanatımı birazda olsa 
gösteriyorum. İstanbul yaşam olarak yoğun olduğu kadar müzik açısından 
da çok zengin ve hareketli. Benim müziğimse çok sakin. Bazen bu kalaba-
lıklar içerisinde müziğin de coşkulu olmalı diye düşünüyorum. Ama tam 
tersiyle yani müziğiminin sakinliğiyle devam ediyorum. O kalabalığın 
yanında sakin müziğin daha iyi gideceğini düşündüm ve öyle de oldu. 
İstanbul’un bana ve müziğime katkısı büyük oluyor. İstanbul’da sevdiğim 
müzikleri dinlerken o müziklerin melodisi müziğime ilham oluyor ve onu 
müziğimde kullanıyorum. Hem kültürel olarak hem de Türkçe bildiğim 
için Türk müziğinin hissiyatını rahatlıkla anlayabiliyor ve hissederek 
müziğimi yapabiliyorum.

İstanbul farklılığa açık bir şehir

Türkiye bende bir yabancı olarak farklı dil ve kültürün etkisiyle çeşitli 
duygular ortaya çıkıyor. İki kültürü bilen ya da çok fazla dil bilen müzis-
yenler, müziklerinde farklı melodileri kullanarak o harmanlanan farklı 
hissi dinleyenlerine veriyorlar. Verdiğim konserlerde Türk müziğiyle birbi-
rine benzer noktalar olmasına rağmen kendi enstrümanınız ve duygunuz 
farklılık yaratır. Bu da dinleyiciler tarafından cazip kabul edilir. Kendi 
tarzımda yürüdüğüm için bir gün başarıcağıma inanıyorum. Çünkü yap-
tığım müzikleri, belgesel ve filmlerde görüyorum. İstanbul farklılığa açık, 
neşeli ve canlı bir yer. Burada kendi müziğimi duyuyorum. 

Yaptığımız müzikler o mevsimlerin tadını veriyor

İstanbul’da yaşamak bazen çok zor oluyor. Yalnız yaşamak, aileden uzak 
olmak sizi düşünmeye sevk ediyor. Bazı hatıraları gülerek ya da ağlayarak 
hatırladığınızda başka bir hissiyatla müzikleriniz ortaya çıkıyor. Ayrıca 
İstanbul’un atmosferi her mevsimde bir başka oluyor. Bizde müzisyenler 
olarak bu hallerden esinleniyoruz ve yaptığımız müzikler o mevsimlerin 
tadını veriyor.

İran’da bu duygu çeşitliliğini yaşamadım

İstanbul’da tarihi yerleri gezerken ilham geliyor. Kendi kendime mırılda-
nıyorum, onu da kayda alıyorum. Sonra da üzerinde özenerek çalışıyorum. 
Mesela Türkiye’de yaptığım yeni albümümün son halinde bazı kayıtlar 
neşeli bazı kayıtlar duygusal. İran’da yaşadığım dönemde çalışmalarımda 
bu kadar duygu çeşitliliği yakalamıyordum. İstanbul büyük bir kültüre 
sahip. Burada birçok sanatçı yaşadı. Müzikleri nesilden nesile aktarıldı 
ve aktarılmaya da devam edecek. Çünkü Türk müziği dünyada tanınıyor 
ve ünlü orkestralarla dünyanın çeşitli yerlerinde icraa ediliyor. Ayrıca 
İstanbul’da düzenlenen uluslararası müzik festivallerine gelen yabancı 
sanatçılar her zaman coşkulu ve duygu yüklü oluyorlar. Bu da İstanbul’un 
nasıl bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. 

Danial Ajdari (İranlı keman virtüözü)

Dünya sesleri
İstanbul’da can buldu

Herve Porcher (Fransız gitarist)

Bu şehirde kendimi buldum
Yemen’den bir zaman sonra ayrılmak üzere geldiğim İstanbul’da yaşarken 
buldum kendimi. Bu duygu bana birçok Türk müziği dinletti, büyük bir 
ilham verdi. Bu yüzden Yemen ve Türk müziğini karıştırmaya başladım ve 
ne zaman bir sanat eseri üretmek istersem tercihim bu yönde oluyor. İlham 
verici şehre yani İstanbul’a ne kadar şey katsak da hakkını veremeyiz. 
Her eserimin başında hep çıkacak şarkımın amacını düşünüyorum. Bu 
nedenle İstanbul’un hak ettiği oranda eser üretmeyi istiyorum.

Müziğin birçok rengine dair bilgim arttı

İstanbul, büyüleyici güzelliği nedeniyle, çok sayıda uluslararası müzis-
yeni barındırdığı için birçok insanın uğrak yeri haline geldi. Bu nedenle 
müziğin birçok rengine dair bilgimi arttırmaya katkıda bulundu. Mesela 
Türk müziğinin Doğu ve Batı müziğinin karışımı olması onu farklı ve 
eşsiz bir renkle karakterize ediyor. Benim de müziğime  birçok şey katıyor.

Bugünün İstanbul’u dünün İstanbul’udur

Bugünün İstanbul’u dünün İstanbul’udur, hiç değişmedi. İstanbul, her türlü 
kültür ve sanatın kavşağıdır. Bu konuda kimse farklı bir şey söyleyemez. 
Kendi ülkemden buraya gelince çok fazla yabancı ve yerli müzisyenle 
karşılaştım. Ayrıca  farklı müzik tarzları, yeni bir dille karşılaştığım için 
bazı eserlerin icrasında zorluklarla karşılaştım. 

Türklerin Yemenli kardeşlerine karşı sevgileri var

İlk zamanlar Yemen müziğine ait özel bir şeyi Türk seyirci önünde söy-
lediğimde farklı bulacaklarını ve böyle bir müziği kabul etmeyeceklerini 
düşünüyordum. Ama İstanbul’da tam tersini yaşadım. Burada  gördüm 
ki çoğu kişi bu tür müzikleri dinliyor ve sanatçıya da uyum sağlıyorlar. 
Yemen ve Türk müziği bazı eski kültürel miraslarda buluşuyorlar. Mesela 
herkesin bildiği ünlü Yemen Türküsü gibi Yemen’den bahseden Türkçe 
şarkılar olduğunu ve bu şarkılarda Yemen’den gelen kahve tabirlerini duy-
mak ve ayrıca ünlü dini figür Üveys El-Karânî’yi öğrendiğimde anladım ki 
Türklerin Yemenli kardeşlerine karşı sevgileri var. Müziklerimiz arasında 
farklılıklar olabilir. Bu nedenle de iki ülkenin yaşadığı bu müzikal farklı-
lıkları  sunduğumda etkilenen dinleyicilere sahip olduğum için mutluyum.

Omar Albanaa (Yemenli şarkıcı)
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“Büyük Türkçe Sözlük”, “Batılılaşma İhaneti”, “Dil Kültür Yabancı-
laşma”, “Türkistan Türkiye Gergefinde İran”, “Darbeler Müdahaleler 
ve Siyasi Sistem”, “Camideki Şair: Mehmet Akif”, “Halka Karşı Demok-
rasi”, “Tarih ve Toplum”, “Bir Lügat Bulamadım”, “Devlet Sözlük Yazar 
mı?”, “Bir Savaş Sonrası İdeolojisi Kemalizm”, “Kültürel Savaş ve Savaş 
Kültürü”, “İletişim veya Dehşet Çağı”, “Kitaplık Kılavuzu”, “Türken-
dülüsiye-Hilal Operasyonu”, “Yüzyılın Soykırımı”, “Türk Kimliğinin 
Coğrafyaları”, “Son Darbe Ergenekon”, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihine 
Giriş”, “İslam Şairi İstiklal Şairi Mehmet Akif”, “Ömrün Ankara-Bir 
Ankara Şehrengizi”, “Kelimelerin Seyir Defteri”, “Mağlubiyet İdeolo-
jisinin Sonu”, “Neden Klasiklerimiz Yok?”, “Ortadoğunun Türkçesi”, 
“Mehmed Âkif: Çanakkale’den Sakarya’ya”, “Söz Okyanusunda Yol-
culuk” ve “Millî Mücadele’nin Zaman Akışı” gazeteci ve yazar D. 
Mehmet Doğan’a “Hangi kitapları okuyalım?” diye sordum. İşte aldı-
ğım cevaplar:

D. MEHMET 
DOĞAN’DANtavsiyeler

MEVLÂNÂ VE  
MESNEVÎ

Rothschild Hanedanı   
Niall Ferguson  
Kronik
Meşhur tarihçi Ferguson’ın kaleminden dünyanın 
en meşhur ama aynı zamanda en bilinmez aile-
lerinden birinin hikâyesi: Rothschild Hanedanı. 
Ferguson bu kitabında mali güçleri sebebiyle 
finans dünyasının ve modern dönem Avrupa’nın 
şekillenmesinde dolaylı veya doğrudan yollarla 
etkili olmuş Rothschild ailesinin tarihini büyük 
bir maharet ve ustalıkla anlatıyor. Hem sunduğu 
tarihi gerçeklerle Rothschildlerle ilgili efsaneleri 
çürütüyor hem de ailenin olağanüstü ekonomik 
başarısının ardındaki sırları ortaya çıkarıyor. 
Niall Ferguson’ın özel arşivlerden yararlanarak 
kaleme aldığı Rothschild ailesi monografisinin 
birinci cildi olan Rothschild Hanedanı: Paranın 
Efendileri, 1798-1848 Rothschildlerin ilk yıllarını 
derinlemesine ele alıyor ve ilgi çekici anlatımıyla, 
on dokuzuncu yüzyıl başı Avrupa’sının finansal, 
siyasi ve askerî yönlerine içeriden hayranlık uyan-
dırıcı bir bakış sunuyor.

Rusya Seyahatnamesi  
Abdulahad Bahadır Han  
Kronik
Emirin yolculuğu Buhara’dan Çarcuy, Aşkabat, 
Bakü, Tiflis, Mikhailovskaya ve Moskova üzerin-
den Petersburg’a oradan Odessa, Kırım ve Batum 
üzerinden Buhara’ya dönülerek son bulacaktı. 
Rusya Seyahatnamesi; Buhara Emiri’nin siyasi 
amacına dair gelişmeleri ele almakla birlikte; Rus 
Çarı III. Aleksandr, eşi Mariya Fedorovna, veliaht 
Nikolay ile görüşmesi, Romanov Hanedanı’na bağlı 
askeri ve idari elitlerin sosyo-kültürel yaşamı, 
Kremlin Sarayı başta olmak üzere Rus sarayları 
ve saray protokolleri, Çarlık Rusyası’nda mümtaz 
kişilerin gittiği eğlence mekânları, Rusya’daki ikti-
sadi durum hakkında detaylı bilgiler vermenin 
yanında gidiş ve dönüş yolculuğundaki umumi 
manzaralar, karşılanma merasimleri, yolculuk 
esnasında yaşanan bazı tehlikeler ve hayranlık 
uyandıran betimlemelerle herkesi bu yolculuğa 
davet etmektedir. 

Belki de Yanlış Bir Leyla   
Kadir Daniş  
Ketebe
Bu bir çöl masalı değildir. Zaten Leyla da bildiğiniz 
Leyla değil. Son dönem Türk edebiyatının dikkat 
çeken romancılarından “Yeryüzü Blues” ve “Göz-
lerimiz Kamaşırdı Dehşetten” kitaplarının yazarı 
Kadir Daniş, bu kez bir öykü kitabı ile karşımızda. 
Sosyal adaletsizliğin bireydeki tezahürlerini 
etkili bir toplumsal hicivle metinlerinde işleyen 
Daniş, Belki de Yanlış Bir Leyla’daki öykülerinde, 
kötülüğün derinliklerini ve aydınlığa çıkma olası-
lıklarını keşfediyor. Kâbusların, yanlış umutların, 
engellenen arzuların ve yıkılan hayallerin hikâ-
yesini anlatıyor. Yazar, karakterlerinin çektikleri 
ıstıraptan, insan olmanın acziyetiyle dolu görkemli 
bir drama yaratıyor. Belki de Yanlış Bir Leyla, insan 
ruhunun ahlaki dayanıklılığına ve saygınlığına 
dair dokunaklı bir övgü; ahlaki alegorilerin, yoz-
laşmanın, saplantıların, trajedilerin ve ruhsal 
krizlerin sürükleyici bir portresi.

Ayaşlı ve Kiracıları  
Memduh Şevket Esendal  
Ketebe
Esendal’ın ilk romanı Ayaşlı ile Kiracıları, aynı 
zamanda yazarın, üzerine en çok konuşulan ese-
ridir. 1934 yılında yayımlanan roman, okura yeni 
Cumhuriyet’in başkentinden insan manzaraları, 
toplumsal durumlar ve ilham verici çeşitlilikte bir 
tipler galerisi sunar. Romanda farklı sosyal sınıf-
lardan birçok kahraman, çeşitli zorluklardan ötürü 
Ayaşlı İbrahim Bey’in apartmanında bir araya 
gelir. Yerini yurdunu, ailesini, doğup büyüdüğü 
toprakları terk ederek Cumhuriyet başkentinde 
kendilerine yeni bir hayat arayan bu insanlar, 
önlerine çıkan tüm fırsatları değerlendirmek ister-
lerken savrulacak, ortaya giderek daha da çetrefil 
bir tablo çıkacaktır. Ayaşlı’nın apartmanında bir 
araya gelen kimi şoför kimi memur, kimi bankacı 
kimi kumarbaz bunca insan, bir yandan kendi 
gündelik hayatlarına devam ederken bir yandan 
çevrelerindekileri de değişmeye, kendileriyle bir-
likte farklılaşmaya çağıracaktır. 

Y E N İ  Ç I K A N L A R
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Kiralık Konak   
Yakup Kadri Karaosmanoğlu  
İletişim
İtibar sahibi iyi bir adam olan Naim Efendi; kızı, 
damadı ve iki torunu ile bir arada mutlu bir yaşam 
sürüyor. Ancak kendisi dışındaki tüm aile üyeleri, 
Avrupa’dan esen değişim rüzgârlarına kapıla-
rak farklı yaşamları arzuluyor. Naim Efendi’nin 
torunları olan Seniha ve Cemil konağı diledikleri 
gibi kullanırken, kızı Saime Hanım ve damadı 
Servet Bey ise kayıtsız tutumları ile öne çıkıyor. 
Torunlarına olan sevgisinden dolayı onların istek-
lerine müdahale etmeyen Naim Efendi, konakta 
olup bitenden duyduğu rahatsızlığı ailesine yan-
sıtmıyor. Özellikle de çok sevdiği Seniha’nın, 
gençliğinin verdiği savurganlıkla birçok hata 
yapmasına rağmen hep iyi olmasını istiyor. Ancak 
sarf ettiği çabalar kızın kendisini daha da yıprata-
cak yanlışlar yapmasının önüne geçemiyor. Naim 
Efendi’ye asıl darbeyi vuran ise Saime Hanım ve 
Servet Bey’in hamlesi oluyor.

Fahrenheit 451   
Ray Bradbury  
İthaki
Yayımlandığı anda klasikleşen, distopya edebiya-
tının dört temel kitabından biri olan Fahrenheit 
451 ise bir yirminci yüzyıl başyapıtı. Montag bir 
itfaiyeciydi. Televizyonun hüküm sürdüğü bu 
dünyada kitaplar ise yok olmak üzereydi zira itfa-
iyeciler yangın söndürmek yerine ortalığı ateşe 
veriyordu. Montag’ın işi ise yasadışı olanların en 
tehlikelisini yakmaktı: Kitapları. Montag yaptığı 
işi tek bir gün dahi sorgulamamıştı ve tüm gününü 
televizyonla kaplı odalarda geçiren eşi Mildred’la 
beraber yaşıyordu. Ancak yeni komşusu Claris-
se’le tanışmasıyla tüm hayatı değişti. Kitapların 
değerini kavramaya başlayan Montag artık tüm 
bildiklerini sorgulayacaktı. İnsanların uğruna 
canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların 
içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan 
sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir 
miydi? Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap 
kalacak olsa, o kitap olmaya aday.

Görünmez Adam   
H. G. Wells  
İthaki
“Şüphesiz görünmezlik, istediklerimi elde etmemi 
sağlıyordu ama onların tadını çıkarmamı da 
imkânsız kılıyordu.” H. G. Wells, bilimkurgunun 
atası, türe adını altın harflerle yazdırmış en büyük 
yazarlardan. Yazdığı bilim fantazileri nesiller boyu 
yazarları etkilemiş, onlara yol göstermiş; ilk basıl-
dıkları dönemden itibaren etkilerini yitirmeden 
okurların gönlünde taht kurmaya devam etmiş-
tir. Görünmez Adam da Wells’in eserleri içinde 
en akılda kalıcı olanlardan biri. Tuhaf görünüşlü 
yabancı, bir tipi sırasında Iping Köyü’ne gelir. Garip 
hareketleri, giyinişi, suratının tamamının ban-
dajlar içinde olması ve gözlüklerini bir an olsun 
gözünden çıkarmaması köy sakinleri tarafından 
kimi zaman şüpheyle, kimi zaman düşmanca 
karşılanır. Kısa süre içerisinde hakkındaki dedi-
kodular giderek yoldan çıkan bir dizi olaya neden 
olacaktır

Ahmet Taşağıl   
İlk Türkler  
Kronik
Avrupa’nın ortasındaki Macaristan ovalarında 
yaşayan Türk kökenli bir boyun kökenini Moğo-
listan’da ya da bir bölümünü Hindistan veya 
Mısır’da bulabiliriz. Bunlar, Türklerin coğraf-
yayla ve zamanla sınırlanmayan tarihine dair 
en önemli örneklerdir. Ahmet Taşağıl, Orta Asya 
bozkırının derinliklerinden tarih sahnesine çıkan 
ilk ana boy grubundan başlayarak Oğuzlara kadar 
uzanan, Türk gövdesini meydana getiren boyları 
incelediği bu önemli çalışmasında; Türgiş, Oğuz, 
Kıpçak ve Karluk gibi büyük boyları ve her biri-
nin ortaya çıkışını, tarihlerini ve siyasi-sosyal 
durumlarını değerlendiriyor. Bunun yanı sıra 
kitapta Sibirya’nın geniş alanlarında yaşamış ve 
sayısal olarak az olan boyları da ele alarak, Doğu 
ve Batı Oğuzlarının ortaya çıkışlarını anlatıyor, 
10. yüzyıldan itibaren Macaristan ile Altay Dağları 
arasında dağılmış olarak yaşayan Kıpçaklara da 
özel bir yer ayırıyor.
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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

Mevlânâ Celâleddin-i Rumi 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış ve Türk 
tasavvuf tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olarak tanınagelmiş, 
aynı zamanda Türk musikisi ve Türk kültür sanat hayatı açısından da 
muteber bir yeri olan ve 6 ciltten müteşekkil Mesnevi adlı eseri kaleme 
alan bir mutasavvıf velidir. Düşünme, anlama, kavrama ve davranışlarını 
ayarlama melekesi; gönül ise iman, sevgi ve nefretin, iyi ve kötü bütün 
duyguların kaynağı olduğu kabul edilen kalbin mânevî yönü, yürek, dil 
anlamlarına gelen akıl; Hz. Mevlânâ’ya göre insanda olmazsa olmazdır. 
Çünkü akıl kılavuzdur ve kişinin kendi aklı olmadıktan sonra illaki başka 
bir kılavuz akla ihtiyaç duyacaktır. Akıl insanı yüceltir ve görüş sahibi 
yapar. Bilgiye ulaşmanın anahtarı akıldır ve o insanın cevheridir. İnsanın 
mükellef olabilmesi ve vazifelerini ifa edebilmesi için sağlıklı bir akla 
ihtiyacı vardır. Hz. Mevlânâ’ya göre akıl dünyayı anlamada belki yeterli 
bir unsurdur fakat imanı ve hakikati idrak etme noktasında tek başına 
yeterli değildir. Bu minvalde aklın yolunu tamamlayabilmesi için kalbe 
ihtiyacı vardır. Akıl, bir menzile kadar insanı taşır lakin kalbe gelen bil-

gilerle beslenmeden feyiz sahibi olamaz. Hz. Mevlânâ’nın gönül ile ilgili 
ne kastettiğini anlamak için şu cümlesine dikkat etmek gerekir: “Birisi 
‘Âşıklık nedir?’ diye sordu. Dedim ki: “Benim gibi olursan bilirsin.” Öyle ki 
gönül, aklı ve sözü saf dışı bırakan bir esrarengizliğe sahiptir. Bu sebepten 
Hz. Mevlânâ’nın 6 ciltlik dev eserinde aslında baştan sona aşktan, gönül-
den bahsetmesine rağmen aşkın mahiyetinden bahsetmemektedir. Hz. 
Mevlânâ; gönlü, aşkı bir muhabbet olarak nitelendirmektedir. Bu gönül 
muhabbetini ancak yaşayanlar bilmektedir. Akıl, hakikati bulmak için 
elzemdir lakin hakikatle muhabbet gönülle olur. Hz. Mevlânâ’ya göre, 
aşka dair sahifeler dolusu kitaplar yazılsa bile, onu ne akıl kavrayabilir 
ne de lisan anlatabilir. Ne şekilde zuhur ederse etsin, bütün aşkın kay-
nağı Allah’tan başkası değildir. Sadece aşkın değil, her şeyin kaynağı 
Allah’tır. Hz. Mevlânâ, aşkı aynen muhabbet gibi Allah’ın bir sıfatı olarak 
niteler. Bu demektir ki o hem aşk’tır hem de aşk’ın ötesindedir. Yukarıda 
da değindiğimiz üzere Hz. Mevlânâ’ya göre de hakikati akılla arar ve 
bulabiliriz fakat bu cihette hakikat ile muhabbet ancak ve ancak gönülle 

yani aşkla kurulabilmektedir. Mevlânâ der ki: “Bir adamın yolu da mezhebi 
de aşktır.” Aşktan kasıt da gönül ve muhabbettir. Yani dinin bilgisi akılla 
idrak edilebilir, ezberlenebilir, hayatta uygulanabilir, tüm bunlar akılla 
mümkündür fakat Allah’ı hakiki anlamda bilmek ve tatbik ettiklerimizi 
hakikate dönüştürerek kalbe tamamen yerleştirmek asıl aşka ulaşmak 
anlamına gelir. Hz. Mevlânâ’ya göre akıl da gönül de asıl amaç değildir. 
Nihai arzu Allah’ın cemaline ulaşmaktır. İki mefhumun ortak özelliği 
budur. Bilgiye erişmenin yolu akıldan geçer. Bilgi akılla var olur ve akıl 
süzgecinden geçirilerek edinilir. Ancak taklidî bilgiyle yetinen akıl Hz. 
Mevlânâ ’ya göre cahil olmaktan daha kötü bir durumdur. Aynı zamanda 
bilgi mefhumunu iki farklı şekilde görmektedir. Birincisi; görünüşün ve 
suretlerin bilgisi, ikincisi de manaların ve hakikatlerin bilgisidir. Neti-
cede Hz. Mevlânâ aklın bilgisi ile gönlün bilgisinin müteşekkil halinden 
doğan şeye tevhidi hakikat demektedir. Aşk ve muhabbet Allah’a nispetle 
hakikattir, insana nispetle mecazdır. Hz. Mevlânâ’nın altı ciltlik şaheseri 
Mesnevî’yi okumanızı sizlere de tavsiye ederim. İyi okumalar dilerim.

Var Olmak  
Nurettin Topçu  / Dergâh

Cemiyeti yoğuracak ne bir sihirbazın ruhudur; ne de Gordiyon’daki düğümün 
üzerine kılıcını indiren kahramanın ruhudur. O bir halaskârın zafer neşe-
siyle sarhoş ruhu olmadığı gibi kara kaplı, kaba cüsseli kitapların üzerine 

eğilen bilgiçlerin ruhu da değildir. Taklit mayası onu yoğuramayacağı gibi itham 
ve inkâr mayası da onu yoğuramaz. O ruh bize kaybolan benliğimizi bulduracak. 
Bin nedametle nihayet anladık ki dünyada belki her şeyi bulmak kolay, kendini 
bulmak zormuş. Kendimizi nerede bulalım? Kendi dışımızda nereye koştuksa 
gurbette kaldık. Kendimize nasıl koşalım? Bize bir aydınlık, bir rehber lâzım, 
diyorlar. Her tarafı, her zerresi rehber olan, her ciheti aydınlıkla dolu âlemde 
tek aydınlık, bir rehber arıyoruz. Cemiyeti yoğuracak, eski Asya’nın hikmetiyle 
Kur’an’daki ilhamı kendinde birleştirdiği halde, Garb’ın 4 asırlık ilmine hayran, 
zihniyetine sahip, felsefesine âşinâ olacak Anadolu dervişinin ruhudur.
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Firavun İmanı  
Tarık Buğra  / İletişim

Tarık Buğra, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşu sorunsalını bu 
kez Sakarya Savaşı arefesi ve hemen ertesi dönem bağlamında roman-
laştırıyor. Kahramanları yine “sıradan” halk veya dönemin ikinci, üçüncü 

plandaki kişilerin temsil eden tipler. Roman Mustafa Kemal’in tartışılmaz liderliği 
etrafında şekillenen Cumhuriyet’in kurucu kadrosu ve onun iradesine karşı, 
bizzat Kuvayi Milliye hareketi içinden şekillenmekte olan milli-muhafazakâr 
hoşnutsuzluk, tepki ve muhalefetin şekillenişini konu alıyor. Bu tepki ve muhale-
fetin sonraki yıllarda Mustafa Kemal’i ve onun “devrimlerini” doğrudan karşısına 
almak yerine bunu bir anti-komünizm edebiyatı içine yerleştirilmiş imalarla 
ifade eden bir politik söylem tutturduğu bilinir. Bu bakımdan Firavun İmanı’nda 
milli-muhafazakâr tepki ve muhalefetin 1920’lerin Sovyetçi ve komünist sıfatla 
tiplerine yönelik ve onların üzerinden ifade ediliyor olması, Cumhuriyet’in daha 
sonraki yıllarını haber veriyor.

Dokuzuncu Hariciye  
Koğuşu / Peyami Safa / Ötüken

Birçok araştırmacı ve yazar tarafından Türk edebiyatında bir ilk kabul edi-
len Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Tanpınar dediği gibi, “acının ve ıstırabın 
yegâne kitabı” olarak hem kemiyet hem de keyfiyet bakımından başka 

hiçbir eser olmasa da Türk romanının var olduğuna delil gösterilebilecek kudrette 
bir eserdir. Romanın genç kahramanı, ayağındaki rahatsızlıktan kurtulabilmek 
için sayısız doktora görünür ve en nihayetinde havadar bir ortamda, stresten uzak 
bir istirahat dönemi geçirmesi gerektiğine ikna edilir. Ancak, gerek akrabaları 
olan bir Paşa’nın Erenköyü’ndeki köşkünde misafir kaldığı dönemde, gerekse 
kendi evi ve hastaneye gidiş gelişlerinde şuurunu adeta bir facia atmosferinde 
yoğurur. Peyami Safa’nın çocukluk ve gençlik dönemlerinden fazlasıyla izler 
taşıyan roman, hem umudu ve umutsuzluğu, hem de sevinci ve felaketi aynı 
sayfalara sığdırabilmiş olması bakımından insanın eşsiz bir tarifini sunuyor.

Beş Şehir  
Ahmet Hamdi Tanpınar / Dergâh

Tanpınar, eserinde ele aldığı her kenti ayrı bir bölüm olarak sunuyor. Karış 
karış gezdiği bu şehirleri tüm yönleriyle okurlarına aktarmayı hedefleyen 
yazar, satır aralarında ise buralarda yaşadığı anılara değinerek kitabına 

samimi bir hava katıyor. Bunun yanı sıra Tanpınar, şehirlerin tarihi dokusuna ve 
geçmişine de değiniyor. Ve şehirlerin Tanzimat Dönemi’nden 1946 yılına kadar 
geçirdikleri tüm değişimleri okurlarına bir bir aktarıyor. Bunu yaparken çeşitli 
belgelerden de yararlanan yazar, bu belgeleri okuyucusuyla doğrudan paylaşmak-
tan da geri durmuyor. Beş Şehir, Tanpınar’ın üstün gözlem yeteneğine önemli bir 
kanıt niteliği taşıyor. Yazar, kitapta söz konusu şehirlerin tarihi, sosyokültürel 
yapısı ve geleneklerinin yanı sıra coğrafi güzellikleri ve önemli mekânlarından 
da söz ediyor. Bunları anlatırken, araştırma sonuçlarıyla birlikte kendi görüşleri 
ve gözlemlerini de ustalıkla anlatıma dâhil ediyor. 
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Sanata ilginiz ne zaman ve nasıl başladı, 
bu süreç eğitimlerle mi devam etti? Eğitim 
sizce şart mı sanatta, neden?

Sanata başladığım günden bugüne fark etti-
ğim en temel şey resim yapma yani yaratma 
sürecinin bana iyi geldiğini görmek. Resmi, 
duygularımı aktarmanın bir yolu, bir ihti-
yacı olarak gördüm hep. Sanatın bu gücünü 
fark ettiğimden beri resimle hayatım iç içe. 
Sanat alanında eğitim almak kesinlikle çok 
önemli. Buna diğer bilim dalları gibi bak-
mak gerek. Sanat eğitimi de öğrendikçe her 
aşamada sizi başka bir evreye taşıyor. İçi-
mizden gelen, bizi üretmemiz için tetikleyen 
sanatçılık dürtüsü tek başına yeterli olmaz. 
Bir de herkes aynı sosyolojik düzeyde ola-
mayabiliyor. Şartları gereği kitaba, müziğe, 
sinemaya kısacası sanata erişememiş ya da 
tam tersi olarak bunların içerisinde yetişmiş 
insanlar var. Bu kişiler de bazen çok erken 
yaşta belli sabit fikirleri ve tutumları olan bir 
çevre veya ailenin kalıplaşmış düşünceleri 
yüzünden yanlış yönlendirilmiş olabiliyor-
lar. Aldığımız eğitim bizi kendimizin daha 
bilinçli ve dışımızla daha akredite versiyon-
larımıza taşır. Yüzyılların üretilmiş bilgisini, 
sezgisini, tekniğini sınırlı bir zaman içeri-
sinde içselleştirmemize imkanlar açarak, 
kendi kendimizi daha nitelikli yaratma 
olanakları sunar. Bu alanda eğitime gerek 
yok gibi zıt görüş savunan her kim ise bu 
alanı sadece bir iş ve ticaret olarak görüp, 
manipüle edendir. Sanatçı olarak estetik 
ve duygusal değerlerde çağın ve toplumun 
biraz daha ilerisinde olmak için kendimizi 
geliştirmemiz, ne bildiğimizden şüphe etme-
miz ve daima kendimizi aşmamız gerekiyor. 
Eğitim ve öğrenmenin yanı sıra asıl olarak 
yüzleşmemiz gereken bir diğer önemli fak-
tör de bu alandaki yaratıcılığınız, sabrınız 
ve kararlılığınız.

Resim yaparken bir performansın 
içindeymişim gibi hissediyorum

Sanat ve resim yapmak sizin için ne ifade 
ediyor, hayatınızda nasıl konumlu? Ressam 
olmasaydınız ne olurdunuz mesela?

Sanat hayatımın merkezinde konumlu. 
Çünkü bu alan benim yarattığım, benim 
yönettiğim bir dünya, bu büyük bir özgürlük 
alanı. Sizi etkileyen rahatsız eden olayları 
çoğu zaman kimseyle paylaşmak istemez-
siniz. Ama sanat yoluyla karşınızda duran 
tek boyutlu bir yüzeye, herkesin görebileceği 
iç dünyanıza dair yeni bir boyut kazandı-
rabilirsiniz. Bu noktada sanat benim için 
müthiş bir motivasyon. Aynı zamanda bana 
yaşamımda yön veren bir tutku. Özellikle 
otoportrelerimde özgünlüğümü yansıtır-
ken, onu etkileyen karakterlerin en sert, en 
acımasız yanlarını görsel bir yolla aktarma 
şansı veriyor. Ayrıca resmin belge olma özel-
liği de çok cezbedici. Resimlerimi yaparken 
bu işi bir meslek olarak düşünmedim, daha 
çok yaşamda bir performansın içindey-
mişim gibi geliyor. Hayatta net bir şekilde 
ben ressam olacağım diye bu yola çıkılaca-
ğını da düşünmüyorum. Varoluş süreciniz 
sizi sanatçı yapar. O yüzden; ben bu yaşam 
tarzını sevdiğim için, yine performansa 
dayalı sanatın içerisinde bir yolu seçerdim. 

Bu benim için bir katarsis. Bu dünyaya, 
doğaya, yaşama bir borcum varmış gibi arı-
yorum. Her gün güneş doğar, batar, evrenin 
döngüsü devam eder. Ben de içinde bulun-
duğum zaman dilimini anlamlandırmaya 
çalışıyorum.

Resmin kalıcılığı ve zamana 
direnebilmesi önemli

Peki üretim pratiğinizi, çalışmalarınızı; 
teknik, içerik ve üslup olarak nasıl tanım-
lıyorsunuz?

Üslup olarak kendimi bir kalıba sıkıştır-
mak istemem. Belli kalıplaşmış üsluplar 
özgürlüğü ve ilerlemeyi kısıtlar diye düşü-
nüyorum. Bunlar zamanla gelişir. Benim 
resmime bakıldığında ilk göze çarpan 
figüratif gerçekçilik. Resmimi yaparken 
resmimde ne gerekliyse o elemanları seçer 
ve ona göre konumlandırırım. Teknik olarak 
bir resmin geleneksel resim tekniği kural-
larıyla yapılmasını önemsiyorum. Çünkü 
resmin kalıcılığı ve zamana direnebilmesi 
çok önemli. İçerik olarak ise sanatın en 
büyük zenginliği beni içsel dünyama yön-
lendirmesi. Böylece bütün içerik benim 
diyebilirim.

Çoğunlukla gerçekçi, karamsar, ‘eğlenceli 
olmayan’, koyu tonlar görüyoruz çalışma-
larınızda, neden?

Benim resimlerimde insanlar ilk baktıkla-
rında hep karanlık tarafı görürler. Belki de 
bu onlara çok tanıdık geliyor. Bir yandan da 
insan görmek istemediklerinden kaçmaya 
meyillidir. Koyu alanlar aslında içerik ola-
rak insanın karanlık yanlarını göstermekte. 
Aynı zamanda karanlık alanlar dış dünya-
nın olumsuz etkilerini temsil ederken ışıklı 
alanları kuvvetli hale getiriyor. Portrelerde 
yoğun olarak kullandığım ışık ise umudun 
insanda ve insanın zihninde olduğunu işaret 
ediyor.

Sanatçı kendi zamanının da  
ötesine geçmelidir

Bir ressam ya da bir sanatçı içeriğini/der-
dini/ne yapacağını nasıl belirlemeli sizce?

Sanatçının içeriğini bulabilmesi; kendisiyle, 
toplumla ve yaşadığı çağ ile bağ kurarak içsel 
dürtülerini objektif, samimi ve derin biçimde 
yansıtabildiğinde mümkün. Sanatçı kendi 
zamanının sosyo-politik koşullarının da 
ötesine geçmelidir. İçeriği belirlerken belli 
bir yoruma ve zamana kendisini sıkıştır-
mamalı. Ve hayatın geçici yanlarından çok 
değişmeyen yanlarına yoğunlaşmalı diye 
düşünüyorum.

Sanatçılarda seri tüketim  
alışkanlığı var

Kendi çalışmalarınızı içerik olarak 
Türkiye’deki diğer ressamlardan farklı bul- 
duğunuz zamanlar oluyor mu, neden?

Evet farklı buluyorum. Hatta kendimi 
avangart olarak görüyorum. Genel ola-
rak gördüğüm sanatçılarda bir kolaycılık, 

hızlı ve seri üretim alışkanlığı var. Bu da 
birbirine benzeyen resimlerin önünü açı-
yor. Bazı sanatçılar ise ikonlaşmış figürleri 
veya görüntüleri aynı şekilde aktarıyorlar. 
Bu yaklaşım biçimlerini çok yüzeysel bulu-
yorum. Ben ise bir şeyi çok yapmaktansa o 
konu içerisinde iyice derinleşerek en doğ-
ruya ulaşmaya çalışıyorum. Son yıllarda 
otoportre ağırlıklı resimler yapıyorum ve 
bunları yapabilmek için yaklaşık 5 yıl 
boyunca hem teorik hem de uygulamalı ola-
rak sadece araştırmasını yaptım. Bugün bir 
resmimde edindiğim birikimleri aktarmam 
doğal olarak zaman alıyor. Aynı zamanda 
birbirinin tekrarı olmayan resimler yapmaya 
özen gösteriyorum. Bu noktada da diğer res-
samlardan ayrıldığımı düşünüyorum.

Bir belgesel serisinin ilk konuğu oldunuz. 
Kendinizi ve çalışmalarınızı başkasından 
dinlemek nasıldı?

Yalın Alpay’ın, Prof. Dr. Marcus Graf ve Doç. 
Dr. Burçin Erdi’nin kuramsal yorumları ile 
kardeşim Sezayi Aydın’ın kişisel deneyim-
leri ve gözlemlerinin sağladığı bütünlükte, 
resimlerim doğru analizlerle izleyiciyle 
buluştu. Hiç tanımadığım insanlardan çok 
güzel dönüşler alıyorum. İçsel dünyamın 
onlara tanıdık gelmesi ve onlarla bağ kura-
bilmek çok heyecan verici. Sanatın anlamlı 
yanlarından biri de bu olsa gerek.

Kardeşiniz de sizin gibi sanatçı ve aynı atöl-
yeyi paylaşıyorsunuz. Bu bir motivasyonu 
mu aynı zamanda? Onunla diyaloğunuz 
nasıl? Farkında olmadan dahi olsa birbiri-
nizi etkiliyor olabilir misiniz sizce?

Sezayi ile kardeş olarak çok güçlü bir arka-
daşlığımız var. Kendisi çok eğlenceli bana 
göre daha dışa dönük ve hayatın içinde 
olan birisi. Atölyede motivasyonu yüksek, 
disiplinli ve yanındakine çalışma ener-
jisi veren bir kişiliğe sahip. Bu yolculukta 
sizi anlayan, birbirinize destek olduğunuz, 
resimsel anlamda da anlaştığınız bir kar-
deş, dost, arkadaşa sahip olmak büyük bir 
şans. Aynı atölyede o kadar iyi anlaşıyoruz ki 
birbirimizin resmine kişisel menfaatlerden 
uzak, objektif ve samimi eleştiriyi yapıyoruz. 
Sanatta bireyselliği güçlendirmek adına ekip 
ruhu çok önemli onu da farketmiş olduk. Biz 
de iki kişi olarak bu ekip ruhunu önemsi-
yoruz ve bunun avantajlarını kullanıyoruz.

G Ü Z E L  S A N A T L A R

Ressam Civan Aydın; 2007 yılında Mimar 
Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Resim Bölümü’nü birincilikle kazandı. 2013 
yılında okulundan yüksek onur derecesiyle 
mezun oldu. 2012 öğretim yılını Erasmus 
programıyla Almanya’da Münih Güzel Sanat-
lar Akademisi, Resim Bölümü’nde tamamladı. 
Aynı yıl Sakıp Sabancı Başarı Ödülü’nün 
sahibi oldu. 2013 - 2018 yılları arasında 
Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı progra-

mında Prof. Dr. Kemal İskender danışmanlığında “Hans Holbein, Rembrandt 
ve Lucian Freud’da Portre Bilincinin Ortaklığı” başlıklı teziyle yüksek lisansını 
tamamladı. Bu süreçte de daima üretti, resim yapmaya devam etti. Dikkat 
çekici, yer yer karamsar, kimine göre ‘eğlenceli olmayan’, gerçekçi resimleri, 
anlam dolu alt metinleri ve otoportreleri ile bir araya gelince gerçek bir sanatçı 
kimliğini oluşturdu. Yakın zamanda ise yazar Yalın Alpay tarafından hayata 
geçirilen “Öz Hesaplaşma Olarak Otoportre: Civan Aydın” belgeseli yayınlandı, 
bu belgeselde sanat dünyasından isimler onun resimlerini yorumladı. Biz de 
Litros Sanat’ın yeni sayısında Civan Aydın ile Arnavutköy’deki atölyesinde 
bir araya geldik; hem sanatı hem üretim pratiği hem de Türkiye’deki sanat 
ortamı hakkında konuştuk.

Çağdaş sanatta

Ressam Civan Aydın: “Sa-
nat eserinin biçim ve içerik 
olarak ilerleyen çağlarda 
kendisini yoruma açabilmesi 
benim için çok önemli. Fakat 

şu an çağdaş sanatta fikrin ve metnin 
somut sanat eserinin önüne geçtiğini gö-
rüyorum. Çoğu işler kaliteden yoksun ve 
sadece bugünün tüketimine cevap veri-
yor. En sonunda, bugün çağdaş sanat ola-
rak adlandırılan ve pazarlanan şeylerin 
tüm değerini ileriki zaman belirleyecek. 
Bana göre sanatta çağdaş olmak; geçmişi 
bilmek, ileriyi hayal etmek, yerine göre 
zamansız olmak demek. O yüzden sadece 
popüler, zamana ayak uyduran ve sadece 
çağının istediğini, tükettiğini veren kişi 
ya da sanatçı çağdaş değildir; geçicidir, 
yüzeyseldir, eğlenceliktir.”

a.demirtas@litrossanat.com 

A L İ  D E M İ R TA Ş

Çağdaş sanatın tüm değerini  
zaman belirleyecek

Çağdaş sanat tanımı hakkında ne düşünüyorsu-
nuz, bir ressam olarak kendinize yakın buluyor 
musunuz ya da denk düştüğünüz noktalar oldu-
ğunu görüyor musunuz?

Çağdaş sanat; döneminin aktif olarak kullanılan 
tarzıdır. Bir şeyi her ne ile anlatmak istiyorsanız; 
örneğin videoart, enstalasyon, resim, heykel gibi 
bunlar bir tarzdır. Benim çağdaş stilde en önem-
sediğim nokta metne verdiği önem. Ben de klasik 
resim geleneğinden beslenerek resimlerimi çağ-
daş bir platforma oturttuğumu düşünüyorum. 
Sanat eserinin biçim ve içerik olarak ilerleyen 
çağlarda kendisini yoruma açabilmesi benim 
için çok önemli. Bana şu an ki çağdaş sanatta ne 
gördüğümü sorarsanız bu alanda fikrin ve metnin 
somut sanat eserinin önüne geçtiğini görüyorum. 
Çoğu işler kaliteden yoksun ve sadece bugünün 
tüketimine cevap veriyor. Çağdaş tarzda çok 
beğendiğim estetik deneyimi hala önemseyen çok 
güzel işler de çıkıyor elbette. En sonunda, bugün 
çağdaş sanat olarak adlandırılan ve pazarlanan 
şeylerin tüm değerini ileriki zaman belirleyecek. 
Bana göre sanatta çağdaş olmak; geçmişi bilmek, 
ileriyi hayal etmek, yerine göre zamansız olmak 
demek. O yüzden sadece popüler, zamana ayak 
uyduran ve sadece çağının istediğini, tükettiğini 
veren kişi ya da sanatçı çağdaş değildir; geçicidir, 
yüzeyseldir, eğlenceliktir.

Sanat etkinlikleri hep aynı  
kişilerin tekelinde

Türkiye’deki sanat piyasasında eleştirdiğiniz, 
sorunlu gördüğünüz noktalar var mı, mesela ilk 
aklınıza gelen nedir?

Açıkçası şaşırdığım nokta resmin içeriğini, mate-
matiğini oluşturan biçimsel değerleri bilmeden 
resim yapan sanatçılar var. Bazen şunu düşünüyo-
rum bunları bilerek mi yapıyorlar? Çünkü sanattan 
bu söylediğim şeyleri çıkarırsanız herkes sanatçı 
olabilir. Bence sanatçı itibarını kullanmak çok 
hoşlarına gidiyor. Bazen de bu kişiler dâhi olarak 
tanımlanıyorlar. Ki neyin dâhisi olduğunu kişi 
kendisi bile bilmiyor. Galerilere bakıyorum hep 
aynı sanatçılar. Piyasada bir standartlaşma ve 
benzerlik söz konusu. 

Yeni dünyanın getirdiği bir monotonlukla yaşam 
zaten tekdüze oldu. Evlerimizden şehirlerimize, 
kıyafetlerimize kadar bir grilik ve benzerlik var. 
Sanatta da böyle oldu. Bazen de doğrudan endüst-
riyel ürünlerle retoriğe dayalı aura yaratıyorlar. 
Fuarlar ve sergiler de hep benzer konseptlerde 
hareket ediyor. Sanat etkinlikleri hep aynı kişi-
lerin tekelinde. Bir de sanat alanında müthiş 
bir mağduriyet var. Galericiyle konuşuyorsunuz 
mağdur, fuarcıyla konuşuyorsunuz mağdur, kolek-
siyonerle konuşuyorsunuz aldığı işlerden mağdur, 
sanatçıyla konuşuyorsunuz o zaten mağdur. Çok 
şaşırtıcı değil mi?

Civan Aydın

Ali Demirtaş ve Civan Aydın

“Zamandan Kesintiler”, 2020 “Bunalıma Teslimiyet”, 2019

“İsimsiz”, 2022

“Çocukluğumun Gölgesi”, 2021 “Otoportre”, 2022

1312

T Ü R K İ Y E ’ N İ N  D İ J İ T A L  K Ü L T Ü R  S A N A T  G A Z E T E S İ



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?

Solgun Mavi Gözler 
(Film)
Gotik bir gerilim hikayesi vadeden 
film, 1830’da Birleşik Devletler Ordu-
su’nda gerçekleşen bir dizi kurgusal 
cinayetin etrafında dönüyor. Louis 
Bayard’ın aynı adlı romanından 
uyarlanan filmde Christian Bale, 
deneyimli dedektif Augustus Lan-
dor’u canlandırırken, ona yardımcı 
olan genç Edgar Allan Poe rolünde 
Harry Melling var.

Ah Gözel İstanbul  
(Belgesel)
Eremya Çelebi Kömürciyan’ın 17. 
yüzyılda yazdığı seyahatnameden 
esinlenen Ah Gözel İstanbul, ünlü 
tarihçinin rotasını günümüzde 
takip ediyor. Kenti dolaşan kamera, 
Sultanahmet’ten Yedikule’ye, Haliç 
Tersaneleri’nden Pera’nın hayaletle-
rine, kadim şehrin tarihinde görsel 
bir keşfe çıkıyor.

Ayak İşleri  
(Dizi)
Aksiyon, macera, felsefe ve kah-
kaha… Vedat ile Evren yine iş 
başında! Yeni sezonda ikiliyi yine 
‘aşırı önemli’ görevler bekliyor. 
Kemerlerinizi bağlayın, olaylara 
hazırlanın.

The Kid Detective 
(Film)
Bir zamanlar ünlü bir çocuk 
dedektif olan 31 yaşındaki Abe 
Applebaum, zamanını önemsiz 
gizemleri çözmekle geçirir. Ancak 
bir gün saf bir müşterinin, erkek 
arkadaşını kimin vahşice öldürdü-
ğünü bulmasını istemesiyle Abe’nin 
hayatı bambaşka bir hal alır.

Laal Sing Chadha 
(Film)
Laal ve bekâr annesi arasındaki 
eşsiz bağ üzerine kurulmuş ve güçlü 
değerlerle sertleşmiş bir çocukluğu 
içeren hikâye, hayatın birçok zor-
luğunun üstesinden gelen Laal’in 
sevgisini, masumiyetini ve kaderini 
konu alıyor.

Rabiye Kurnaz George 
Bush’a Karşı (Film)
Rabiye Kurnaz’ın gerçek hikayesi, 
direncin ve kararlılığın bir portresi. 
11 Eylül’ün ardından sorgusuz sual-
siz Guantanamo’ya gönderilen oğlu 
Murat’ın serbest bırakılması için 
verdiği mücadele, Rabiye Kurnaz’ı 
Bremen’deki evinden dünya siyase-
tinin merkezine, Washington’daki 
Yüksek Mahkeme’ye taşır.

The Truth (Film)
Oyuncu bir anne ile senarist kızı 
arasındaki ilişki, annenin yazdığı 
otobiyografik bir roman yüzünden 
sarsılır. Çünkü kızı kitabı okuyunca 
gerçekle hiçbir bağlantısının olma-
dığını fark eder.

7 Yüz (Dizi)
Kendi içinde başlayıp biten 7 
hikayeden oluşan dizinin her 
bölümünde karakterler en karanlık 
taraflarıyla yüzleşiyor. Peki karak-
terler bu karanlık taraflarına göz 
yumup hayatlarına devam edebi-
lecekler mi?

Aslan Kral  
(Animasyon)
Aslan Kral, yavru bir aslan olan 
Simba’nın maceralarını konu edi-
yor. Ormanın kralı olan babası 
Mufasa’ya hayran bir yavru aslan 
olarak mutlu bir hayat süren Simba, 
sinsi amcası Scar’ın planlarından 
habersizdir. Kral olmak için fırsat 
kollayan Scar, Mufasa’yı öldürdük-
ten sonra Simba için tehlike baş 
gösterir.
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Rise of Empires:  
Ottoman (Dizi)
Rise of Empires: Ottoman, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yükselme döne-
mini konu ediyor. Fatih Sultan 
Mehmet olarak bilinen II. Mehmet’in 
destansı hikayesinin anlatılacağı 
dizide, Sultan II. Mehmet’in 13 
yaşında tahta çıkmasının ardından 
masalsı yükselişi, Konstantino-
polis’i devirmesi ve 15. yüzyılda 
Osmanlı İmparatorluğu’nun en 
önemli hükümdarlarından biri 
haline gelmesi konu ediliyor.

Beyaz İneğin Türküsü 
(Film)
Mina’nın yaşamı, kocası Babak’ın 
idam cezasına çarptırılmasına 
neden olan suçlamaların asılsız 
olduğunu öğrendiği andan itibaren 
altüst olur. Beş parasız kalan kadın, 
bir yabancı Babak’a olan borcunu 
ödemek için karşısına çıktığında, 
aralarındaki bağlardan bihaber bu 
adamı hayatına kabul eder.

Bir Umut Marmara 
(Belgesel)
Kıyılarının yarısı Avrupa yarısı 
Asya’da bulunan Marmara Deni-
zi’nde müsilaj, bu yıl gündeme 
gelmiş olsa da aslında bi l im 
insanlarının uzun zamandır takip 
ettikleri ve bilinç oluşturmaya 
çalıştıkları bir sorun.

City of Lies (Film)
Senelerdir çözülememiş The Noto-
rious B.I.G.’nin meşhur cinayetini 
çözmek için L.A.P.D. dedektifi Rus-
sell Poole ve itibarı ile kariyerini 
korumaya çalışan “Jack” Jackson 
isimli çaresiz muhabir güçlerini 
birleştirir. İkili bu yolda büyüyen 
kurumsal bir yolsuzluk ve yalanlar 
ağını ortaya çıkarır. Bu iki kararlı 
adam, Los Angeles Polis Departma-
nı’nın yanı sıra bütün şehri içine 
alan bir komployu ortaya çıkar-
maya başlar.

Bursa Bülbülü (Film)
En büyük hayali bir kaset çıkarmak 
olan Cengiz, Bursa’da bir çay bahçe-
sinde şarkıcılık yapar. Onun hayatı, 
Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka 
bir hal alır. Cengiz , Taşkın’ın 
döneminin ünlü bestekarı olan 
Şerafettin’in bestesi ile kasetinin 
için bir çıkış yapacağını düşünür. 
Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. 
Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, 
Taşkın ve Taşkın’ın kardeşi Arzu ile 
birlikte birbirinden talihsiz bir dizi 
olayın içinde bulur.
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Tam gaz 
İzlemeye devam!

Dijital ekranı misafir yazarlara teslim ettiğimiz 
birkaç sayıdan sonra daimi yerimize geri dön-
dük. Yeni yılla birlikte dijital platformlarda 
hareketlendi. Hareketlenen platformların 

başında tabii ki Netflix geliyor. 20 Ocak’ta Serenay 
Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı Şahmeran’ı yayınla-
yacak. Sonrasında medya sektörü içerisindeki oyunları 
anlatan Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezon çekimleri 
devam ederken üçüncü sezon onayı aldığı haberi geldi. 
Son olarakta “Bir Başkadır” dizisiyle dijital platformlar 
arasında “Şahsiyet”, “Masum” dizileri sonrasında en çok 
konuşulan diziye imza atan Berkun Oya’nın yeni projesi 
“Çocuk” duyuruldu. Saydıklarımız yerli haberler oldu-
ğunu da es geçmemek lazım. “Şahsiyet” demişken ikinci 

sezonun geleceğini duymayan varsa buradanda yazmış 
olalım. Televizyon tarihine imza atmış, kendine has bir 
kitle oluşturmuş “Leyla ile Mecnun” dizisi de EXXEN’de 
yeni sezonlarına hız kesmeden devam ediyor. İlk yerli 
dijital platformlarımızdan BluTV’de “Bozkır” dizisinin 
ikinci sezonunu görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Aynı 
zamanda yönetimde Aydın Doğan Yalçındağ’ın yerine 
Deniz Şaşmaz Oflaz’ın nasıl yenilikler yapacağı merak 
konusu. 

Bizleri heyecanlandıran yapım haberleri sonrasında diji-
tal ekranda ele alacağımız yapımlar neler midir? Haydi 
gelin birlikte bakalım…

Dijital ekranda; Netflix 
yapımı Oscar adaylı 
Noah Baumbach imzalı 
“Beyaz Gürültü”, sosyal 
medyada izlemeyenin 
dövüldüğü Mubi’de 
yayınlanan “Aftersun” 
ve “Shtisel” dizisinden 
uyarlanan televizyon 
dizisi “Ömer” yer alıyor. 

 Arafta mıyız?  
Süpermarkette mi? 

Uyarlama film haberleri duyduğumda, önce-
sinde o kitapları okumayı çok seviyorum. 
Sonrasındada ya hayal kırıklığı oluyor ya da 

hem iyi bir kitap okumuş olmak hem de iyi bir film 
izlemiş oluyorum.  “Frances Ha” filmiyle bende ayrı 
bir yeri olan Noah Baumbach ve Greta Gerwig ikilisi-
nin “Beyaz Gürültü” kitabının haberini uyarlayacağını 
duyduğumda da aynı şeyi yaptım. Siren Yayınları’n-
dan çıkan “Beyaz Gürültü” kitabını edindim. 

Okuduğumda canlanan pek bir şey olmadı. Filmi 
izlediğimde ise çoğu şey daha iyi oturdu. Jack Glad-
ney (Adam Driver), liberal bir sanat okulunda, Hitler 
hakkında dersler veren bir profesördür. Jack, eşi 
Babette (Greta Gerwig), dört çocuğu ve ölüm korku-
suyla birlikte yaşar. Bir gün havadan gelen toksik 
yağış, simsiyah ve kimyasallarla dolu bir bulutun 
aşağı inmesine neden olur. Bu durum onların artık 
ölümle yüzleşmesine neden olur. 

Dünyasına girmesi zor olan filmden geriye en güzel 
süpermarketler ve araf arasında kurulan benzerlik 
kalıyor denilebilir. Bütün korkulara rağmen süper-
marketler her daim tertipli, düzenli ve ışıl ışıl olarak 
devam ediyorlar.

 Sosyal medyanın  
favorisi: Aftersun 
“Overrated” ya da “underrated” kelimelerini kullan-
mak Türkçemiz açısından üzücü bir kullanım. Ama 
dilimize yerleştiğini de inkar edemeyiz. Geçtiğimiz 
hafta sonu sosyal medyada “Güneş Sonrası” filminin 
paylaşımı olmadığı bir an olmadı. Twitter’da filme 
dair yorumlar, Instagram’da da “çocukluğuna dair 
bir fotoğraf paylaş” filtresi yer buldu. Bize de “Güneş 
Sonrası”nı izlemek düştü. 

Filmi izlemeye başladığım andan itibaren hatta önce-
sindede “overrated” yani abartılmış bir filmle karşı 
karşıya olacağım hissi vardı. Yanılmadım. “Güneş 
Sonrası” bir baba kızın 90’ların sonunda Muğla Fet-
hiye’de geçirdiği bir yaz tatilini anlatıyor. Babanın 
kırılgan bir duygu dünyası olduğu ilk andan bize 
hissediliyor. Kızında büyümek, ergen olmak aynı 
zamanda babasından ayrı yaşayan bir çocuk olma 
travmalarını görüyoruz. Babanın kırılgan dünyasının 
işaretleri o tatilin babayla kızın son tatili olduğunu 
bize düşündürüyor. Hatta hissettiriyor. 

Candan Erçetin’den çalan Gamsız Hayat şarkısındaki 
“Sormayın neden bu durgunluğum / Görmeden kuytu 
yaralarımı / Sormayın neden bu huysuzluğum / Bil-
meden saklı duygularımı” sözleri de hissettiklerimizi 
ortaya döküyor. 

 Hep aynı hikâye

Netflix’in yerli yapımları çeşitli tartışmalar 
yaratsada uluslararası yapımlar genellikle 
tam not alıyor. “Shtisel” dizisi de aslında uzun 

yıllardır herkesin bir şekilde dilinde olan bir diziydi. 
Yakın zamanda Star TV’de yayınlanan “Ömer” dizi-
sinin o diziden uyarlandığı haberi yayılınca tekrar 
gündeme geldi. 

“Shtisel” Kudüs’ün ultra Ortodoks bir mahallesinde 
yaşayan bir Haredi ailesi sevgi, kayıplar ve gündelik 
hayatın sıkıntılarıyla boğuşmasını anlatıyor. Diziyi 
öne çıkaran Yahudilerin kendi içlerindeki yapıyı, 
özelliklerini, çalkantılarını iyi bir şekilde ajite ya da 
irite etmeden anlatması. “Ömer” dizisinin gündeme 
gelmesi ise muhafazakar dünyaya dair bir hikâye 
ortaya koymasından kaynaklanıyor. 

İmam’ın oğlu  müezzin Ömer (Selahattin Paşalı), 
boşanmış Gamze’ye (Gökçe Bahadır) aşık olur. Dini, 
hassasiyetleri ve ailesinin kabulleri arasında nasıl 
bir yol izleyeceği yan hikâyelerle anlatılacak. Televiz-
yonda, dijital platformlarda olsun dini hassasiyetleri 
olan dini yaşamaya çalışan insanların gösteriminde, 
anlatımında yıllardır değişmeyen şeyler var. En bariz 
olanı örtünün yapılışı, gösterilişi olabilir. O bone yıl-
lardır alnın hepsini kaplar halde yapılıyor mesela. 

r.bulut@litrossanat.com 
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Kelebeğin Rüyası 
(Film)
Zonguldak’ta yaşayan, iki genç 
şair Rüştü Onur ve Muzaffer Tay-
yip Uslu, yeni yeni modernleşen 
bu madenci kentinde memuriyet 
hayatlarını sürdürürken, bir yan-
dan da sanatla, edebiyatla ve en 
çok da şiirle iç içe yaşamaktadırlar. 
1940’lı yılların vebası olan verem, 
iki genç insanın da sağlığını git gide 
tehdit etmektedir. Rüştü ve Muzaf-
fer’in hem kendi gelecekleri, hem 
de dünyanın gidişatı hayra alamet 
değildir…
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Sergi var gezersen, 
tiyatro var izlersen 

 Osman Hamdi’den Türk kahvesine,  
İstanbul olmadan olmaz
“Hikâyelerin Hikâyesi” sergisini gezdikten sonra alt katlarda yer alan sergileri 
de gezdik. Fotoğrafların önünde uzunca durduk ve düşündük. Pera Müzesi’nde 
bulunan bir diğer sergi “Zamane İstanbulları” sergisiydi. 11 fotoğraf sanatçısının 
eserinin olduğu bu seçkide İstanbul’un katmanlı ve yenilikçi, kozmopolit yapısı 
anlatılmıştı. Eski İstanbul yoktu bu sergide. Futbol oynayan mülteciler, gökdelen-
lerin arasındaki gecekondular, şehrin karanlık dehlizlerine sinmiş gece hayatına 
dikkat çekmişti fotoğraf sanatçıları. Sergiyi gezdikten sonra; kentin boşluğunu, 
yalnızlığı ve tekinsizliği hissettik. Küratörlüğünü Refik Akyüz ve Serdar Darende-
liler’in yaptığı “Zamane İstanbulları” Pera Müzesi’nde ziyaret edebilirsiniz. Dedim 
ya bir güne dört sergi sığdırdım diye bir sonraki katta karşımda kocaman bir 
“Kaplumbağa Terbiyecisi” duruyordu. Osman Hamdi Bey, dünyaca ünlü eseri ile 
beni selamladı. Tanzimat Dönemi’nin yetiştirdiği Osmanlı aydını  Osman Hamdi 
Bey, resimden, arkeoloji, müzecilik ve sanat eğitimine ilkleri başarmış bir aydın. 
Osman Hamdi Bey’in sanat dolu yaşamına dair yolculuğa çıkmak isteyenler Pera 
Müzesi’nin Sevgi ve Erdoğan Gönül Galerisi’nde Osman Hamdi Bey’e ayrılan özel 
bölümü ziyaret edebilir. Pera Müzesi ziyaretimi bir kahve tiryakisi olarak ağzımı 
sulandıran “Kahve Molası” sergisi ile bitirdim. Burada kesinlikle benzetme yap-
mıyorum eserler o kadar büyüleyiciydi ki ve ben de o kadar sanata doymuştum ki 
burnumda kahve tüttü ve kahve içme isteği hasıl oldu. “Kahve Molası” sergisinde 
Kütahya çini ve seramiklerindeki kahvenin serüvenini gördük. Sergide sosyal 
hayatın gelişmesinde önemli bir rol oynayan kahvenin demlenme, pişirilme ve 
ikram edilme ritüelleri sunumlarında kullanılan seramikler bağlamında ele alın-
mış. Yeşilin, turkuazın ve kırmızının yani Türk renklerinin yer aldığı seramik 
fincanlar, lokumluklar, nargileler adeta görsel şölen yaşatıyor. Osmanlı sanat 
mozaiğinin önemli parçalarının yer aldığı “Kahve Molası”  sergisini de ziyaret 
etmeyi unutmayın.

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

 Kaliteli bir aldatılma, sadık bir aşk hikayesi: “Seneye Bugün”
Sanat ajandası olarak, Pera Müzesi gezimizden sonra rotamızı Mecidiyeköy’e çevirdik. İstanbul Devlet Tiyatroları’nın 
sahneye koyduğu “Seneye Bugün” tiyatrosunu izlemek için Mecidiyeköy Büyük Sahne’de beklemeye başladık. Hafta içi iş 
çıkışı olmasına rağmen İstanbullular akın akın gelmişti. Tiyatroya talebin fazla olması, beni heyecanlandırdı.  Kültürün 
konuşulduğu, iş çıkışı sanatla dinlenen ülke olmamız ne kadar da güzel. Gelelim oyunumuza, Bernard Slade’in kaleme 
aldığı, Gencay Gürün’ün çevirdiği ve Celal Kadri Kınoğlu’nun yönettiği “Seneye Bugün” tam anlamı ile muhteşemdi.  Oyun-
culuklar karşısında büyülendik. Celal Kadri Bey’in popüler dizilerdeki rolleri hep bana biraz tuhaf gelirdi. Fakat Celal Kadri 
Bey, tiyatroda deneyimli oyunculuğunu konuşturuyor. Sanırım onun yeri tiyatro sahnesi. Büyük ustanın önünde saygı ile 
eğiliyoruz. “Seneye Bugün” için “Tiyatro tarihinde yazılmış en güzel romantik komedi” tanımlaması yapılıyor. Haklı bir 
tanımlama. Kahramanlarımız George ve Doris tesadüfen tanışıyor ve ikili uzun yıllar sürecek bir beraberliğe yelken açıyor. 
Aşkı bir ömür yaşamanın sırrını ise sınırlarına saygı duyarak keşfediyorlar. Daha fazla detay vermek istemiyorum, iddialı 
manşetimizin de farkındayım. İçinde aldatılma ve sadık aşk hikâyesi geçen bu tiyatro oyununu sanatseverler kaçırmasın.

 Portekizli sanatçıdan “Hikâyelerin  
Hikâyesi”
Sergi gezintimize ilk olarak Paula Rego’nun “Hikâyelerin Hikâyesi” sergisi ile 
başladık. Sergiyi anlatmadan şunu söyleyebilirim: Portekizli sanatçı Rego tam bir 
müdanasız kadınlar kulübü başkanı! Ki biz böyle hemcinslerimize kurban oluruz. 
Severiz. İçimizden “Helal olsun kız sana” tezahüratı yaparız. Rego’nun hikayesi 
Portekiz’de faşist yönetim hüküm sürerken başlıyor. İçine doğduğu siyasi ortamı 
daha sonraki yıllarda eserlerine yansıtmayı da ihmal etmiyor. Cumhuriyetçi 
bir ailenin kızı olan Rego, babasının “Buralar kadınlara göre yer değil” diyerek 
yaşadıkları yerden gitmesini söylüyor. Sanatçımızın hikâyesinin ya da bir türlü 
kendisini tamamlanmış hissetmeyişinin de mihenk taşı bu “git” çağrısı oluyor.  

Rego’nun kişisel hikâyesine dair ipuçlarını bilerek anlatıyorum sizlere. Çünkü 
eserlerini daha iyi anlamak istiyorsak Rego’nun hikâyesinde öne çıkan detayları 
bilmemiz gerekiyor. Onun asi ruhu ne iktidarın politikalarına göz yumuyor ne de 
erkeklerin “ataerkil” zihniyetine... Hal böyle olunca onun hayata baktığı yerden 
eserlerinin doğumu gerçekleşiyor. Eserlerinin baş aktörü kadınlar. Kimi zaman 
kadına şiddete kimi zaman ise kürtaj hakkına resimleri ile dikkat çekmiş. Sadece 
bu da değil Rego’nun eserlerinde Portekiz’in emperyal politikalarına da eleştiri var. 

Erkeklerin iktidar mücadelesine resimleri ile karşı çıkan Rego, feminist literatüre 
de eserleri ile katkı sağlamış. “Türk Hamamı”, “Vivian Kızları Tunus’ta”, “Gelin” 
gibi resimler Rego’nun seçkisinin öne çıkanları arasında. Sergiyi ziyaret etmek 
istiyorsanız 30 Nisan 2023’e kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilecek. Kadın 
dayanışması için kendinize bir miktar Rego sergisi armağan edin! 

Litros Sanat’ın en gezgin sayfası “sanat ajandası” 

olarak bu sayımızda okuyucularımızla “Acaba 

hangi iyi etkinlikleri paylaşsak?” diye düşündük. 

Ufak bir araştırmadan sonra ve tabii dostlarımızın da 

“Şu sergiye gitseniz ya!” tavsiyeleri üzerine harekete 

geçtik. Rotamız Pera Müzesi’ydi. Tepebaşı’ndan Pera’ya 

güneşli ve serin Ocak ayında kışı hissederek süzüldük, 

Pera zaten adım başı sanat dolu olduğu için kah apart-

manlardaki mimari detayları inceledik kah da sokak 

müzisyenlerinin sesine kulak verdik. Sanat dolu yolcu-

luğumuz oysaki daha başlamamıştı. Beyoğlu işte bu keyfi 

yaşatması sebebi ile bile sevilebilir! Keyifli yolculuktan 

sonra Pera Müzesi’ne vardık. Müzeye Paula Rego’nun 

“Hikâyelerin Hikâyesi” sergisine gelmiştik. Müze giri-

şinde satın aldığımız biletle dört katta bulunan bütün 

sergileri dolaşabileceğimizi söylediklerinde, fırsat bu fır-

sat dedik ve kendimizi sanatın serin sularına teslim ettik.

Litros Sanat’ın sanat ajandası sizlere iyi 

tiyatro, iyi müzik ve iyi serginin haberini 

vermek üzere yine sabırsızlanıyor. Bu 

sayımızda, Pera Müzesi’nde  gezdiğimiz 

dört sergiden ve İstanbul Devlet Tiyatro-

ları’nın oyuncularının perdeye koyduğu 

oyundan bahsedeceğiz. Kültür sanata 

doyduğumuz bir gezintinin detayları 

yazımızda.

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

Paula Rego

“Hikâyelerin Hikâyesi” sergisi

“Zamane İstanbulluları” sergisi

“Kahve Molası” sergisi

“Kahve Molası” sergisi

“Seneye Bugün” tiyatrosu


