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  Ustanın usta olabilmesi için  
bir çırak yetiştirmesi gerekiyor
Ressam İlhami Atalay: “Bir sanatkârın sanatkâr, ustanın usta olabilmesi 
için kendinden daha ileri bir çırak yetiştirmesi şart. O zaman usta olur. 
Ölünce onun ustalığı gider. Geleneksel sanatçılara baktığınızda hocalar 
sır vermiyorlar. Bütün bildiklerimi cömertçe çocuklara öğretiyorum.” 
Rabia Bulut’un röportajı sayfa 2’de.
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  Rafadan Tayfa’nın derdi 
“çocukluğumuzu” anlatmak
Yönetmen İsmail Fidan: “Kendi çocukluğumuzu 
anlatarak, arkadaşlarımızla kendi hikayelerini 
buluşturduk. Başarısı ve samimiyeti de burada. 
O kadar çok sevildi ki çünkü üç kuşağı bir arada 
tutuyor. Çocuklar, anne babaları ve dedeleri/
nineleriyle birlikte izliyorlar. Bu gerçekten çok kıy-
metli. Üç kuşağın bir arada vakit geçirdiği bir proje 
olunca da toplumun hemen her kesimi sahiplendi.” 
Ali Demirtaş’ın röportajı sayfa 12’de.
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  Ayşe Çelikkaya’dan  
öneriler
Kitaplık’ta; kitap önerileri ve yeni çıkanlar bölümü yer alıyor. Aynı 
zamanda şair Ayşe Çelikkaya’da son zamanlarda okuduğu kitapları 
öneriyor. 
Tuba Kaplan’ın yazısı sayfa 10’da.

  Dijital platformlarda  
yerli yapımlar yükselişte
Dijital ekranda; Disney Plus’ta yayınlanan Ata Demirer’in başrolünde 
yer aldığı “Bursa Bülbülü”, Netflix’te yayınlanan Oscar adayı “Batı 
Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” filmi ve “Dijital Platformlarda Ne Var Ne 
Yok” bölümünde belgesel, film ve dizi önerileri yer alıyor. 
Rıza Oylum’un yazısı sayfa 14’te. 
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TÜRK  
EDEBİYATINA 
NEGATİF 
AYRIMCILIK
Türk edebiyatı mı Türkçe edebiyat mı tartışmasını;  “Türkçe 
edebiyat” tabirine sosyal medyada tepki göstererek konuyu 
gündeme getiren şair Kaan Eminoğlu’na, ülkemizin yayıncı-
lığına değer katan Ötüken Neşriyat Editörü Oğuzhan Murat 
Öztürk’e, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Abdullah Harmancı’ya, edebiyatçı-yazar ve çevirmen İbra-
him Demirci’ye ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Güneş’e sorduk. 

Halil İbrahim Aygül’ün haberi sayfa 8’de.

2 0 2 3  I  Ş U B AT  /  1  I  NO 0 4 9 

  Bu salonda kısa filme 
alan açılıyor
Yönetmen Ramazan Kılıç: “ Türkiye’de kısa filme 
özel  bir salon daha önce hiç yapılmamış bir şey. 
Genelde bizim sinemalarımızda var ama onlar 
uzun metrajda gösteriyorlar ya da uzun  metrajın 
gölgesinde kısa filmler gösteriliyor. Esenler Bele-
diyesi’nin Mesut Uçakan Kısa Film ve Belgesel 
Salonu’nda yaptığı kısa film ve belgesele alan açmak 
ve onları burada izleyiciyle buluşturmaları çok 
güzel bir şey. Bunun yanında da aslında bu göste-
rilen filmlere telif vermek de ayrıca güzel bir şey.” 
Merve Tuç’un röportajı sayfa 4’de.

  Deriyle ne yapabileceği-
niz hayal gücünüze bağlı
Saraciye Eğitmeni Fatma Menteş: “Deri ile yelekten 
hırkaya, tabaktan aksesuara pek çok farklı ürün 
yapılabiliyor. Tamamen hayal gücünüze bağlı. Top-
lumda insanlar yalnızca ayakkabı ve çanta alırken, 
‘hakiki deri mi acaba’ diye düşünse de aslında bununla 
sınırlı değil. Deri dersi alan öğrencilerim ayakkabı ve 
çanta yapımında kullanılan derilerden arta kalan atık 
derileri değerlendirerek yepyeni ürünler elde ediyor.” 
Aybike Eroğlu röportajı sayfa 6’da.
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“İlhami Atalay Resim Sergisi”nde 55 yıllık sanat 
hayatınızı, felsefenizi anlatan eserler görüyo-
ruz. Geçen bu süreyi  nasıl özetlersı̇nı̇z?

Bu sergidekiler benim klasiklerim 
sayılır. Artık ben bu serileri bıra-
kıp başka çalışmalar yapmayı 
düşünüyorum. Sanat hayatımdan 
değişik serilerden örnekler yer 
alıyor. Ancak bazı serilerden hiç 

koyamadık. Her seriden ancak iki üç tane eser 
koyabildik. Bazı eserler satılmış, bazı eserler kay-
bolmuş. Zaten bütün tabloları buraya getirsek on 
tane boyle bir salonu doldurur. Onun için ben bir 
müze açın dedim. Esenler Belediye Başkanı Sayın 
Tevfik Göksu belki o müzeyi açar. 

“Yeni bir sanat anlayışı” inşa etmemiz gerekti-
ğini özellikle vurguluyorsunuz. 55 yıllık sanat 
hayatınızı bu noktada nerede görüyorsunuz?

Sürekli hem teknik hem de estetik açıdan gözlem 
ve araştırma yapıyorum. Keşifle bir buluş yapıyo-
rum. Bir konuyu ele alacaksam onun felsefesini 
araştırıyorum. Onun felsefesi üzerine bir çalışma 
tarzı geliştiriyorum. Her serinin sonunda onlar-
dan birkaçı şaheser oluyor. Ama bir seri belki 
on on beş sene sürüyor. “Yeni bir sanat anlayışı” 
inşa etmemiz gerektiğine inanan bir kitlenin 
oluşması lazım. 

Sanatın bütün güzelliğinin O’ndan 
geldiğini anlarsınız 

İnancınız ve resim arasındaki bağı nasıl  
kurdunuz ve nasıl ifade edersiniz?

Akademideki eğitim sisteminden rahatsız oldum. 
Akademide nü ve Yunan heykelleri üzerine olan 
bir çalışma tarzı vardı. Bu eğitim sistemine öğren-
ciykende karşı çıkıyordum. Akademik eğitimin 
benim kişiliğimi yaralamasından, bozmasından 
endişe ederek kendimi geliştirmek için tabiata 
çıkıyordum. Yaylalara gidiyor dosyalarla çalışma 
yapıyordum. Yaptığım çalışmaları yerlere dökü-
yordum. Mesela bir kurbağayı 33 defa çiziyordum. 
Tabiatla iç içe girince oradaki her şey bana bir 
ayet gibi görünmeye başladı. Kalp gözüyle tabi-
ata baktığınızda her şey bir tablo gibi görünür. 
Normal insanlardan farklı olarak başka bir 
görüş geliştiriyor. Gönül gözüyle bakınca tefek-
küre dalıyorsunuz. Tefekkürle birlikte yaradanı 
yakından hissediyorsunuz. Yaradanı yakından 
hissetmek en büyük mesele. Onu yakından his-
sederseniz sanatkârın gücünüde fark edersiniz. 
Ondan sonra sanatın bütün güzelliğinin ona ait 
olduğunu anlarsınız. Böylece inancınız pekişmiş 
olur. “Hiçlik” serisinin oluşumunu anlatırsam 
dediklerim daha iyi anlaşılabilir. Bir insan elin-
deki bütün nimetlerin bir gün elinden alınacağını 

P L A S T İ K  S A N A T L A R

  Müze Gazhane’de  
sanal gerçeklik var
Sanal gerçeklik filmlerinin dünya çapında eş 
zamanlı gösterildiği VR sergisi “Virtual Lan-
dscapes” Müze Gazhane’de sanatseverlerle 
buluşuyor. VR Future’un ev sahipliğini yaptığı 
serginin İstanbul ayağının ikinci yılı 3-5 Şubat 
tarihlerinde ziyaret edilebilecek. Uluslararası 
sanal gerçeklik (VR) ağı Galaxy Network’ün bu yıl 
“Virtual Landspaces”adıyla ikincisini düzenlediği 
sergisi Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, 
Japonya ve Güney Kore’nin de aralarında bulun-
duğu yedi ülkede eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.

  “Haki” sergisi 
Galeri Diani’de
Yapıtlarının yanına eşlikçi 
olarak doğadan gelen gerçek 
parçalar ekleyen ve böyle-
likle hikayelerinin daha da 
dillendirildiğini ve anlaşılır 
kılındığının altını çizen Sera-
mik Sanatçısı Elit Saltık’ın 
“Haki” adlı kişisel sergisi 04 
Şubat - 22 Şubat 2023 tarihleri 
arasında Galeri Diani’de ger-
çekleşecek. 

K I S A  H A B E R

düşündüğünde bu dünyanın ve içindekilerinin 
hiçbir önemi olmadığını anlar. Bir hiçliğe düşer 
ve hiçliğin içinde sonsuzluğa uzanır. Hiçliğin 
içinde kendini bulur. Böyle bir sanatkârın 
yapacağı resim tarzını geliştirdim ve “Hiçlik” 
serisini oluşturdum. 

2022 yılında Necip Fazıl Saygı Ödülü’nü 
aldınız? Necip Fazıl Kısakürek’in sizin ve 
sanatınız için anlamı nedir? 

Onun ismi üzerinden bir ödül almak şeref mese-
lesidir. Necip Fazıl Kısakürek sanatla mücadele 
vermiş bir insan. Sanatla nasıl bir mücadele 
gerçekleştirebileceğinin örnek kişisidir. Demek 
ki sanatla bir mücadele gerçekleştirilebiliyor. 
İlla mücadelenin kılıçla, topla tüfekle olması 
gerekmiyorun göstergesidir. 

Türk sanatının geçmişten günümüze geldiği 
noktayı nasıl tanımlarsınız?

Şu anda Türk kültüründe ve sanatında Batı 
etkisinde bir sanat anlayışı var. Her şeye 
Batı’nın gözüyle bakıyoruz. Onların akımla-
rını sonradan takip ediyoruz. Batılılara “Siz 
yapın, edin ve üretin. Biz sizden alırız.” diyo-
ruz. Biz kendimize göre yaparız diyemiyoruz. 
Basılı kitaplarda “Batı Anlayışında Türk Sanatı” 
diyor. Ama bizim anlayışımızda Türk sanatı 

diyemiyoruz. İşte ben bunu diyebilmek için 
anlattığım, ürettiğim felsefeleri yürütüyorum. 
Mesela nü kadın çalışmayan, Paris’e gitmeyen 
ressam olamıyor. Ben bu anlayışı değiştirmek 
için “Anadolu Kadınları” serisini hazırladım. 
Onların giyinişlerinden, oturuşlarından, hare-
ketlerinden, mimiklerinden, örtünmelerinden, 
şalvarlarından ilham alarak kaç sene sürdü-
ğünü bilmediğim bir seri hazırladım.       

Kültür emperyalizmin  
pençesindeyiz

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında kültür sanat-
tan beklentileriniz nelerdir? Bizlerin kültür 
sanattan beklentilerimiz neler olmalıdır?

Benim istediğim sanatçılarımızın yabancı 
kültür emperyalizminden beyinlerini, ruh-
larını kurtarabilmek. Bedenleri burada ama 
ruhları Paris’te, Amerika’da yaşıyor. Kültür 
emperyalizmlerini silerek, kim olduğumuzu, 
nasıl olmamız gerektiğini, onlar arasında 
farklılıklarımızın ne olması gerektiğini düşün-
meleri gerekiyor. Bu uyanıklık daha yok. Kültür 
emperyalizminin pençesindeyiz. Onun haki-
miyetindeyiz. Her şeye Batılıların gözünden 
bakıyoruz. Onların kavramsallaştırmalarına 
göre hareket ediyoruz. “Kavramsal sanat” 
diyorlar bizde hemen ona uyum sağlamaya, 

ona göre üretmeye çalışıyoruz. Onların taklit-
çiliği yapılıyor. Bütün bunlardan kurtulmak 
lazım. “Kavramsal sanat”ta ortaya bir sanat 
eseri çıkmıyor. Laf üretiyorlar. Beş genç Antal-
ya’da kavramsal sanat yapıyoruz diyerek yola 
yatmışlar. Virajlı yolda kamyon hızlı geçerek o 
beş genci ezmiş. İşte kavramsal sanatı da böyle 
ezdi geçti. Zaman kamyonu da uydurma sanat 
dallarını da, akımlarını da silip süpürür.  

Günümüzde NFT, yapay zeka ekseninde ortaya 
çıkan bir dijital sanat var. Bu konu hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Sanal demek hayal demek. Sanat sanatta hayal 
sanat demek. NFT’nin seçtiği bir model sunulu-
yor. Ama ortaya konanda bir şey yok. Hayallerin 
peşinde koşarsan hayal kırıklığından başka bir 
şey ortaya çıkmaz. Yapay zekayla oluşturulan-
lar da makine tarafından yapılıyor. Makinenin 
yapacağı bir resimle senin kalbinle hissederek 
yapacağın sanat eseri aynı olur mu? Olmaz.    

  Kısa Film  
Yarışması’nın  
kazananları belli oldu
Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun 
Etki” sloganıyla bu yıl yedincisini 
düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın 
kazananları belli oldu. Birincilik ödülü 
Kız Evi filmiyle yönetmenler Ece Akın 
ve Mustafa Solmaz’a verildi. “Ne eğitimde 
ne istihdamda yer alan genç kadınlar” 
temasıyla iki yıl aradan sonra ilk kez 
fiziksel ortamda düzenlenen yarışma, 
Sabancı Center’da gerçekleşti.

  “Come Back” sergisi ile 
İstanbul’a geliyor
Yerel ve uluslararası sanatçı-tasarımcı portföyüne 
sahip Istanbul Concept; dünyanın dört bir köşe-
sinden koleksiyonerleri olan Andreas Georgiadis’i 
ağırlıyor. Çok yönlü sanatçı Georgiadis’in edebiyat 
dünyasının kilometre taşlarından Yunan şair Kons-
tantinos Kavafis’e ithaf ettiği “Geri Dön / Come Back” 
sergisi 17 Ocak’ta Istanbul Concept Gallery’de açıldı. 

12 Şubat’a kadar devam eden sergi, farklı zaman-
larda yolları İstanbul topraklarından geçmiş bu iki 
sanatçıyı bir araya getiriyor.

  Tatil döneminde çocuklar 
AKM’de buluşuyor
Eğitim ve öğretim dönemine ara verilen tatil 
dönemi boyunca Atatürk Kültür Merkezi’nde, 
23 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında, 4 -12 yaş 
aralığındaki çocukları yepyeni ve unutama-
yacakları deneyimler bekliyor. AKM Çocuk 
Sanat Merkezi’nin çocuklara yönelik hem 
geliştiren hem eğlendiren atölyelerinin yanı 
sıra Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 
hazırlanan Dijital Hayvanlar Alemi Digizoo ile 
çocuklar hayvanların dünyasını daha yakın-
dan tanıyabilecekler.

10 adımda çocuğa göre 
edebiyat -VI-

5) Yazarken okuru düşünmek mi? 

Birazdan ifade edeceklerimi çocuk yazını 
dışında, edebiyatın herhangi bir dalı için 
konuşuyor olsaydık hatalı bir söylem içinde 
olduğumuzu söyleyebilirdik pek tabii. Bir metni 
okur odaklı kaleme almanın, yazarken okuru 
düşünmenin sanatı gölgeleyeceği herkesin 
malumudur. Ancak çocuk edebiyatında durum 
biraz farklı. Sanata ket vuracağını söylediği-
miz şey, burada bir çeşit zorunluluğa dönüşüyor. 
Karşımızdaki kitlenin sınırlı deneyime ve 
yaşanmışlığa sahip bir kitle olması, kız ve 
erkek okurlar arasında bile ciddi tercih farklı-
lıklarının oluşu, yazarken bu kitleyi düşünmeyi 
zorunlu kılıyor. Üstelik burada, yetişkin edebi-
yatından farklı bir durum söz konusu. Çocuklar 
için yazan kişiler yetişkinler ve bu, kendilerin-
den çok daha küçük yaş grupları için yazdıkları 
anlamına geliyor. Sadece bu sebep bile, çocuk 
özneyi düşünmeyi zorunlu kılıyor. Üstelik 
çocuğa görelik ilkesinin bir sonucu bu. Hatta 
biraz daha ileri götürerek şöyle ifade edebi-
liriz: Değişen algı, değişen çağ ve teknolojik 
gelişmeler çerçevesinde, çocuk ve çocukluk 
kavramı üzerine her an yeniden düşünmeye 
ihtiyacımız var. Her an yeniden düşünüyor 
olmak hem metnimizi hem de çocuk edebiyatı 
algımızı mütemadiyen revize edecektir. Sürekli 
yenilenen, dinamik, sonsuz bir değişim ve dön-
güyü içeren bir süreç bu.

6) Çizginin de bir metin olması

Resimli kitaplarda illüstrasyon, akıp giden 
metne dahildir. Özellikle, Picture Book dedi-
ğimiz okul öncesi dönemi kapsayan resimli 
kitaplar için söyleyebiliriz bunu. Metinle çizim-
lerin senkronize oluşu ve çizimin metindeki 
dokuya sağladığı uyum, eserin niteliğinin altını 
kalın çizgilerle çizer. İyi çizim ve iyi mizan-
paj, metinle birlikte düşünüldüğünde resimli 
kitapların niteliğini arttıran birincil faktördür 
ve kitabı yukarı taşır. Tam tersinden düşünelim; 
iyi metin, parlak bir fikir, kötü resimlemeyle 
buluştuğunda ne olur? Bu, elbette metni de aşağı 
çekecek, basitleştirecektir. Biri, diğerinden ayrı 
düşünülemez çünkü. En çok da bu sebeple 
çocuk edebiyatı, yalnızca esere giren kelime-
lerden ibaret değildir, bir de ifade edilmeyen 
kelimeler vardır, onları da illüstratör, çizgile-
riyle tamamlar. Yazar resimli kitaplarda, her 
şeyi söylemenin telaşında değildir tam da bu 
sebeple. Detaylar atlanabilir, hatta bazen çiz-
giler sese dönüşebilir.

“Ya binlerce kişiyle birlikte, 
Hiç bilmediğim bir yere gitmek zorunda 
kalsaydım? 
Ne kadar kalacağımızı bilmediğimiz bir yere. 
Eve dönebilmek için orada ne kadar bekleme-
miz gerekirdi?”

“Başka Bir Yerde Yaşasaydım?” kitabında geçi-
yor bu alıntı. Metnin olduğu sayfaya büyükçe 
bir gemi resmedilmiş, geminin içi hıncahınç. 
İnsanların bazılar kıpırtısız dururken bazıları 
giderek bozulan havaya, bazılarıysa dalga-
lara bakıyor. Hemen aşağıda bu büyük gemiye 
yetişmeye çalışan minik bir sandal var. Kah-
ramanımız orada, gemiye doğru kürek çekiyor. 
Ortak bir duygu var ama yazarın kelimeleriyle 
anlattığı bir şey değil resmedilen. Peki bir zıtlık 
var mı? Hayır. Ayrı düşünülemeyecek bir uyum 
ve yeni bir yaratım var.

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

Her şeyin temelinde “aşk” var
Sanatınızın gayesi, amacı “o tefekkürü oluşturmak” diyebilir miyiz? 

Evet. Güzelliğin sadece Allah’tan kaynaklandığını, onun Cemal sıfatının bir katresinden 
yayıldığını anlıyorsunuz. Herkesin bu güzellikten az buz nasibini aldığını hissediyorsunuz. 
Bununla birlikte her şeyin O’ndan olduğunu, varlığın O’na ait olduğunu onun dışında senin 
olmadığını, onun varlığıyla var olduğunu fark ediyorsunuz. Her şeyin O’na ait olduğunu sanat 
bana hatırlatıyor. Bütün bunları düşündüğümüzde varoluşun temelinde güzelliğin yattığını, 
sanatın kaynağının aşk olduğunu, aşkın sırrının güzellik olduğunu, insanında güzelliğe 
vurgun olduğunu çözmüş oluyorsun. İnsanların da bu güzellikleri görmekle yükümlü oldu-
ğunu düşünüyorum. İnsanların alışmış oldukları bakışlardan kurtulması ve gönül gözüyle 
bakmasını öğrenmesi gerekiyor. Bunu yapamayan sanatkâr basiret körlüğüne girmiş olur. 
Gönül gözü açık olmayan sanat yapamaz. Sanatkâr; heyecan, enerji ve aşk yüklü olup onu 
insanlara yayabilen kişidir. 

“İnsan neye aşık olur? Güzele. Niçin güzele 
aşık olur? Çünkü güzelde sanat vardır.” 
diyor ressam İlhami Atalay. Sanatının 
amacını bir tefekkür oluşturmak olarak 
anlatıyor. Nev’i şahsına münhasır kişili-
ğinin sanatına yansıdığını her eserinden 
farklı bir açıdan görüyoruz. Berlin Sanat 
Üniversitesi’nde aldığı eğitim onun kendi 
yolunu, tarzını sanatında neyi önemse-
mesi gerektiğini her zaman ifade ediyor. 

AKM Galeri’de 55. sanat yılı sebebiyle düzenlenen “İlhami Atalay Resim 
Sergisi”nde bir araya geldiğimiz Atalay; sanatımızdaki Batı etkisini, 
sanatının amacını ve öğrencileriyle yeni bir mekân arayışında oldu-
ğunu dile getiriyor.

r.bulut@litrossanat.com 

R A B İ A  BU LU T

Ressam İlhami Atalay: “İnsanların alışmış 
oldukları bakışlardan kurtulması ve gönül 
gözüyle bakmasını öğrenmesi gerekiyor. 
Bunu yapamayan sanatkâr basiret körlü-
ğüne girmiş olur. Gönül gözü açık olmayan 
sanat yapamaz. Sanatkâr; heyecan, enerji 
ve aşk yüklü olup onu insanlara yayabilen 
kişidir.”

Her tekniğin sırlarını kendilerine öğretiyorum

Sanata meraklı bu yolda yürümek isteyenlere neler söylemek istersiniz?

Onlara tavsiyem: yetkililere gidip görüşerek bizin İlhami Hoca’yla çalışmak için bir alana ihtiyacımız var diyecekler. O mekânda tablolarım 
asılı olacak ve ben öğrencilerimle çalışacağım. Onların o zaman yapabilecekleri işleri düşünün. Bir de hiçbir örnek olmadan çalışmalarını 
düşünün. Gençlerin böyle bir mekâna ulaşmaları için gayret göstermeleri gerekiyor. Öğrencileri yavaş yavaş hissettirerek, onlara güzelliği 
anlatarak yetiştirebiliriz. Birdenbire tepeden felsefe, teknik bilgi öğrenilmez. Hayatın içine sokarak sanatı, güzelliği anlatıyoruz. İstanbul 
Tasarım Merkezi’nde dersler veriyoruz. 50 metrekareye bir kişi düşüyor. İki program yapıyoruz. Bütün teknikleri talebelerime öğretiyor, 
teknik ve estetik bilgi veriyorum. Ondan sonra nasıl devam edecekleri kendi bilebilecekleri bir iş. Hangi teknikle istiyorlarsa ben o teknikle 
çalıştırıyorum. Her tekniğin sırlarını kendilerine öğretiyorum. Onlar akademiye gitmeden tepeden korsan sanatkâr olarak yetişiyorlar. 
Tuvalden boyadan başlayarak onlara öğretiyorum. Onlar istediklerinden başlayabilir. Mutlaka kurallara uymak zorunda değiller. Benim 
felsefemi değil ama öğrencilerim tekniği yakalıyorlar. Şu an sanatı yeni öğrenen kişi hemen felsefeyi öğrenemez.

Ustanın usta olabilmesi için bir çırak yetiştirmesi gerekiyor
Yerli ve milli olanın modern sanattaki karşılığı nedir?

Yerli ve milli olanı yakalamak için “Dinamizm” grubunu kurdum. 1980’lerde kurduğum grubun 
şu an bir varlığı yok. Çağdaş İslam sanatkârlarının buluşup bir grup kurmasını istiyorum. 
İstiyorum da bu gerçekleşmiyor. Türkiye’de grup olmak öyle kolay değil. Bir grup olduğu-
nuzda hemen hasetçiler çıkıyor, o grubunuzu dağıtıyor. Mesela sen talebeyi yetiştiriyorsun, 
sonra sana karşı çıkıyor. Diğer talebelere de diyor ki hoca bizi etkiliyor, grubu kendi için 
kullanıyor. Fesatlık yaparak bozuyor. İnsanlarımızda fikir üzerine bir gruplaşma olmuyor, 
olamıyor. Sanat grubu olmak, birlik olmak şuuru oluşmamış. Halbuki bütün akımlar grup 
hareketleriyle oluyor. Ama Türkiye’de bu kolay olmuyor. Hep birlikte bir mesaj veremeyince 
her sanatçının kendi köşesinden söylediği bir yere ulaşmıyor. Verilmesi gereken bir savaş var. 
Ben senelerdir bu savaşı tek başıma veriyorum. Bir grup haline gelebilsek her şey bambaşka 
olacak. Yeni bir sanat tarzı oluşturmak için bir istek zemini oluşacak. Benim yetiştirdiğim 
sanatkârlar bir müddetten sonra bir araya gelecekler. Bu sergiyi onlar oluşturdu. İsmail Hakkı 
Gurbetçi benim 22 yıllık talebem. Talebelerim hem onları yetiştirebilmem hem bir sanat 
ortamı oluşması için mekân arıyorlar. Diyorlar ki “İlhami Atalay Sanat Merkezi”ni oluştu-
ralım. Orada, tabloların arasında biz resim çalışalım. Talebelerimin yetişmesi açısından bir 
çekirdek kadronun oluştuğunu söyleyebilirim. Bir talebe yetiştirmek çok önemli. Bir sanat-
kârın sanatkâr, ustanın usta olabilmesi için kendinden daha ileri bir çırak yetiştirmesi şart. 
O zaman usta olur. Ölünce onun ustalığı gider. Geleneksel sanatçılara baktığınızda hocalar 
sır vermiyorlar. Bütün bildiklerimi cömertçe çocuklara öğretiyorum. Derslerime internetten 
de ulaşılabiliyor. Yeter ki yetişsinler, memlekette bir sanat ortamı oluşsun. Bizim memleket 
sanatsız yaşayabileceğine inanmış ve sanatçıya ihtiyaç duyulmadığını düşünüyorlar. Sanatı 
boş ve tehlikeli bir iş olarak görüyorlar. 

İlhami Atalay

Rabia Bulut ve İlhami Atalay

  Eğitime destek için  
bu sergide buluşuluyor
Birçok ünlü simanın yanı sıra iş dünya-
sından, yurt dışından gelen ziyaretçilerle 
15 Ocak’ta açılışı gerçekleşen “Murat Arık 
Portreler Fotoğraf Sergisi’’ne  ilgi çok faz-
laydı.Duygulara hitap eden, filtreler veya 
araçlar olmadan sade ve samimi fotoğraf 
kareleriyle kendi tarzını oluşturan fotoğ-
raf sanatçısı Murat Arık, 15 Ocak- 5 Şubat 
tarihleri arasında “Murat Arık Portreler 
Fotoğraf Sergisi’’yle Emaar Arthub’ın ev 
sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

GÖNÜL GÖZÜ
AÇIK OLMAYAN
SANAT YAPAMAZ
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T Ü R K İ Y E ’ N İ N  D İ J İ T A L  K Ü L T Ü R  S A N A T  G A Z E T E S İ



Son filminiz “Tarihte Yaşanma-
mış Olaylar” Clermont-Ferrand 
Uluslararası Kısa Film Festi-
vali’nde prömiyer yapacak. Bu 
süreçten biraz bahseder misiniz?

Reza Deghati diye 
Azerbaycan asıllı 
Fransız bir fotoğraf sanatçısı var hatta Sabancı 
Vakfı’nın “Mülteci Kadınlar” temalı kısa film 
yarışmasında ilk sene kanaat önderiydi ve orada 
tanışmıştık. Onun Ağrı Doğubeyazıt’ta iki tane 

çocuğun televizyon çerçevesi taşırken çektiği bir fotoğrafı 
var. O fotoğrafı görünce benim memleketimde çekildiği için 
etkilendim ve sorgulamaya başladım. Bu iki çocuk televizyon 
çerçevesini niye taşıyor, nereye götürüyor diye. Oradan aslında 
fikir oluşmaya başladı. Onun üzerine çalıştım. Çocukluğumda 
yaşadığım olaylar ve o fotoğrafla başladım projeye ama henüz 
hikâye oluşmamıştı. Hatta bir öykü kitabında bir şey okumuş-
tum. Onunla da birlikte bu üç sacayağı üzerine kuruldu film. 
Oturup yazdıktan sonra fonlama sürecine girdik. Ben 2019’da 
çektiğim “Servis” filmiyle Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa 
Film Festivali’nde yarışmıştım. Bir de Kickstarter var. Kickstar-
ter ise bir kitlesel fonlama platformu. Clermont ve Kickstarter 
ortak bir proje başvurusu açtılar. Bu projenin şartlarından biri 
de daha önce filminin Clermont’ta yarışmış olmasıydı. Oraya 
başvurduk ve oraya seçilen 8 proje arasına girdik. Bu seçilen 8 
projeye Kickstarter, kitlesel fonlama mentörlüğü yaptı. Clermont 
da projenin aslında PR çalışmasını yaptı. Kendi network ağına 

mailler atarak ya da sosyal medyada paylaşarak böyle bir proje 
var destek olalım mahiyetinde PR çalışması yürüttü ve biz de 
kitlesel fonlamaya çıktık. Kickstarter üzerinden yapınca belli 
bir para topladık. Fonlaması da bu şekilde oluştu. Daha sonra 
çekim sürecine girdik. Çekimi de kendi memleketimde,  Ağrı’da 
yaptık. 2021’in Ekim ayında filmi çektik. Eylül 2022’de filmi 
bitirdik ve Clermont-Ferrand’a gönderdik. Onlar da filmi seçtiler. 
Dünyadan yaklaşık 8500 film başvurmuştu. 78 tane seçtiler. 
Bizim filmimiz de bunlardan bir tanesi. Şimdi ise festival 28 
Ocak-4 Şubat arası Clermont-Ferrand’da gerçekleşecek. Filmimiz 
de dünya prömiyerini orada yapacak. 

Kısa film neden Türkiye’de dikkat çekemiyor?

Türkiye’de kısa filmin değeri sadece kısa film çeken yönet-
menler tarafından biliniyor. Bunun sebebi ise bir sektörleşme, 
bir endüstrinin olmaması. Genelde yönetmenler ya ticari bir 
film yapmayı ya da arthouse film yapmayı tercih ediyor. Bu 
açıdan kısa film adına bir sektörleşme durumu yok. Kısa fil-
min değerini gerçekten en çok bilen filmin yönetmeni ve orada 
çalışan insanlar oluyor ama çok iyi bir kısa film çektiğinizde 
de gerçekten inanılmaz imkanlar önünüze açılıyor. Bunu her 
zaman söylerim uzun metrajda yakalayamazsınız bunu. İyi bir 
kısa film çekitğinizde dünyanın pek çok yerine gidip festivaller 
dolayısıyla gezebilirsiniz. Hatta Oscar’a aday adayı ya da kısa 
listeye kalabilirsiniz. Bu daha kolay. Uzun metrajda bu çok zor. 
Türkiye’de son zamanlardaki uzun metraj filmlere baktığmızda 
da yönetmenlerimizin o filmlerle çok  bir yere varamadığını 
görüyoruz. Film yapıyorlar ama önünde sonunda açtıkları yer 

  “Alice Müzikali”  
Disney Plus’ta
BKM, Zorlu PSM ve id İletişim ortak 
yapımcılığıyla 2019 yılında sahneye 
taşınan “Alice Müzikali” Disney Plus 
aracılığıyla sanatseverlerle buluşmaya 
hazırlanıyor. Lewis Carroll’un efsanevi 
eserinden uyarlanan, başrollerinde Sere-
nay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, 
Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve 
Dizdar’ın yer aldığı ve canlı olarak sah-
nelenmeye devam edecek olan müzikal 
10 Şubat’tan itibaren Disney Plus’ta!

  İstanbul işgalini 
anlatan sergi açıldı
Cumhuriyet öncesi İstanbul’un işgal yıl-
larını mercek altına alan “Meşgul Şehir: 
İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Günde-
lik Hayat, 1918-1923” adlı sergi, Beyoğlu 
Tepebaşı’ndaki İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü’nde 26 Aralık’a kadar ziyaret 
edilebilecek. işgalin askeri, sosyal ve 
kültürel boyutları ele alan sergi, Suna ve 
İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü’nde ziyaretçilerini bekliyor.

 Burhan Çaçan 
son yolculuğuna 
uğurlandı
Türk halk müziği sanatçısı 
Burhan Çaçan hayatını kay-
betti. 62 yaşındaki Çaçan’ın 
İstanbul’daki evinde öldüğü 
öğrenildi. Sabah yürüyüş 
yapmak için dışarı çıkan Bur-
han Çaçan’ın eve döndükten 
sonra rahatsızlanarak öldüğü 
belirtildi. Çaçan’ın kalp krizi 
geçirmiş olabileceği kaydedildi.

K I S A  H A B E R

  Jay-Jay Johanson 
yeniden Türkiye’de
Neslinin en etkili sanatçılarından 
Jay-Jay Johanson sahne adıyla 
bilinen Jaje Johanson, 2 konser 
ile yeniden Türkiye’ye geliyor. 
Büyüleyici ve melankolik sesi ile 
dikkat çeken İsveçli şarkıcı ve söz 
yazarı, 24 Şubat’ta Ankara’da Mil-
yon Performance Hall’da, 25 Şubat 
2023 gecesi ise İstanbul’da Dorock 
XL Fitaş Sahnesi’nde dinleyicisiyle 
buluşacak.

  Altın Küre’nin  
sahipleri belli oldu
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. 
Game of Thrones evreninde geçen devam 
dizisi House of Dragon’ın En İyi Drama dizisi 
ödülünü aldığı gecede Abbott Elementary 
En İyi Komedi/Müzikal dizisi ödülünün 
sahibi oldu. Efsanevi yönetmen Steven 
Spielberg’in imzasını taşıyan Fabelman-
lar Drama dalında En İyi Film seçilirken 
Colin Farrell’a En İyi Erkek Oyuncu ödülü 
kazandıran The Banshees of Inisherin filmi 
Komedi/Müzikal dalında En İyi film seçildi.

  Sinema CKM’ye  
geri döndü
Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kül-
tür Merkezi’nde (CKM) bulunan ve 
pandemi nedeniyle uzun süre kapalı 
kalan sinema salonları, CKM Sineması 
ismiyle kapılarını sinemaseverlere açtı.
Yapılan tadilat çalışmalarının ardından 
yeni yüzüyle sinemaseverlerle buluşan 
CKM Sineması’nın ziyaretçileri hem 
vizyon filmlerden oluşan seçkileri hem 
de Başka Sinema’nın özel gösterimle-
rini izleyebilecek.

“Söz”ün müziği

Müzik nihayetinde ritimdir. Berrak bir 
su gibi ağır ağır akar. Sesin büyüleyici 
etkisine karşı durabilmek zor. O halde 
melodiler, insan ruhunu ele geçiren o 
tutkulu perilerin hikâyesini anlatacak-
tır bize. Gelirler ve usulca teslim alırlar 
ruhunuzu. Uzaktan kulağımıza dolan, 
ete-kemiğe (sese-ritme) bürünmüş nota-
lar karşısında çaresiz kaldığımız anları 
hemen hatırlayabiliriz. Sarmaşık gibi her 
zerremizde dolaşarak parlayan ateşin, 
duygularımızın üstünde kurduğu o mut-
lak hakimiyeti hissedebiliriz. Melodi bunu 
yapar. Tesir gücünün çok yüksek ve doğru-
dan olmasıyla, müziğin tüm sanat dalları 
arasındaki yeri her zaman ayrıcalıklıdır. 
Bu ayrıcalıklı hal, müziğin ontolojik var-
lığı hakkındaki sözlerin de çıkış noktasını 
oluşturuyor. Sözgelimi Schopenhauer, 
müziği güzel sanatların bir dalı olarak 
bile görmeyerek, tasnifini “müzik sanatı 
ve güzel sanatlar’’ konumlandırması üze-
rinden yapar.

Müzik seslerin toplamıdır. Bu toplama 
eşlik eden sözler; müziğin cazibesini, 
dinleme hazzını ve etki gücünü artırır. 
Müziğin sözle birlikte anlamını bulduğunu 
söyleyebiliriz. Enstrümantal müziğin 
daha sınırlı bir alanda varlık göstermesi-
nin gerekçeleri de bu durumla ilintilidir. 
Söz-müzik bir eserin iki bileşeni olarak 
iş birliği yaptıkları alanda eşit düzeyde 
temsil bulur ve her ikisinin de parladığı 
anlar müzikalitenin zirvesini işaret eder. 
Pisagor’la başlayıp, romantik dönemi ve 
20. yüzyıl filozoflarını da kapsayacak 
şekilde, müzik felsefesi saf müzik (enstrü-
mantal) üzerinden yapılmış ve hatta bazı 
filozoflar, sözlerin, müziğin kendi dilini 
konuşmasını engellediğini söylemiş olsa-
lar da, ses-söz birlikteliği zamanı aşarak, 
çok başka bir saflığa erişmiştir. Müziğin 
bu yeni hali, insan ruhunu ele geçirecek 
kadar derin bir duyuşa kapı aralamayı 
başarmıştır. Vokalin gücüyle kendini 
doğuran büyülü kelimelerin, müziğin 
içinde notaların varoluşunu tetikleyerek, 
ses ile sözün ölümsüz birlikteliğini müj-
delediğini söyleyebiliriz. 

Müzik, kelimelerden taşarak kendi diline 
doğru kanatlanır. Sözün, müziğin diline 
pranga vurduğu ve saflığına halel getirdiği 
savının, genel bir müzikal evreni kapsa-
ması mümkün değil. Sözün kendi ritmi, 
şiirin doğal müziği vardır. İki müziğin 
mezcinden yeni bir müzik doğar. Dede Kor-
kut, elindeki kopuz eşliğinde yom verirken, 
sözün ritimli gücünü kullanır. Söz, kendi 
halindeyken bile müziğiyle var olur.  Şiir 
de zaten müziğin içinden konuşur. Ahmet 
Haşim, şairin dilini anlatırken şöyle diye-
cektir; “Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak 
için değil, fakat duyulmak üzere var olmuş, 
müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe 
yakın ortalama bir dildir.’’ Duyulmak üzere 
var olmanın anlamı. Söylenmesi, söylene 
söylene yaygınlık kazanması, sözün uça-
rak, müziğiyle kanatlanmasını işaret eder. 
Bu yüzden, kendi iç gerilimi ve ruhunda 
var olan ritmiyle şiir, dünya döndükçe 
müzisyenlerin, bestekarların ve yorumcu-
ların ilgisine mazhar olacaktır. Sözün en 
yüksek formu sayılan şiir, her defasında/
her dile geldiğinde yeni bir müzik doğurur. 
Söz, müziğini bulur.

S İ N E M A

  Sektör, sektöre dahil oldukça öğreniliyor

Filmlerinizde özgün bir dil yakalayabilen yönetmenlerdensiniz. Bu yola girmek isteyen genç 
yönetmen adaylarına özgün olma, kendi dilini bulabilme noktasında neler tavsiye edersiniz?

Benim kendi bir dilim var mı, yok mu ben onda henüz emin değilim. Bir arayış içerisindeyim. 
Genelde yönetmen ya da ilk kısa filmini çekecek yönetmen adayları çok acele ediyor. Filmlerimin 
uluslararası festivallerde gösterilmesi ödül almasını başarı olarak algılayacaksak eğer bu aşa-
maya gelmem yaklaşık 7 senemi aldı. Aslında bu bir süreç bu sürecin farkında olmak lazım. Çok 
sonuç odaklı gitmemek lazım. Bir film çekelim o film hemen Cannes’a gitsin piyasaya çıkayım 
gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü sektör, sektöre dahil oldukça öğreniliyor. Hatta Derviş 
Hocamın çok güzel bir sözü vardı. “Sinema proje yaptıkça öğrenilir.” derdi. Ne kadar çok proje 
yaparsanız o kadar çok sinemayı öğrenirsiniz, algılarsınız. Yılmadan, bıkmadan, yavaş yavaş ilki 
olmayacaksa ikincisi olur, ikincisi olmazsa üçüncüsü olur ama mutlaka olur eğer sizin hedefiniz 
belliyse. Bu bir süreç, sonuç odaklı değil süreç odaklı gidilmeli.

  Dünyada kısa filmleri tek görünür kılabileceğimiz yer festivaller

Bu doğrultuda festivallerle kısa filmleri ilişkilendirmek çok önemli olsa gerek. Yönetmenler için nasıl bir önemi var bu festivallerin?

Dünyada kısa filmleri tek görünür kılabileceğimiz yer aslında festivaller. Çünkü Avrupa’da televizyonlar ya da dijital platformlar çok fazla kısa 
film alıyorlar ama Türkiye’de böyle bir imkan yok. Bir film çektiğinizde festivalleri öncelemeniz gerekiyor ama öncelerken büyük festivallere 
dikkat etmek gerekiyor. Keza bizim Clermont-Ferrand’a dünya prömiyerini yapmak istememizin sebebi dünyanın en büyük kısa film festivali 
olması. Mesela 2020 yılında “Servis”i örnek verecek olursam 170 bin kişi filmi izledi toplamda. Türkiye’deki tüm festivalleri de toplasanız 
bu kadar büyük bir sayı çıkmaz. Bu yüzden bu kadar büyük bir festivalin önemi bizim için çok büyük. Bu büyük festivallerde yarıştığınız 
zaman filminize bir dağıtımcı bulma imkanı elde ediyorsunuz ya da filminizin yurt dışındaki kanallara satış olanağı ortaya çıkıyor. Çünkü 
oranın kısa film market bölümü aslında dünyanın en önemli marketi. Film profesyonelleri, kanallar, yapımcılar v.s. hepsi markete geliyor 
ve siz onlarla birebir görüşüyorsunuz. Festivallerin kısa filmciler için böyle bir önemi var ve aslında bizim için bir zorunluluk diyebilirim. 
Bir kısa film çekip festivalde göstermediğiniz takdirde çok bir anlamı kalmıyor.

Yönetmen Ramazan 
Kılıç’ın yeni kısa filmi 
“Tarihte Yaşanmamış 
Olaylar” Clermont-Fer-
rand Uluslararası Kısa 
Film Festivali’nde prö-
miyer yapacak. Biz de 
kendisiyle Türkiye’de 
ilk kez kurulan Mesut 

Uçakan Kısa Film ve Belgesel Salonu’nda gerçek-
leşen kısa film gösterimleri öncesinde bir araya 
geldik. “Penaber”, “Miğfer” ve “Servis” filmlerin-
deki sinematografisinden, kısa filmle festival 
ilişkilerine dair detaylardan, kısa film endüstri-
sinden ve “Tarihte Yaşanmamış Olaylar”ın festival 
sürecinden konuştuk. 

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

Yönetmen Ramazan Kı-
lıç: Türkiye’de kısa filmin 
değeri sadece kısa film 

çeken yönetmenler tarafından bili-
niyor. Bunun sebebi ise bir sektör-
leşme, bir endüstrinin olmaması. 
Genelde yönetmenler ya ticari bir 
film yapmayı ya da arthouse film 
yapmayı tercih ediyor. Bu açıdan 
kısa film adına bir sektörleşme du-
rumu yok. Kısa filmin değerini ger-
çekten en çok bilen filmin yönetme-
ni ve orada çalışan insanlar oluyor 
ama çok iyi bir kısa film çektiğiniz-
de de gerçekten inanılmaz imkan-
lar önünüze açılıyor.

Kısa filmin değerini 
sadece yönetmenleri 
biliyor

ya Adana Altın Koza Film Festivali ya Antalya 
Altın Portakal Film Festivali ya İstanbul Film 
Festivali oluyor. Türkiye’de kalıyor aslında o film. 
Kısa film bundan daha avantajlı. Siz iyi bir kısa 
film yaptığınızda, evrensel bir hikâye anlattığı-
nızda; Türkiye sınırlarını aşıyor bu film. Bunu 
bilen yönetmenler kısa filme çok daha fazla değer 
ve önem veriyor. 

Penaber”, “Miğfer” ve “Servis” filmlerinizde 
kendi dilini yakaladığınızı görüyoruz. Tabii 
hikâye seçimi de çok önemli bir nokta. Hikâye-
leri seçerken neler sizin için ayrıştırıcı oluyor?

Aklıma ilk bir fikir geliyor, o fikir de beni cezbe-
diyorsa yerimde duramıyorum. Bunu “Evrensel 
bir şekilde anlatabilecek miyim?” ya da “O hikâye 
evrensel bir hikâye mi, çok yerel kalıyor mu?” 
buna çok dikkat ediyorum ve hikâyelerimi öyle 
seçiyorum. Temelde yazarken daha çok çocuk-
luğuma dönüyorum. Saydığınız filmlerde benim 
çocukluğumdan bir şeyler mutlaka var. Dolayı-
sıyla o fikir geldiğinde önce bir çocukluğuma 
dönüyorum. Orada o hikâyeyi araştırıyorum 
ona benzer bir şey var mı ya da orada o fikre 
dair bir hikâye oluşturabileceğim bir materyal 
var mı diye. O da yeterli olmuyorsa o fikirle ilgili 
ona uygun kitaplar ve filmler okuyup, izliyo-
rum. Hikâyeye dair bir şey bulabilir miyim diye. 
Temelde anlattığım hikâyeler sosyal bir meseleye 
değinip değinmemesi noktasında ayrışıyor.

Kısa film çekerken ki misyonunuz nedir? Nasıl 
tanımlarsınız?

Yönetmen olarak bir şey anlatıyorsun ama bu 
anlattığın şey aslında ne kadar faydalı ya da top-
lumla ne kadar iç içe. Benim için aslında böyle 
bir şey. Bu çok önemli çünkü ben de bir birey ola-
rak yaşadığım toplumdaki aksaklıkları görünce 
bunu kendi yaptığım sanatın içine dahil etmeyi 
seviyorum. Aksi takdirde nolur bilmiyorum. Bir 
sanatçının görevi toplumunu anlatmak gibi bir 

şey de değil demek istediğim. Kendi tarzım böyle. 
Bunları filmlerimde anlattığımda aslında benim 
hoşuma gidiyor. İzleyen insanlar da filmleri izle-
dikten sonra “Aa evet gerçekten böyle bir mesele 
varmış, eskiden böyleymiş.” diyebiliyor, o beni 
çok mutlu ediyor açıkçası. Yani insanlar filmle-
rimi izleyince bir şeyler kazandırabiliyorsam ya 
da hafif düşündürebiliyorsam şeklinde bir mis-
yonum var diyebiliriz.

Derviş Zaim okul yıllarından hocanız. Hem sizin 
hocanızla olan ilişkiniz hem bu alandaki hoca 
öğrenci ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz?

Ben İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Sinema 
ve Edebiyat okudum. Derviş Hocam da benim 
sinema bölümünden hocamdı. Yaklaşık 6-7 
sene hocalığımı yaptı. Derviş Hoca’dan ben çok 
şey öğrendim. Hiçbir setinde çalışmak  nasip 
olmadı ama derslerde anlattığı meselerden çok 
şey öğrendim. Filmlerimi çektikten sonra kurgu 
aşamasında Derviş Hoca’ya gösteriyordum ve o 
aşamada bana önemli notlar söylüyordu. Genel-
likle çoğu öğrenci arkadaşım Derviş Hoca’yı çok 
acımasız olduğu için bu konularda sevmiyorlardı 
ama Derviş Hoca’nın söylediği o şeyler sinema 
kariyerimde önemli etkisi olan şeyler. Genelde 
siz ilk filminizi yazdığınızda,  çektiğinizde 
ya senaryoya aşık oluyorsunuz ya çektiğiniz 
sahneye aşık oluyorsunuz. Derviş Hoca’dan o 
sevdiğiniz sahneleri nasıl kesebileceğimi eğer 
filme hizmet etmiyorsa onu atıp kesmeyi çok 
iyi öğrendim. Dolayısıyla o öğrendiğim şeyleri 
de kendim filmlerimde uyguluyorum. 

Senaryo mutfağınızda neler var?

Fikirler var, bir kısa film hikayesi var, bir de uzun 
metraj film hikayesi var. Ama hangisine önce-
lik vereceğim şartlarla da ilgili bir şey. Fonlama 
süreciylede ilgili bir şey. Aslında kısa film ve 
uzun metraj filmi aynı anda götürmek istiyorum 
eş zamanlı olarak. Artık hangisi fonlanırsa. Bildi-

ğiniz gibi uzun metraj çok uzun bir süreç yaklaşık 
bir 4-5 senenizi alan bir süreç. Ben 4-5 sene 
sadece bir filme vakit ayıramam diye düşünü-
yorum. Kendi karakterim de yerinde duramayan 
biri olduğu için araya 1-2 kısa film mutlaka sıkış-
tırırım. Yani aslında uzuna çalışırken senaryo 
aşamasını hazırlarken uzun metrajın o arada da 
kısa filmler çekmeyi düşünüyorum.  

  Burada kısa film ve belgesele 
alan açılıyor

Türkiye’de bugün ilk kez Esenler Belediyesi 
tarafından kurulan Mesut Uçakan Kısa Film 
ve Belgesel Salonu’nda filmlerinizi izledik. 
Bu salonu kısa film alanına verilen bir değer 
kapsamında görecek olursak, siz neler söy-
lemek istersiniz?

Bence çok önemli. Çünkü daha önce Türki-
ye’de kısa filme özel kurulan bir salon yok. 
Genelde bizim sinemalarımızda var ama 
onlar uzun metrajda gösteriyorlar ya da uzun  
metrajın gölgesinde kısa filmler gösteriliyor. 
Esenler Belediyesi’nin burada yaptığı kısa 
film ve belgesele alan açmak ve onları burada 
izleyiciyle buluşturmak. Bu çok güzel bir şey. 
Bunun yanında da aslında bu gösterilen film-
lere telif vermek de ayrıca güzel bir şey. O 
yüzden ben çok teşekkür ediyorum. Umarım 
bunun bir devamı da olur. Sadece kısa film 
yönetmenleri filmlerini seyirciyle buluş-
turma fırsatı bulup seyirciyle bir bağ kurar 
ve yaptıkları, emek verdikleri filmlerden de 
para kazanırlar. 

Merve Tuç ve Ramazan Kılıç

Ramazan Kılıç

GÜ V E N  A D I GÜ Z E L
g.adiguzel@litrossanat.com 

4 5

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



  Tanpınar’ın karakterleri 
yapay zekayla canlandı
Usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar, 
vefatının 61. yılında Dr. Kadir Topbaş 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir ser-
giyle anıldı. Görsel sanat yönetmeni ve 
Lot uzmanı Gökhan Genç’in Türkiye’de 
ilk olan “Bir Hayalin Kurgusu” sergisi ile 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayar-
lama Enstitüsü kitabındaki karakterlerin 
yapay zeka ile betimlenmesi ve görselleş-
tirilme çalışmaları sergilendi. 

  18 film, Berlin  
Film Festivali’nde
Bu yıl 16-26 Şubat tarihlerinde 
73’üncüsü düzenlenecek 
olan Berlin Film Festivali’nde 
(Berlinale) 18 film, “Altın Ayı” 
ödülü için yarışacak. Festival 
16 Şubat’ta ABD’li yönetmen 
Rebecca Miller’in  “She Came 
to Me” filmiyle başlayacak.

 “Hikâye Armağanı” 
sahiplerini arıyor
Sait Faik Abasıyanık anısına Darüşşafaka 
Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları işbirliğiyle düzenlenen “Sait Faik 
Abasıyanık Hikaye Armağanı”na başvu-
rular alınmaya başladı. bu yıl 69’uncusu 
gerçekleşen ve her yıl bir öykücüye verilen 
armağanın jürisi ise Doğan Hızlan (Baş-
kan) Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. 
Jale Parla, Beşir Özmen, Metin Celal ve Jale 
Özata Dirlikyapan’dan oluşuyor.

K I S A  H A B E R

Bugün geçmişe dönüp baktığınızda yaşama 
kazandırdığınız eserler size nasıl hissettiri-
yor? 

Günler süren emeğin sonunda yaptığım ürünleri 
birilerinin taşıdığını görmek insana tarifsiz bir 
his veriyor. Yıllar önce yaptığım sandaleti tram-
vayda giderken bir turistin ayağında gördüm.  
Eserinizi veya yapılmasına vesile olduğunuz 
eserleri birinin üzerinde gördüğünüz zaman her 
model birbirinden farklı olduğu için ilk bakışta 
tanıyorsunuz. Bazı ürünlerimi dizilerde görüyor, 
gurur duyuyorum. Aradan geçen yıllarda insan-
ların bir zanaatı öğrenmesine vesile olmak 
size yetiyor. O kişi öğrendiği zanaatla ekme-
ğini kazanıyor. Mesela dünyada 5 tane olan bir 
ayakkabı modelim var, bu ayakkabıların kimde 
olduğunu ben biliyorum ve bu yaptığım işi iç 
dünyamda da çok özel hale getiriyor. Ürünün 
tasarımı bana ait, derileri kesip işlediğim ayak-
kabının kimler tarafından giyildiğini bilmek de 
çok güzel. O 5 ayakkabıdan biri şu an Alman-
ya’da, diğeri Çatalca’da, bir diğeri, Balat’ta biri de 

bir yönetmenin koleksiyonunda. Son örnek ise 
bende. El emeği ürün yapmak, evladınız büyüse 
de arkasında durmak gibi.  Ürünü takip etmek, 
nerede olduğunu, değer veren kişilere ulaştığını 
takip etmek, bu hisler çok özel. 

Deriden bir ürün nasıl elde ediliyor, işin püf 
noktası neresi? 

Her el emeği ürün gibi deriden ürün elde etme-
nin en önemli noktası hayal etmek, tasarlamak. 
Üzerinizde taşıyacağınız ürünü tasarladıktan 
sonra kalıp çıkarıyoruz. Daha sonra o kalıp doğ-
rultusunda deriyi kesiyor, yapıştırıyor, deliyor 
ve dikiyoruz. Metal veya ahşap materyallerle 
süsleyebiliyorsunuz. Bir dönem hayvan kemik-
leriyle ürünleri süslüyordum, sonra çakıl taşları, 
deniz kabukları da süslemede önemli birer araç. 
Ham deride ise boyama süreci var. Bu deriler 
vaketa, meşe palamudu ve kızıl ağaçla işlem 
görüyor. Ben ürünün doğal yoldan elde edil-
mesini seviyorum. Yani işlenmiş deriden daha 
çok seviyorum.  Ürünün üzerini istediğiniz gibi 
motiflerle süsleyebiliyorsunuz, çiziyorsunuz, 
dövüyorsunuz.  Ayrıca kabartma rölyef yapa-
biliyorsunuz. Bir parça deriden 3 boyutlu dans 
eden bir kız veya koşan bir at yapabiliyorsu-
nuz. Hiçbir makine kullanılmadan elde edilen 
ürünler, dünyada bir tek size ait, size özel oluyor. 

  Boğa derisi sehpaya dönüştü

Bir ürünün gerçek deri olup olmadığını nasıl 
anlarız?  

Alışveriş sırasında hemen hemen herkesin 
ortak bir sorduğu şey ‘gerçek deri nasıl anlaşı-
lır’ oluyor. İlkel bir yöntem belki ama dilinize 
değdirdiğinizde derinin gerçek olup olmadığını 
anlıyorsunuz. Tabii deriyle haşır neşir olan 
kişiler deriye baktığında bile anlıyor. Ürünün 
arkasını çevirdiğinizde suni derilerde kumaş 
gibi dokuma izi vardır ama gerçek deride tiftik-
lenmiş bir görüntü olur. Piyasadaki ürünlerin 

artık birçoğu maalesef gerçek deri değil. Aslına 
bakarsanız çöpe gidecek atık malzemelerden, 
dünyada bir tane kişiye özel ürün çıkarmak geç-
mişe iz bırakmak anlamına geliyor. Bir gün yurt 
dışından boğa derisi gelmişti. Derinin üzerinde 
ok izleri vardı. Ben o deriden sehpa yaptım, 
üzerine de boğa ve matador resmi çizdim. Ok 
izlerine dokunmadım. Boğa matadorla güreş 
sırasında o ok darbeleriyle öldü belki ama bir 
sehpa olarak bizimle yaşamaya devam ediyor.

  Türkler pratik, Avrupalılar kuralcı 

Uzun bir süredir öğrenci de yetiştiriyorsunuz. 
Acaba öğrenme kabiliyeti farklılık gösteriyor 
mu?  

Avrupa Birliği projesi çerçevesinde İtalya, 
Belçika, Fransa, İspanya, Macaristan, Rusya, 
Hollanda, Almanya gibi farklı ülkeden yabancı 
öğrencilere dersler verdim. Şu an Caferağa 
Medresesi ve Birlik Vakfı’nda deri tasarımı ve 
işlemeciliği üzerine eğitim veriyorum. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı sanatçı kartı sahibiyim. Yıllar 
önce Mercan’da bir atölyem vardı, bu öğrenci-
lere atölyemde ders vermiştim. Aradan yıllar 
geçti ama hala öğrencilerimle iletişim halin-
deyim. Avrupalı öğrencilerle Türk öğrenciler 
arasında gözle görülür bir fark var. Biz toplum 
olarak çok pratiğiz, bir sorun olduğunda hemen 
çözüm üretebiliyoruz. Ancak Avrupalılar öyle 
değil, daha sistemli ve kuralcılar, bu nedenle 
pratik düşünme yetenekleri bizimki gibi değil.

  Objeye yaşam katıyoruz 

Deri nasıl 3 boyutlu esere dönüşüyor? 

Deriden 3 boyutlu eser yapmayı Akif Şenoğlu 
hocamdan öğrendim. Kendisi bu konuya yılla-
rını vermiş birçok ülkede çalışmalar yapmış bir 
isim. Akif hocadan ders alan ve onun ekolünü 
sürdüren az kişiden birisiyim. Deriyi  rölyefle 
buluşturan 3 boyutlu çalışmalar beni her zaman 
etkiledi. Bunlar bazen masal kitapları olabilir 
bazen bir padişahın tablosu. Düz bir objeden 
yaşayan, içine yaşam katılan bir objeye dönü-
şüyor.  Son dönemde insanlar kullandıkları 
ürünlerin daha nitelikli olmasını istiyor ve 
deriye de bu nedenle bir yönelim var. Doktor-
lar, öğretmenler, mimarlar hatta emekliler, 
deri ile uğraşarak mutlu oluyor. Deri canlı bir 
organizma olduğu için ona dokunmak, ondan 
bir ürün elde etmek ki kazanca da dönüşüyorsa 
güzel bir his. 

  Sabır, sebat ve istikrar... 

Bir sanat dalını icra etmek için yetenek tek 
başına yeterli mi? 

Aradan geçen yıllarda öğrendiğim bir şey var 
ki, bir sanat dalıyla ilgilenmek için özel bir yete-
neğe o kadar da ihtiyaç yok. Tamamen sabır, 
sebat ve istikrar gerekiyor. Öğrenmek, ürete-
bilmek, hayal edebilmek için dahi sabretmek, 
kararlı olmak ve gayretli şekilde çalışmak 
gerekiyor. Sanatçı yetenekli doğabilir ama 
tembel ise sebat etmiyorsa bir santim dahi yol 
alamıyor.

  Marvel’dan Stan Lee’ye 
özel belgesel
Marvel, Stan Lee’nin 100’üncü doğum 
gününde Disney Plus üzerinden yayınla-
nacak belgeselin ilk tanıtım fragmanını 
paylaştı. Stüdyo, Spider-Man, X-Men, Iron 
Man, Thor, Hulk, Black Widow,Spider-Man, 
X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow 
gibi pek çok kurgu karakterin yaratıcısı; 
Marvel’ı Marvel yapan efsanevi çizgi 
roman yazarı Stan Lee için Marvel’dan 
özel bir belgesel geleceğini duyurdu.

  TRT, 3 dalda  
Oscar’a aday
TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni 
(Triangle of Sadness)”, bu yıl 95’incisi 
düzenlenecek Akademi Ödülle-
ri’nde,  En İyi Film,En İyi Yönetmen 
ve En İyi Orijinal Senaryo Oscar’ına 
aday gösterildi.  “ Akademi Ödülleri”,  
TRT’den yapılan açıklamaya göre 
bu yıl 12 Mart’ta Los Angeles’taki 
Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştiri-
lecek törenle sahiplerini bulacak.

  “Mecidiye Köşkü” 
ziyarete açıldı
Topkapı Sarayı’nda bulunan 164 yıllık 
Mecidiye Köşkü ziyarete açıldı. Sultan 
II. Mahmut’un oğlu Sultan Abdülmecid 
tarafından 1858 yılında Topkapı Sarayı 
avlusunda inşa edilen son yapı olma 
özelliği taşıyan ve dönemin önemli 
mimari Sarkis Balyan’a yaptırılan 
Mecidiye Köşkü, iç ve dış cephelerinin 
aynı dönemde inşa edilen Dolmabahçe 
Sarayı’na benzerliği ile biliniyor.

Bütüncül bir  
memleket panoraması:  
Deliliğe Zarif Bir Giriş 

Güncel edebiyatı takip eden okur yazarlar ara-
sında bir heyecan ve motivasyonu diri tutmaya 
devam eden ödüller, küçük grubunda yaydığı etki 
bakımından oldukça önemli. Ocak ayı başlarında 
açıklanan 2022 Haldun Taner Öykü Ödülü Nota-
Bene Yayınları’ndan çıkan Deliliğe Zarif Bir Giriş 
adlı eseriyle Burçe Bahadır’ın oldu. 

On iki öyküden oluşan Deliliğe Zarif Bir Giriş 
toplumun hemen hemen her noktasından yer 
verdiği kahramanlarla bütüncül bir memleket 
panoroması oluşturmuş. Işıklı Kulenin Dibi 
Kavun adlı ilk öyküsüyle kitap Ankara’nın uzak 
tepelerindeki bir gecekonduya açılır. Eşini kay-
betmiş, kızını doğru düzgün bir eve gelin etmek 
isteyen, oğlu liseyi terk etmiş bir kadını; kızına 
görücüler geleceği akşamın sabahında bütün 
gerginliğiyle görürüz. Evde neyi düzeltse eksik 
kalmakta, kızında neyi güzelleştirmek istese 
eğreti durmakta, çatılardan inmeyen oğluna 
bir türlü laf anlatamamaktadır. Pazar parasını 
kaybeden oğlanın akşamki misafirlere meyve 
bulmak için yan gecekondunun bahçesinden 
koparmaya çalıştığı kavunla verdiği mücade-
lede bir hayat mücadelesini de görürüz. Kavunu 
koparmanın, hayattan bir şeyler koparmanın 
hep bir savaşı gerektirmesi ve o sahnede yaza-
rın kurduğu gerilim daha ilk öyküde içine alır 
okuru. Gerilimlerin bütün trajikliğine rağmen 
dil oldukça sıcaktır. Acıya karşı okurdan yanadır 
yazar. Umutsuzluğa düşmemize izin vermez ve 
o dünyayı kendi dinamikleri ile yumuşatır. Kay-
bedecek hiçbir şeyi olmayanların hafifliği, tüm 
sertliklere rağmen rahatlatıcıdır. Kitap boyunca 
devam eder bu dil. Deliliğe Zarif Bir Giriş öyküsü 
de bu atmosferin başarıyla kurulduğu öykülerden 
biridir. Üniversite bitirmiş ama mahalledeki lise-
den tanıştığı işsiz sevgilisinden kopamayan genç 
kız evlenmiş, üstüne bir de erkenden anne olmuş-
tur. Bebekle bağ kuramaması, kocasının uzaklığı 
onu iyice yalnızlaştırır. Annesi, kayınvalidesi gibi 
yakınındakiler de sürekli onu yermekte, böylece 
kadın beceriksizlik, değersizlik duygularına git-
tikçe gömülmektedir. Topluma göre bir delirme 
sayılacak ama kadını iyileştiren bir sürece, Burçe 
Bahadır’ın acıya gülümseten dilinden şahit olu-
ruz. Diz Yaması da benzer bir değişme sürecini 
kırk yıl öncenin toplumsal kodlarıyla vermesi 
bakımından önemli bir öyküdür.

Bir Titreme’de mecburi hizmetini yapan genç 
bir kadın doktorun otoriteye rağmen sergilediği 
insaniyeti, Son Kale’de savaştan kaçıp burada 
bir düzen kurmaya çalışan mültecinin maruz 
kaldığı kötülüğü, Prenses Diana’nın Ahı’nda 
evlenip kendini kurtarmaya çalışan kadının 
içine düştüğü sorunları, Kara Konçlu Koncolos’ta 
Karadeniz’in bir köyündeki küçük bir çocuğun 
korkularını, Çile Bülbülüm’de hırsızlıktan başka 
meslek bilmeyen ve evlerine para götürmek 
zorunda kalan kadınları, Gelmiş Geçmiş Bütün 
Sevecen Dedeler’de bir insanın birbirine çok uzak 
yüzlerini, İstirham Ederim’de bir türlü düzen tut-
turamayıp karısının ve iki çocuğunun evi terk 
etmesine sebep olan adamın kırılgan ruhunu, 
Kurt Pençesi’nde kardeş gibi büyüyen bir gelin 
kayınbiraderin artık karı koca olmak zorunda 
kalmasının gerilimlerini, Giderim’de ömrünün 
sonbaharında ve kimsesizlikten çürüyen bir ev 
kadınının sıkıntılarını görürüz. Yazarın dili ise 
tüm bu dertlerin üzerinde bir şefkat ve merhamet 
şemsiyesi oluşturmuşçasına, hem onlardan hem 
de okurdan yana ışıldar. 

Burçe Bahadır, Deliliğe Zarif Bir Giriş,  
NotaBene Yayınları, 2021.

K Ü L T Ü R  S A N A T

GÜ L H A N  T U B A  Ç E L İ K
g.celik@litrossanat.com 

  Atık deriden,  
sanat eserine yolculuk 

Bir parça deri nasıl esere  
dönüşüyor? 

Bazı dericilerin atölye ve mağazalardan 
topladığı atık derileri alarak çalışıyo-
rum. İstanbul’un bazı noktalarında 
satılan derileri biz de kilo işi alıp ürüne 
çeviriyoruz.  Arkası keçe önü deri yelek, 
kırkyama çanta, küçük anahtarlıklar 
kısa sürede yapılabiliyor. Pek çok sanat 
dallarından eğitim almış biri olarak 
söyleyebilirim ki, derinin diğer sanat 
dallarına göre hızlı paraya çevrilebilme 
gibi bir özelliği var. Çanta, ajanda, tablet 
kılıfları, saat kordonları yapıldığında 
kısa sürede alıcı bulabiliyor.

  İki destekçim annem ve 
çocuklarım

Sanat yaşamınızı etkileyen insanlar 
oldu mu? 

Yaşamım boyunca beni maddi ve 
manevi anlamda en çok annem destek-
ledi. Çok bilinçli değildi belki ama her 
koşulda yanımda durdu. O olmasaydı 
bugünlere gelemezdim.  İkincisi ise 
çocuklarım. Bu işler için koştururken 
onların zamanından çaldım. Bugünkü 
aklım olsa onlara daha fazla zaman 
ayırırdım. Çocuklar büyüyorlar ve bir 
daha çocuk olamıyorlar. O günleri özlü-
yorsunuz, onlardan özür diliyorum...

sanat eserine  
dönüşüyor

Atık deriler ilmek ilmek işlenip 

AY B İ K E  E R O Ğ LU
a.eroglu@litrossanat.com 

Atölye ve mağazalarda kullanılmayan atık derileri, kişiye özel sanat ese-
rine dönüştüren Deri Tasarımı ve Saraciye Eğitmeni Fatma Menteş, bugün 
30 yıllık bir sanat serüveninin mirasçısı. Deriyle küçük yaştan itibaren haşir 
neşir olmaya başlayan sanatçı, daha çocuk sayılacak yaşta babasının deri 
atölyesindeki artık derilerden bebeklerine kıyafet dikmeye başlıyor. Aradan 
geçen 30 yıllık sürede, resim, tezhip, rölyef ve çini gibi sanat dallarını öğrenip 
deriyle birleştiriyor. 

Deriyle ilk kez nasıl tanıştınız? Bu sanat, yaşamınızı 
nasıl etkiledi? 

D
eriyle ilk temasım ailede kuruldu. 
Babam ayakkabı ustasıydı, abim 
ise iyi bir deri tasarımcısıydı. 
Çocukken bebeklerime, baba-
mın tabakalarından deri keserek 
kıyafet dikerdim. Onlar bundan 
o yıllarda habersizdi ama şimdi 
verdiğim zararı anlayabiliyorum. 

Bazen derileri ziyan ettiğim olurdu ama bebekleri-
min kıyafetleri hep deridendi. Daha sonra eşim de 
deriyle uğraştı. Yani işin özeti hep derinin içindeydim. 
El becerisi olan bir çocuktum, sanatı sevdim. 30 yılı 
aşkın süredir hem öğrencisi olduğum hem de öğrenci 
yetiştirdiğim sanat yaşamımı, kendini keşfetme 
yolculuğu olarak tanımlıyorum. Arayış içindeyken, 
sanatta kendi yolumu buldum. 

  Farklı sanatları deriyle birleştirdi 

Derinin yanı sıra farklı sanat dallarıyla da ilgilen-
mişsiniz. Peki bu dalların size nasıl katkısı oldu? 

Tasarımın yolunun renklerden geçtiğini düşüne-
rek ilk önce resme yöneldim. Karikatür Müzesi’nde 
resim dersi, yaklaşık 7 yıl Dilek Yerlikaya’dan tez-
hip, Gagavuz Türkü Dimitri Savastin’den 7 yıl resim, 
son 5 yıldır da Fatma Şan’dan çini tasarım dersleri 
alıyorum. Farklı sanat dallarından öğrendiklerim, 
çocukluk hayalim olan deri sanatına çok katkı 
sağladı. Şimdilerde resim, tezhip ve çiniyi deri ile 
buluşturuyorum.  Hiç resim dersi almamış birinin deri 
üzerine uygulama yapması zor. Ama tekniği bildiğiniz 
zaman daha bilinçli hareket ediyorsunuz. Çünkü deri 
boyamak sulu boyadan daha zordur, resim öğretmeni 
bir öğrencim, teknikleri bilmesine rağmen boyarken 
baya zorlandığını söylemişti. Mesela porselen üze-
rine işlediğim küçük figürleri aksesuar olarak deriyle 
birleştiriyorum. Deriye değerli taş koyarak bileklik 
yapıyorum. Örneğin bir çantanın üzerine çeşitli 
motifler veya kız kulesi tasarımı yapıyorum, bunlar 
ülkemize gelen turistlerin hatıra olarak satın alacağı 
güzel ürünlerden oluyor. Tabii bu ürünlerde birkaç 
sanat birleşmiş oluyor. Deri ile yelekten hırkaya, 
tabaktan aksesuara pek çok farklı ürün yapılabiliyor. 
Tamamen hayal gücünüze bağlı. Toplumda insanlar 
yalnızca ayakkabı ve çanta alırken, ‘hakiki deri mi 
acaba’ diye düşünse de aslında bununla sınırlı değil. 
Deri dersi alan öğrencilerim ayakkabı ve çanta yapı-
mında kullanılan derilerden arta kalan atık derileri 
değerlendirerek yepyeni ürünler elde ediyor.  Hem az 
maliyetli hem de geri dönüşümle doğaya katkı sağlı-
yoruz. Atık derilerden yeni ürün elde etmek, normal 
şartlarda çöpe gidecek bir parçayı kolye, bileklik ola-
rak üzerinizde taşımak anlamına geliyor. 

30 yılı aşkın 
süredir deri 
tasarımı ya-

pan Saraciye Eğitme-
ni Fatma Menteş, atık 
derileri değerlendirerek 
yepyeni ürünler elde 
ediyor. Farklı sanat dal-
larını deri ile buluşturan 
sanatçı, “Atık derilerden 
yeni ürün elde etmek, 
normal şartlarda çöpe 
gidecek bir parçayı kol-
ye, bileklik olarak üze-
rinizde taşımak anla-
mına geliyor. Bir parça 
deriden 3 boyutlu dans 
eden bir kız veya koşan 
bir at yapabiliyorsunuz. 
Hiçbir makine kullanıl-
madan elde edilen bu 
ürünler, geri dönüşümle 
doğaya katkı sunarken, 
dünyada bir tek size ait, 
size özel oluyor” diyor. 

Fatma Menteş

Fatma Menteş ve Aybike Eroğlu
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Velhasıl…

Tartışmaya konu olan Türkçe edebiyat, Yerli edebiyat ya da Türkiyeli ede-
biyatı gibi tabirlerin siyasi ve ideolojik bir alt yapısı olduğu açıkça ortada. 
Soruşturmamızda görüşlerine yer verdiğimiz ülkemizin saygıdeğer editör, 
yazar, çevirmen ve akademisyenlerimizin ortak odak noktaları Türk 
edebiyatına karşı takınılan negatif tutumun diğer ulusların edebiyat-
larına karşı takınılmaması ve siyasi niyetlerle mantık hatası yapılarak 
yanlış yönlendirme yapılması ve tavrın genel anlamıyla bilimsel olma-
ması durumu... 

E D E B İ Y A T

E
debiyat mahfillerinde, neşriyat 
dünyasında sık sık gündem 
olan Türk edebiyatı-Türkçe 
edebiyat tartışması yeni yılın 
ilk günlerinde Boğaziçi Üni-
versitesi’nin kütüphanesinde 
bölüm başlıklarına “İngiliz 

edebiyatı”, “Fransız edebiyatı”, “Alman edebi-
yatı”, etiketleri asılırken “Türk edebiyatı” yerine 
“Türkiyeli” etiketinin yapıştırılması ve köklü 
yayınevlerinin “Türk edebiyatı” yerine “Türkçe” 

veya “Yerli” edebiyat tabirlerini kullanmaları üzerine, şair Kaan Eminoğlu ve 
yazar Onur Caymaz sosyal medyadan tepki gösterdiler. Onur Caymaz, “Türk edebi-
yatına Türkçe edebiyat diyen yayınevlerini boykot ediyor, yayınladıkları kitapları 
satın almıyor; bu tavrı takınan dergi vb. yayınlara ürün göndermiyorum...” dedi, 
boykot başlattı. Şair Kaan Eminoğlu ise “Türk edebiyatı” diyemeyen ve bunun 
yerine alternatif tabirler kullanan ancak yabancı edebiyat eserleri için “İngiliz 
Romanı, Rus yazar, Alman şiiri” gibi ifadeler kullanan yayınevlerinin listesini 
paylaştı. Bir aya yakın zamandır mesele gündemden düşmedi. Edebiyatçısından 
tarihçisine, dilbilimcisinden yayıncısına, öğrencisinden akademisyenine kadar 
çok sayıda vatandaş sosyal medya platformları ve başka vasıtalarla meseleye 
dâhil oldu. Boykot edilen yayınevleri, bu yayınevlerinin yazarları ve yayınevleri-
nin politikasını destekleyen birçok kişi de kendi zaviyelerinden duruma açıklık 
getirmeye çalışarak Türkçe edebiyat tezlerini savunmaya devam ettiler ve yayı-
nevleri herhangi bir geri adım atmadı. Dünyaca ünlü tarihçimiz Prof. Dr. İlber 
Ortaylı da köşesinden konuya dâhil oldu: “Türkçe kaleme alınan veya terennüm 
edilen edebiyata Türk edebiyatı denir. Avusturya’nın yazdıkları Alman edebi-
yatına, Belçikalı ve İsviçrelilerin yazdıkları da Fransız edebiyatına girer. Yine 
Avrupa dillerinde Française, English veya Deutsch kelimesi hem lisanı ifade 
ediyor hem de o dildeki eserlerin ve kimliğin sıfatı oluyor. Galiba bu çakallığı 
yapanlar Türkçe ve Türk edebiyatı ayrımlarına yaparken grameri bu şekilde 
kullanmak istiyorlar. Böyle bir ayrım söz konusu değildir.” Türk edebiyatı-Türkçe 
edebiyat tartışması hiç şüphe yok ki ideolojik, tarihi ve kültürel kaynakları olan 
bir tartışma ve gündemden düşeceğini hiç sanmıyorum. Gündemden düşmeli mi? 
Türk edebiyatına karşı negatif ayrımcılık bitene kadar gündemden düşmemeli 
diye düşünüyorum. Peki, işin uzmanları ne diyor?

h.aygul@litrossanat.com 

H A L İ L  İ B R A H İ M  AY GÜ L

Bazı meseleler birkaç yıl 
arayla gündeme tekrar tekrar 
gelir ülkemizde. Otuz yılı aş-

kın bir tarihi olan, Türkçe edebiyat mı 
diyelim yoksa Türk edebiyatı mı hatta 
Türkiye edebiyatı ya da Yerli edebiyat 
mı desek, tartışmaları Cumhuriyet’i-
mizin 100. yılının ilk günlerinde yine 
gündemimize girdi. Başta Twitter olmak 
üzere sosyal medya ağlarında, dost 
meclislerinde, edebiyat mahfillerinde 
ve hatta sokaklarda tartışılageldi. Biz 
de mevzuyu; “Türkçe edebiyat” tabirine 
sosyal medyada tepki göstererek konu-
yu gündeme getiren şair Kaan Eminoğ-
lu’na, ülkemizin yayıncılığına değer 
katan Ötüken Neşriyat Editörü Oğuz-
han Murat Öztürk’e, Necmettin Erba-
kan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Abdullah Harmancı’ya, edebiyatçı-ya-
zar ve çevirmen İbrahim Demirci’ye ve 
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Güneş’e sorduk.

 Türk edebiyatı ifadesinin doğruluğu  
su götürmez bir gerçektir

Türk edebiyatında kaşınıp kaşınıp 
kanatılan bir yara olarak karşımıza 
çıkıyor “Türk edebiyatı mı yoksa 
Türkçe edebiyat mı?” tartışması. 
Sorunun sorunsala dönüşmesine 
sebep olan tavırsa Türkçe edebiyat 
savunucularının Türk edebiyatı 
kavramını kullanan herkesi “faşist, 
ırkçı, kafatasçı” etiketleriyle bir tor-
baya doldurup meseleyi tartışma 
alanından çıkarıp kendi haklılıkla-
rının kabulünde uzlaşılması talebiyle 
uyguladıkları stratejiden kaynakla-

nıyor. Meseleyi siyaset bilimi, tarih, şiir teorisi ve dil bilgisi gibi birçok disiplinle 
tartışma imkânı varken Türkçe edebiyat savunucuları için kendi fikirlerini 
kabul etmeyen herkes faşizm bayrağı altında birleşmiş barbarlar olarak nite-
lendirildiği için tartışmada bir arpa boyu yol alınamıyor. Sonuç itibarıyla 
edebiyatımızda doksanlı yıllardan beri tartışılan bu konu edebiyatın ve dil 
bilgisinin çeperini aşmış ve siyasal bir yaklaşımın dışavurumu hâline gel-
miştir. Edebiyat terminolojisi ve dilbilgisel doğruluk açısından Türk edebiyatı 
ifadesinin doğruluğu su götürmez bir gerçek olarak görülürken devreye siyasi 
kanaatlerin belirlediği duygusal tercihler girdiği anda edebiyatçılar nezdinde 
Türkçe edebiyat ifadesi de itibar görmeye başlamıştır. Özellikle Türkçe edebiyat 
ifadesini benimseyen büyük tekel yayınevlerinin yaptığı reklam edebiyatçılar 
üzerinde etkili olmaya başlamıştır. Fransız edebiyatı, İngiliz edebiyatı, Rus 
edebiyatı, Alman edebiyatı gibi kavramları kullanan yayınevi, dergi, kitabevi 
ve editörlerin bu kavramların yanında Türkçe edebiyat ifadesini kullanması 
düşünce dizgelerine göre Türkiye haricinde hiçbir ülkede farklı etnisitelerden 
insanların olmadığına ilişkin bir kanaatin de dışavurumu olarak algılanmak-
tadır. Bu ikircikli tutum Türk edebiyatını savunan cumhuriyetçi yazarlarda 
önemli bir hassasiyet yaratmış ve bu hassasiyet sonucu sert tepki yazıları 
yazılmaya başlanmıştır. Meseleye daha romantik pencereden bakan orta yol 
bulma telaşındaki edebiyatçılar ise “Türkçe kelimesinde de Türk ifadesi geçi-
yor, bırakalım Türkçe edebiyat desinler.” Anlayışının geliştiği ve her iki tarafa 
da makul davranmaya çalıştıkları görülmektedir. Son tahlilde cumhuriyet 
rejimine ve Kemalizm’e bakışın bir tepkisel ürünü olarak ortaya çıkan Türkçe 
edebiyat ifadesinin Türk edebiyatı ifadesine rakip olma serüveni edebiyatın 
değil, siyasetinde belirlediği bir sonuç olarak edebiyat gündemimizdeki ağır-
lığını hissettirmeye devam ettirmektedir.

Kaan Eminoğlu (Şair)

 Türk edebiyatı ile Türkçe edebiyat elbette  
aynı şey değildir

“Türk edebiyatı” yerine “Türkçe edebiyat” diyen-
leri yargılamak ve suçlamak yerine anlamayı, iki 
terim arasındaki ayrımı görmeyi, bu ayrımı doğu-
ran nedenler üzerinde düşünmeyi, tartışmayı tercih 
ederim. Böyle bir düşünme ve tartışma bizi, devlet ve 
toplum olarak Tanzimat’tan beri yaşayageldiğimiz 
“medeniyet krizi”ne ve bu krizi aşmak için üretilen 
veya dayatılan çözüm arayışlarına götürecektir. Bu 
arayış sürecinin adını koymakta bile uzlaşamadığı-
mızı hatırlatmak isterim: Muasırlaşma, çağdaşlaşma, 
modernleşme, Batılılaşma (“Batılaşma” diyenler bile 
oldu.), millîleşme, uluslaşma. “Türk edebiyatı” ile 
“Türkçe edebiyat” elbette aynı şey değildir. Bence 

“beyaz” ile “ak”, “siyah” ile “kara”, hattâ “ana” ile “anne” arasında bile önemli farklar vardır. Ben 
“anne” demeyi tercih ederim ama “ana” veya “aney” diyenleri küçümsemek veya kınamak aklımın 
köşesinden bile geçmez. Kelimeler üzerinden yürütülen kavgaların, gerçeği / gerçekliği / hakikati 
ıskaladığını ve/veya zedelediğini düşünüyorum. 

İbrahim Demirci (Yazar, çevirmen)

 Esas olan dildir, edebiyatın hangi  
dilde üretildiğidir

Öncelikle bu tartışmalar yeni değil. 
Ben en az otuz sene önce de bunların 
edebiyat dergilerinde tartışıldığını 
anımsıyorum. O zaman da ciddi 
bulmamıştım. Yapay tartışma-
lar… Zaten Türk medyasında da bu 
konuyu tartışanların adeta tartışma-
nın gereksizliğini vurguladıklarını 
söyleyerek tartıştıklarını gördüm. 
Ancak öyle bir zaman geliyor ki 
birileri saçmanın saçma olduğunu 
bildirmek zorunda kalıyor. Aksi 
halde bu anlamsız durumun meş-
rulaşması da mümkün. Esas olan 

dildir. Edebiyatın hangi dilde üretildiğidir. Biz bir edebi metni buna göre kate-
gorize ederiz. Üretilen metnin ve üreten sanatçının hangi havzada olduğu veya 
eserin içeriğinin ne olduğu elbette önemlidir ama bu eserin üretildiği dil, onun 
ne şekilde kategorize edilmesi gerektiğini gösterir. Alman edebiyatı kategori-
sini eserin Almanca yazılmış olması belirler. Ayrıca Almanca edebiyat demek 
gerekli değildir. Yazarı Türk olabilir ama Alman edebiyatı içerisinde kalır. 
Değerli bir şairimizin dediği gibi, bir milletin adı neden ırkçılık işaret olsun ki?

Esasında Türk edebiyatında tam da burada başka bir tartışma açmak gere-
kebilir. Kısmen bu da tartışılmıştır. Türk edebiyatı derken neden Türkiye 
Cumhuriyetinin sınırları içerisinde vuku bulmuş edebiyatı, yazılmış eserleri 
anlamaktayız? Diğer Türk boylarının ürettiği edebiyatların aynı kategori içinde 
bulunması gerekmez mi? “Türk edebiyatı” Oğuz Türklerinin mi edebiyatıdır 
sadece? Veyahut bunu böyle adlandırırsak genel anlamıyla Türk dünyasını 
içeren edebiyatı nasıl adlandıracağız? Hazır konuşmaya başlamışken tartış-
mayı genelleştirmek icap eder. 

Abdullah Harmancı 
 (Akamedisyen, yazar)

 İngiliz edebiyatı, Rus edebiyatı varsa  
Türk edebiyatı da vardır

Son günlerde Türk edebiyatı/ Türkçe 
edebiyat tartışmaları tekrardan 
alevlendi. İsteyen istediği isimlendir-
meyi yapabilir şüphesiz buna sözüm 
yok. Fakat bu “Türkçe edebiyatçılar” 
Türk’ten esirgedikleri edebiyatı başka 
milletlere bol keseden dağıtırken 
bunda hiçbir sorun görmüyorlar. Söz 
gelimi Rus edebiyatı derken, Alman 
sineması derken sorun yok, iş Türk’e 
gelince “Türk edebiyatı” değil Türkçe 
edebiyat. Soru basit: “Neden Alman 
edebiyatı oluyor da Türk edebiyatı 
olamıyor?”

Türk edebiyatı vardır ve ilânihaye olmaya devam edecektir

Bir insan “Ben edebiyatı dil üzerinden okuyorum, Türkçe üretilen edebiyata 
bu yüzden Türkçe edebiyat, Almanca üretilen edebiyata Almanca edebiyat 
diyorum,” derse en azından kendi içinde tutarlı olacak ama tutarlı olmak gibi 
bir gaye de güdülmediği görülüyor. Ayrıca Türk edebiyatı diyenlerin etnik bir 
vurgusu söz konusu değilken “Türkçe edebiyat” diyenler bunu “Her Türkçe 
edebiyat üreten Türk değil” sözleriyle gerekçelendiriyorlar. İyi de burada konuyu 
etnik düzleme çeken kim? Nasıl İngiliz edebiyatı, Rus edebiyatı varsa Türk 
edebiyatı da vardır. Türkçe yazılan bu edebiyatı kim üretirse üretsin onun etnik 
kökenine bakılmaz. Türk edebiyatı içindedir. Sosyal medyadaki baskılarla 
birilerine hoş görünme çabalarıyla bu ikiyüzlülüğe prim verilmesi beklenemez. 
Türk edebiyatı vardır ve ilânihaye olmaya devam edecektir.

Oğuzhan Murat Öztürk 
 (Ötüken Neşriyat editörü)

 Son zamanlarda zorlama bazı  
kavramlar dikkat çekmektedir 

Son zamanlarda zorlama bazı kav-
ramlar dikkat çekmektedir: “Türkçe 
edebiyat”, “Türkiye edebiyatı” vb. Bu 
eylem ve tavırlar, çoğu zaman ideo-
lojik maksatlı olup bunlarla kasıtlı 
yapay gündemler oluşturulmakta-
dır. Geçmişten bugüne dünyanın 
hiçbir ülkesinde ya da hiçbir top-
lumda sanat eserleri ait oldukları 
milletlerin dillerinin adlarıyla 
anılmaz. Fransızca roman, İngilizce 
tiyatro, İspanyolca resim, Almanca 
müzik, İtalyanca opera vb. ifadelere 
rastlanmaz. Yaygın ve doğru ifade; 

İngiliz edebiyatı, Hint müziği, Japon tiyatrosu vb. şeklindedir. Şair/yazarın 
etnik kökeni çoğu zaman bilinmez, yazdığı edebî eserin dili hangi millete 
aitse   eser de o milletin diliyle anılır. Tıpkı Ömer Seyfettin’in Türk hikâye-
cisi, yazdıklarının Türk hikâyesi; Süleyman Nazif, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet 
Haşim ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın Türk şairi, yazdıklarının da Türk şiiri olarak 
anılması gibi. Ahmet Haşim’in Arap, Süleyman Nazif’in Kürt, Mehmet Akif’in 
Arnavut kökenli olmaları onların Türkçe ya da Türk diliyle yazdığı eserlerinin 
Türk edebiyatı içinde anılmasına engel değildir. Bir milletin edebiyatı gibi 
kültürünün ve folklorunun diliyle değil adıyla anılması da benzer yaklaşımla 
ilintilidir. Türk kültürü, Türk folkloru vb. Sonuç olarak tabii ki Türk edebiyatı, 
Türk şiiri, Türk hikâyesi, Türk romanı, Türk tiyatrosu, Türk müziği, Türk resmi 
ve Türk sineması...

Mehmet Güneş 
 (Akamedisyen, yazar)
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Şair Ayşe Çelikkaya, “Açık Yara”, “Git-
mek Dolu Evler” isimli iki şiir kitabının, 
“Anne Ben Hayal Kurucam” isimli çocuk 
kitabının yazarıdır. Senaryo ve sine-
mayla aktif ilgilenen, kısa film çeken 
Çelikkaya’ya son zamanlarda ne okudu-
ğunu sorduk:

Modern dünya elbette dönmeye devam ederken diğer yandan 
insan olmanın yükümlülüğü her geçen gün başka şekilde zorlaşı-
yor. Hazların, egoların, dürtülerin, oynak zevklerin iktidarı çağın 
kabul gören gerçekliği haline gelmiş durumda. Yeni teknoloji 
kendisini ve kültürünü modern özneye dayatıyor. Günlük hayatı 
yüksek teknoloji belirlerken insan ilişkileri de hız ve haz odaklı 
seçeneklere teslim oluyor. Bu dünyaya gelmiş olmanın anlamı, 
sonsuz imkanların dayatmasında sınırlı ihtimallere bırakılıyor. 
Özne bir seçim yaptığını zannederken aslında belirlenmiş bir ola-

sılığa hapsediliyor. Tüm bu kaos ortamının içinde varoluşuna bir 
anlam arayacak olan insan nedir, kimdir peki? Anlam arayışı 
insanın vazgeçilmezidir. İlerlemeci tarih anlayışının aksine insan 
ne olduğunu ve hayatta nerede olması gerektiğini kendinde kazı-
yacaktır mutlaka. Tüm bu kaosun içerisinde bu dünyaya gelmiş 
olmanın yükümlülüğü, seçenekleri, sınırlarını bize neyin hatır-
latması gerekir? Doğruyu arıyor ve hakkında emin olamıyorsak 
zıddından gidelim: İnsanın yanılgısı ve yenilgisi değişir mi? Hayır. 
Çünkü: Zaman ve insan kendini tekrara mahkumdur.

İNSAN: SINIRLI İHTİMAL 
SONSUZ İMKAN

İnsanın Anlam Arayışı 
Victor E. Frankl  
Okuyan Us Yayınları

Viktor Frankl Avusturyalı bir psikiyatrist, 
varoluşçu terapinin en önemli isim-
lerinden. İnsanın Anlam Arayışı’nda 

logoterapiyi keşfetmesine yol açan deneyimlerini 
anlatıyor. Logoterapi, “anlam kazandırma yoluyla 
tedaviyi” amaçlayan bir terapi metodu. Frankl’ın 
bu terapideki temel düşüncesi: İnsanların acılarını 
başarı ve kazanıma çevirebilir olduklarını düşün-
melerini sağlamak. İnsanlar kendi içlerindeki 
boşluk duygusuyla baş edemiyor fakat bu varoluş-
sal boşluk. Yaşamın anlamını sorgulamalı. Frankl 
dediği gibi; “Yaşamın anlamı insandan insana, 
günden güne, saatten saate farklılıklar göster-
mektedir. Kişinin yaşamın anlamını ne olduğunu 
sormaması, bunun yerine bu sorunun muhatabının 
kendisi olduğunun kavraması gerekir. Her insan 
yaşam tarafından sorgulanır. Kendi yaşamı için 
cevap verirken aslında yaşama cevap verir.”

Tatar Çölü  / Dino Buzzati 
İletişim Yayınları

Buzzati’nin Tatar Çölü romanı, varoluşçu 
edebiyatın temel köşe taşlarından. Umut 
etmenin kişinin hayatındaki varoluşsal 

bedeli, bekleyiş, arayış ve kabullenişin somut hali. 
Romanın ana kahramanı olan Giovanni Drogo’nun 
hikâyesi, ilk atandığı yer olan Bastiani Kalesine 
gitmek üzere kenti bir eylül sabahı terk etme-
siyle başlıyor. Tatar Çölü’nde Buzzati, eserin esas 
karakteri olan Drogo Giovanni örneğinde bize, tıpkı 
Freud’un öğretisinde olduğu gibi, modern insan 
yaşamını belirleyen iki temel umudu gösteriyor: 
hayatta kalmak ve başarmak. Beklentilerimizi 
yaşamın sınırları içerisinde konumlandırmaya 
çalışmak, varoluşumuzu sınırlandırmak aslında. 
Çöl, hem teğmenin muhtaç olduğu düşmanı ondan 
esirger hem bizzat “düşman”ın yerini tutar, hem 
de gizemli varlığıyla genç teğmeni cezbeder. Ger-
çek-dışı, soyut bir mekanda, zamanda, zeminde, 
olaysızlığın ortasında insana ilişkin temel sorular 
zihindedir, dünya gibi.

İnsanın Dört Zindanı  
Ali Şeriati 
İşaret Yayınları

Ali Şeriati’nin ahlak üzerine yazdığı eskime-
yen bir kitap İnsanın Dört Zindanı. Şeriati 
kitabında insanın dört ayrı zindan içeri-

sine adeta hapis olduğunu ve bu zindanlar içinde 
tutsak şekilde hayatını devam ettirdiği söyler. 
Tutsak insanın davranışları da mahkumlar gibi-
dir. İnsanın dört zindanı: 1- doğa/tabiat zindanı 
(naturalizm) 2- tarih zindanı (historisizm) 3- 
toplum zindanı (sosyolojizm) 4- benlik/kendim 
zindanı.  Şeriati’ye göre; İnsan dört zorlayıcının 
(cebrin) etkisindedir, insan dört zindanın tutsa-
ğıdır. Bu dört zorlayıcı gücün etkisinden özünü 
kurtarınca özde insan olabilir ve gerçek anlamı ile 
insan olmak bu dört zindandan kurtularak özgür-
lüğün elde edilmesine bağlıdır. İnsanın kendiyle 
kadim kavgası zor fakat değişmez bir bütün de.

Modern Dünyada Müslümanlar 
Abdurrahman Arslan 
İletişim Yayınları

Yazılarıyla birçok dergide yer aldı, kitap-
larıyla kütüphanemizde yer edindi 
Abdurrahman Arslan. Temel olduğunu 

düşündüğüm “Modern Dünyada Müslümanlar” 
kitabı yazarın zihin dünyasını anlamak için 
girizgâh olabilir. Modernizme, liberalizme, yeni 
dünyaya karşı net bir tavrı var Arslan’ın. Yirminci 
yüzyılın bitişiyle dünyanın yaşadığı çalkantıya, 
değişime, Müslümanlar nasıl karşılık verecekti? 
Bu sorunun cevabı her yeni tarihsel kırılma süre-
cinde Müslümanların aramış olduğu önemli bir 
sorunu teşkil ediyor bu yüzden kitap güncelliğini 
her zaman koruyor. Modernitenin dayattığı; iler-
leme, liberalizm, tüketim seçeneklerine yeni bir 
anlam mı bulunacaktı ya da sürece dahil mi oluna-
caktı? Abdurrahman Arslan kitaptaki yazılarıyla 
sorunu derinden analiz ediyor.

1 2 3 4

Araziyi Düzleştirmek -Gülten Akın 
Şiirinde Ortaklığın İnşası  
Hasan Turgut / Metis Kitap

Gülten Akın şiirine ve poetik anlayışına 
yönelik Gülten Akın ve şiir okuyucula-
rının dikkatini çeken bu çalışma Hasan 

Turgut’tan geldi. Gülten Akın’ın şiirindeki eşitlik 
ve ortaklık arayışını Bruno Latour’un aktör-ağ 
teorisi ve Kojin Karatani’nin izonomi kavramın-
dan yola çıkarak okuyan Turgut, şairin şiirinin 
güzergahlarını ve poetik bir görgü merakla diğer 
ayrımlarını da irdeliyor. Hasan Turgut; ilk bölümde 
şehre, ikinci bölümde doğaya, üçüncü bölümde 
anneliğe, dördüncü bölümde kanona ve zeyil 
bölümünde ise özel olarak Maraş’ın ve Ökkeş’in 
Destanı’na odaklanıyor. Metis eleştiri dizisi için 
dikkate değer bir kitap.

T. S. Eliot- Bütün Şiirleri 
Everest Yayınları  
Çeviri: Cem Yavuz

Çeviri kelime işçiliğinin, harflerin altını oyma-
nın, kökene doğru uzanmanın haz duyurduğu 
fakat hayli emek isteyen bir tür. Çevirmenlerin 
şairlerle ciddi bir bağı var, ikisinin de arayışlarını 
farklı görmüyorum. Öncesinde Eliot şiirini Cem 
Yavuz çevirisiyle Everest Yayınları yüzüncü yıla 
özel baskıyla sunmuştu. Bütün şiirler çevirisi ise 
Eliot şiirini takip edenler için hayli kıymetli oldu. 
Çevirmen Yavuz’un kapsamlı dipnotları okuyucu 
için nitelikli şekilde açıklayıcılık gösteriyor. Eliot 
notlarının yanında çevirmen kendi detaylı notla-
rıyla da Eliot şiiri bugünden tekrar kendine açıyor. 
Türk edebiyatı böylelikle her dönem dünya şiirinin 
izlerini sürmeye devam ediyor.

Nova Roma’da Gece Güneş’i 
Lale Müldür  
Yapı Kredi Yayınları

Lale Müldür şiirinin takipçileri için şairin 
son dönemde yayınlanan kitapları hayli 
kıymetli. Yapı Kredi Yayınları bu anlamda 

şairin yaşantısına tanıklık etmeye devam ediyor. 
Nova Roma’da Gece Güneş’i sonraki süreçlerde 
okuyucuya biyografi ve poetik bakış açısı kazan-
dırması bakımından dikkate değer bir anlatı. 
Müldür. İlhan Berk, Ece Ayhan, Nilgün Marmara, 
Ömer Uluç, Komet, Orhan Duru, Ahmet Güntan, 
Gülseli İnal, Mazhar Candan, Hür Yumer, Fatih 
Özgüven, Hümeyra gibi pek çok sanat ve kültür 
insanı anlatının kurmaca yapısı içinde şiirsel 
kimlikler kazanıyor. 

Kemal Tahir’in  
Entelektüel Portresi  
Kurtuluş Kayalı  / Ketebe Yayınları

Kurtuluş Kayalı’nın Kemal Tahir hakkındaki 
dikkati, Tahir’in romancılığı, Türkiye’ye 
bakışı, tarihsel koşullar içerisinde Tür-

kiye özelinde analizleri konuşma ve yazılarında 
altını çizdiği noktalardı. Ketebe Yayınları’nın yeni 
edisyon ve titiz çalışmasıyla okuyucuyla buluşan 
Kemal Tahir romanlarının ardından Tahir yazı-
mının poetik analizi, Tahir hakkındaki biyografik 
çalışmalar gelmeye başladı. Kemal Tahir’in Ente-
lektüel Portresi’nde Türkiye’de sosyoloji, düşünce 
ve sinema tarihi alanlarının hatırı sayılır isim-
lerden Kurtuluş Kayalı, 1974-2021 yılları arasında 
Kemal Tahir üzerine yazdığı yazıları bu kitapta 
bir araya getirdi. 

1 2 3 4
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K İ T A P L I K

Cam  
Sam Savage   
Yapı Kredi Yayınları

Kitap, orta yaşın çok üstünde olan Edana’dan, ölmüş olan kocasının roma-
nının yeni baskısı için yayınevinin ondan önsöz yazmasını istemesiyle 
başlıyor. Kocası öldükten sonra kendisiyle ne yapacağını bilemeyen Edna’nın 
düzensiz düşünce yapısıyla şekillenen roman yine Edna’nın kafa karışık-
lığına hep başlayıp bitiremediği kendisine de okuru onunla aynı binanın 
üçüncü katında beraber yaşıyormuş gibi eşlik ettiriyor. Eşinin kariyeri için 
hep kenarda beklemiş, silik, varlığı da yokluğu kadar dikkat çekmeyen 
Edna’nın yayınevinin isteği doğrultusundan sapıp kendi hayatını daktilo 
etmesiyle hikaye daha şahsi bir düşünme yönünde felsefi bir ivme kazanı-
yor. Cam, geçmişin ve şimdinin arasında buğulu, belirli bir zaman çizelgesi 
doğrultusunda ilerlemeyen, sıkıntılı olmayan bir detaycılık ve lezzetli bir 
akıcılıkta ilerleyen bir anlatı. 
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İza’nın Şarkısı  
Magda Szabo 
Yapı Kredi Yayınları

Sade, gösterişsiz, akıcı bir üslupla kaleme alınmış olan İza’nın Şarkısı Macar 
edebiyatının en iyi örneklerinden bence. Herman Hesse “Magda Szabo’yu 
keşfettiyseniz altın bir balık yakaladınız demektir, yazmakta olduğu bütün 
kitapları alın ileride yazacaklarını da” der. 1940’lı ve 50’li yılların Macaris-
tan’ın da ebeveyn ve çocuk ilişkisinin etrafında şekillenen hikaye, taşradan 
sonra yaşlı bir kadının şehre uyum sürecini ve buna eşlik eden ayrılık, ihmal, 
yalnızlık unsurlarını katmanlı şekilde ele alıyor. Bununla da kalmayıp aşk, 
gurur, kariyer ve vicdan bağlamında genç bir kadının bakmayı ve görmeyi 
başaramadığı yerden okuru baktırmayı başaran çok başarılı bir roman İza’nın 
Şarkısı. 

Yaradanımız Medya   
Marshall Mcluhan 
Turkuvaz Kitap

Kanadalı iletişim kuramcısı Marshall McLuhan’ın 19. Asrın son çeyreğinde 
yayımlanmış olan “Yaradanımız Medya” 20. Asırda ve sonraki asırlarda da 
hala geçerliliğini koruyan ve koruyacak olan bir kitap. Elektronik enfor-
masyonun meydana getirdiği ve “Global Köy” olarak tanımladığı dünyada 
medyanın toplumu dönüştürebilme gücü üzerindeki kuramlarının şu an 
günümüzde hala geçerliliğini koruyor ve koruyacak olması onu ve yazarını 
eşsiz kılıyor. Hem anlatımının sadeliği kuram olmasına rağmen hem akı-
cılığıyla her kütüphanede olmayı hak ettiren önemli etken bence. Kitabın 
iç kapak tanıtımında yer alan “Medyanın gücünü, medyayı yönetenlerden 
çok zaman önce kavramış olan McLuhan, Yaradanımız Medya’da global 
köy, görünmez ortamlar, doğanın sonu, reklamcılık ve sanat konularındaki 
şaşırtıcı gözlemlerini okurlarıyla paylaşıyor” notuysa bence her kütüphanede 
olması önermesini destekleyen diğer önemli bir etken.

t.kaplan@litrossanat.com 

T U B A  K A P L A N

Y E N İ  Ç I K A N L A R

Ö N E R D İ K L E R İ M

Yazılar 
Alberto Giacometti   
Yapı Kredi Yayınları

Yapı Kredi yayınlarından çıkan ve sanatçının yayımlanmamış söyleşi, yazı 
ve karalamalarının bir kitap haline getirilmiş hali kısaca. Giacometti’nin 
sanatına maruz kalmak, insana, insanın yalnızlığına, pişmanlığına, ken-
dine ve  topluma olan tahammülsüzlüğüne tanık olmaya tüm bu tanıklıkla 
yüzleşebilmeye maruz kalmakla eş değerdir biraz. Yazılar’da gravür, yontu 
ve eserleriyle değil şahsi bir rutin içerisinde kendini yakalama kendine 
yakalanma telaşında olan bir Giacometti var. Dünyayı yakasından tutup 
sarsmak isteyen, yalnızlığına bahane olmaya çalışan bir Giacometti. Kitap 
edebi bir dilden ziyade sanata, sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenen her-
kese bir öğreti bir duruş bir sabır sunma gayretinde. Sayfalarında sürpriz 
niteliğinde karşımıza çıkan çizim ve karalamalarıysa ayrı bir lezzet katıyor. 
Samimi, akıcı ve sanatçıya engellere rağmen ve hatta kendisine rağmen dik 
duruşu öğütleyen değerli bir eser.

tavsiyeler
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Röportajımızı AKM’de gerçekleştiriyoruz. Son filmi-
nizin galası da burada yapıldı. Bazen içerik mekanla 
daha da anlamlı hale gelebiliyor, buna katılıyor musu-
nuz, filminizin galasının burada yapılmasının sizdeki 
karşılığı ne oldu?

Çok doğru bir tabir, tam örtüştü diyebiliriz. Çünkü o 
akşam burada; İstanbul’un hatta Türkiye’nin kalbi 
Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan sinemasever-
lerin kalbi de Galaktik Tayfa ile atıyordu. Aynı anda 
atan bu iki kalp bir araya gelince ise güzel bir heyecan 
oluşturdu. Gerçekten o gün burada Rafadan Tayfa’ya 
yakışır muazzam gala yaptık, adeta Cannes Film Fes-
tivali tadında oldu. Çok önemli kurumlarımız bizimle 
oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız ve ev sahibi-
miz aynı zamanda filmimizin ana destekçisi Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’mız bizimle birlikte oldular. Bütün 
parçaların birleştiği hem sinema sektörünün hem de 
İstanbul’un kalbinin aynı attığı bir gece yaşadık. Tüm 
bunlarsa gişeye yansımış oldu. 

  Ben sevdiğim işi yapıyorum

Aslında çok farklı alanlarda eğitim almışsınız gibi 
görünseniz de siz aldığınız eğitimleri bu sektörde 
de kullandınız. Peki tam olarak animasyona, görsel 
sanatlara nasıl yöneldiniz?

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde İstatistik ve Bilgi-
sayar Bilimleri okudum. Daha sonra Ankara Atılım 
Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimleri 
Bölümü’nde yüksek lisansımı tamamladım. İnsanlar bu 
alanların sektörümle alakalı olmadığını söylüyor ama 
bence tam tersi. Çünkü istatistik tüm alanlara dokunan 
bir bölüm. Örneğin hedef kitle, kitlenin analizi direkt 
istatistiklerle ilgili bir mesele. Ama işin sonunda şuna 
varıyoruz, ben sevdiğim işi yapıyorum. Sektörümüz çok 
kıymetli ve çok zahmetli bir sektör. Animasyon sektörü 
bütün sektörlerin kalbidir. Bugüne kadar sorduğumda 
kimse bana animasyonun içinde olmadığı bir sektör 
söyleyemedi. Dolayısıyla önemli olan bu alanı sevip 
sevmediğiniz. Çok yakında İSF Akademi’yi kuruyoruz. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın önemli bir desteği 
var. Çok kıymetli bir alan oluşturuyoruz. Yılda 120 kişiye 
doğrudan, yaklaşık 600 kişiye de dolaylı olarak eğitim 
vereceğiz. Bu yüz yüze kısmı. Online eğitimle de mil-
yonlarca insanı sanatçı olarak yetiştirmiş olacağız. Bu 
nedenle hangi bölümden mezun olursanız olun, yeter ki 
isteyin. İnsan ancak sevdiği işi yaparak ortaya harika 
işler çıkarabilir. 

  Hayata bakışınızı insanlara  
gösterebilmeniz çok önemli

Peki neden bu alanda üretmeyi istediniz? Mesleki ve 
teknik anlamlarının dışında animasyon ve üretiminin 
hayatınızdaki karşılığı nedir?

Ben hayalleri geniş bir insanım, insanlara da her zaman 
söylerim, “Hayaller kurun, bu hayaller devasa olsun 

ve içini doldurun.” diye. İSF Stüdyosu’na adım 
atan birine de ilk dediğimiz şey budur: İçerisinde 
yapacaklarınız, hayallerinizle sınırlı. Yani siz 
ne hayal edebiliyorsanız onun burada bir karşı-
lığı var, bunu yapabiliriz. Animasyon bunu size 
sağlıyor. Mesela AKM’nin kalbindeki kırmızı 
küreyi bir film sahnesi için yerinden oynatalım 
istesek, bu neredeyse imkânsız bir şey olur. Ama 
animasyonla işler başka bir hal alabiliyor. Yeter 
ki hayal edin. İstediğiniz ve düşündüğünüz her-
hangi bir şeyi animasyon gerçekleştirebilmek 
mümkün. Ben istatistik okurken de fotoğrafçılık 
yapıyordum, tasarım ve dizgi işleriyle uğraşıyor-
dum, öğrenci dergimiz vardı, bir taraftan da onun 
genel yayın yönetmenliğini yapıyordum. Çektiğim 
fotoğrafları insanların görmesini istiyordum, yani 
benim gözümden olanları. Bu nedenle dergimizin 
fotoğraf köşesinde bu fotoğrafları yayınlamayı çok 
seviyordum. Hayata bakış açınızı tüm insanlara 
gösterebilmek çok önemli bir şey. Ben de mezun 
olduktan sonra kendimi bu üç boyutlu dünyanın 
içinde buldum. Çok teknik bir yapım vardır. Bir 

yapımcı ve yönetmen olarak Türkiye’deki birçok 
işte teknik yönetmenlik de yaptım ve sonra kendi 
şirketimi kurdum. Kısaca hayaller kurduk ve içini 
doldurmaya başladık. Bunu da tecrübe ve dene-
yimlerle yaptık. Ben bu tecrübe ve deneyimleri 
sekiz yıl aktif olarak çalışarak elde ettim. Daha 
sonra da İSF Stüdyo ve Rafadan Tayfa ortaya 
çıktı. Tüm bunlara şöyle bir baktığımızda; benim 
bir hayalim vardı ve bu hayali en iyi animasyon 
alanında gerçekleştirdim ve kendimi bu alanda 
buldum. Bu aynı zamanda bir tutku. 

  İnsana olan yatırım her zaman  
en kıymetlisi

Aslında aynı zamanda çok zor bir alan. Ama anla-
dığım kadarıyla siz üzerine koya koya bu hayali 
ve gerçeği inşa ettiniz…

Tüm bunları sabırla açıklayabilirim. Çünkü çok 
sabır gerektiren bir alan. Teknoloji durmadan 
değişiyor ve gelişiyor. Bazı alanlar vardır daima 

Yüz senede bir açan gül: 
Ebu’-l Hasan Harakânî

İlk büyük sufilerden Bâyezîd-i Bistâmî, 
yılda bir defaya mahsus Harakan’ın 
üst taraflarındaki dağlık bölgede bir 
mağaraya gider, ‘özünü tenhaya çekip’ 
ibadet ve tefekkürle meşgul olurmuş. 
Bir gün yine dervişleriyle bu civardan 
geçerken aniden durmuş ve “Tam 
buradan bir erin kokusunu alıyorum” 
demiş. Dervişleri şaşırmış ve “Sulta-
nım bizler bir koku alamıyoruz, acaba 
bu neyin sırrıdır?” diye sual etmişler. 
‘Sultânü’l-ârifîn’ Bâyezîd-i Bistâmî 
şöyle cevap vermiş: “Benden bir asır 
sonra bir er gelecek. Adı Ali, künyesi 
Ebu’l-Hasan, benden üç derece önde 
olacak, aile sıkıntısı çekecek, çiftçilik 
yapacak ve ağaç dikecek.”

Pek çok kaynağa göre Bâyezîd-i 
Bistâmî 848 senesinde vefat etmiştir. 
Ebu’-l Hasan Harakânî’nin ise 963 sene-
sinde doğduğu bilgisine riayet edilir. 
Mesnevî’de ve pek çok kaynakta tefer-
ruatıyla anlatılan yukarıdaki gerçeğin 
pek çok irfani yönü var. Bunlardan biri, 
belki de en önemlisi bir büyük gönül 
sahibinin, bir başka büyük gönül sahi-
bini ruhaniyetiyle terbiye etmesi. 

Harakânî, on iki yıl boyunca, yatsı 
namazını Harakan’da cemaatle kıldık-
tan sonra Bistam’a yönelir, Bâyezîd-i 
Bistâmî’nin türbesine gidermiş. On 
iki yıl boyunca Bâyezîd-i Bistâmî’nin 
başucunda ve ayakta durur, “Ey 
Allah’ım! Bâyezîd’e ihsan ettiğin hil’at-
ten Ebu’l-Hasan’a da bir koku ver!” 
diye niyaz edermiş. Harakânî, on iki 
yılın sonunda türbeden bir ses işitir: 
“Ey Ebu’l-Hasan, irşad zamanın geldi. 
Bende olan ve bana verilen şey, senin 
bereketinle verildi. Fatiha’yı okumaya 
başla!”

Bir ümmi olan Harakânî, “ümmü’l-
kitâb” olan Fatiha’yı okur. “Yirmi 
dördüncü günde Kurân’ın tamamını 
öğrendim” der. Bâyezîd-i Bistâmî’nin 
ruhaniyetiyle büyük sırlara, yüksek 
manevi makamlara erişir ve nihayet 
o ruhaniyetten gelen emirle Hara-
kan’da sohbete, halkı irşad hizmetine 
başlar. Çadır benzeri dergâhında yap-
tığı ilk sohbette “Bu kapıya gelen her 
kim olursa olsun ekmeğini ve suyunu 
verin, asla inancını sormayın. Hakk 
katında ruh taşıyan herkes, Ebu’l-Ha-
san’ın sofrasından yemeye layıktır.” 
der. Fütüvvet ruhunun bu hakikati, bir 
başka sohbetinde ise şöyle tecelli eder: 
“Allah’ım gariplerin benim tekkemde 
ölmelerine müsaade etme, Ebu’l-Ha-
san’ın tekkesinde bir garip öldü 
derlerse; o garibin ölümüne tahammül 
edecek güce sahip değilim.”

Fütüvvet ruhunun hakikati, Nebevî 
ahlaktır. Zira Resûl-i Ekrem Efendimiz 
“Ümmetimden bir kimse bir sıkıntıya 
düşünce ben de aynı sıkıntıyı çekerim, 
ta ki o kurtulunca kadar” demiştir. 
Fahr-i Kâinat Efendimizin bu hassasi-
yetleri, onun âşığı ve sadığı olan Ebu’-l 
Hasan Harakânî’de şöyle bir derinlik 
bulmuştur: “Türkistan’dan Şam’a kadar 
olan sahada bir kardeşimin par mağına 
batan diken, benim parmağıma bat-
mıştır; birinin ayağına çarpan taş, 
benim ayağımı acıtmıştır. Bir kalpte 
hüzün varsa, o kalp benim kalbimdir.”

Muhabbet, ruhun işidir. Ancak kemâle 
ulaşmış ve Hakk’a vasıl olmuş ruhların 
muhabbeti bir başkasını irşad edebi-
lir. Yeryüzünde nice diriler vardır ki 
ölüdür, nice göçmüşler vardır ki diri-
dir. Bâyezîd-i Bistâmî, Ebu’-l Hasan 
Harakânî, onları görenler, sonra onları 
görenleri görenler, sevenler, hizmet 
edenler. Rıza lokması, fütüvvet sofra-
sındadır. Talip olana, bulup yemek de 
nasip ola…

S İ N E M A

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

  Nesneleri konuşturuyor ve 
onlarla konuşuyorum

Siz bir animasyon film yapımcısı ve düşü-
nürü olarak günlük hayatı nasıl algılıyor 
ve yorumluyorsunuz, merak ediyorum?

Ben nesnelerle konuşabilirim. Kızım Yade 
7 yaşında. Biz Yade ile oyunlar oynuyo-
ruz. Bazen bana gelip “Baba hadi şu kitabı 
konuştur” diyor; ya da elinde ne varsa. Bu 
bazen kalem oluyor bazense başka bir şey. 
O dakikadan sonra o nesne ile konuşmaya 
ve onu konuşturmaya başlıyoruz. Örne-
ğin kızım kendisine sorduğum bir soruyu 
detaylı bir şekilde yanıtlamazken bir yas-
tığı konuşturduğumuzda onun sorularını 
detaylı bir şekilde yanıtlıyor. Öte yandan 
ben bir ağaç gördüğümde sanki o ağaç 
benimle konuşuyor gibi davranıyorum 
bazen. Bazense kendime söylemediğim 
bir şeyi nesnelere söylüyorum ya da yolda 
neyle karşılaşmışsam. Mesela çocukla-
rımla okula giderken arabayla, yolculuk 
okul yolculuğundan çıkıyor. Çünkü çok 
detaylı hayaller kuruyoruz ve konuştur-
malar yapıyoruz kendi aramızda, hikayeler 
üretiyoruz. Bazen hayali olarak arabayı 
Yade sürüyor mesela. Bazı durumlarda ise 
konuştuklarımızı kayıt ediyorum. Yade’nin 
söylediği bazı şeyleri unutmamak için. 
Bizim için dinlemek de çok önemlidir. 
Hayatınızı değiştirecek bir cümle, bazen 
3 yaşındaki bir çocuktan da çıkabilir 80 
yaşındaki bir insandan da. Bu yüzen din-
leyin, çevrenizi ve insanları iyi dinleyin... 

a.demirtas@litrossanat.com 

A L İ  D E M İ R TA Ş

Rekortmen Rafadan 
Tayfa animasyon film-
lerinin yapımcısı ve 
yönetmeni İsmail Fidan, 
Litros Sanat’ın 49. 
sayısının konuğu oldu 
ve sorularımı içtenlikle 
yanıtladı. Haftalardır 
gişedeki başarısıyla 
zirveden düşmeyen 
serinin son filmi TRT 
ortak yapımı “Rafadan 
Tayfa: Galaktik Tayfa” 
vesilesiyle İstanbul Ata-
türk Kültür Merkezi’nde 
bir araya geldiğimiz 
Fidan ile hem Rafadan 
Tayfa’nın başarısını 
hem de animasyon 
alanının hayatın-
daki karşılığının ne 
olduğunu konuştuk. 
Yaşamına ve motivas-
yonuna dair konuları 
da dahil ettiğimiz soh-
betimizin bir kısmı 
sayfamızda, tamamı ise 
yakında YouTube’da; 
Şehir Ekranı, Ajanda 
programında.

Hayalleri geniş bir insan olduğunu söyleyen re-
kortmen Rafadan Tayfa serisinin yapımcısı ve 
yönetmeni İsmail Fidan, “Hayaller kurun, bu 

hayaller devasa olsun ve içini doldurun.” diyor ve ekli-
yor: “İSF Stüdyosu’na adım atan birine de ilk dediğimiz 
şey bu, içeride yapacaklarınız, hayallerinizle sınırlı. Yani 
siz ne hayal edebiliyorsanız onun burada bir karşılığı var, 
bunu yapabiliriz. Animasyon bunu size sağlıyor.”

kendinizi geliştirmeye devam etmek zorunda-
sınızdır, bizim sektörümüz de böyle bir sektör. 
Ama bu motivasyonu sağlayan şey zaten tut-
kunun kendisi. Eğer siz o işi çok seviyorsanız, 
tutkuyla bağlıysanız, zaten kendinizi geliş-
tirmek için sürekli o araştırmaların içinde 
olursunuz… Aynı zamanda bu Türkiye’de yeni 
ve emekleyen bir sektör. Bu nedenle ilham 
alacağınız çok kimse yok. Siz o alanda teksi-
niz. Mesela ben teknik yönetmenlik yaparken, 
“Abi şunu nasıl yaptın?” diye sorabileceğim bir 
mentorum yoktu. O zaman da uluslararası 
sanatçıları takip ediyordum. Arkadaşlarıma 
da bunu söylüyorum, kendinize mentor ala-
bileceğiniz uluslararası bir ismi takip edin... 
O zaman dünyayı da takip ediyor olursunuz. 
Kısaca bu istek ve sevginin en önemli tarafı 
da araştırma yapmak ve çalışmak. 7’de işten 
çıktığımda, gece 2’ye kadar çalışmaya ve araş-
tırma yapmaya devam ederdim. Çünkü aynı 
zamanda çok ar-ge isteyen bir alan. Kendinizi 
daima yenilemelisiniz… İnsanlar gelişen tek-
noloji ve yapay zekâ uygulamaları nedeniyle 
yakında her şeyi bilgisayarların yapacağını 
söylüyorlar. Ben “Hayır” diyorum. İnsana olan 
yatırım her zaman en kıymetlisi. Bu nedenle 
kendinize yatırım yaparsanız bir çalışan ola-
rak veya hangi alandaysanız; o zaman kıymetli 
olacaksınız. Hangi yapay zekâ da gelirse gelsin, 
siz hala ihtiyaç duyulan kişi olursunuz.

  Bu sektörü eğlenceli kılan sabrı-
mız ve yaptığımız yatırım

Yapay zekâ ve benzeri teknolojiler elbette sizin 
işlerinizi kolaylaştırıyor ama en nihayetinde 
onları da siz yönetiyorsunuz. Dışarıdan bazen, 
bu teknolojilerin işinizi fazlasıyla kolaylaştır-
dığına dair kinayeli yorumlar alıyor musunuz 
ve bu size ket vuruyor mu?

İşin içinde olduğum için bu yorumlara elbette 
katılmıyorum. Ama izlemesi çok keyifli ve 
eğlenceli içerikler olduğundan bazen böyle 
algılar oluşabiliyor. O halde örnek vereyim, son 
filmimiz 87 dakika ve arkasında gece gündüz 3 
yıl boyunca çalışan bir ekip var. Bu nedenle biz 
yaptığımız her projenin insana değer katmasını 
amaçlıyoruz. Böyle bir vizyonu olsun istiyoruz. 
O zaman içeriğindeki her harfini, tek görsel-
deki 25 kareyi de düşünmemiz; müziğinde her 
notasını hesap etmemiz gerekiyor. Biz bütün 
bunları birleştirmeye çalışıyoruz. En niha-
yetinde onlarca kişinin çalıştığı, farklı farklı 
departmanların bir araya geldiği iş bu. Tabii 
dışarıdan izleyen bir insanın da bütün bunları 
bilmesini, anlamasını beklemiyoruz. Ama biz 
yaptığımız işin ne kadar zor ve emek gerek-
tirdiğini biliyoruz. İnanılmaz derecede sabır 
gerektiren bir iş bu, bu nedenle dışarıdan bize 

ket vuracak şeyleri duymuyoruz bile. Bu sektörü 
eğlenceli hale getiren bizim sabrımız ve işimize 
yaptığımız yatırım.

  Rafadan Tayfa’nın temel derdi 
çocukluğumuzu anlatmak

Peki biraz eskiye gidecek olduğumuzda, Rafa-
dan Tayfa nasıl çıktı ortaya?

Yüksek lisans yaparken 80’li dönemlerin siyasi 
hayatı hakkında dersler de almıştım. Biliyor-
sunuz 80’li yıllar tarihte darbe dönemi olarak 
geçiyor ülkemizde. Ben de şunu sorguladım 
kendimce, ben de o dönemin çocuğuydum 
ama darbeyi hatırlamıyordum. Çocuk aslında 
siz ona ne sunuyorsanız ya da kendi hayal dün-
yası neyse onu yaşıyor. Ben de çocuğum olsa 
ve büyüse, o yılları okuduğunda sadece darbe 
yıllarını hatırlamasın istedim. Ve dedim ki şu 
an olmayan o komşuluk ilişkilerini, çocuğun 
toprakla bir olduğu o güzel dönemi, sokak oyun-
larını, gerçek arkadaşlıkları öğrensin ve görsün; 
kısaca biz kendi çocukluğumuzu anlatalım iste-
dim. Ayrıca basit düşünmek çok kıymetli bir 
şey. Bir şeyi basit düşünmüyorsanız  o projenin 
tutacağına inanmıyorum. Her zaman basit proje 
kazanır. Rafadan Tayfa bulunduğu tüm alan-
larda rekorların sahibi neredeyse. Peki bu kadar 
rekor kıran bir projenin ana fikri ne? İki keli-
meyle: Çocukluğumuzu anlatmak… Biz böyle 
çıktık yola. Kendi çocukluğumuzu anlatarak, 
arkadaşlarımızla kendi hikayelerini buluştur-
duk. Başarısı ve samimiyeti de burada. O kadar 
çok sevildi ki çünkü üç kuşağı bir arada tutuyor. 
Çocuklar, anne babaları ve dedeleri/nineleriyle 

birlikte izliyorlar. Bu gerçekten çok kıymetli. 
Üç kuşağın bir arada vakit geçirdiği bir proje 
olunca da toplumun hemen her kesimi sahip-
lendi. Kendi çocukluklarını gördüklerini ifade 
ettiler. 

Galaktik Tayfa nasıl çıktı ortaya peki? 

Bir çocuğun en önemli özelliği merak etmek-
tir. Bu nedenle uzayda ne var, gökyüzünde ne 
var, uzaylılar var mı gibi soruların cevaplarını 
çocuklar çok merak ediyor. Tıpkı suyun altında 
veya yerin altında ne olduğunu merak ettikleri 
gibi. Rafadan Tayfa’ya başladığımız ilk günden 
beri senaristimizin en çok işlemek istediği 
tema, uzay temasıydı. Yani Galaktik Tayfa hep 
aklımız vardı. Bunun için stüdyo olarak film 
yapma deneyimine sahip olmayı beklemiştik. 
Kendi stüdyomuz bu deneyime geldiğinde de 
çalışmaya başladık ve üç yıl üzerinde çalıştık. 

  Kaygımız çocuklara mesajlar 
vermek değil

Filmlerinizi yaparken çocuklara mesaj-
lar vermek kaygısında mısınız?

Ben de çocuğum ve kendimi çocuk hisse-
diyorum. Ekibimiz de öyle. Dolayısıyla bir 
yapım yaparken kesinlikle mesaj verelim 
kaygısı değiliz. Her konunun da çizgi film 
aracılığıyla anlatılmasını doğru bulmu-
yoruz. Biz kendi hikayemizi anlatmanın 
derdindeyiz. Ama zaten bunu yaparken 
doğru mesajlar ve konular da bu hikaye-
mizin içine giriyor. Fakat bir hikayemiz 
var ve buna sağdan soldan bir şeyler 
ekleyelim, mesajlarla donatalım istemi-
yoruz. Ana hikayemizle ne örtüşüyorsa 
onu dahil ediyoruz kendiliğinden. İsterse 
milyar dolarlar verilsin, eğer filmimizin 
içeriğine ve ana hikayesine ters düşecek 
bir şey varsa o konuyu dahil etmiyoruz. 
Şu mesajı böyle verelim kaygısında deği-
liz. Her şeyden önce ilk derdimiz eğlenceli 
bir hikâye anlatımı yapmak. Bize bizi 
anlatmaya çalışıyoruz. Sadece belli amaç-
lar ve mesajlar için yapılmış yapımlara da 
saygı duyuyoruz ama bizim önceliğimiz 
arkadaşlarımızın yüzünü güldürmek.

İsmail Fidan ve Ali Demirtaş

İsmail Fidan
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ne var ne yok?

Şark Vaatleri (Film)
Ana, hemşirelik yaptığı Londra’daki 
bir hastanede, mülteci bir kadının 
çocuğunu doğurup öldüğünde 
geride bıraktığı Rusça tutulmuş 
günlüğünde yazılanların peşine 
düşmekten kendini alıkoymaz. 
David Cronenberg’in İngiltere’de 
fuhuş ticareti yapan Rus mafyasını 
keşfeden Rusya kökenli hemşire 
Ana’nın mücadelesini anlattığı 
filmi, sert bir gerçekliği başarılı bir 
senaryo ve oyunculuklarla sunuyor.

Martin Eden  
(Film)
Martin, kendini eğitmiş bir işçidir. 
Yazar olma hayalini gerçekleştirirse 
sınıf atlayıp zengin bir üniver-
site öğrencisiyle evlenebileceğini 
düşünür. İşçi sınıfının döktüğü 
tere rağmen yaşadığı koşullar ve 
burjuva sınıfının refahı karşısında 
duyduğu rahatsızlık, politik bir uya-
nışa önayak olur. 

Yozgat Blues  
(Film)
2000 sonrası ulusal sinemamızın 
klasiklerinden biri sayılan Mah-
mut Fazıl Coşkun’un yönetip Ercan 
Kesal’ın oynadığı film, taşradaki 
sıkışmışlık halini oldukça gerçekçi 
ve bir o kadar da mizahi bir dille 
anlatan unutulmaz bir çalışma.

53-61 Karadeniz  
Efsanesi (Belgesel)
Rize ve Trabzon’un plakalarından 
hareketle bu şehirlerdeki yaşam 
pratiklerine eğilen belgesel, adeta 
paralel bir evrende yaşıyormuş-
çasına tamamen kendine has 
davranışları olan bölge insanının 
gündelik yaşamına odaklanıyor. 

Kaygı (Film)
Son yılların başarılı projeleri-
nin öne çıkan yönetmeni Ceylan 
Özgün Özçelik’in yönettiği “Kaygı” 
filminde; haber kanalında kurgucu 
olarak çalışan 30’lu yaşlarındaki 
Hasret uzun süredir aynı kâbusu 
görmektedir. Tekrarlayan kâbusla 
aklına bir soru düşer: Annesiyle 
babası trafik kazasında ölme-
miş olabilir mi? Film, 90’ların en 
travmatik katliamında ailesini kay-
beden Hasret’in gerçeği öğrenme 
süreci mistik ve derinlikli bir anla-
tımla  sunuluyor.

Narvik (Film)
Nisan 1940. Dünyanın gözü Hitler’in 
savaş makinesi için gerekli olan 
demir cevherinin kaynağı olan 
kuzey Norveç’te küçük bir kasaba 
olan Narvik’e dikildi. İki ay süren 
şiddetli kış savaşı boyunca, Alman 
lider ilk yenilgisine de bu coğraf-
yada uğrayacaktır. Karısı Nazilere 
çevirmenlik yapan bir askerin Nazi-
lere esir düşmesinin yansımalarını 
anlatan film, 2. Dünya Savaşı film-
lerini az bilinen bir cepheye taşıyor. 

Sürücü (Film)
Konuşmayı pek sevmeyen, hızlı 
arabalara ise son derece düşkün 
olan gizemli kahramanımız ve onu 
takıntı haline getiren bir dedekti-
fin öyküsü. Kara film ve aksiyonun 
havalı bir karışımı olan bu Walter 
Hill filmi araba takip sahnesi ve 
70’ler sineması meraklıları için 
keyifli bir tercih.

İstanbul’un  
Apartmanları  
(Belgesel)
1870 Beyoğlu yangınında yanan 
ahşap binaların yerine Avrupa’dan 
ithal bir konut tarzı olarak yapılan 
apartmanların yapım sürecini, 
hikayelerini, kimlerin yaşadığını 
ve günümüze kadar uzanan hika-
yelerin anlatan arşiv değeri taşıyan 
bir belgesel.

007’nin Müzikleri 
(Belgesel)
Mat Whitecross’un yönettiği bel-
geselde; “Doktor No”nun ve tema 
müziğinin 1962’de ortaya çıkışından 
Billie Eilish’in 2021’de “Ölmek İçin 
Zaman Yok”a yazdığı Oscar ödüllü 
şarkıya kadar Bond’un film müzik-
lerinin tarihini gözler önüne seriyor.

Nomandland (Film)
60’lı yaşlarında olan Fern, Neva-
da’da şehirdeki ekonomik çöküşten 
etkilenen, neredeyse tüm eşyalarını 
kaybeder. Bu durumun ardından 
Fern, minibüsünü bir karavan 
haline getirip modern bir göçebe 
olarak yola koyulur. Çin kökenli 
genç yönetmen Chloé Zhao’nun 
Amerika’daki konut sorununa ve 
işçi sınıfının yaşadığı zorlu hayata 
gerçekçi bir tablodan baktığı film, 
2021’de En İyi Film dalında Oscar 
almıştı. 
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Solgun Mavi Gözler 
(Film)
Film genç bir öğrencinin yardımıyla 
West Point’teki ABD Askeri Akade-
misi’nde meydana gelen gizemli 
cinayetleri çözmeye çalışan kıdemli 
bir dedektifin hikayesini konu 
ediyor. Christian Bale’in oynadığı 
“Solgun Mavi Gözler”de ünlü korku 
edebiyatı yazarı Edgar Allan Poe da 
genç bir öğrenci olarak ilk cinayet 
dosyasının çözerken resmediliyor. 
Güçlü bir sinematografiye sahip 
film, gerilim düzeyini son sahne-
sine kadar taşıyabiliyor.

Actual People  
(Film)
Üniversiteden mezun olmak üzere 
olan Riley, amaçsız bir genç kadın-
dır ve memleketi Philadelphia’dan 
tanıdığı bir adamın ilgisini çekmek 
için binbir zahmete girer. Bu süreçte 
aşka, ailesine ve geleceğine dair 
kaygılarla yüzleşmek zorunda kalır.

Maigret  
(Dizi)
Georges Simenon’un dünyaca ünlü 
kitaplarından uyarlanan dizi Parisli 
dedektif Jules Maigret’ın vakalarını 
konu alıyor. Başrolde ünlü aktör 
Rowan Atkinson bulunuyor.

Yaban Kedisi  
(Belgesel)
“Yaban Kedisi”, Amazon’a yolculuk 
eden genç bir gazinin ilham verici 
hikâyesini işliyor. Oraya vardığında, 
yaban hayatı kurtarma ve rehabi-
litasyon merkezini işleten genç bir 
kadınla tanışır ve leopar ailesinden 
kimsesiz bir oselo yavrusu kendi-
sine emanet edildiğinde hayatı yeni 
bir anlam kazanır. 

Tehlikeli Ateş  
(Belgesel)
2022 Sundance Film Festivali’nde 
dünya prömiyerini yapan “Tehlikeli 
Ateş”, ölümüne gözü kara Fransız 
bilim insanları Katia ve Maurice 
Krafft’ın eşi benzeri olmayan aşk 
hikâyelerini anlatıyor. Krafftlar, 
hayatlarını yanardağların sırlarını 
çözmeye adamışlardı ve bu uğurda 
dünyanın dört bir yanındaki etkin 
yanardağların ağızlarında, bazen 
1200 dereceye ulaşan lav nehirleri-
nin yanında yaptıkları çekimlerle 
hem bilim dünyasında saygınlık hem 
de popüler bir şöhret yakalamışlardı. 
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Yerlİ sİnema  
dİjİtal mecralarda  
el yÜkseltİyor 

2019’da 60 milyona dayanan sinema bileti 

sayısı pandemi sonrasında 2022’de 36 mil-

yonu bulamadı. 2023 yılı da merakla beklenen 

sinema filmlerinin beyazperdelerde değil diji-

tal mecralarda karşımıza çıkmaya başladığı 

bir yıl olacağa benziyor. Sinema salonlarının 

merakla beklediği ulusal komedi filmleri ter-

cihlerini birer birer dijital mecralardan yana 

kullanıyorlar. Bu durumun son halkası Dis-

ney Plus’ta izlediğimiz Ata Demirer’in Bursa 

Bülbülü filmi oldu. Disney Plus bariz olarak 

geniş kitlelere hitap eden yerli projeleri bün-

yesine katarak el yükseltmeye devam ediyor. 

Netflix seri üretime devam ederken giderek 

fason üretim yapan konfeksiyon atölyelerine 

benzemeye başladı. Mubi festival ruhunu 

dijital platforma taşımaya devam ederek az 

ama nitelikli ürünlerle daha küçük bir kitle-

nin ilgi odağını geniş kitlelerle buluşturmaya 

çabalıyor.  Yerli platformlar bu yarışta hâlâ 

gerideler.

Dijital ekranda; Disney Plus’ta 
yayınlanan Ata Demirer’in 
başrolünde yer aldığı “Bursa 
Bülbülü”, Netflix’te yayınlanan 
Oscar adayı “Batı Cephesinde 
Yeni Bir Şey Yok” filmi ve “Di-
jital Platformlarda Ne Var Ne 
Yok” bölümünde belgesel, film 
ve dizi önerileri sizleri bekli-
yor.

 Renkli ve hüzünlü:  
Bursa Bülbülü 

Ata Demirer’in yeni projesi, tıpkı 
Şahan Gökbakar’ın Recep İve-
dik serisinin yenisinin olduğu 
gibi sinemada yayımlanma-

dan sadece dijital platformda yer alarak, 
sinema salonu-dijital platform çatışma-
sında dijital namına önemli bir kazanım 
oluşturdu. Seksenlerde kaset çıkarmak 
isteyen amatör bir müzisyenin yaşam 
mücadelesini resmeden Bursa Bülbülü, 
arka fona seksenler Bursa’sını alarak 
müzik piyasasının yükselen trendlerini 
es geçmeden renkli bir tablo sunuyor. 

Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık 
yaparken gördüğümüz Cengiz artık hem 
gençlik yıllarını hem de kafasındaki 
saçları kaset yapma derdiyle yitirmiş 
haldedir. Kullandığı peruk her ne kadar 

ilk görünüşte onun derdine derman olsa 
da ilk aksiyonda ya bir yaramaz köpeğin 
dişleri arasında ya da bir meczubun elleri 
arasında karşımıza çıkarak Cengiz’in ver-
meye çalıştığı imajın uzun süre devam 
edemeyeceğinin ilk mesajlarını izleyici-
lere verir. Tesadüfen tanıştığı Bursa’nın 
ünlü bestekarı olan Şerafettin’den kaset 
çıkarmak için bestesini almak istediğinde 
Şerafettin Bey bestesini değil ama kanun 
çalan oğlu Taşkın ve güzel kızı Arzu’yla 
birlikte Cengiz’in yeni bir müzik grubu 
oluşturmalarını sağlar. Bu grup hızla 
yükselirken hayaller de giderek haya-
tın gerçeklerine yenik düşecektir. Bursa 
Bülbülü’nün en güzel tarafı yansıtmaya 
çalıştığı dönemden beslenen çok sayıda 
arabesk film gibi hayalperest ve ütopik bir 
mutlu sonla değil, son derece gerçek ve 
ayakları yere basan bir sosyolojiye yasla-
narak sonlanmasıdır.

 Kazananı olmayan savaş 

Alman yazar Erich Maria 
Remarque’nın 1929’da yayım-
lanan Batı Cephesinde Yeni 
Bir Şey Yok romanı savaşın 

sertliğini olanca gerçekliğiyle resmeden 
oldukça sarsıcı bir 1. Dünya Savaşı panora-
masıydı. Roman askeri idealizmin bayrak 
savunuculuğunu yapan Nazi döneminin 
ilk yakılan kitaplarından da biri olmuştu. 
Çok sayıda dile çevrilip kısa sürede büyük 
ses getiren roman, 1930 yılında Lewis 
Milestone’ın yönettiği aynı isimli filmle 
ilk defa sinemaya da uyarlanmıştı. Film 
hem En İyi Yapım hem de En İyi Yönetmen 
Akademi Ödülleri’ni kazanan ilk yapım 
olarak tarihe de geçmişti. 1979’da TV filmi 
olarak tekrar uyarlanan bu sarsıcı roman, 
2022’de Netflix platformunda Edward Ber-
ger’in yönettiği yeni bir uyarlama olarak 
karşımıza çıktı. 

2022 yapımı “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey 
Yok uyarlaması”, 3 milyon askerin kay-
bedilip ne Almanların ne de Fransızların 
ilerleme kat edemediği Batı Cephesi’nde 
yaşanan insan kıyımını idealist bir ütop-
yayla askere yazılan genç bir Alman 
askerin yaşadıkları üstünden veren ve 
güçlü sinematografisiyle göz dolduran 
bir yapım. Titiz bir çalışmanın ürünü 
olduğunu hemen belli eden uyarlama ilk 
versiyonun da olduğu gibi Oscar yarışında 
başarı sağlayacak gibi görünüyor. Film 
şu anda güçlü adaylardan biri.  Savaşta 
canileşen insanın amaçsız öldüğü cephe 
mücadelelerinden biri olan 1. Dünya Sava-
şı’ndaki Batı Cephesi’nde yaşananları 
belgesel gerçekliğinde günümüz dijital 
izleyicisine sunan film, nitelikli bir savaş 
filmi izlemek isteyenler için unutulmaz bir 
deneyim sunacağına kuşku yok. Üstelik 
bir insanlık klasiğine dönüşen romanın 
da okunmasına vesile olabilir. 
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Alyoşa’dan  
aşk ile selam

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

 Yapay zeka, yeni medya ve sanat 
Yeni dünyada, her şey dijitalleşti. Evimizden çıkmadan ihtiyaçlarımızı 
tek tuşla alabiliyor, binlerce km ötedeki insanla tek tuşla iletişime geçe-
biliyoruz. Sizce sadece günlük hayatımız mı dijitalleşti? Peki ya duygular 
mesela sezgiler? Onlar da dijitalleşmiş olamaz mı? 

Akbank Sanat’ta “Dijital Sezgiler” sergisi yapay zekanın insan, kültür ve 
toplum üzerindeki etkisini anlatıyor sanatseverlere. Sergide yeni medya 
sanatının dünya çapında önde gelen isimleriyle sanat ve teknoloji kesişi-
minde deneyler yapan genç sanatçıların eserlerinin yanı sıra kodlayıcılar, 
araştırmacılar ve makine öğrenimi meraklıları tarafından üretilmiş pro-
jeler de seyirciyle buluşuyor. 

Sergiye; küratör rehberliğinde turlar, sanatçı konuşmaları ve panellerden 
oluşan kamuya açık bir program eşlik ediyor. İlgilisi 11 Şubat’a kadar “Dijital 
Sezgiler”i ziyaret edebilir.

İyi tiyatro, iyi müzik, iyi serginin adresi sanat ajandası, 

yeni sayıda da sizlerle. Bu sayıda da okuyucularımıza 

kucak dolusu kültür sanat getirdik. İstanbul Devlet 

Tiyatroları’nın himayelerinde sahnelenen “Alyoşa” 

seyircisi ile buluştu. Alyoşa, “Aşkla yaşadım, ölüm-

ler bile öldüremedi bu bendeki aşkı” sözlerinin 

sahibi Aliye Berger’in hikayesi. Berger’in tutkulu, 

düş dolu, asi hallerinin anlatıldığı tiyatro oyunun baş 

rolünde Seray Gözler var. Yönetmenliğini Ahmet Mark 

Somers’in yaptığı  “Alyoşa” tiyatroseverleri bekliyor. 

Yapay zeka hayatımızın her alanında artık bizimle. 

Birçok dijital platformlarda kullanılan yapay zekaya 

sanatın gözüyle hiç baktınız mı? Akbank Sanat’ta 

“Dijital Sezgiler” sergisi yapay zekanın çağdaş sanat, 

kültür, insanlar ve toplum üzerindeki etkisini ince-

liyor. Küratörlüğünü Helena Nikonole’in üstlendiği 

“Dijital Sezgiler” sergisi 11 Şubat’a kadar gezilebilecek.

Sanat ajandası, sanat dolu bir 

sayfa ile karşınızda. Bu sayımızda 

sanatçı Aliye Berger’in hikayesini 

anlatacağız. Aliye Berger’in hayatı İstan-

bul Devlet Tiyatroları tarafından sahneye 

taşındı. Ahmet Mark Somers’in yönettiği 

oyunda, Seray Gözler gibi usta isimler 

oynuyor. Berger’in aşk dolu yaşamını 

tiyatroda izlemek isteyenler “Alyoşa”yı 

mutlaka izlemeli. Sanatseverlere sergi 

haberi de vermeden olmaz. Akbank 

Sanat’ın “Dijital Sezgiler” sergisi de bu 

sayımızda.

 “Hayatta her şeyi renkli görüyorum, 
renkleri çok seviyorum”
İstanbul Devlet Tiyatroları’nın oyunlarını takip ediyor musunuz? İstan-
bul’da iş çıkışı soluklanacağınız ve kültürleneceğiniz harika oyunlar 
Devlet Tiyatroları’nın katkılarıyla izleyiciyle buluşuyor. Bu sayımızda 
İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen “Alyoşa” oyununu 
anlatacağım sizlere. “Alyoşa” Aliye Berger’in hayatını anlatan bir tiyatro 
oyunu. Aliye Berger, kişisel hikâyemde özel bir yere sahip. Narmanlı Handa 
her vakit geçirdiğimde giriş kapısındaki Aliye Berger’in “Aşkla yaşadım. 
Ölümler bile öldüremedi bendeki aşkı.” sözü ile selamlaşıyorum. 

Narmanlı Han’da hayatının bir bölümünü geçirmiş, yaşamış ve önemli 
eserlerini burada yapmış Aliye Berger. Ayrıca Ahmet Hamdi Tanpınar da 
Narmanlı Han’da Berger’in komşusu. Narmanlı Han 1950’liler ve 60’larda 
İstanbul’daki sanat çevrelerinin buluşma yeri. Bunun en büyük etkisi ise 
Aliye Berger’in stüdyo- evinin Narmanlı Han’da olması. Sanat camiasının 
önemli isimlerinden biri olan ressam Aliye Berger’in renkli ve düş dolu 
bir yaşamı var. “Alyoşa” oyunu da işte tam da bu hikâyeyi anlatıyor. 

Oyunun başrolünde Seray Gözler var. Gözler, muhteşem oyunculuğunu  
Aliye Berger’i canlandırırken bir kere daha konuşturuyor. Berger’in kural 
tanımayan, asi, tutkulu haline Alyoşa’da tanık oluyorsunuz. Karl Berger’e 
olan aşkı da oyundaki anlatılan hikâyelerden birisi. Sanatçının, sanatçı 
olmasında Karl Berger önemli bir mihenk taşı. Aliye Berger eğer Karl 
Berger’e aşık olmasaydı onu tutku ile ve sadakatle sevmeseydi kendi-
sindeki sanat yönünü keşfedemeyecekti. Alyoşa oyununda Karl Berger 
ile yaşadıkları her ne kadar anlatılsa da, oyunda bu hikâye üzerinde az 
durulduğunu düşünüyorum. Karl’a aşkı Aliye’yi ressam yaptı. Dillerden 
düşmeyen o aşk daha fazla anlatılabilirdi. 

Oyunda ayrıca Aliye Berger’in yeğeni ünlü seramik sanatçısı Füreya 
Koral’da var. Berger’in hayatındaki kırılmalar yanında duran Füreya, tey-
zesini buhranlarında ve sevinçlerinde yalnız bırakmıyor. Alyoşa oyunu 
adeta 1940, 50 ve 60’lardaki sanatçıların kim olduğuna dair de izleyici-
sine bilgi veriyor. Oyuna dair çok fazla detay vermeden başka bir yönüne 
değinmek istiyorum. Ben oyunu Üsküdar’daki Tekel Sahnesi’nde izledim. 
Sahne alışageldiğimiz klasik tiyatro sahnelerinden biraz farklı. Oturma 
düzeni daha sıkışık ve sahne seyirciyle iç içe. Bu durum benim hoşuma 
gitmedi. Ben klasik düzeni sevenlerdenim. Tiyatroseverler, Aliye Berger’in 
hikâyesini izlemek isterlerse Alyoşa’dan bilet almalı.


