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Kıymetli okurlar,
İnsan, hatırladığı için ama aynı zamanda ve bir o kadar 

da unutabildiği için insandır. İnsan ve toplum, unutmaya ve 
hatırlamaya yazgılı olarak, birbirine zıt gibi görünen bu iki 
eylem arasında bir kıvam, bir denge tutturmaya çalışarak 
yaşar. Son yıllarda pek çok düşünür ve yazar, söz konusu 
dengenin insanın aleyhine bozulduğundan bahsediyor; 
kişilerin daha az hatırlayan, daha çok unutan bireylere; 
modern toplumların ise hafızasız kitlelere dönüştüğünü 
vurguluyor. Acaba teknolojinin olumlu etkileri arasında 
sayılan kolaylaştırıcılık, unutmaya meyyal insanı tembel-
liğe, hazırcılığa ve unutkanlığa alıştırmış olabilir mi? Peki, 
teknoloji olmadan hatırlayamayan hatta bazen unutama-
yan günümüz insanının, kendisi ve potansiyeliyle arasına 
giren mesafe nasıl aşılabilir?

Cevaplaması kolay olmasa da üzerinde düşünmeye 
değer sorular doğrusu bunlar. Unutuşun kıyılarında olması 
gerekenden fazla gezinen insanın dengede durabilmesi 
için sürekli hatırlamaya ve hafızaya doğru adım atması 
gerekir. Biliyoruz ki bütün yolculuklar küçük bir adımla 
başlar. Uzun bir süredir uhdesinde titizlikle yayın yaptı-
ğımız Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları'nın yayın 
ilkelerinden en önemlisi; hafızaya doğru yürümek, böylece 
toplumsal hafızaya hizmet etmektir. Ondandır ki, bugüne 
kadar yayınladığımız her kitap, kendi özgül değerinin yanı 
sıra -yerel ve ulusal çapta- bir bellek oluşturma amacını da 
gütmektedir. 

Yereli göz ardı etmeyen fakat onunla da sınırlı kalmayan 
elinizde tuttuğunuz ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2020 de işte 
andığımız bu yürüyüşün önemli bir parçasıdır.

SUNUŞ
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Kültür ve sanat hayatımızda her geçen gün daha da ar-
tan birikimin, süreklilik ve yenilik çerçevesinde kayıt altına 
alınması gerekmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde ülke-
mizdeki kültür sanat etkinliklerini, belli bir zaman aralığını 
dikkate alarak derleyen yıllıkların önemli olduğu söylenebi-
lir. Çünkü kültürel hayattaki olayları, hatırlananları, gözden 
kaçanları ancak panoramik çalışmalarla fark edebiliriz. 

İşte böylesi bir ihtiyaçtan yola çıkarak hazırladığımız 
ZKS Kültür Sanat Yıllığı, Türkiye'de kültür sanat alanında 
2019-2020 kültür sanat sezonu boyunca olup biteni kayıt 
altına almayı deniyor. Ankara'dan Siirt'e, Samsun'dan An-
talya'ya, İstanbul'dan Trabzon'a, ülkemizdeki kültür sanat 
faaliyetlerinin oluşturduğu o büyük resmi ortaya çıkarmak, 
iyisiyle kötüsüyle, eksiğiyle fazlasıyla manzarayı kuşatabil-
mek; son tahlilde Türkiye'nin kültür sanat renklerini, ilgi 
alanlarını, kişi ve kurumların yönelimlerini belirlemek fikri, 
takdir edersiniz ki fazlasıyla heyecan verici.  Yıllıktaki kül-
tür sanatı enine boyuna yansıtan haberlerin ülkemizdeki 
kültürel gelişmeyi gözler önüne serecek nitelikte olduğunu 
belirtmeliyim. Önemli isimleri yazıyla çerçeveleyen port-
reler ise yakın ve uzak tarihimizi hatırlatıyor. Her ay bir 
meselenin ele alındığı perspektif yazıları temel kabullerin 
gözden geçirilmesini mümkün kılıyor. Geniş bir yelpazeye 
yayılan yorumlar ise kültür dünyasında şu ya da bu şekilde 
öne çıkan konuları analiz ediyor.

Umuyoruz ki Türkiye'yi kucaklayan bu titiz çalışma, kül-
tür dünyamızla yakından ilgilenen her entelektüelin ilgisini 
çekecek ve yıllar sonra bile başvuru kaynağı olacaktır. Böy-
lelikle kültür ve sanat alanındaki çalışmalara yeni bir boyut 
daha kazandırıldığını eklemeye gerek yok. Dileğimiz, ZKS 
Kültür Sanat Yıllığı'nın süreklilik kazanarak "kayıt tutma" 
görevini uzun yıllar layıkıyla yerine getirmesidir. 

Söze başlarken ifade ettiğim gibi "unutuş ve hatır-
layış", bizi insan kılan hasletlerin en önemlilerindendir. 
Ama insanlar ve toplumlar, elbette neyi unutacağına ve 
neyi hatırlayacağına dair bir irade gösterebildiğinde kendi 
gerçek benliğine kavuşur. ZKS Kültür Sanat Yıllığı'nın ve 
diğer yayınlarımızın bu irade gayretine mütevazı da olsa 
bir katkıda bulunmasını diliyor; çalışmada emeği geçen 
bütün mesai arkadaşlarıma, portre, yorum ve perspektif ya-
zılarıyla yıllığa eşsiz değerler katan kıymetli yazarlarımıza 
içtenlikle teşekkür ediyorum.



FOTOĞRAF ARA GÜLER SERGİSİ (AA ARŞİVİ)
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AVRUPA SİNEMASININ YILLIK İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİ TOPLAYAN AVRUPA GÖRSEL-İŞİTSEL GÖZ-
LEMEVİ'NİN VERİLERİNE DE YANSIDIĞI ÜZERE, TOPLAM SEYİRCİ SAYISININ % 40-45'İ YABANCI 
FİLMLERİ TERCİH EDERKEN, %55-60'I YERLİ SİNEMA ÖRNEKLERİNİ SEYRETMEYİ SEÇMEKTEDİR.

Sinemada Yerli Filmlere 
Olan İlgi
İhsan Kabil

1990'lı yıllardan itibaren 
Türkiye sinema ortamında 

yerli filmlere, yabancı filmle-
re nispeten her zaman daha 
fazla ilgi olagelmiştir. Sine-
manın gişe başarısı olarak 
geliştiği son yirmi yıl içinde 
özellikle komedi ve melod-
ram türünde yapılmış filmler 
seyirci tarafından daha fazla 
teveccüh görmüştür. 

Genel olarak, Avrupa 
sinemasının yıllık istatistikî 
bilgilerini toplayan Avrupa 
Görsel-İşitsel Gözlemevi'nin 
verilerine de yansıdığı üzere, 
toplam seyirci sayısının 
%40-45'i yabancı filmleri 
tercih ederken, %55-60'ı 
yerli sinema örneklerini 
seyretmeyi seçmektedir. Bu, 
Türk sinemasının bütünü 
adına tabii ki sevindirici bir 
olgudur ancak büyük seyirci 
kitlelerini kendisine çeken 
filmlerin, özellikle komedile-
rin mahiyetine baktığımızda, 
söz konusu durumun o kadar 
kıvanç verici olmadığını 
gözlemlemekteyiz. 

Sinemamızın İkilemi

Ne var ki, öte yandan, bu 
tür yapımlardan elde edilen 
yüksek gişe hasılatı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığının 

sinema destekleme fonunun 
da aynı zamanda en büyük 
maddi kaynağıdır. Filmlere 
kesilen bilet tutarlarının belli 
bir orandaki yüzdeleri bu 
fona aktarılmakta, dolayı-
sıyla sanat sineması denilen 
daha kişisel saiklerle çekilen 
filmler bu maddi destek 
sayesinde vücut bulabilmek-
tedir. İronik şekilde böyle bir 
ikilem içinde olan sinemamız 
için mevcut seyirci soru-
nu dediğimiz husus, yani 
estetik ve fikrî boyut ağırlıklı 
sinemanın içinde bulunduğu 
seyirci çekememe sorunu da 
ayrı bir başlık olarak sine-
mamızın genel sorunları 
içindeki yerini muhafaza 
etmektedir.

Türk sinemasının seyirci 
nezdindeki yeri her zaman 
daha farklı olmuştur. Tek 
parti yönetimine dayalı 
resmî ideolojinin hâkimi-
yetindeki, tiyatro kökenli 
Muhsin Ertuğrul'un da âdeta 
siyasi rejimin tek yönetmen 
olarak temsilcisi bulunduğu 
1920'li ve 1930'lu yılların 
sinemasından sonra özellikle 
de 1948'de bilet fiyatından 
belediyelerin aldığı rüsum 
indirimiyle sinema ortamı 
da canlanmıştır.  1950'de çok 
partili siyasi sisteme geçişten    
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sonra belirginlik kazanan 
Yeşilçam sineması denilen 
oluşumun temelleri o zaman 
atılmıştır. Şimdiki yerli film-
lere olan ilginin o günlerde 
yeşerdiği bilgisinden hare-
ketle, sinemaya yeni giren 
yapımcıların, seyircinin ilgi 
ve beğeni ölçüleri anlamında 
dayanak aldığı şu üçlü saca-
yak mevzubahis olmuştur: B 
sınıf Amerikan melodram-
ları, Hint sineması ve Mısır 
sineması. Sinema, büyük 
miktarda nakdî kaynaklara 
dayalı iktisadi bir faaliyet 
alanıdır. Devletin aynı Devlet 
Tiyatroları, Devlet Konserva-
tuarı, Devlet Opera ve Bale-
si'nde olduğu gibi doğrudan 
maddi ve kurumsal desteği-
nin bulunmadığı bir sanat 
olmasından dolayı, tamamen 
özel girişim çabalarıyla ayak-
ta durmaya çalışan bir sektör 
olarak gelişim yolculuğunu 
sürdürmüştür. Bu bağlamda, 
gişe hasılatını riske atacak 
bir şansının bulunmamasın-
dan ötürü, seyircinin genel 
geçer harcıâlem duygula-
nımları çerçevesinde bu üçlü 
sacayağı temel alan daha 
popülist bir sözel ve görsel 
söylem üzerinde yükseldiği 
söylenebilir. Böylelikle, seyir-
cinin yerli sinema özelinde 
oluşmaya başlayan beğeni se-
viyesi, sonraki "Seyirci zaten 
bunu istiyor." nakaratının da 
temelini teşkil edegelmiştir. 
Oysa biraz daha bilinçli bir 
şekilde, seyircinin de sinema 
kültürü gözetilerek, dün-
yadaki üstün benzerlerinde 
olduğu gibi, çekilen filmlerin 
estetik ve tema boyutla-
rı daha çok gözetilip, her 
eserde vasatın üzeri temel 
alınıp, komediden melodra-
ma seyircinin zayıf noktaları 

istismar edilmeyip ruh ve 
duygu dünyasının insanî va-
sıfları gözetilebilseydi bugün 
seyircinin beğeni düzeyi de 
muhakkak farklı bir nok-
tada olacaktı. Seyirci, neye 
alışagelmişse, ruh ve duygu 
dünyası neyle besleniyor, 
neyle tatmin buluyorsa, eser 
olarak da o müktesebatta 
bir çalışmayı talep edecek; 
diğerleriyle arasına ister 
istemez bir mesafe koyma 
cihetine gidecektir.  

İki Uçlu Seyir Süreci

Cumhuriyetin o nor-
matif yıllarında, Osmanlı 
kültürüyle meydana gelen 
kırılma ve kesinti, geleneksel 
kültürümüzde sinemayla 
dil ve muhteva bakımından 
en uygun olan gölge oyu-
nuyla ortaoyununun estetik 
ve ahlaki değerlerinin tabii 
seyriyle modern ve tekno-
lojik bir sanat olan sinema 
diline aktarılamaması; 
sinemanın yabancı bir sanat 
vasfı taşıdığı algısını da pek 
yıkamamış, değişik mahzurlu 
sahnelerinin seyirci tarafın-
dan kolay kabul görmemesiy-
le sonuçlanmıştır. 1950'lerde 
film sayısının artması ve bir 
halk sineması mahiyetin-
deki Yeşilçam sinemasının 
doğmasıyla, kültürümüzün 
anlatı geleneğindeki masal ve 
destan gibi dalların, o derme 
çatma anlatımların içinde 
yine de bir teveccüh bul-
ması, sinemanın en kitlesel 
sanat olma özelliğinin de bir 
göstergesi olmuştur. Yerli 
sinemanın yanında yabancı 
sinemaya da belli bir ilgiyle 
yaklaşan halktan seyirci, 
altyazılı filmlere pek rağbet 
etmemiş; o tarz filmler daha 

çok eğitimli seyircinin ilgisi-
ne mazhar olmuştur. Ancak 
halk kitlesindeki 'yerli kültür' 
merakı seyirciyi Türkçe 
dublajlı yapımlara yöneltmiş, 
diyelim komedi türündeki 
bizde Üç Ahbap Çavuşlar 
diye gösterilen bir Marx Bro-
thers filmindeki karakterleri 
Arşak Palabıyıkyan, Kıvırcık 
ve Dilsiz olmak üzere âdeta 
yerli kültürün bir parçası 
hâline getirmiştir. 

Seyircinin yerli yapımlara 
ilgisi; aslında kendi kültür 
değerleriyle çatışmayan, 
ticari sinemayla sanat sine-
masının imgesel dünyasının 
dengesini kuran, kendi ruh 
ve duygu dünyası besle-
yip yükselten yapımların 
çoğalmasıyla daha sağlıklı 
bir zemine oturacaktır. Öbür 
türlü, eleştirel bir bakış açı-
sıyla, Recep İvedik tarzında 
malayani, kültürel kodları 
oldukça aşağı, kitsch ve edebî 
argonun dışındaki sözel kul-
lanımlarıyla bayağı bir seviye 
tutturan filmlere özellikle 
genç seyirci kitleleri tarafın-
dan icabet edilmesi vahim 
bir ahvale işaret etmektedir. 
Aslında film seyir süreci iki 
uçludur; bir ucunda seyirci 
varsa diğer ucunda filmi çe-
ken yönetmen bulunmakta-
dır. Bir filmin yönetmen veya 
senaristi belli bir toplumsal 
sorumluluk duygusuyla 
hareket etmesi durumunda, 
seyirciyi asla rencide etme-
yecek sözel ve görsel ifadele-
re yer vermeyecektir. Toplum 
değerleriyle barışık bir gör-
sellik çizecek; bu vesileyle bi-
rey olarak her seyirciye saygı 
duyan ve dolayısıyla saygın 
bir eser ortaya koymakla kal-
mayacak, kendileri de saygın 
bir mertebeye erişecektir.  



12 ZKS KÜLTÜR SANAT YILLIĞI

01 HAZİRAN

Devlet Tİyatrolarında 
seyİrcİ rekoru
2019 yılında Devlet Tiyat-
rolarında seyirci sayısı 1 
milyon 700 bini aştı. Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Özgül Özkan Yavuz, ilk kez 
DT sahnesine çıkan yerli ya-
zarlara ödüllerinin takdim 
edildiği 2. Yerli Yazarlar Bu-
luşması'nda yaptığı konuş-
mada, Devlet Tiyatrolarının 
sanatseverlerden gördüğü 
yakın ilgi ve kültür sanat 
hayatına kattığı değerlerle 
yüz ağartan kurumların 
başında geldiğini belirtti.

01 HAZİRAN

Anons 'a 
kırmızı lale

Hollanda'da bu yıl 7'incisi 
düzenlenen Kırmızı Lale 
Film Festivali'nde, Anons, 
En İyi Film Ödülü'ne, filmin 
yönetmeni Mahmut Fazıl 
Coşkun, En İyi Yönetmen 
Ödülü'ne layık görüldü. 
Ödül, Yunus Emre Enstitüsü 
Amsterdam Müdürü Abdul-
lah Altay tarafından, filmin 
yönetmeni adına başrol 
oyuncularından Şencan 
Güleryüz'e verildi. Hollanda 
Yunus Emre Enstitüsünün 
desteğiyle düzenlenen 
festival kapsamında bu yıl 
ilk defa verilen Filme Özen-
dirme Ödülü'nü ise Michael 
Önder'in yönettiği Taksim 
Hold'em filmi kazandı. 
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08 HAZİRAN

Devlet Opera ve Balesİ 
325 bİn seyİrcİye ulaştı
Devlet Opera ve Balesi, 2018- 2019 sanat sezonunda, 194 
eser ve konserle 608 kez "perde" diyerek 325 bini aşkın 
sanatsevere ulaştı. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya 
ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin yerleşik 
sahnelerinde 37'si opera, 28'i bale, 12'si modern dans, 7'si 
müzikal, 20'si çocuk müzikali, 90'ı konser olmak üzere 194 
etkinlik izleyiciyle buluştu. Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürü, tenor Murat Karahan, geride kalan sezonda prö-
miyer yaptıkları iddialı eserlerle izleyici sayısında önemli 
bir artış yakaladıklarını belirterek, "Troyalar, Ayşe operet-
leri, prömiyerlerimiz, devam eden eski eserlerimiz. Geçen 
sene seyirci sayımızda evvelki seneye göre zaten bir artış 
sağlamıştık, bu sene onun da üzerine çıktık." ifadelerini 
kullandı.
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09 HAZİRAN

"KÖYLÜ Ressam" 
VEFAT ETTİ
Bursa Cezaevinde tanıştığı 
Nâzım Hikmet'in kendisini 
"köylü ressam" olarak an-
dığı ve resimleri için şiirler 
yazdığı İbrahim Balaban 
hayata gözlerini yumdu. 
Balaban, 1990'da İnsan Hak-
ları Onur Ödülü'nü, 1998'de 
Truva Sanat Ödülü'nü, 
1999'da ise Türkiye Güzel 
Sanat Eseri Sahipleri Meslek 
Birliği (GESAM) Ödülü'nü 
almıştı. Balaban'a ait özel 
eşya ve resimlerin ise 2018 
yılında açılan Ressam İb-
rahim Balaban Müzesinde 
sergileneceği açıklandı.

10 HAZİRAN

Bİr Yıkımın Hatırası
Iraklı sanatçı Amed Shareef'in eserlerinden oluşan "Ha-
rabe" adlı resim sergisi, sanatseverlerle buluştu. Bağımsız 
Sanat Vakfında gerçekleştirilen açılışta açıklamada bulu-
nan Shareef, "Yıkılan yerlerin bir hatırası kalsın. İnsanlar 
unutmasın istedim." dedi. Serginin küratörü Hülya Yazıcı 
Bağımsız Sanat Vakfının altı aydır komşu ülkelerden sanat-
çıların sergilerine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Iraklı 
sanatçılar kendi ülkelerinde yaşanan sorunları içselleştiren, 
bunu dert edinen insanlar. Dolayısıyla bir çözüm üreteme-
dikleri için sanat yoluyla bunu ifade etmeye çalışıyorlar. 
Amed'in resimleri; bu coğrafyadaki yıkımı, insanların haya-
tına etki eden yarım kalmışlığı, insanların hayatlarındaki ve 
coğrafyalardaki kültürel tahribatları konu alıyor. Yaşanan 
zamanın şahitliğini yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
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 13 HAZİRAN

"KIRK YILLIK HATIR"IN 
MÜZESİ
Anadolu'da 500 yıllık geç-
mişe sahip kahve kültürünü 
yaşatmak için yola çıkan üç 
kahve ustası, Karabük'ün 
UNESCO Dünya Mirası Lis-
tesi'nde bulunan Safranbolu 
ilçesinde Türkiye'nin "ilk" 
kahve müzesini açtı. Anado-
lu'nun Kayıp Kahveleri kita-
bının yazarları Naim Koca 
ve Atilla Narin ile dünyanın 
en pahalı bitkisi safrandan 
yapılan kahvenin mucidi Se-
mih Yıldırım, Türkiye Kahve 
Müzesinde unutulmaya yüz 
tutmuş kahve kültürünü ve 
tarihini ortaya çıkarıyor.

14 HAZİRAN

moskova'da türk 
rüzgarı
Rusya'nın başkenti Mos-
kova'da, sanat, kültür, 
turizm ve spor alanlarında 
çeşitli etkinliklerin yer 
aldığı "Türkiye Festivali" 
yapıldı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Türkiye Otelciler 
Federasyonu, Türkiye Tu-
rizm Yatırımcıları Derneği, 
Türkiye Seyahat Acenteleri 
Birliği ve Türk Hava Yolları 
tarafından desteklenen 
festivalde; geleneksel sanat 
atölyelerinden turizme, 
gastronomiden spor ve 
kültüre uzanan birçok farklı 
dalda etkinlikler yer aldı.

VAR OLMANIN KARANLIĞI
VAR OLMANIN AYDINLIĞı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, "Var Olma-
nın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleş-
tirilen "47. İstanbul Müzik Festivali" başladı. Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki açılış konseri öncesinde ger-
çekleştirilen ödül töreninde konuşan İKSV Yönetim Kurulu 
Başkanı Bülent Eczacıbaşı; yıldız solistlerin, genç yetenek-
lerin ve büyük orkestraların festivalde İstanbul izleyicisiyle 
buluşacağını söyledi. Festivalin açılış konserinde, şefliğini 
ve sanat yönetmenliğini Aziz Shokhakimov'un yürüttüğü 
Tekfen Filarmoni Orkestrası ile piyanist Seong-Jin Cho 
sahne aldı.

12 HAZİRAN

Dİjİtal Aşk Zİraat Bankası 
Tünel Sanat Galerİsİ'nde
Mimar ve ressam Turgut Ersavaş'ın "Dijital Aşk: Homo 
Sapiens'in Son Durağı" isimli resim sergisi sanatseverlerle 
buluştu. İstanbul Medipol Üniversitesinde Mimari Tasarım 
dersleri de veren sanatçının yeni sergisi Ziraat Bankası 
Tünel Sanat Galerisinde açıldı. Ersavaş, yaptığı açıklamada, 
kendisinin etkilendiği konuların ziyaretçiler tarafından da 
hissedilmesini umduğunu belirtti.

11 HAZİRAN
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1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin 
İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Yılı etkinlikleri kapsamında, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı-
nın desteği ve Cumhurbaş-
kanlığı himayelerinde Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üni-
versitesi, Prof. Dr. Fuat Sez-
gin İslâm Bilim Tarihi Araş-
tırmaları Vakfı ve İstanbul 
Üniversitesi ortaklığında "1. 
Uluslararası Prof. Dr. Fuat 
Sezgin İslâm Bilim Tarihi 
Sempozyumu" gerçekleşti-
rildi. İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. 
Cemil Bilsel Konferans Salo-
nu'nda gerçekleşen sempoz-
yumun açılış konuşmalarını 
İBTAV Vakfı Kurucu Başkanı 
Ethem Sancak, İBTAV Vakfı 
Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal 
Erdoğan, İstanbul Kültür 
ve Turizm Müdürü Dr. 
Coşkun Yılmaz ve İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mahmut Ak tarafından 
yapıldı. Sempozyumu Sez-

gin'in eşi Dr. Ursula Sezgin 
de takip etti.

Sempozyumun ikinci 
gününde Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim 
Kalın, "Bilim, Teknik, 
Tefekkür: Fuat Sezgin'le 
Evrendeki İşaretleri Oku-
mak" başlıklı bir konferans 
verdi. Kalın, bilim tarihi 
alanındaki çalışmalarına 
bakıldığında Fuat Sezgin'in, 
unutturulan bir tarihi 
hatırlatan bir büyük ilim 
adamı, mütefekkir olduğunu 
belirterek Sezgin'in temel 
yaklaşımının unutturulan 
tarihin kıymetinin bilinmesi 
üzerine kurulu olduğunu 
vurguladı.

"Kendisi 300 bine yakın 
el yazmasını hayatı boyunca 
elden geçirmiş bir ilim 
adamı olarak yapılması ge-
rekenin ancak yüzde birini 
yapabildiğine inanıyordu. 
Bu dünyadan giderken 

bize çok önemli bir görevi 
bıraktı. 60 küsur yıllık ilim 
hayatına sığdırdığı büyük 
eserler aslında yeni çalışma-
ların zeminini oluşturuyor. 
Bu da bizim bu mirası yaşat-
mamız, yarınlara taşımamız 
için de hem bireysel hem de 
kurumsal olarak bu faaliyet-
leri desteklememiz, bu açı-
dan yolu büyütmemiz büyük 
önem arz ediyor. Eserlerinin 
bugünün ve yarının nesil-
lerine yol göstereceğine 
inanıyorum."

Üç gün süren sempoz-
yum boyunca çeşitli ülkeler-
den gelen bilim insanları, 20 
farklı oturumda Sezgin'in 
hayatı ve çalışmaları 
hakkında sunumlar yaptı. 
Sempozyum Türkçe, Arapça, 
ve İngilizce olmak üzere 
üç dilde gerçekleştirildi. 
Sempozyum süresince bu 
dillerde simultane çeviri 
yapıldı.

13 HAZİRAN
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FUAT SEZGİN; DEVASA ESERLERİYLE ORYANTALİST ÇEVRELERİN İSNAT VE İTHAMI OLAN, MÜSLÜ-
MANLARIN MODERN BİLİME ZİHNEN UYUM ZAFİYETİYLE KENDİ TARİHLERİNİ BİLİMSEL OLARAK 
ELE ALIP İNCELEMEYECEKLERİNE DAİR İDDİALARINA ESASLI BİR CEVAP VEREREK ONLARI ACİZ 
BIRAKMIŞTIR.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Münasebetiyle: 

Bilimler Tarihçisi 
Prof. Dr. Fuat Sezgin
Mustafa Gündüz

30 Haziran 2018'de ebe-
diyete uğurladığımız 

Prof. Dr. Fuat Sezgin, Şükrü 
Hanioğlu'nun ifadesiyle "aka-
demik unvanların ucuzladığı 
ve anlamsızlaştığı postmo-
dern dünyada kelimenin 
gerçek anlamıyla bir âlimdi". 
Sezgin; İslâm bilim, tekno-
loji, düşünce tarihi, coğraf-
yacılık ve denizcilik benzeri 
alanlarda insan ömrüne 
sığındırılması güç eserler 
ortaya koymuştur.

Türkiye'nin özellikle 
beşeri bilimlerdeki akademik 
performansı daha çok Batılı 
araştırmacıların teorilerini 
zenginleştirici ya da Ortado-
ğu realitesini örneklendirici 
dipnotlar vazifesi görmekte-
dir. Bunun iki istisnasından 
biri kuşkusuz Fuat Sezgin'dir. 
(Diğeri İSAM'ın kırk senede 
vücuda getirdiği Türkiye Di-
yanet Vakfı İslâm Ansiklope-
disi'dir.) Fuat Sezgin yüzlerce 
kişinin ancak kurumsal bir 
destekle yapabileceği işi tek 
başına başarabilmiş sıra dışı 
bir zekâ, deha ve çalışkanlık 
örneğidir. Ne yazık ki, böy-
lesi bir değerin yetişmesine 

Türkiye'nin katkısı son dere-
ce "hoyratça" olmuştur. Fuat 
Sezgin akademik hayatını, 
1960 darbecilerinin hışmına 
uğradığı için Almanya'da 
sürdürmek zorunda kalmış-
tır. İbretlik bir hayat hikâyesi 
olan merhum Sezgin'in öne-
mini ve eserini kısaca şöyle 
özetlemek mümkündür:

1942'de mühendis olma 
hayaliyle girdiği üniversite-
de hocası Helmutt Ritter'in 
teşvikiyle birkaç ay içinde 
Arapça öğrenen Sezgin, 
İslâm bilimler tarihine derin 
ilgi duymuştur. Muazzam dil 
öğrenme yeteneği sayesinde 
otuza yakın dil öğrenmiş, yüz 
binlerce yazmayı okuyarak 
onlar hakkında telifler yaz-
mıştır. Doktora tezi olarak 
Mecâzü'l-Kur'an'ı inceleyen 
Sezgin, burada ilginç bir 
detay görmüştür. 19. yüzyıl-
da oryantalistler; hadislerin 
daha çok şifahi olduğunu, 
dolayısıyla kaynaklarının 
sağlam olmadığını belirterek 
1300 yıllık İslâm itikadına 
şüphe düşürmüşlerdir. Oysa 
Sezgin, araştırmasında hadis-
lerin sadece şifahi değil yazılı    
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kaynaklara da dayandığını 
sezmiş ve doçentlik tezinde 
Buhârî'nin Kaynakları'nı 
araştırmıştır. Sezgin, oryan-
talistlerin iddia ettiği gibi 
hadislerin sadece şifahi değil 
yazılı kaynaklara dayandığını 
ispat ederek Batılı bilim ta-
rihçilerinin büyük bir açığını 
yakalamıştır. Bunun üzerine 
Müslümanların bilime kat-
kılarını tespit edebilmek için 
bir anlamda Batı dünyasına 
tek başına meydan okumak 
adına kolları sıvamıştır.

Fuat Sezgin'in 
Büyüklüğü ve Önemi

Fuat Sezgin'in büyüklüğü 
ve önemi dört temel eseri 
üzerinden anlatılabilir: Bun-
ların ilki kuşkusuz Geschichte 
des Arabischen Schrifttums 
Arap İslâm Bilimleri Tarihi 
(GAS)  adlı 17. ciltlik devasa 
eserdir. Bir insanın kolaylıkla 
yapamayacağı bu devasa bi-
limler tarihi ansiklopedisinin 
mahiyeti, dünyanın bütün 
kütüphanelerinde mevcut 
olan ya da adı bilinip kendi-
si olmayan Müslümanların 
telif ettiği eserler bibliyog-
rafyasıdır. Bu kitabın ortaya 
çıkışının da uzun bir hikâyesi 
vardır. Bu alanda meşhur or-
yantalistlerden Carl Brokel-
man tarafından yazılmış altı 
ciltlik bir eser vardır. Sezgin 
bu eseri tetkik ettiğinde çok 
büyük yanlışların ve eksikle-
rin olduğunu görür ve kitabı 
tashih değil yeniden yaz-
mak gerektiğine karar verir. 
1960'larda UNESCO büyük 
bir heyet kurarak Brokel-
man'ın söz konusu eserini 
genişletmeyi projelendirmiş 
ise de Fuat Sezgin bunun 
bir komisyonca yapılama-

yacağını, tek kişi tarafından 
yapılması gerektiğini teklif 
etmiştir. Komisyonda bulu-
nan herkes bunu bir kişinin 
hele de bir Müslüman ve 
Türk'ün asla yapamayacağını 
iddia etmiştir. Bunun üzerine 
Fuat Sezgin eserinin ilk cildi-
ni 1967'de kendi imkânlarıyla 
yayımlayınca söz konusu 
komisyon dağılmak zorunda 
kalmıştır. Bu tarihten sonra 
fasılalarla GAS yayımlanmaya 
devam etmiş ve Fuat Sezgin 
vefat ettiğinde 17 ciltlik deva-
sa bir külliyat ortaya çıkmış-
tır. Fuat Sezgin'in en önemli 
eseri olarak görülebilecek bu 
yayın, bugün dünya bilimler 
tarihinin en parlak külliyatı 
sayılabilir. Artık bu günden 
sonra bilimler tarihinde, 
özellikle de İslâm'ın ilk üç 
yüz senesine dair konularda 
GAS'a başvurmadan yeni 
bir şeyin yazılması mümkün 
değildir. Almanca telif edilen, 
Arapça, Farsça ve Urducaya 
tercüme edilen bu devasa 
eser henüz Türkçeye çevril(e)
memiştir! (2014'te ilk cildi 
tercüme edilmiş, bu günlerde 
diğerlerinin yayına hazır ol-
duğu haberleri alınmaktadır.)

Fuat Sezgin, bu büyük 
eseri sayesinde 1978'de Kral 
Faysal ödülü'nü kazanmış 
ve bu sayede hem büyük bir 
maddi imkâna hem de geniş 
bir sosyal çevreye kavuşarak 
her ikisini daha ileri düzey 
çalışmalara vakfetmiştir. 
Sezgin 1982'de çalışmakta 
olduğu Goethe Üniversite-
si'ne bağlı, İslâm bilim tarihi 
çalışmaları yapacak olan 
vakfını kurmuştur. Vakfın 
imkânlarıyla bilim tarihi ça-
lışmalarına devam ederken, 
diğer yandan İslâm tarihinin 
en eski dönemlerinden bu 

yana üretilmiş değerli çalış-
maları edisyon kritik dâhilin-
de tıpkıbasım yayımlamıştır. 
İkinci önemli eseri olarak 
görülebilecek 1400 cilt kadar 
klasik kitap yeniden raflarda-
ki yerini almıştır. Coğrafya, 
matematik, astronomi, tıp, 
askerlik, fizik, kimya, felsefe, 
dil bilimleri, İslâmi ilimler, 
müzik gibi hemen her bilim 
alanında yüzlerce değerli 
eser bu sayede yeniden gün 
yüzüne çıkarılmış ve araş-
tırmacıların istifadesine 
sunulmuştur.

Sezgin'in üçüncü önem-
li eseri olarak görülecek 
faaliyeti ise İslâm Bilim 
ve Teknoloji Aletleri Mü-
zesidir. İlki Almanya'daki 
enstitüde kurulan müzede 
İslâm dünyasının birikimi 
olan yazmalarda yer alan 
aletler birebir modellemeyle 
yeniden üretilmiştir. Bilim 
tarihi kitaplarında yer alan 
aletlerin modelini yapma işi 
ilk olarak Alfred Wiedemann 
tarafından başlatılmıştır. Bu 
zât 25 kadar aleti yeniden 
modellemiştir. Fuat Sezgin 
ise toplamda 800 kadar aleti 
yeniden yaparak dünyada ilk 
ve tek son derece hususi bir 
müze meydana getirmiştir. 
Sezgin, bu modelleri büyük 
gayretler sarf ederek yüksek 
maliyetle yapabilmiştir. Bu 
noktada kendisine bazı Arap 
devlet ve iş insanları destek 
vermiştir. Adını vermediği 
bir Arap iş insanı Sezgin'in 
yaptığı her aletten bir tane 
de kendisi için yapılması-
nı sipariş etmiştir. Arap iş 
insanı  bu aletleri Amerika'ya 
götürüp orada sergilemeyi 
planlamıştır. Ancak 2001 
krizinden sonra işler tersine 
dönünce bu birikimin Tür-
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kiye'ye bağışlanması ve İstan-
bul'da bir müzeye dönüşmesi 
gündeme gelmiştir. 

Fuat Sezgin'in dördüncü 
önemli eseri, uzun uğraşlar, 
araştırmalar, görüşmeler 
neticesinde İstanbul'da, Gül-
hane Parkı'nda 2008'de kuru-
lan İslâm Bilim ve Teknoloji 
Müzesidir. Sezgin bu müze 
ile kuruluşundan vefatına 
kadar titizlikle ilgilenmiştir. 
Elbette bütün bunlar çok 
büyük gayret, sabır ve finans 
sayesinde gerçekleşebilmiştir. 
Arkasında; günde ortalama 
17 saat çalışan bükülmez 
bir irade, sarsılmaz bir sabır 
ve ilimden başka hiçbir şey 
düşünmeyen geçek bir ilim 
dervişi olmasaydı bu devasa 
eserler elbette ortaya çıka-
mazdı. 

Fuat Sezgin'in Mirası 

Fuat Sezgin'in mirası 
kolay anlaşılacak ve tüketile-
cek bir birikim değildir. Onu 
anlamanın en iyi yollarından 
biri ortaya koyduğu yenilik-
leri başta ders kitaplarında 
olmak üzere, eğitimin farklı 
aşamalarında, değişik yol ve 
yöntemlerle yeni nesillere ak-
tarmaktır. Mevcut durumda 
ders kitapları büyük ölçüde 
klasik yanlışlara, alışıldık 
ezberlere, pozitivist paradig-
maya ve Avrupa-merkezci 
bilim anlayışına bağlılıkla 
devam etmektedir. Fuat 
Sezgin'in icatlarının ders 
kitaplarına çok az yansıdığı 
söylenebilir. Ders kitapların-
da komplekse kapılmadan, 
korkmadan, hamaset yapma-
dan bu yenilikler bilimsel bir 
dil ve üslupla yerini alma-
lıdır. Ancak mevcut poziti-
vist zihniyetin buna direnç 

gösterdiği de barizdir. 
Diğer taraftan Fuat 

Sezgin, İslâm bilimler tarihi 
araştırmalarını var gücüyle 
doğa bilimlerinde yoğun-
laştırmıştır. Metafiziğin iyi 
fizik bilerek, ilahiyatın ileri 
düzey dünyevî ilimler tahsil 
ederek anlaşılabileceğini 
ihsas etmiştir. Devasa eseri 
GAS'ın sadece ilk cildini giriş 
mahiyetinde İslâmî ilimle-
re ayırmıştır. Felsefeyi en 
sona bıraktığından kendisi 
de pişman olmuş ve "Bunu 
mutlaka önce yazmalıydım." 
demişse de ömrü vefa etme-
miştir. Zira Batılıların İslâm 
dünyasında, Müslüman-
lar arasında felsefe yoktur 
ithamının yanlış olduğunu 
bütün delilleri ve örnekle-
riyle tespit etmiştir. İslâm 
dünyasında zengin bir felsefe 
mirası da vardır. Ne gariptir 
ki, Fuat Sezgin, kütüphanesi-
ni Türkiye'ye taşımaya karar 
verince Almanlar, eserlere, 
Alman kültür mirası olduğu-
nu iddia ederek el koymuşlar 
ve 18. cildin bütün fişlerini 
ve hazırlık çalışmalarını da 
ortadan kaldırmışlardır.

Fuat Sezgin bu devasa 
eserleriyle oryantalist çev-
relerin isnat ve ithamı olan, 
Müslümanların modern bili-
me zihnen uyum zafiyetiyle 
kendi tarihlerini bilimsel ola-
rak ele alıp incelemeyecek-
lerine dair iddialarına esaslı 
bir cevap vererek onları aciz 
bırakmıştır. Bugün Batı dün-
yasında Sezgin'in iddialarına 
ve getirdiği yeniliklere ne 
bir eleştiri ne de bir cevap 
söz konusudur. Büyük bir 
suskunluk hâkimdir. 

Fuat Sezgin bu gün kendi 
elleriyle inşa ettiği Gülhane 
Parkı'ndaki İslâm Bilim ve 

Teknoloji Müzesi ve Kütüp-
hanesinin önünde ebedî isti-
rahatgâhındadır. Bu ülkenin 
bilim, teknik ve medeniyette 
ilerlemesi; onun mirası-
na hakkıyla sahip çıkmak, 
tavsiyelerine kulak vermek ve 
yeni nesillere onu tanıtmakla 
mümkün olacaktır.

Fuat Sezgin'in mirası 
kolay anlaşılacak ve 
tüketilecek bir birikim 
değildir. Onu anlama-
nın en iyi yollarından 
biri ortaya koyduğu 
yenilikleri başta ders 
kitaplarında olmak 
üzere, eğitimin farklı 
aşamalarında, değişik 
yol ve yöntemlerle yeni 
nesillere aktarmaktır. 
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19 HAZİRAN

Demİr Kİlİse restorasyonuna ödül
Daha önce Ayasofya ve Galata Mevlevihanesi'nin resto-
rasyonlarını da üstlenen Türk mimar Fikriye Bulunmaz, 7 
yıllık çalışmasının ardından 2018 yılında ibadete açılan 121 
yıllık Demir Kilise'nin restorasyonu ile  Bulgaristan'dan 
ödül aldı. Döneminden geriye kalabilen tek demir kilise 
olma özelliğini taşıyan Sveti Stefan, Bulgar dinî inanışının 
en önemli sembollerinden biri olmaya devam ediyor.

"ELVEDA BABAM, USTAM"
Sinema ve tiyatro oyuncusu 
Ergün Uçucu, 79 yaşında ha-
yatını kaybetti. Uzun yıllar 
TRT'de yayınlanan Uykudan 
Önce programının sunucu-
luğunu üstlenen Uçucu'nun 
ölüm haberini kendisi de 
oyuncu olan oğlu Canberk 
Uçucu sosyal medya he-
sabından "Elveda babam, 
ustam ve en iyi arkadaşım... 
Elveda..." sözleriyle duyurdu.

14 HAZİRAN

Merkezefendİ Geleneksel Tıp Festİvalİ 
20. Kez Düzenlendİ
Zeytinburnu'nda yaşamış, meşhur mesir macununun da 
mucidi, ünlü hekim ve âlim Merkez Efendi'nin anısına 19 
yıldır düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 
15 – 22 Haziran 2019 tarihleri arasında 20. kez düzenlendi. 
Zeytinburnu için artık bir gelenek hâline gelen festivalde, 
her yıl olduğu gibi binlerce mesir macunu dağıtıldı. Zeytin-
burnu Merkezefendi Millet Kıraathanesinin yan tarafındaki 
alanda gerçekleşen festival, yedi gün süresince birçok 
etkinliğe ev sahipliği yaptı. 15 Haziran Cumartesi günü 
mesir macunu dağıtımıyla başlayan festivalde, "Kızılay 
Haluk Perk Koleksiyonu" sergisinin ardından, sanatçı Ekin 
Uzunlar bir konser verdi. Festival süresince Erkam Aydar, 
Derya Türkan ve Ümit Yılmaz, Murat Balkan ve Orkestrası, 
Koliva, Göksel Baktagir ve Eda Karaytuğ gibi isimler sahne 
aldı. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesinde ise bitki bilimi 
üzerine seminerler, çocuklara yönelik eğitici programlar ve 
çeşitli atölye çalışmalarına yer verildi.

15 HAZİRAN

18 HAZİRAN

Boulanger Trio 
Efes Antİk Kent'tE
Dünyanın en prestijli kon-
ser salonlarında sahneye 
çıkan, festivallerin aranan 
konuğu olan Boulanger 
Trio, 33. Uluslararası İzmir 
Festivali'nde sahne aldı. 
Efes Odeon'da gerçekleşti-
rilen konserde Karla Hal-
tenwanger (piyano), Birgit 
Erz (keman) ve Ilona Kindt 
(çello)'dan oluşan Boulanger 
Trio; Clara Schuman, Paul 
Juon ve Robert Schumann'ın 
eserlerini seslendirdi.
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CerModern'dE "Senİ Ne Çağırıyor"
Alarm Art topluluğuna ait 
eserlerin yer aldığı "Seni Ne 
Çağırıyor" sergisi CerMo-
dern'de açıldı.
Serdar Leblebici, Selçuk 
Yılmaz, Cemalettin Yıldız, 
Özgür Eryılmaz, Ekrem 
Şerif Egeli, Hakan Esmer, 
Betül Demir Karakaya, 
Nevres Akın, Pelin Özgöçen 
Lanpir, Metin Kılıç, Hande 
Ünver ve Mehmet Yıldırım'a 
ait 24 eserin yer aldığı 
karma sergi Güney Hangar 
Galerisi'nde sanatseverlerle 
buluştu. 
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19 HAZİRAN

AKRA'DA CAZ RÜZGARI
Caz müziğin dünyaca ünlü isimlerini konuk eden 2. Antal-
ya Akra Caz Festivali 19-29 Haziran 2019 tarihleri arasında 
sanatseverlerle buluştu. Festivalin açılış konserinde gele-
neksel İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü 
yorumuyla birleştiren İspanyol sanatçı Monica Molina 
sahne aldı. Festivalde aralarında Roberto Fonseca, Ece 
Göksu, Iyeoka, Fazıl Say ve Igor Butman'ın da yer aldığı pek 
çok önemli isim caz dinleyicisiyle bir araya geldi. Festival 
programı kapsamında Yekta Kopan moderatörlüğünde ger-
çekleştirilen Akra Jazz Talks'ta ise ülkemizde caz müziğin 
haritası çıkartıldı. 2. Akra Caz Festivali dünyanın en iyi 
caz vokalistleri arasında gösterilen 1997 yılında "En iyi caz 
vokal performansı" ve 2010 yılında "En iyi caz vokal albü-
mü" dalında Grammy Ödülü kazanan Dee Dee Bridgewater 
konseriyle sone erdi.

22 HAZİRAN

ENİS FOSFOROĞLU
VEFAT ETTİ
Tiyatro ve sinema sanatçısı 
Enis Fosforoğlu, 71 yaşında 
hayatını kaybetti. Fosforoğ-
lu için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatroları 
Kadıköy Haldun Taner Sah-
nesi'nde düzenlenen törene 
sanat camiasından birçok 
isim katıldı.

İkİ Kültür
Dört Renk

Suriyeli ve Türk ressam-
ların birlikte hazırladığı, 
"İki Kültür Dört Renk" adlı 
karma resim sergisi, İstan-
bul Ayvansaray Üniversitesi 
Plato Sanat'ta sanatsever-
lerle buluştu. Küratörlü-
ğünü Mehmet Lütfi Şen'in 
üstlendiği sergide, Suriyeli 
sanatçılardan Abd Allatif Al-
jeemo ile Khayyam Zedan'ın, 
Türk sanatçılardan ise Huri 
Kiriş ile Kadir Ablak'ın eser-
leri yer aldı.

20 HAZİRAN
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Verona'ya 
Murat Karahan DAMGASI

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Kara-
han 100. yılını kutlayan Verona Opera Festivaline başrolün-
de yer aldığı 4 farklı eserle damgasını vurdu. MS 1. yüzyılda 
Roma İmparatorluğunca inşa edilen, dünyanın en eski ve 
en iyi korunmuş amfi tiyatrolarından Arena di Verona'da 
gerçekleştirilen Verona Opera Festivali dünyanın en eski 
açık hava opera festivali olma özelliğini koruyor. Festival 
boyunca Aida operasında Radames, Il Trovatore operasında 
Manrico rollerine ses veren Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürü Murat Karahan, İspanyol rejisör Hugo de Ana'nın 
sahneye koyduğu Carmen ve Tosca operalarında da başrol-
lere hayat vererek 4 farklı eserin başrolünde 13 kez opera 
izleyicisinin karşısına çıktı.
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2. Solo Çağdaş Dans 
Festİvalİ
2. Solo Çağdaş Dans Festi-
vali CerModern tarafından 
Ankara'da gerçekleştirildi. 
Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğınca desteklenen festivalin 
ilk gününde, "Bremen'de 
Dans" adlı sergi izlenime 
açıldı. Sergi açılışının 
ardından Almanya'dan 
Ruben Reniers, İsviçre'den 
Laurence Yadi, Gine'den 
Djouma Kagbadouno, 
Türkiye'den Beril Baştürk 
ve Özgür Adam İnanç, Çek-
ya'dan Kristyna Nemeckova, 
Macaristan'dan Zsofia Szeki, 
İtalya'dan Francesca Bedin 
ile Avusturya'dan Camilla 
Schielin performanslarını 
sergiledi. Üç gün süren fes-
tival boyunca performans-
ların yanı sıra çok sayıda 
atölye düzenlendi.

TÜRK EDEBİYATI 'NDA "RÜYA"
Türk edebiyatının en uzun soluklu dergilerinden Türk Ede-
biyatı, 548.  sayısında "Rüya" ve "Cemalettin Latiç" olmak 
üzere iki özel dosyayla yayımlandı. Nazım Hikmet Polat, 
Mücahit Kaçar, Özgür Taburoğlu, Adem Polat, Merve Güler 
ve Gülper Refiğ bütün edebiyat eserlerinin yönteminin 
uyku dışında rüya görmek olduğundan hareketle, edebiyat 
ve rüya ilişkisini çeşitli yönleriyle yorumladı.  Dergide 
ayrıca Bosna Hersek'in Mevlîd-i Şerif'ini yazan, Aliya İzzet-
begoviç'in arkadaşı Cemalettin Latiç'in  hayatı, sanatı ve 
mücadelesi ele alındı.

"GÜNÜMÜZ SANATÇILARI"
ÖDÜLLERİNİ ALDI
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile Akbank Sanat'ın iş 
birliğinde 37'ncisi düzenlenen "Akbank Günümüz Sanat-
çıları Yarışması"nın kazananları belli oldu. Eserler Melih 
Görgün, Prof. Dr. Aslı Serbest ve Prof. Dr. Mona Mahall'dan 
oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Bu yıl "Ortak Stra-
tejilerin Gösterisi" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada, 
20 eser finale kalırken, finale kalanlar arasından 4 sanatçı 
ödüle layık görüldü. Beyoğlu Akbank Sanat'ta düzenlenen 
törende sanatçılar Ahu Akgün, Merve Vural, Özge Yalacak 
ve Semra Doğan Ak ödüllerini aldı.

27 HAZİRAN
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"Eklektik Kelt" müziğiyle 
dünya çapında tanınan 
Kanadalı şarkıcı ve besteci 
Loreena McKennitt, 2018 yı-
lında yayınladığı Lost Souls 
(Kayıp Ruhlar) albümünün 
dünya turnesi kapsamında-
ki konserlerin ilkini İzmir'de 
gerçekleştirdi. Çeşitli ens-
trümanlarla bezeli şarkıları-
nı, sevenleri için seslendiren 
McKennit, uzun bir aradan 
sonra ilk kez düzenlediği 
Türkiye turnesine Ankara ve 
İstanbul'da verdiği konser-
lerle devam etti.

29 HAZİRAN

Loreena 
McKennit 

Türkİye'de

29 HAZİRAN

CAZA DOKUNAN ELLER
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 
düzenlenen İstanbul Caz Festivalinin 
26.sı "Caza Dokunan Eller" temasıyla ger-
çekleştirildi. 300'ü aşkın yerli ve yabancı 
sanatçının ağırlandığı festival boyunca, 
27 farklı mekanda 50'nin üzerinde konser 
sanatseverlerle buluşturuldu. 26. İstanbul 
Caz Festivali; Shai Maestro, Joss Stone, 
Kamasi Washington'ın da aralarında olduğu 
dünyaca ünlü pek çok caz müzisyeninin 
konserlerinin yanı sıra açık havada gerçek-
leştirilen "Parklarda Caz" etkinliklerine de 
ev sahipliği yaptı. Festivalde Türkiye'de caz 
müziğin usta isimlerinden caz davulcusu 
Hasan Hürsever ile müzikseverlerin "Türki-
ye Ses Kralı" olarak tanıdığı Ömür Göksel'e 
"Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi.



26 ZKS KÜLTÜR SANAT YILLIĞI



HAZİRAN 2019 27
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bütün dünyanın
"ara"sı
2018 yılında aramızdan 
ayrılan büyük usta Ara 
Güler'in eserleri dünyanın 
önemli şehirlerinde sergi-
lenmeye devam ediyor.

Haziran ayında Ja-
ponya'nın Kyoto şehrinde 
gerçekleştirilen serginin 
açılışını Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Serginin düzenlendiği 
Tofukuji Tapınağı'na eşi 
Emine Erdoğan ile gelen 
Cumhurbaşkanı'na açılışta 
Altes Prenses Akiko da 
eşlik etti. Açılış öncesinde 
konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Japonya'da bulun-
maktan duyduğu memnu-
niyeti ifade ederek sergiye 
ev sahipliği yapan tapınak 
yetkililerine teşekkürlerini 
iletti. 

Cumhurbaşkanlığı hima-
yelerinde Ara Güler Müzesi 
ile Arşiv ve Araştırma Mer-
kezi iş birliğiyle sanatçının 
eserlerini dünyanın önemli 
kentlerine taşımak üzere 
gerçekleştirilen "Ara Güler 
Fotoğraf Sergisi" daha önce 
Londra ve Paris'te ziyarete 
açılmıştı. Kyoto'da sanatse-
verlerle buluşturulmasının 
ardından sergi, Eylül ayında 
New York'ta, ABD Gümrük 
Binası'nda, Ocak ayında da 
Roma'da sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu.
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Sekülerlİkten Post-Sekülerlİğe
1994 yazında, "Laiklik" konulu bir sayıyla yayın hayatına 
başlayan Cogito dergisi 2019'un Mayıs ayında Bilgi Üni-
versitesi'nde düzenlenen "post-sekülarizm" konferansın-
dan hareketle, aradan geçen 25 yılda hem Türkiye'de hem 
dünyada yürütülen sekülerlik araştırmaları ve çalışmaları 
üzerinden yeni bir tartışma ortamına aracı olmak amacıyla 
bir "Laiklikten Sonra" dosyası hazırladı. Sekülerlikten 
post-sekülerliğe geçişin tarihsel, iktisadi, siyasal ve düşün-
sel bağlamıyla değerlendirildiği bu dosyaya Charles Taylor, 
Cemil Aydın, Baki Tezcan, Abdülhamit Kırmızı, Cemil Boy-
raz, İsmail Kara, İştar Gözaydın, Ayhan Aktar, Daniel Stein-
metz-Jenkins, Besim F. Dellaloğlu, Ferhat Kentel, Charles 
Turner gibi isimler katkı sundu.

Alessandro Safina 
Bodrum'da
İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya Devlet Opera ve 
Balesi Orkestrası eşliğinde Bodrum'da konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Konserleri" kapsamın-
da Bodrum Antik Tiyatro'da Antalya Devlet Opera ve Balesi 
Orkestrası ve Alessandro Safina, sanatseverlerle buluştu. 
Carlo Bernini yönetimindeki orkestranın konserinde farklı 
bestecilere ait eserler seslendirildi. Konserde Alessandro 
Safina'nın yanı sıra bazı şarkılarda soprano Tea Purtseladze 
de solo performans sergiledi. 

30 HAZİRAN
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BÜYÜKLERİN DÜNYASINI NE DOLDURUYORSA, ÇOCUĞU ORAYA DOĞRU İTEN BİR ANLAYIŞ VAR 
GENEL OLARAK: KAZANMA, BAŞARI, İLERLEME, TÜKETME MİTLERİ. ÇOCUĞUN GÜNCEL DÜNYASI 
VE BİLİNÇALTI ISRARLI BİR BİÇİMDE BU MİTLERLE DÖŞENİYOR. HAYATIN RENKLERİ, KATMANLA-
RI, SAYISIZ ÇEŞİTLİLİKTEKİ GÖRME VE DUYMA BİÇİMLERİ KABA BİRKAÇ ÇİZGİDE TOPLANIYOR VE 
ÇOCUĞUN DA BU KALIPLAR İÇİNDE BOY ATMASI BEKLENİYOR.

Çocukluk için Yeni Pencere:
İkinci Yeni Masalı
Mevlâna İdris

Herkes ondan bir şey 
istiyor, herkes ondan bir 

şey bekliyor. 
O kim? O, çocuk.
Bazısı "geleceğimiz" diyor, 

bazısı "ideolojik askerimiz" 
diyor, bazısı "ufkumuz" diyor 
ama "o bir çocuk" diyen, 
"evlat sen şimdi çocukluğunu 
yaşa" diyen çok az. Herkes 
yükleme yapmak istiyor, 
onun yükünü almak isteyen 
azın azı.

Çocuğun aile, okul ve diji-
tal medya toplumu vasatında 
geçen yoğun zamanından 
kendisine kalan neredeyse tek 
alan uyku saatleri ama orada 
da hangi rüyaları, kâbusları 
gördüğünü bilen biliyor.

Büyüklerin dünyasını ne 
dolduruyorsa, çocuğu oraya 
doğru iten bir anlayış var ge-
nel olarak: Kazanma, başarı, 
ilerleme, tüketme mitleri. 
Çocuğun güncel dünyası ve 
bilinçaltı ısrarlı bir biçim-
de bu mitlerle döşeniyor. 
Hayatın renkleri, katmanları, 
sayısız çeşitlilikteki görme ve 
duyma biçimleri kaba birkaç 
çizgide toplanıyor ve çocu-
ğun da bu kalıplar içinde boy 
atması bekleniyor.

Çizgi dışı, farklı bakma ve 
düşünme biçimlerine sahip 
çocuklar, çocukluklar tuhaf 
ama öncelikle kendi ailele-
rinden başlayarak okulda, 
toplumda "hizaya" getirili-
yorlar. İnsanı ve toplumu 
yenileyecek olan "yeni ba-
kışlar, yeni dokunuşlar" gibi 
ihtimaller hızla "standart" 
halısının altına süpürülüyor.

Peki, bu standartlaştırılan 
ve sıradanlaştırılan çocukluk 
hangi sonuçları getiriyor ve 
sonuçta geleceğin toplumu 
nasıl şekillenmiş oluyor? 

Evet, tekno-yoğun/
dijital-yoğun bir dünyada 
yaşıyoruz ama insanın tek 
boyutlu bir canlı değil. Onun 
etik, duygusal, sanatsal, yo-
rumlama ve seçme gibi başka 
boyutları var. Bu boyutları 
ıskalayarak bazı kalıplar 
içinde yetiştirilen çocuklar-
dan oluşacak toplum maale-
sef önce sıkmaya, sonra da 
çürümeye başlar.

Bu bağlamda öncelikle 
farklı çocukluk anlayışlarını 
dikkatle gözleyen bireyler/
ebeveynler yanında, özellik-
le yerel yönetimlerin kendi 
mahallerindeki çocuklara    
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u
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doğrudan ulaşabilen yapıları 
aracılığıyla yapacakları çalış-
maların önem ve değer arz 
ettiğini düşünüyorum.

Kuşkusuz bu çalışmalar 
eğlence, sanat, kültür, eğitim, 
meslek gibi değişik alanlara 
ilişkin olabilir. Çocukla alan 
arasındaki karşılıklı etkile-
şim ve iletişim bu tercihlerin 
hangisinin yükselip hangi-
sinin geri planda kalacağını 
da belirler. Ama bu alanda 
harcanan emek ve zamanın 
doğru içerikle/doğru muha-
tapla buluşmaması hâlinde 
ortaya israf ve kayıptan başka 
bir şey çıkmayacağı aşikârdır.

Nüfusumuzun büyük ço-
ğunluğu artık şehirlerde ya-
şıyor ve çocuklar verili şehir 
şartlarının içine doğuyorlar. 
Doğa ve fizik şartlar bakı-
mından çok da sağlıklı oldu-
ğunu söyleyemeyeceğimiz 
bir ortam bu. Bu şehir orta-
mına dijital dünyanın baskın 
etkilerini de eklediğimizde 
çocuğun zihin dünyasının 
pek doğal sayılamayacak bir 
kuşatma altında olduğunu 
söyleyebiliriz. Tabii çok 
tartışılan eğitim hayatından 
bahsetmiyoruz bile.

Ebeveynlerin ve toplum-
ların dünyaya ve hayata bir 
bakışı, zaman içinde oluşan 
bir kültürü, bir değerler 
hiyerarşisi vardır ve bu her 
toplumsal yapıda sonraki ku-
şaklara aktarılmak istenir. Bu 
doğaldır ama günümüz dün-
yasının iç içe girmiş kaotik 
bilgi/kültür/ideoloji/ değer/
dejenerasyon akışı içinde im-
kânsız gibidir. Şu açıktır: Gü-
nümüzdeki ebeveyn çocuğun 
sahibi değildir. Çoğu zaman 
ebeveyn de içinde olmak 
üzere çocukların sahibi artık 
küresel dijital akıştır.

Elbette istisnalar ve iti-
razlar olacak ama bu, baskın 
gerçeği değiştirmiyor.

Yakın markaj, özenli 
bakış... Kim, ne kadar ger-
çekleştirebiliyor? Ülkemizin 
bir çocuk politikası var mı? 
Kaç kişi ya da kurum bu işin 
endişesini taşıyor? 

Yerel bakış bence en sağ-
lıklı bakış.

Çünkü ebeveynin bazı 
eksikliklerini tamamlamanın 
fizik şartlarına ve ülke düze-
yindeki bakışın daha titiz/ki-
şisel/detaycı anlayış ve form-
larına sahip olma özellikleri 
vardır. Ama elbette çocuk 
için yapılan her türlü çalışma 
ve etkinlik baştan savma bir 
anlayışla yapılmıyorsa!

Çocukları çok seviyoruz, 
bu doğru. 

Ne ki onların günlük ha-
yattaki somut ihtiyaçları için 
duyduğumuz endişeyi ve so-
rumluluğu, onların zihinsel 
dünyası için taşıdığımız pek 
söylenemez. Belki de bunu 
bilmiyoruz ya da yeterince 
farkında değiliz. Değerler 
hiyerarşimizde bir çarpıklık 
hâli söz konusu olabilir.

Şov dünyasının, küresel 
pazarların gürültüsü için-
de geçip giden günlerimiz 
çocuğa eğilmemizi zorlaştırı-
yor olabilir. Büyük bir telaşla 
yaşadığımız günler içinde ço-
cuğun birdenbire bir yetişkin 
olduğunu da fark edebiliriz 
ansızın. Gökdelenler aman-
sızca yükselirken çocuk da 
ne yapsın, büyür işte.

Edebiyatçılar ve her şube-
den çocuğa eğilen sanatçılar 
da var elbette. "Ama fakat 
lâkin tekrar söylemeliyim" 
zor bir dünyadayız ve belki 
farkında değiliz ama çocuğu-
na sıradışı bir özenle yaklaş-

mak isteyen her ebeveynin 
rakibi doğrudan Dünya 
sistemi. Bu işin hiç şakası 
yok ama biz şakayı seven bir 
millet olmalıyız ki saldım 
çayıra havasında eğlenmeyi 
sürdürüyoruz.

Çocuk edebiyatı alanı-
na münhasır olmak üzere 
şunu söyleyebilirim: Bize bir 
İkinci Yeni Masalı gerekiyor. 
Şiirimizdeki ikinci yeni hare-
ketinin sebep ve sonuçlarını 
bir düşünelim, bu İkinci Yeni 
Masalını önümüzdeki süreç-
te açacağım inşallah.

Sevinçli güzel günlere. 
Mümkünse tabii.
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KİTAP OKUMA; BİRAZ DA SAVRULUŞ, YENİLGİ VE KAZANIMLARLA İLERLEYEN BİR KEŞİF YOL-
CULUĞUDUR. BİR KADER VE NASİP İŞİDİR. İNSAN KEŞFETMENİN ZEVKİNİ, HAYAL KIRIKLIĞININ 
ÖĞRETİCİ YANINI YAŞAMALIDIR.

Edebiyat Okurluğu 
ve Okuma Listeleri
Necip Tosun

Okumak; insanlık biri-
kimini, tecrübelerini 

anlamak, ona nüfuz etmek ve 
bütün bir insanlık macerasın-
da "yolculuk" yapmak gibidir. 
İyi, dikkatli bir okur için 
kitap öncelikle tüm dünyayı, 
yaşadıklarını tanımlayacak, 
sezdirecek bilgiler sunar. 
Bu yolculukta karanlıktan 
aydınlığa, iyilikten kötülüğe, 
savaşlardan barışa bütün 
bir insanlığın yaşadıklarına 
tanıklık edilir. Görülmemiş 
yerler görülür, yaşanmamış 
duygular yaşanır.  Bu anlamda 
okuma eylemi pasif bir eylem 
değildir, aksine, etkileyen, 
biçimlendiren, öneren, değiş-
tiren aktif bir eylemdir. İnsanı 
değiştirir, yeni bir bakış açısı, 
inanç ve düşünce aktarır. 
İnsanı geliştirir, ileri taşır. 
Hiçbir zaman aynı durumda 
bırakmaz. Okunan kitap eğer 
bir eksikliğe denk düşmüş, 
bir yaraya parmak basmışsa 
kişide etkisi ömür boyu sürer. 

Okuma ile niyet arasında 
doğrudan bir ilişki var. Oku-
madan amacımız neyse so-
nuç da çoğunlukla bizi oraya 
götürür. Kitaplar sonsuz, 
hayat ve zaman da kısa oldu-
ğundan, okuma eyleminin en 
temel öznesi "seçme"dir. Bu-

nun uzantısı ise beklentimiz. 
Bu anlamda kitaplar dünya-
sında seçme eserler okumak 
hayatî bir önem taşımaktadır. 
Öncelikle niçin okuduğu-
muzu tespit etmek ardından 
da bu kitapları araştırmamız 
gerekmektedir. Okuma rast-
gele, bilinçsiz ve bilgisizce 
yapılırsa zaman kaybı ve ha-
yal kırıklıkları kaçınılmazdır. 
Edebiyat gönüllüsü okuma 
serüvenini rastgele yapma-
malıdır. Öncelikle, edebî ka-
muca kabul görmüş nitelikli 
eserleri, klasik eserleri ve yol 
alacağı türün önemli eserle-
rini belli bir düzen ve sırala-
ma içerisinde okumalıdır. İyi 
bir okuma planı ile kitaplarla 
geçen bir dünya elbette uf-
kumuzu açacak, hayat bilgisi, 
insan bilgisi ile donanacak, 
içinde yaşadığımız dünyayı, 
geçmişimizi ve geleceğimizi 
öğrenecek hayata daha geniş 
bir açıdan bakabilecek ve 
yorumlayabileceğiz.

Bir Keşif Yolculuğu

Ortalama bir ömür bıra-
kın dünya edebiyatını ülke 
edebiyatını bile yeterince 
okumaya yetmiyor. Seçme 
yapmak fani olmamızın bir    
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sonucu. Bu nedenle seçim 
yapmak kaçınılmaz. Ancak 
ülkemizde daha doğru dü-
rüst okuma listeleri üzerin-
de anlaşılabilmiş değil. Ne 
okullarda okutulacak eserler 
ne de hayat boyu okunacak, 
kanonun belirlediği kitaplar 
mevcut. Özellikle siyasileş-
tirilmiş ve tek bakış açısını 
yansıtan listeler ise anlamsız 
ve değersiz. Ülkemizdeki 
edebiyat okuru, okul kitap-
larında, dergilerde, eleşti-
rilerde rastladığı, dost ve 
arkadaşlarından duyduğu 
kitapları okuyarak bir okuma 
serüveni yaşar. 

Aslında okuma tavsiye-
leri sadece o kişiyi bağlar ve 
genelleştirilemez. Herkesin 
kendine göre bir okuma 
listesi olmalıdır. Kuşkusuz 
her okur bireysel bir okuma 
serüveni yaşar, kendi okuma 
listesini oluşturur. İsmet 
Özel'in deyişiyle, "Çünkü 
kitaplar insanı kitaplara 
götürür. Kitapların kendileri 
zenginliklerini ve yetersizlik-
lerini ele verirler. Okumanın 
rehberi okumaktır". Özellikle 
edebiyatta kitap tavsiyesi, 
içinde kimi sorunları da taşır. 
Zevk, anlayış, beklenti bu 
öneride temel sorunlardır. 
Kitap okuma, biraz da savru-
luş, yenilgi ve kazanımlarla 
ilerleyen bir keşif yolculuğu-
dur. Bir kader ve nasip işidir. 
İnsan keşfetmenin zevkini, 
hayal kırıklığının öğretici 
yanını yaşamalıdır. Hatta 
bazı yazarlar kitap tavsiyesi-
nin okura "kötülük" olduğu-
nu bile söyler. Çünkü okur 
bu listelerin yolundan gidip 
tatmin olmazsa bu arada 
kendi yolunu da kaybedecek, 
kendi keşifleri engellenmiş 
olacaktır.

Ama yine de "seçme" 
kitaplar okumak önemlidir. 
Kuşkusuz seçme yapmak her 
zaman sıkıntılı ve tartışma-
lıdır. Bir seçimin, yapan için 
karşılığı, temelleri ve gerek-
çeleri olsa da her durumda 
öznel bir yanı ve "kendine 
göre"si vardır.  Çünkü so-
nuçta her yargı, her seçim 
özneldir ve bir teklifi, iddiayı 
kapsar. Seçim bir beğeniyi 
yansıtır, bir objeyi dışarıda 
bırakır bir objeyi içeri alır. 
Ancak bu öznelliğin içine, 
sevgi, değer, adalet, birikim, 
çaba katıldığında keyfilikten 
uzaklaşır ve adalete yaklaşır. 
Bu ise hakkaniyet, adalet, 
vicdan, ahlak yanında taraf-
sız, tutarlı, ilkeli bir tutum 
gerektirir. Ama yine de 
mutlak ölçüt olamazlar. Hiç 
kuşkusuz seçme; en çok bu 
seçme yapan kişiyi tanımlar, 
onu izah eder. Bu yanıyla 
da kimin yaptığı önemli-
dir. Sorumluluk ister, yükü 
ağırdır. Diğer yandan beğeni, 
yaş, birikim, anlayış ve bakış 
açısına göre bu listeler deği-
şebilir.

Seçenek Sunan Bir 
Teklif

Bu listeleri, okuma 
yolculuğunda okur üzerin-
de tahakküm kuran kanon 
dayatması olarak değil, arayış 
içerisindeki okura seçe-
nek sunan bir teklif olarak 
değerlendirmek gerek. Bu 
nedenle bunlar olmazsa 
olmaz değildir. Okur elbet-
te kendi beğenisine göre, 
okuma serüveninde kendi 
listesini oluşturur. Ancak 
bu listeler seçeneksiz okura 
plan, program ve disiplin 
içinde bir okuma imkânı 

Hiç kuşkusuz her ülke 
okuru önceliği kendi ya-
zarına, kitabına, biriki-
mine, kültürüne vermeli 
ve okumalarını buna 
göre düzenlemelidir. 
Ancak önceliğin yerli 
yazara verilmesi insanlı-
ğın ürettiği, yüzyıllardır 
okunan dünya kültürü-
ne, edebiyatına ilişkin 
kitaplara uzak durulma-
sını haklı kılmaz.
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sunduğu gibi gözden kaç-
mış, atlanmış kimi kitapları 
da okura hatırlatabilir.  Bu 
listelerde bilinmesi gereken-
lerin başında ise bu seçme ile 
birlikte pek çok kitabın elen-
miş olduğu, belki de okurun 
seveceği kitapların elenmiş 
kitapların arasında buluna-
bileceği gerçeği gelmektedir. 
Bu nedenle seçmenin dışında 
kalmış kitapların hiçbir şekil-
de değersiz kitaplar olmadığı 
unutulmamalıdır.

Herhangi bir "okur" için 
okuma disiplini farklı, bir 
"yazar" için farklıdır. Ama 
her durumda bilinçle ve belli 
bir disiplinde gerçekleşti-
rilmesi gereken bir eylem-
dir. Edebiyat heveslisi için 
okuma, bilgilenme, edebî 
zevk, malumat sahibi olma, 
eğlence olabilir. Ancak bir 
yazar için, bir yazar adayı 
için okuma, yazarlığının bir 
parçasıdır. Bir yazar için 
okuduğu her kitap yazacağı 
kitaplar/yazılar için bir ısın-
ma çalışması, model, yöntem 
arayışıdır. Yazar, çoğunlukla 
kitaba bir "okur" olarak değil 
"yazar" olarak bakar ve yaz-
mak için okur. Bu nedenle 
onun için "en iyi kitap", 
yazınsal anlamda mükem-
mel olan değil, yazılarını en 
iyi besleyen kitaptır. Yazar, 
gerçek bir okur gibi kitaba 
yaklaşamaz çünkü kitaptan 
beklentileri farklıdır.

Ama okumanın herkes 
için ortak kazançları, özellik-
leri ve işlevleri vardır. İyi bir 
seçme ile bu yolculuk bize 
pek çok bilgi, duygu, anlam 
kazandırır, bizi değiştirir, 
dönüştürür.

Kuşkusuz her yaşta 
insana seslenen yazarlar da 
vardır ama bunların sayısı 

sınırlıdır. Ancak her kita-
bın her yaşta etkisi farklı 
olmakla birlikte bunun da 
küçümsenmemesi gerekir. 
Kimi kitapların her dönem-
de okunmasında fayda var. 
İnsan her dönemde farklı 
tatlar alabilir. Örneğin hayat 
deneyimi az bir genç oku-
duğu bir kitaptan belki az 
şeyler öğrenecektir ama o 
öğrendiği şey hayat boyu 
işine yarayacaktır. Bir başka 
deyişle marjinal etkisi yüksek 
olacaktır. Olgun bir okur 
kitaptan her şeyi öğrense bile 
onun hayatında etkisi daha 
sınırlı olacaktır.

Kitaplara ideolojik ola-
rak yaklaşmamak gerekir. 
Önemli yazarları, ayrışma, 
kamplaşma figürü olarak 
değil, birleşme ve toplaşma 
imkânı olarak değerlendir-
memiz gerekir. Her renkten, 
anlayıştan, fikirden yazara, 
esere aynı açıdan yaklaşılma-
lıdır. Toplumsal barış, ortak 
değerlerde birleşme en çok 
edebiyatın sağlayabileceği 
bir şeydir. Bu ülkede beste-
lenen her şarkı, türkü, beste 
bizimdir. Acılar, özlemler, 
güzellikler, yaralar ortaktır. 
Bu yaklaşımla; belki binlerce 
kitap arasından farklı dünya 
görüşü ve farklı edebiyat 
anlayışlarından örneklerle iyi 
bir kitaplık oluşturulabilir. 

Hiç kuşkusuz her ülke 
okuru önceliği kendi yazarı-
na, kitabına, birikimine, kül-
türüne vermeli ve okumaları-
nı buna göre düzenlemelidir. 
Ancak önceliğin yerli yazara 
verilmesi insanlığın ürettiği, 
yüzyıllardır okunan dünya 
kültürüne, edebiyatına ilişkin 
kitaplara uzak durulmasını 
haklı kılmaz. Hayatından Ba-
tılı eserleri, yazarları çıkaran 

Doğu insanı, Doğulu eserleri 
ve yazarları çıkardığında 
Batı insanı eksiktir, tamam-
lanmamıştır. Ülkemizde 
yaşanan kör kamplaşmadan, 
ne yazık ki insanlığın ortak 
değeri, hafızası birikimi olan 
kitaplar da payını almıştır. Bu 
nedenle Doğu/İslâm eserleri-
ne yapılan sansür de şimdiki 
romantik bir refleksle Batı 
yazarlarına, kitaplarına 
yönelik tepki de anlamlı ve 
yerinde değildir.
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KÜLTÜR SANAT ALANI GİBİ DİNAMİK BİR ALANDA YAPILACAK ÇALIŞMALARDA BAŞARILI 
OLMANIN ÖNEMLİ KISTASLARI VARDIR VE BUNUN EN ÖNEMLİ BİRİMİ GELECEK PROJEK-
SİYONLARI İÇEREN STRATEJİK PLANLAMALARIN VARLIĞIDIR.

Yerel Yönetimler ve 
Kültür Sanat İlişkisi
Turgay Yerlikaya
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Kültürel alandaki birikim, 
zevk ve kullanımların sı-

nıfsal/ideolojik temelleri bu-
lunduğu ve kültürel pratikle-
rin bireylerin dâhil oldukları 
toplumsal sınıfla doğrudan 
ilişkili olduğu bilinmekte-
dir. Kültür alanındaki içerik 
üretimleri, katılımlar ve ter-
cihler bu açıdan salt kültürle 
ilişkili bir eğilim olmaktan 
daha fazlasıdır. Hem bireysel 
hem de kurumsal örgüt-
lenme ayakları ile yeniden 
üretime tabi tutulan kültürel 
pratikler, dünyanın hemen 
her bölgesinde farklı ölçek-
lerde de olsa önem atfedilen 
bir konudur. Bu nedenle 
kültür alanı zaman zaman 
doğrudan zaman zaman da 
dolaylı biçimde siyasetin ilgi 
odağı olmuştur. 

Türkiye'de iktidar olma 
pratiklerinin sadece politik 
alandaki egemenlikle sınırlı 
olmadığı kültür alanının da 
bunun bir parçası olduğu ger-
çeği, bu yaklaşımla doğrudan 
ilişkilidir.  Nitekim Türkiye'de 
Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı'nın genel kültür politikala-
rının dışında yerel yönetimler 
de bu konuya farklı düzeyler-
de önem vermekte ve kültür 
sanat alanında faaliyetler icra 

etmektedirler. Bu bağlamda, 
farklı il ve ilçelerindeki kültür 
sanat alanının nasıl yapılan-
dırıldığı, program türleri ve 
içerik üretiminin nasıl farklı-
laştığı, hangi konularda eksik-
likler yaşandığı ve bu alanda 
nasıl daha iyi olunabilir gibi 
sorular tartışma konusu ola-
rak ortada durmaktadır.

Yerel Yönetim 
Pratikleri

Kültür sanat alanında 
içerik üreten ve bu içeriğin 
sunumuna aracılık eden yerel 
yönetimlerin (belediyelerin) 
hangi kriterlerle hareket 
ettikleri, nasıl bir vizyona 
sahip oldukları, programların 
düzenlenmesi ve icra edilme-
si aşamasına doğrudan etki 
eden faktörlerdir. Türkiye'deki 
yerel yönetim pratiklerine 
bakıldığında, siyasi olarak 
farklılaşan belediyelerin 
kendi ideolojik pozisyonla-
rını kültür sanat gündemine 
dâhil etme noktasında ısrarcı 
oldukları bilinmektedir. Nite-
kim İstanbul'daki ilçe beledi-
yelerinin kültür sanat etkin-
liklerindeki aktörel ve tematik 
farklılaşmalar bunu açık 
biçimde göstermektedir. İçe-
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rik üretimi ve bu içeriklerin 
kimler tarafından belirlendiği, 
hedef kitlenin beklentilerinin 
dikkate alınıp alınmadığı, 
memnuniyet ölçüm araçları-
nın çalıştırılıp çalıştırılmadığı 
gibi konular da bu alana etki 
eden diğer unsurlar olarak 
dikkat çekmektedir.

Kültür sanat alanı gibi 
dinamik bir alanda yapılacak 
çalışmalarda başarılı olma-
nın önemli kıstasları vardır 
ve bunun en önemli birimi 
gelecek projeksiyonları 
içeren stratejik planlamala-
rın varlığıdır. Bu doğrultuda 
etkili bir planlama, kaynak-
ların doğru tespit edilmesi, 
haritalandırmanın yapıl-
ması, kaynaklar ve beklen-
tiler arasında uyumun tesis 
edilmesi ve genel ile yerel 
arasında koordinasyonun 
sağlanması büyük önem arz 
etmektedir. Benzer biçimde 
kültür sanat alanına ayrılacak 
bütçe kalemi de planlama 
içerisinde önemli bir paya 
sahiptir. Nitekim kaynakla-
rın dağıtımı noktasında, bu 
alana ayrılacak payın genel 
oransal dağılım içerisindeki 
yeri, söz konusu alana verilen 
önemle yakından ilişkilidir. 
Yerel yönetimlerin bağlı 
bulundukları siyasi partilerin 
süreç içerisindeki değişimi 
de başarıyı etkileyen bir fak-
tördür. Herhangi bir seçimde 
yaşanan yönetim ve iktidar 
değişimi, uzun vadeli stra-
tejik hedeflerin gerçekleşti-
rilmesi ve etkin bir kültürel 
planlanmanın yapılmasını 
zorlaştırmaktadır. Dahası, 
aynı siyasi geleneğin içeri-
sindeki aktör değişimleri bile 
bu alandaki politikaların sil 
baştan yenilenmesi gibi bir 
durumu doğurabilmektedir. 

Uzun Soluklu 
Politikalar

Kültür sanat alanında 
yerel yönetimlerin yaptıkla-
rını analiz eden çalışmaların 
da benzer sorun alanlarına 
işaret ettikleri görülmektedir. 
Nitekim yapılan analizlerde, 
kültür merkezleri ve prog-
ramlarındaki arzın kent ve 
ilçedeki çeşitliliği yansıtma-
dığı tespit edilmiştir. Kültür 
politikalarının belirlenme-
sinde ana eksiklik olarak 
göze çarpan diğer bir sorun 
ise yönetişim (governance) 
konusudur. Yerel yönetim-
lerin bu noktada, bölgede 
yaşayan halkı bir bütün ola-
rak kabul ettiği ve çeşitliliğin 
ortaya koyduğu dinamizme 
yetişmekte zorlandığı ya da 
bu çeşitliliği çoğu zaman dik-
kate almadıkları bir yönetim 
sorunu ortaya çıkmaktadır. 
Bu açıdan hem konsept hem 
de tema olarak birbiri ile 
benzeşen tekdüze bir içerik 
üretimi (eşbiçimlilik) kaçınıl-
maz olarak ortaya çıkmak-
tadır. İstisnaları bir kenara 
koyduğumuzda, İstanbul gibi 
önemli bir kültür şehrinde 
bile farklı ilçe belediyelerinin 
bu alandaki içerik üretimi ve 
sunumları ciddi benzerlikler 
ve eksiklikler içermektedir. 
Yine ilçe ve il sınırları içeri-
sinde yaşayanların bu alanda 
yapılan faaliyetlere erişimi 
de önemli bir sorun olarak 
gündemde durmaktadır. 
Nicelik itibariyle önemli bir 
ivme kaydeden kültür sanat 
alanının daha nitelikli olması 
adına bu noktada ciddi plan-
lamaların yapılması büyük 
önem arz etmektedir. Bu 
doğrultuda şu hususlarda ya-
pılacak çalışmalar alanda icra 
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edilen pratikler açısından 
büyük önem arz etmektedir:

Yerel yönetimlerin genel 
program türleri yerine yaş, 
cinsiyet ve kimlik özellik-
lerini dikkate alan faali-
yetler düzenlemesi önemli 
bir eksikliği giderecektir. 
Bu amaçla programların 
gerçekleştirildiği çevrede 
yapılacak olan izleyici profili 
araştırmaları hedef kitle ile 
uyumlu içeriklerin üretil-
mesine katkı sağlayacaktır. 
Benzer biçimde, programlara 
erişimin önündeki engellerin 
tespiti ve daha fazla kişiye 
ulaşım sağlanması da önemli 
bir husustur. Bilgilendirme 
bültenleri ya da mesajlar-
la sınırlandırılan program 
duyurularının, geniş kitlelere 
ulaştırılması sürecinde farklı 
duyuru ve katılım meka-
nizmalarına başvurulması 
da önem arz etmektedir. 
Belediyelerin aylık veya yıllık 
kültür sanat politikalarına 
ilişkin memnuniyeti ölçme 
çalışmaları yapılması bu nok-
tada sunulan arzın içeriğini 
belirleyecek önemli bir hu-
sustur. Bu husus göz önünde 
bulundurulduğunda yerel 
farklılıkları ve demografik 
çeşitliliği dikkate alan ve 
hedef odaklı bilgilendirme ve 
kitleye ulaşım daha mümkün 
bir hâl alacaktır.

Bu noktada alınacak ted-
birler ve uygulanacak uzun 
soluklu politikalar sayesinde, 
belirli nitelik ve süreklilikten 
yoksun oldukları görülen 
gündelik programların yerini 
daha sistemli ve planlı bir 
kültür sanat alanına bıraka-
cağı açıktır. Bütün bu öneri-
lerin hayata geçirilmesi yine 
bu alanda etkili olan bütün 
aktörlerin dikkate alınması 

ile mümkün gözükmektedir. 
Yapılacak programların ve 
içeriklerin oluşturulması 
aşamasında, yetkin kişilerden 
müteşekkil üst kurulların 
varlığı ve buralarda yapılacak 
müzakerelerin sonucunda 
kararların alınması, yerel 
yönetimlerin kültür sanat 
alanında daha başarılı sonuç-
ların ortaya çıkmasına katkı 
sağlayacaktır. 

Yerel yönetimlerin 
genel program türle-
ri yerine yaş, cinsiyet 
ve kimlik özelliklerini 
dikkate alan faaliyetler 
düzenlemesi önemli bir 
eksikliği giderecektir. 
Bu amaçla program-
ların gerçekleştirildiği 
çevrede yapılacak olan 
izleyici profili araştır-
maları hedef kitle ile 
uyumlu içeriklerin üre-
tilmesine katkı sağlaya-
caktır.
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03 TEMMUZ

ŞAİR KÜÇÜK İSKENDER
HAYATINI KAYBETTİ

Her Şey Ayrı Yazılır, Ölen 
Sevgilimin Şiir Defteri, Periler 
Ölürken Özür Diler gibi 
eserleri ile tanınan şair ve 
yazar Küçük İskender, 55 
yaşında hayata veda etti. 
Küçük İskender için Akatlar 
Kültür Merkezinde bir tören 
düzenlendi.

10. KEZ OPERA
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera Festivali 10. kez 
gerçekleştirildi. Festivalin açılışı ünlü İtalyan Rejisör, 
Vincenzo Grisostomi'nin sahneye koyduğu Travaglini 
Turandot operasıyla yapıldı. Temsilde başrollerden "Calaf" 
karakterini Koreli solist sanatçı James Lee seslendirirken 
"Turandot" rolünü ise ünlü Koreli solist sanatçı Lilla Lee iz-
leyiciyle buluşturdu. Festival boyunca Troya ve Yunus Emre 
operaları sahnelenirken, kapanış gecesi Bolşoy Tiyatrosu 
Solistlerinin seslendirdiği Gala Konser ile yapıldı.

02 TEMMUZ

Prof. Dr. Fuat Sezgİn ve Dr. Ursula Sezgİn 
Bİlİmler Tarİhİ Kütüphanesİ

Gülhane Parkı içerisinde 
yer alan ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığına bağlı Prof. Dr. 
Fuat Sezgin ve Dr. Ursula 
Sezgin Bilimler Tarihi 
Kütüphanesi açıldı. İslâm 
bilim tarihine ilişkin geniş 
bir koleksiyonu barındıran 
kütüphane yaklaşık 27 bin 
esere ev sahipliği yapıyor. 
Kütüphanede; Arapça, İn-
gilizce, Almanca, Fransızca, 
Osmanlıca, Farsça, İtal-
yanca, İspanyolca ve Rusça 
gibi çeşitli dillerde yazılmış 
kitaplar yer alıyor.

05 TEMMUZ
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12 TEMMUZ

TRT 12 Punto ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Türk sinemasına nitelikli senaryolar ve filmler kazan-
dırmak ve bu filmlerin uluslararası arenada yer almasını 
sağlamak amacıyla TRT 12 Punto Senaryo Günleri gerçek-
leştirildi. Bir hafta süren Senaryo Günleri kapsamında se-
naryo doktorları ile senaryo geliştirme atölyeleri, pitching 
eğitmeni ile ustalık sınıfları ve paneller düzenlendi. Finalde 
yarışan 12 projeden 4'ü için ortak yapım ödülü diğer 4 proje 
içinse ön alım ödülü verilen etkinliğin final jüriliğini ise 
Akademi Başkanı John Bailey, Wildbunch'ın Satın Alma 
Direktörü Marie-Pierre Valle ve Saraybosna Film Festivali 
Cinelink Direktörü Amra Bakšić Čamo'dan üstlendi.
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TELEVİZYONUN DURAĞAN REKABETİNDEN KAT KAT FAZLA BİR ETKİSİ OLDU DİJİTAL TEKNOLO-
JİNİN SİNEMA SEYİRCİLİĞİNİN YERLEŞMİŞ USULLERİNE. GELİŞMELER HEMEN ŞİMDİ YERLEŞİK 
OLANIN BİLE GÜVENDE OLAMAYACAĞI ŞEKİLDE HIZLA İLERLEDİ. SİNEMA TARİHİNİN BÜTÜN 
ÜRÜNLERİNE ULAŞABİLİRDİ SEYİRCİ İSTERSE.

Başka Bir Sinema, 
Başka Bir Edebiyat
Cihan Aktaş

Dijital teknolojiyle birlikte 
sinema seyirciliğinde 

köklü bir değişim ortaya çık-
tı. Birçok yönetmen, sinema 
yazarı ve sinema seyircisi 
bu köklü değişime getiren 
süreçte sinemanın bir kriz 
yaşadığı yönünde uyarılarda 
bulundular. Kriz çoğu zaman 
dönemleri var eden şartlarda 
meydana gelen tıkanmanın 
eseri şeklinde ortaya çıkıyor. 
Belirgin bir şekilde 1970'ler-
de, televizyonun evlere 
girmesiyle birlikte hissedildi 
sinemanın bir kriz içinde ol-
duğu. Porno film furyası hem 
sebep hem sonuçtu. Salonlar 
eskisi kadar dolmuyordu. 
Tutkulu sinemaseverler özel 
gösterimler ve salonlarda bir 
araya gelmeye başladı. Hiçbir 
şey siyasetten bağımsız 
değildi, furya 1960'ların si-
nemasını halkla kaynaştıran 
yönelimi dağıtmayı başar-
mıştı. Ancak verilmiş eserler 
yeni bir başlangıcı hazırla-
mak üzere orada duruyordu. 
Sinema seyirciyi salona çeke-
cek şekilde kendini yeniden 
ele alma ihtiyacını duymaya 
başlamıştı ki video dalgası 
sökün etti. Seyir usullerin-
deki değişme alanında hiçbir 

değişiklik dijital teknoloji 
kadar sarsıcı olmayacaktı, şu 
var ki sinema da krizlerin yol 
açtığı çöküntülere alışmıştı 
artık. 

Dönüşümün 
Göstergeleri

Çevik, devingen, her bir 
seyircinin bilincini ve hayal 
gücünü işin içine katan bir 
sinema mümkün olabilir 
miydi? Guy Debord 1952'de 
çektiği ilk filmi, anti-film 
formatında bir manifesto 
olan Sade İçin Ulumalar'ın 
girişinde, "Film diye bir şey 
yok. Sinema ölmüş durumda. 
Artık film üretmek imkân-
sız... Dilerseniz bir tartışma 
başlatabiliriz." demişti. Onun 
sözünü ettiği imgelerin 
seyirciyi sömürgesi altına 
alıp edilgenleştirecek şekilde 
kurduğu hâkimiyetti. Susan 
Sontag 1996'da daha somut 
görünen bir sorunu günde-
me getirdi: Seyir usullerinde 
dağılma. Sinema bir salonda, 
beyaz perdeyle özel bir bağ 
kuracak bir yoğunlaşma ger-
çekleştirerek izlenmeli; bunu 
birçok sinemasever savun-
maya devam ediyor.   
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İnsanlık tarihinin 
başından itibaren sanki 
bütün ilim dalları, sanat 
ve edebiyat faaliyetlerini 
sinemanın gelişimi için 
düşündü ve seferber etti. 
Fotoğraf makinesi icat edildi, 
elektrik keşfedildi, sonra da 
sinema... Bu süreçte Cézanne 
Batı klasik resminin merkezi 
ağırlığını tartışmaya açmıştı, 
"Doğa içeridedir." diyerek. 
Bütün anlamlarının yanı sıra 
keşif sömürgeciliğinin yöne-
limini de sorguluyordu bu 
tespit. Çok daha önce ise İbn 
Heysem adı önce "Perspec-
tiva" olan Optik'indeki ışık 
teorilerini izlenimci resme 
bir dayanak olarak hazırla-
mıştı. Önce yavaş ilerleyen 
süreç sinemayla birlikte bir-
den hızlandı çünkü artık söz 
konusu olan küresel planda 
etkili büyük bir endüstriydi. 
Bu alanda icatlar birbirini 
izleyerek dijital teknolojiye 
ulaştı. Televizyonun durağan 
rekabetinden kat kat fazla bir 
etkisi oldu dijital teknoloji-
nin sinema seyirciliğinin yer-
leşmiş usullerine. Gelişmeler 
hemen şimdi yerleşik olanın 
bile güvende olamayacağı 
şekilde hızlı ilerledi. Sinema 
tarihinin bütün ürünlerine 
ulaşabilirdi seyirci isterse. 

Çekim, özçekim, hikâye-
leştirme, kamera oyunları, 
rol becerisi, kitlesel olarak 
gerçekleşiyor dijital plat-
formlarda. İstediğiniz film 
ayağınıza geliyor; yorgun bir 
işçi, uykusuz bir anne,  sınava 
girecek bir öğrenci, bir arada 
film izlemek isteyen aile sey-
rin akışını belirleyebilir.

Dijital teknoloji sadece 
sinema alanında değil medya 
alanında da bilgiye erişime 
konulan engelleri ortadan 

kaldırıyor. Sinema salonla-
rının sınırları vardı, dijital 
platformlarda sınırlarınızı 
kendiniz tayin etmelisiniz. 
Sorumlu, idrakli ve tedbir-
li olamayan kullanıcı için 
sınırsız bilgi ve görüntü, bir 
benlik dağılması, amaçsızlık, 
mahremiyet kaybı tehdidi 
demek.  Doğrusu dijital 
mecralar bastırılmış benlik-
lerin karanlıklarında çirkin 
ve kötü ne varsa dışavurdu-
ğu hücrelerin yayılmasına 
elverişli. Amacınızı tanımla-
mış değilseniz, bir disipliniz 
yoksa yolunuzu şaşırıp bir 
labirentin karanlığında kay-
bolmanız pekâlâ mümkün. 
Akla Mustafa Kutlu'nun Bu 
Böyledir kitabının hikâyesin-
de kullandığı lunapark meta-
foru geliyor. Vakit geçirmek 
isterken de takıldığınız bir 
nokta birden derinleşebilir ve 
asla tasavvur etmediğiniz bir 
kuyuya doğru düşmeye baş-
larsınız. Gerçek hayatın so-
kakları körelirken bu sokak-
lara has çirkin küfürler sahte 
kimlik pervasızlığı yüzünden 
kat kat artarak yerleşmekte 
dijitalar mecralara. Kadınlar 
da erkekler kadar pervasız 
küfürler konusunda, aslında 
kim kadın kim erkek, bunu 
anlamak da imkânsız. Radikal 
İslâmcı sloganlar atan hangi 
yaşta olduğunu kestireme-
diğimiz kişi, karizmatik bir 
Hollywood jönünün resmini 
kullanabilir,  bir partizan 
karşı olduğu partinin lideri-
nin resmi altında bu lideri za-
yıflatacak bir dil kullanabilir, 
çocuk profili altında konuşan 
yaşlı başlı biri olabilir. 

Böyle bir ortamda ama-
cımız doğrultusunda bir yol 
ararken ne ölçüde kendimiz 
olmayı sürdürebiliriz? 

Geniş seyirlik okyanus 
aşılamayacak bir dağ 
gibi duruyor, oysa bü-
tün hikâyeler yazılmadı, 
bütün filmler çekilmedi, 
sinema her zaman kriz-
de, çünkü her zaman 
"başka bir sinema" 
imkânı var, başka bir 
edebiyatın da olabilece-
ği, olması gerektiği gibi; 
her insan dünyayı kendi 
bilinci ve bakışıyla yeni-
den keşfediyor çünkü.
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Dijital Vadilerde 
Yol Alırken

20. yüzyılın başlarında 
da benzeri endişeler fotoğraf 
makinesi etrafında konuşu-
luyor, Şeyhülİslâm Mustafa 
Sabri Efendi fotoğraf maki-
nesi kullanımının kadınlar 
üzerindeki olumsuz etkisi 
üzerine uyarılarda bulunu-
yordu. Dergi kapaklarında 
kamusal kadın aktörlerin 
fotoğrafları bulunması 
Osmanlı toplumu açısından 
alışılmadık bir durumdu. 
Ancak saray ve seçkin çevre-
ler çoktan sinemayla tanış-
mışlardı, İstanbul'un çeşitli 
semtlerinde sinema salonları 
açılıyor ve rağbet görüyordu. 
Bir adım, birkaç adım sonra-
sını tasavvur edebilmesi kuş-
kusuz bir âlimden beklenilen 
bir sorumluluk. Mustafa 
Sabri Efendi'nin korumacılı-
ğa yönelirken olup bitenlerin 
bir adım sonrasına dönük 
analizler yapıp öngörüler-
de bulunması büyük önem 
arz ediyordu, toplumun asıl 
buna ihtiyacı vardı. Çöküş 
paniğiyle yorumlanacak 
korkular fotoğraf makinesi 
bir yana sinemanın geleceğin 
toplumunu biçimlendirmede 
en önemli teknik/sanat olma-
sının önünü alamayacaktı. Bu 
aslında şimdiki zaman için 
de geçerli bir mesele. Âlim 
konumundaki kişiliklerin 
mevcut durum konusunda 
panik ve korku ifadesinden 
önce gelen öngörülü açık-
lamalarına ihtiyaç duyuyor 
toplum.

Söz gelimi mütedeyyin 
kesimler sıklıkla Netflix 
filmlerinin içindeki sah-
neleri eleştiriyor. Oysa bu 
eleştiriden önce Müslüman 

toplumların neden bugüne 
kadar dijital platformların 
önemini fark etip de Netflix 
gibi platformlar oluşturma-
dığı tartışılmalı.

Müsüman toplumların 
kültürel zaafları konusunda 
Malik Bin Nebi; aralarında 
tecrübe ve eser dolaşımı-
nı sağlayacak bağlantılar 
kuramama, bunun için çaba 
göstermeyi önemsememe 
meselesinin altını çizmişti 
yıllar önce kaleme aldığı Dü-
şünceler kitabında. Kültürel 
sürekliliği silikleştiren de 
bu zaaf belki. Rastlantılara 
dayalı, araçsallaştırılmış kül-
türel faaliyetlerle güçlü ağlar 
oluşturulması nasıl mümkün 
olabilir? 

Dijital teknoloji bağlantı-
lar kurma konusunda büyük 
bir imkân ancak bu imkân-
dan yararlanmak bilinçli 
programlarla olası. Aileler 
çocukları için film seçebile-
cekleri çeşitli ağların güveni-
ne sahip olabilir, olabilmeli.  

Godard, "eşsiz bir politik 
filmin sadece kendi ailesine 
göstereceği bir film olacağı-
nı" söyler. Ailece sinemaya 
gitmek hâlâ mümkün, beri 
taraftan nitelikli filmleri de 
evimizin salonuna getire-
biliyoruz dijital teknoloji 
sayesinde. Gerçekte neyi iz-
lemek istediğini bilen amaçlı 
izleyicilere çalışmalarının 
veya kendilerini geliştir-
me çabalarının gelişmesi 
yönünde katkıda bulunuyor 
bu teknoloji. Makul bir 
amacı olmayan kullanıcıları 
ise oyalayıcı vadiler ve 
tuzaklarla dolu cangılların 
bulunduğu uçsuz bucaksız 
bir araziye götürüyor. 
Yol alırken ancak kendi 
koyduğumuz sınırlarla bir 

tür özgürlük kazanırız dijital 
vadilerde. Seçebilir, zamanı 
daha iyi kullanabilir, bu tek-
nolojiye gecikmiş yaşlıları-
mızı seyire katabiliriz. Genç 
yönetmenler yaşadıkları top-
lumun sorunlarını sıkı sıkıya 
kavrayabilecekleri bir dikkate 
sahip olmalı bu platformun 
ağlarında, aksi hâlde tema ve 
hikâye konusunda tereddüt-
lerden kurtulamayacaklardır. 

Geniş seyirlik okyanus 
aşılamayacak bir dağ gibi 
duruyor, oysa bütün hikâye-
ler yazılmadı, bütün filmler 
çekilmedi, sinema her zaman 
krizde çünkü her zaman 
"başka bir sinema" imkânı 
var, başka bir edebiyatın da 
olabileceği, olması gerektiği 
gibi; her insan dünyayı kendi 
bilinci ve bakışıyla yeniden 
keşfediyor çünkü.   
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10 TEMMUZ

Geleceğİn 
Sİnemacıları 
Ödüllerİnİ Aldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sinema Genel Müdürlüğü ve 
Türkiye Sinema ve Audiovi-
suel Kültür Vakfı iş birliğiyle 
bu yıl 16'ncısı düzenlenen 
Geleceğin Sineması: Sinema 
Öğrencilerinin Kısa Film 
Projelerini Destekleme 
Yarışması'nda ödüller sa-
hiplerini buldu. Bahçeşehir 
Üniversitesi Galata Kampü-
sü'nde gerçekleştirilen tö-
rende, Sessiz İnsanlar isimli 
kısa filmle Makbule Tuba 
Demirkale birinci olurken, 
Tavşan ile Abdullah Rıdvan 
Can ikincilik, Fraktal: Mun-
chies projesiyle Muhammed 
Zahid Çetinkaya üçüncülük 
ödülünü aldı.

12 TEMMUZ

GÜMÜŞLÜK 
KLASİK MÜZİK 
FESTİVALİ
Bodrum Klasik Müzik Der-
neği tarafından düzenlenen 
Uluslararası Gümüşlük 
Klasik Müzik Festivali'nin 
16'ncısı gerçekleştirildi. Fes-
tivalin açılış gecesinde Dev-
let Sanatçısı Gülsin Onay 
konseriyle klasik müzik 
severlerin karşısına çıktı. 
Festival süresince araların-
da Francesco Libetta, Eser 
Öktem, Jeroen Den Herder, 
Konstanze Eickhorst, Emre 
Elivar'ın da yer aldığı çok 
sayıda yerli ve yabancı mü-
zisyen ve Mathias Eick Caz 
Quintet ve Fidelio Trio gibi 
gruplar ağırlandı.

12 TEMMUZ

Dünyanın en Çok Okunan İkİncİ Şİİrİ

Dünyanın pek çok şairinin hayat hikâyesine ve şiirlerine 
yer veren Lyrikline, "en çok okunan şairler ve şiirleri" 
listesini açıkladı. NTV'nin haberine göre Türk edebiyatının 
usta şairi Orhan Veli Kanık'ın "Anlatamıyorum" şiiri listede 
ikinci sırada yer aldı.

1999'dan beri yayında olan, bünyesinde 84 dilde 1375 şa-
irin 12312 şiiri, 18502 çevrisi ve bu şiirlerin şairlerinin kendi 
sesinden kayıtlarını barındıran Lyrikline, her yıl haziran 
ayında Berlin Şiir Festivali kapsamında yıllık istatistikleri 
açıklıyor. 

Lyrikline istatistiklerine göre Türkiye'den en çok 
okunan şairler, Orhan Veli, Nâzım Hikmet ve Behçet Neca-
tigil'ken siteyi en sık takip eden ülkeler Almanya, ABD ve 
Türkiye. Siteyi en az ziyaret eden ülkelerse Burundi, 
Kenya ve Nijerya.
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Babıalİ'nin Beyefendİsİ'ne Veda
Gazeteci, yazar Mehmet 
Şevket Eygi, 86 yaşında 
vefat etti. Vefat ettiği gün 
yayımlanacak yazısını 
teslim edecek kadar titiz bir 
gazeteci olan Eygi, Sebilür-
reşat ile başladığı yazarlık 
hayatı süresince Yeni İstiklal, 
Büyük Gazete, Yeni Haber, 
Son Çağrı ve Babıali'de Sabah 
gibi dergi ve gazetelerde 
yazdı.  1966'dan itibaren 
çıkardığı, kadrosunda Necip 
Fazıl Kısakürek, Şule Yüksel 
Şenler gibi isimlerin de yer 
aldığı Bugün gazetesi döne-
min iktidarınca kapatılan 
Eygi, 1991'den ölümüne dek 
Millî Gazete'de "Takvim-
den Yapraklar" köşesini 
yazmaya devam etti. Kaleme 
aldığı cesur yazıları ile çok 
kez tutuklanarak mahkum 
edildi.

Galatasaray Lisesi'ndeki 
eğitim hayatı boyunca 
Orhan Şaik Gökyay, Ahmet 
Kutsi Tecer,Nihad Sami Ba-
narlı gibi hocalardan eğitim 
alan Mehmet Şevket Eygi; 
Ankara Üniversitesi'nde ise 
Sezai Karakoç ve Cemal Sü-
reya ile birlikte eğitim aldı.

Bedir Yayınevi'nin kuru-
cusu olan Eygi, gazeteciliğin 
yanında kitap yayımcılığı 
konusunda da ülkemizin 
edebiyat ve düşünce ikli-
mine katkıları olan önemli 
bir isimdi. Gazete yazıları 
ile 1995'te Türkiye Yazarlar 
Birliği tarafından basın 
dalında ödüle değer görülen 
Mehmet Şevket Eygi; neza-
keti, titiz, hassas ve cesur 
karakteri ile tanınıyordu.

13 TEMMUZ
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Babıali'nin Unutulmayan Çehresi 
Mehmed Şevket Eygi
Mehmet Nuri Yardım
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Babıali'ye geldiğim 1978 
yılında ilk ziyaret ettiğim 

büyüklerimden birisi gaze-
teci, yazar, yayıncı ve gönül 
insanı merhum Mehmed 
Şevket Bey'di. O zaman 
Bedir İdarehanesi, Cağaloğ-
lu'nda Yerebatan Caddesi 
üzerindeydi. Yanındaki köşe-
de Büyük Doğu vardı.

Basın dünyamızın bu 
değerli siması, kendine has 
mizacı olan, Babıali'nin 
bilinen kalıplarına asla 
uymayan bir yapıya sahipti. 
Bugün gazetesi, Yeni İstiklâl 
gazetesi ve Büyük Gazete... 
Bu üç gazetenin kuruculu-
ğunu ve yöneticiliğini yaptı. 
Bugün gazetesi Türkiye'de 
kısa sürede yayıldı, tirajı 90 
binlere ulaştı. Bu rakam, o 
günler için büyük bir başa-
rıdır. Gazetenin kadrosunda 
Necip Fazıl Kısakürek, Şule 
Yüksel Şenler, Nizamettin 
Nazif Tepedelenlioğlu gibi 
isimler vardı. Necip Fa-
zıl gazetedeki sütununda 
heyecanlı ve ateşli yazılar 
kaleme alırdı. Bir süre idare 
ettiği Babıali'de Sabah, daha 
az satan bir gazetedir. Tirajı 
yaklaşık 10 bindir. Bir ara 
Tercüman'dan gelen Ahmet 

Kabaklı, Ömer Lütfi Mete ve 
diğer yazarlarla birlikte Yeni 
Haber gazetesini kurdular 
ama gazete uzun ömürlü 
olamadı. 49 gün neşredil-
dikten sonra kapatıldı. Son 
Haber'den sonra Son Çağrı 
gazetesinde bulundu. Ahir 
ömründe Millî Gazete'deki 
köşesinde yazdı. Gazetenin 
en çok okunan yazarıydı ve 
Osmanlı Türkçesi ile isim ve 
soyismini köşesinde yazdıran 
tek kişiydi.

Sebilürreşat 
ve Basın Hayatı

Bir sohbetinde, ilk yazısı-
nın Eşref  Edib'in yayımladığı 
Sebilürreşat dergisinde çıktı-
ğını belirten yazarımız, "Eş-
ref  Edib benim ilk üstadım-
dır. Çok kıymetli bir gazeteci 
yazardı. Daha önce Sırat-ı 
Müstakim'i çıkarmıştı." di-
yordu. Eşref  Edip, Mahir İz, 
Necip Fazıl, Münevver Ayaşlı 
ve Cevat Rifat Atilhan gibi 
şahsiyetlerle yakın dostluğu 
vardı. Müslümanları mi-
zahî bir yaklaşımla "Musalli 
(namaz kılan)  Müslümanlar" 
ve "Musalla (musalla taşı) 
Müslümanları" olarak ikiye 

YAZILARINI VE ESERLERİNİ HEP TAKİP ETTİM, OKUDUM. NİÇİN? ÇÜNKÜ SAMİMİYETLE KALEME 
ALINMIŞ, KALBE DOKUNAN VE TOPLUMUN HASTALIKLARINA TEMAS EDEN METİNLERDİ. SADE, 
YALIN VE HEDEFE DOĞRUDAN GİDEN MESAJLARDI. O; YAŞADIĞINI YAZAN, YAZDIKLARINI YAŞA-
MA HUSUSUNDA BÜYÜK TİTİZLİK GÖSTEREN, MÜKEMMEL VE ÖRNEK BİR MÜNEVVERDİ.
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ayırıyordu. Mehmed Şevket 
Eygi, dava sahibi birçok ga-
zeteci ve yazar gibi hapisha-
neye düştü. 1962 senesinde 
merhum Adnan Menderes'in 
vefat yıl dönümünde Yeni İs-
tiklâl gazetesi (19 Eylül 1962, 
92. sayı), "Zulümlerin en 
şenii ve alçakçası kanunların 
gölgesinde yapılandır." man-
şetiyle çıkmıştı. Bu başlık 
üzerine, Menderes'in idamını 
eleştirdiği gerekçesiyle hapis 
cezasına çarptırıldı. Yazıya, 
"Hak ergeç yerini bulacak, 
zulmün binâsı âbâd olmaya-
caktır." cümlesiyle başlamıştı. 
Daha sonra da yazılarından 
dolayı takiplere uğradı ve 
cezalar aldı. Çıktığı yurtdı-
şından Türkiye'ye 1974'te 
döndü.

Ben yaşım gereği Bu-
gün, Babıali'de Sabah ve 
Yeni İstiklâl gazetelerine 
yetişemedim. Onlar ben çok 
küçükken okuyucularıyla 
buluşmuştu. Ama haftalık 
Büyük Gazete'yi çok iyi takip 
ettim. Devamlı alırdım. Or-
taokul ve lise yıllarında Bü-
yük Gazete'yi, Sebil ve diğer 
gazetelerle birlikte okurdum. 
Büyük Gazete mütevazı 
bir gazeteydi. Tabliot boy 
çıkardı ve sade bir mizampajı 
vardı. Mehmed Şevket Bey, 
"Ubeydullah Küçük" imzasıy-
la müstear yazılar da yazardı. 
Gazetenin diğer yazarları 
arasında Ertuğrul Düzdağ ve 
Nezih Uzel'i hatırlıyorum. 
Bir de Münevver Ayaşlı 
vardı. Her üçü de üstadın 
yakın dostlarındandı. Büyük 
Gazete'deki birleştirici ve 
bütün Müslümanları birliğe, 
tevhide davet eden yazılar 
büyük alaka topluyordu. Be-
nim de ilgimi çeken yazılardı 

bunlar. Grup, hizip, cemaat 
taassubundan uzak bir yayın 
çizgisi takip ediliyordu. 
Gazete partiler üstüydü. Bu, 
kurucusunun temel felse-
fesi ve inancıydı. Ona göre 
Müslümanlar bir ve beraber 
olmalı, birbirlerini sevmeliy-
di. Müminler cami ekseninde 
buluşmalıydı. 

Onun Gözüyle 
Sanat ve Hayat 

Mehmed Şevket Eygi 
basında, sanatta ve düşünce 
hayatımızda bir üstat, hususi 
âleminde üstün zevk sahibi 
bir estetti. Sultanahmet'teki 
evine birkaç defa gitmek na-
sip oldu. Evi hakikaten tam 
bir müze gibiydi. Ebrular, 
minyatürler, hüsn-ü hatlar 
ve daha birçok klâsik eser... 
Muazzam bir kütüphane... 
Şamdan, ibrik, seccade, 
lâmba... Bir evden ziyade bir 
antikacı dükkânı gibiydi... En 
çok göze çarpanlar ise çok 
sevdiği nadide kitaplarıydı. 
"Estet" dedim, doğrudur. 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın İstanbul 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı olduğu 1995 yılında, 
kendisine  Çamlıca Sosyal 
Tesisleri'nin dekorasyonu ve 
tanzimi görevi verilmişti. O 
zamanki Çamlıca'nın güzel-
liği, hâlâ dillere destandır. 
Yerli sanatları da, dışarıdan 
gelen el ürünlerini de bilirdi. 
Mercan'dan, Balat'a, Beya-
zıt'tan Kapalıçarşı'ya birçok 
semti ve mekânı dolaşırdı. 
Oturulabilecek güzel çay 
bahçelerini, yemek yenilebi-
lecek temiz ve leziz lokanta-
ları okuyucularına tanıtırdı. 
Mesela Fatih Malta'da, ev 

yemekleriyle meşhur Os-
manlı Lokantası'nı yazıların-
dan öğrenmiş ve gidip orada 
yemek yemiştim. Hakikaten 
bu farklı aşhanede vatandaş-
lara; nefis, leziz ve ucuz ev 
yemekleri sunuluyordu.

Bedir Yayınları'nın sahi-
biydi. İran Konsolosluğu'nun 
hemen altındaki bu mütevazı 
yayınevi, yıllar boyunca dinî, 
millî ve tarihî eserler neş-
retti. En az 40 yıllık bir irfan 
ocağımız... İslâm âlimleri-
nin temel eserlerini burada 
bulabilirdiniz. Yazılarını ve 
eserlerini hep takip ettim, 
okudum. Niçin? Çünkü 
samimiyetle kaleme alınmış, 
kalbe dokunan ve toplumun 
hastalıklarına temas eden 
metinlerdi. Sade, yalın ve 
hedefe doğrudan giden me-
sajlardı. O; yaşadığını yazan, 
yazdıklarını yaşama husu-
sunda büyük titizlik göste-
ren, mükemmel ve örnek bir 
münevverdi.

Zaman zaman görüşür-
dük. O her hâliyle nezaket 
dersleri veren ağabeyimiz ile 
yaptığımız kısa sohbetlerden 
çok istifade ederdim. Çünkü 
memleketin temel meseleleri 
hakkında kısa, öz ve çarpıcı 
fikirlerini hemen serdeder. 
Sözü uzatmadan, dallandı-
rıp budaklandırmadan en 
kestirme hâliyle söyler. Önce 
tespitte bulunur, ardından 
teşhis ve tahlillerini yapar, 
sonra da tedavi yollarını 
gösterirdi.

Hemen hemen bütün 
dinî kanaat ve cemaatlere 
eşit mesafedeydi. Yalnız dinî 
hayatta fitne çıkaranları asla 
affetmezdi. Mesela FETÖ 
ihanet hareketini ilk gören 
ve Müslümanları bu konuda 
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uyaran münevverlerimizden-
di. Onlara "Din Baronları" 
diyebilen yiğit ve cesur bir 
yazarımızdı. Ehli Sünnet 
anlayışından hiç vazgeçme-
di. Dindeki sapmalara hiç 
yüz vermedi, bunları kıya-
sıya eleştirdi. Tenkitlerini 
yaparken ayırım yapmaz-
dı. Müşahedelerini ortaya 
koyar, dileyen kendince hisse 
çıkarır ve ibret alırdı. Kavga 
etmez, sert münakaşalardan 
hoşlanmazdı. Ama fikrini de 
beyan ederdi. Her meselenin 
medenî bir şekilde tartışıl-
masından ve çözüm yoluna 
kavuşturulmasından yanaydı.

Titiz, Hassas 
ve Cesurdu  

  
İrili ufaklı pek çok eseri 

var Mehmed Şevket Bey'in. 
Ama bir eseri vardır ki, 
meraklıları tarafından her 
zaman aranıp soruluyor. 
İstanbul'da yıkılan, yıktırı-
lan camilerle alâkalıdır. Adı 
Yakın Tarihimizde Cami 
Kıyımı. Sadece bu eser bile 
büyük bir hizmete vesile 
olmuştur ve sanırım bir 
çok kişi ve kuruluş bu eseri 
ibretle okumuştur. Mehmed 
Şevket Bey, her zaman hayırlı 
hizmetlerin içinde ve yanın-
da olmuştur. Mesela Marma-
ratörlerin ağabeyi Ziya Nur 
Aksun için  Tünel'de düzen-
lediğimiz anma toplantısına 
iştirak etmiş ve  Ziya Nur 
Bey'e bir armağan getirmişti. 
ESKADER'in birinci ödül 
töreninde tertip edilen Mar-
maratörler Sohbeti'ne iştirak 
etmiş ve benzer bir sohbet 
meclisinin yeniden ihya 
edilmesi gerektiğini söyle-
mişti. Teşvikkârdı, bugün de 
devam eden Babıali Enderun 

Sohbetleri'nin temeline ilk 
harcı koyan oydu. 

Yazılarında bir mual-
limdi. Toplumun ihtiyaç 
duyduğu bazı hususları 
mükerreren yazardı. Titiz, 
hassas ve cesurdu. Duygu ve 
düşüncelerini hiç kimseden 
çekinmeden seslendirirdi. 
Kalpağı çoğu zaman kullanır 
ve kendisine yakıştırırdı. 
Son yıllarda bıraktığı sakalı 
kendisini daha da nuranî 
yapmıştı. Kediseverdi. Hem 
sever hem de beslerdi. Eski 
kedilerini 1980'lerde Büyük 
Gazete'den hatırlıyorum. 
Bir röportajında "Kedilerim 
var, 13'e düştüler." demişti. 
Vefatından önceki yazısında 
kalan tek kedisine dostları-
nın sahip çıkmasını vasiyet 
etmişti. Bu kediye Prof. Dr. 
Aydın Gulan sahip çıktı. Sade 
hayat tarzını sever ve bunu 
dostlarına da tavsiye ederdi. 
Görgüsüzlükten hoşlanmaz, 
bu tür davranışları haklı 
olarak eleştirirdi.

Mehmed Şevket Eygi 
Osmanlı Türkçesine çok 
değer verir, bilhassa gençle-
rin lisanımıza vakıf olmasını, 
okuduklarını anlamasını 
isterdi. Bir yerde bu düşün-
cesini şöyle hülasa etmişti: 
"Büyük konuşanlar; büyük 
Türkçe bilmeli, en az yüz bin 
kelimelik edebî Türkçenin 
ufuklarında dolaşabilme-
lidir. Fuzulî'siz, Şeyh Ga-
lib'siz, Evliya Çelebi'siz, Ziya 
Paşa'sız, Namık Kemal'siz, 
Ahmed Cevdet Paşa'sız hattâ 
Tevfik Fikret'siz büyük Tür-
kiye olmaz. Bırakın Büyük 
Türkiye'yi, bunların Türkçesi 
olmadan Türkiye yaşamaz, 
sürünür ancak. Zengin lisan 
ve edebiyat olmadan köy 
olmaz, kasaba olmaz." 

Mehmed Şevket Bey, 
her zaman hayırlı hiz-
metlerin içinde ve ya-
nında olmuştur. Mesela 
Marmaratörlerin ağabe-
yi Ziya Nur Aksun için  
Tünel'de düzenlediği-
miz anma toplantısına 
iştirak etmiş ve  Ziya 
Nur Bey'e bir armağan 
getirmişti.
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Münevverimiz bir Babıali 
Sohbetleri esnasında, Erzu-
rum'da Mehmed Kırkıncı, 
Mustafa Nezihi Polat ve ba-
bası Ahmet Polat ile görüştü-
ğünü, daha sonra İstanbul'da 
Bediüzzaman Said Nursi'yi 
ziyaret ettiğini açıklamıştı. 
Hocapaşa'daki Akşehir Palas 
Oteli'nde üstadı ziyaret eder-
ken hizmetinde Ziya Arun'un 
olduğunu ifade etmiş, "Üstad 
benimle biraz sohbet etti 
ve sonra da 'Kardeşim bu 
sohbeti bir ders olarak kabul 
edin. Seni de 'has bir nur 
talebesi' olarak kabul ettim." 
dediğini nakletmişti. Sonra 
da "Ona karşı büyük hürme-
tim var. Ömrü boyunca İs-
lâm'a, Kur'an'a, imana hizmet 
etmiştir." demişti.

O sohbet esnasında, son 
devrin din adamlarından ve 
kanaat önderlerinden Meh-
med Zahid Kotku, Mahmud 
Efendi, Sami Efendi gibi zat-
ları ziyaret ettiğini belirten 
büyüğümüz, "İstişare önem-
lidir. Ben hayatım boyunca 
iki defa istişareye uymadım 
ve cezasını gördüm. Bütün 
gazetelerim elimden çıktı, 
gırtlağıma kadar borca bat-
tım. İstişareyi her Müslüma-
na tavsiye ediyorum." derken 
yaşadığı acıları, çektiği çile-
leri, sürgün ve hapis yıllarını 
çevresindekilere anlatmıştı.

Son görüşmemiz Recep 
İncecik'in Sultanahmet'teki 
lokantasında akşam yeme-
ğinde oldu. Sefa Saygılı ve 
Ali Akben'in öncülüğündeki 
bu buluşmada sohbetinden 
istifade ettik, sorularımıza 
cevap aldık. Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
da iştirak ettiği Fatih'teki 
cenaze namazından sonra 
onu Merkezefendi Camii'nin 

haziresine teşyi ettik. Cum-
hurbaşkanı buraya da gelerek 
vefasını gösterdi.

Fikir ve dava adamı Meh-
med Şevket Eygi bir kutup 
yıldızı idi ki onu takip eden-
ler daima güzelliği gördü, 
selameti buldu, iyiliği fark 
etti. Türkiye tarihini ve İslâm 
âleminin hâlini en iyi bilen, 
değerlendiren ve yorumlayan 
düşünce insanlarımızdandı. 
İyi bir Müslüman, hakiki 
bir İstanbul beyefendisiydi. 
Onu rahmetle, minnetle 
ve şükranla yâd ediyorum. 
Kabri nur, ruhu şad, mekânı 
cennet, menzili mübarek, 
makamı âli olsun. Gayretleri, 
hizmetleri ve eserleri inşallah 
hiç bir vakit unutulmayacak.
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13 TEMMUZ

İSTANBUL HAVALİMANI'nda
15 TEMMUZ SERGİSİ

İstanbul Havalimanı'nda "15 
Temmuz Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü" fotoğraf sergisi 
açıldı. İstanbul İl Jandarma 
Komutanlığınca düzenlenen 
sergide, 15 Temmuz darbe 
girişimine karşı halkın 
ve emniyet güçlerinin 
kahramanlığını, cesaretini 
anlatan, Anadolu Ajansı'nın 
fotoğrafları yer aldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE DEMOKRASİ MÜZESİ
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 15 Temmuz hain darbe 
girişiminde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak üzere 
yapılan "Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokra-
si Müzesi" açıldı. 

Ankara'nın gözde kültür merkezlerinden biri olması 
amaçlanan Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve De-
mokrasi Müzesi, konferans salonu ile süreli ve süresiz sergi 
salonları, atölyeleri ile 15 Temmuz gecesi yaşananları top-
lum hafızasında diri tutmanın yanı sıra gerçekleştirilecek 
çeşitli kültür, sanat ve eğitim etkinliklerine de ev sahipliği 
yapacak.

15 TEMMUZ

TUNCER CÜCENOĞLU VEFAT ETTİ
Kaleme aldığı eserleri İngilizce, Arapça, İtalyanca ve Çince 
dahil 32 dile çevrilen tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğ-
lu, 75 yaşında hayatını kaybetti. 1992 yılından bu yana 
Devlet Tiyatroları Edebî Kurul üyesi olarak görev yapan 
Cücenoğlu'nun Uluslararası PEN Türkiye Merkezi üyeliği 
de bulunuyordu. Eserlerinde işlediği evrensel temaları, 
karakterleri ve hikâyeleriyle birçok ülke tiyatrosunun ilgisi-
ni çeken Cücenoğlu, aralarında "Abdi İpekçi En İyi Oyun 
Yazarı Ödülü", "Avni Dilligil En İyi Yazar Ödülü", "Ankara 
Sanat Kurumu En İyi Yazar Ödülü" ve "Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Başarı Ödülü"nün de yer aldığı çok sayıda ödüle 
layık görülmüştü. Tuncer Cücenoğlu için Şehir Tiyatroları 
Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

18 TEMMUZ
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adaya caz geldİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği le AllaTurca ve 3dots 
iş birliği ile düzenlenen Bozcaada Caz Festivali'nin 3.sü ger-
çekleştirildi. Açılışın Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit ve Volkan 
Öktem'den oluşan Pow Tiro ve The Kites ile yapıldığı gece-
ye ülkemizin en önemli kadın vokallerinden Birsen Tezer'in 
konseri ile devam edildi. Çeşitli keşif etkinliklerinde yer 
aldığı festival programı kapsamında Erkan Oğur, Suzan 
Kardeş ve Yussef Dayes gibi yerli ve yabancı çok sayıda 
sanatçı sahne aldı.

24 TEMMUZ

BİR USTADAN BİN USTAYA
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Sigorta'nın 2010'da 
hayata geçirdiği "Bir Usta Bin Usta" projesi kapsamında 
proje katılımcıları ve usta ebru sanatçılarının eserlerinden 
oluşan sergi Türk ve İslâm Eserleri Müzesinde sanatsever-
lerin beğenisine sunuldu. Anadolu zanaatlarının korunma-
sı, kaybolmaya yüz tutan mesleklere ve yerel değerlere dik-
kat çekerek, bu meslekleri yeniden canlandırmak ve meslek 
ustalarının deneyimlerinin geleceğe taşınmasını sağlamak 
amacıyla yürütülen Bir Usta Bin Usta, 2018 yılında PRİDA 
Yılın Topluma Değer Katan Projesi Ödülü'nü almıştı. Proje 
kapsamında 5 ilde kaybolma tehlikesinde olan meslekler 
dair eğitimler verilerek usta-çırak zincirinin kırılmadan 
gelecek nesillere aktarılması sağlandı.

24 TEMMUZ

EVGENY GRİNKO
TÜRKİYE'DE

Rus müzisyen Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında 
Datça'da hayranlarıyla bir araya geldi. Grinko, konserinde 
eski ve yeni albümlerindeki çalışmaların yanı sıra yeni bes-
telediği eserlerini izleyicilerle buluşturdu. Grinko, Türkiye 
turnesine Muğla, Balıkesir Konya ve Samsun'un da arasında 
bulunduğu pek çok ilimizde 11 konser ile devam etti.

21 TEMMUZ
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Bİlgİ, Düşünce Özgürlüğü ve Ünİversİteler
Yetkin Düşünce dergisi 7. sayısını bilgi, düşünce özgürlüğü 
ve üniversiteler konusuna ayırdı. Çeşitli boyutlarıyla 
üniversite meselesinin ele alındığı dergiye Ahmet Keleş, 
Muhammet Özdemir, Esat Arslan, İhsan Toker ve Şaban Ali 
Düzgün katkıda bulundu. Dosya dışı konularda ise, Atasoy 
Müftüoğlu, Mehmet Yaşar Soyalan ve Kadir Canatan'ın 
yazıları dünyanın farklı bunalım noktalarına temas etmesi 
bağlamında önemliydi. 

Edebİyat, Düşünce ve Kİtabİyat 
Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz, 33. sa-
yısında şiir, deneme, öykü, çizgi gibi pek çok türde eseri 
okurlarına sundu. Dergi kitabiyat ve eleştiri çalışmalarıyla 
tanınan şair Murat Güzel ile yapılan kapsamlı bir röportajı 
sayfalarına taşıdı. "Yazmak benim için bir varoluş müca-
delesi!" başlığını taşıyan söyleşi yazarı, kitaplarla ilişkisini, 
düşünce dünyasını ve edebî birikimini tanıma imkânı 
sundu.   

YALÇIN GÜLHAN'A VEDA
Yeşilçam'ın usta oyuncu-
larından Yalçın Gülhan, 75 
yaşında hayata veda etti. 
Yayınlandığı dönemde çok 
sevilen Mahallenin Muhtarla-
rı dizisinde can verdiği Şoför 
Ali karakteri ile hafızalara 
kazınan Gülhan, çok sayıda 
Yeşilçam flminde rol almıştı.

28 HAZİRAN

SİNEMANIN SESİ SUSTU
İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Şehir Tiyatroları 
sanatçılarından Haldun 
Ergüvenç hayatını kaybetti. 
Seslendirme sanatçılığı da 
yapan Ergüvenç Erol Taş, 
Kadir Savun, Reha Yurdakul, 
Hulusi Kentmen, Nubar Ter-
ziyan ve Hayati Hamzaoğlu 
gibi sinemamızın büyük 
ustalarına ses vermişti.

31 HAZİRAN
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GÜNÜMÜZDE YAYIMLANAN EDEBİYAT DERGİSİ SAYISI BELKİ DE TÜM ZAMANLARDAN DAHA ÇOK. 
MERKEZ ŞEHİRLERDE YAYIMLANAN DERGİLERE İLAVETEN TAŞRADA DA ÇOK KALİTELİ DERGİLER 
YAYIMLANMAKTA. BU SAYIYA HER GÜN YENİLERİ EKLENİYOR. BU DERGİLER BİR TARAFTAN DA 
KENDİ İÇİNDE TÜRLER OLUŞTURARAK YAYIM HAYATINI DEVAM ETTİRİYORLAR.

Edebiyatın Ekin Tarlaları
Dergiler
Âtıf Bedir

İnsan için meramını 
anlatmanın birçok yolu 

vardır. Konuşmak, yazmak, 
işaret dili, resim, müzik, 
şarkı, sanatın her türlü dalı 
bu yollardan bir kaçıdır. 
Yazarak anlatmanın sanat-
sal ve estetik yolu edebiyat 
da meramını anlatmasının 
yollarından biridir. Bir 
yazar ister bunu şiirle ister 
romanla ister öyküyle ister 
denemeyle yapsın, neticede 
muhatabına bir şeyler anlat-
maya çalışmaktadır. Mera-
mını yazarak anlatan insanın 
seçeceği en hakiki yollardan 
biri olan edebiyatın hayat 
bulduğu mecralardan biri de 
dergileridir. Roman dışında 
diğer tüm edebî metinler 
edebiyat dergilerinin sayfala-
rında kendisine yer bulabil-
mektedir. Aslında geçmişte 
romanın da tefrika halinde 
dergi ve gazetelerde yayım-
landığı bir dönem olmuş-
tur. Günümüzde ise belki 
romandan tadımlık bir parça 
dergilerde kendisine yer bu-
labilmektedir. Bunun nedeni 
sanırım biraz da günümüz 
okurunun takip fikrine iyice 
yabancılaşmasıdır. Yani bir 

yazıyı dergi ya da gazetede 
gün gün ya da ay ay takip 
ederek okumak günümüz 
okuruna zor gelmektedir. 
Özellikle romanlar hemen 
kitaplaşmakta, okurun önü-
ne hazır hâlde gelmektedir. 
Bu yüzden yakın zamanda 
dergilerin birinde bir yazarın 
romanından bir bölümü 
"tadımlık" diye yayımlaması-
na çok şaşırdığımı belirtmek 
isterim. Bu bilgiyi öğrenin-
ce aklıma sanırım roman 
bitmiş bu da yayımlanmak 
üzere olan romanın tanıtımı 
olsa gerek diye düşündüm. 
Tefrika yıllarında yaşasam 
sanırım şöyle düşünürdüm: 
Yazar romanını yazmaya 
devam ediyor. O dönemde 
gerçekten yazarın romanını 
yazmaya devam ederken tef-
rika ettiğini biliyoruz. Hatta 
romanın gidişatını okurun 
tepkisine göre değiştiren, 
şekillendiren yazarların da 
varlığının olduğu bilgisini 
yazar edebiyat tarihçileri. 
Günümüzde ise bunun ye-
rine televizyon dizileri geçti 
sanırım. İnsanlar okumak-
tansa seyretmeyi yeğliyorlar.
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Günümüz edebiyat 
dergiciliğinin tek eksiği 
bir edebiyat okulu işlevi 
olma özelliğini yavaş ya-
vaş kaybediyor olması-
dır. Bu belki de zamanın 
ruhunun sonucudur. 
Günümüz dergi yazar-
ları artık birbirini tanı-
mayan, birbiriyle belki 
hiç karşılaşmayan tek 
ortak yanları aynı dergi 
sayfasında gözükmek 
olan yazarlardan oluş-
maktadır.

Yayımlanan Edebiyat 
Dergileri

Öte yandan, edebiyat 
dergiciliğine gelecek olursak 
sevinmek mi gerekir şaşır-
mak mı gerekir bilmem; 
günümüzde yayımlanan 
edebiyat dergisi sayısı belki 
de tüm zamanlardan daha 
çok. Merkez şehirlerde 
yayımlanan dergilere ilaveten 
taşrada da çok kaliteli dergi-
ler yayımlanmakta. Bu sayıya 
her gün yenileri ekleniyor. Bu 
dergiler bir taraftan da kendi 
içinde türler oluşturarak ya-
yım hayatını devam ettiriyor-
lar. Son yıllarda öyküye olan 
yoğun yönelimin sonucu ola-
rak öykü dergileri hatta öykü 
gazetesi bile yayımlanmaya 
başladı. Sadece şiir üzerine 
yayımlanan dergilerin ise 
yayın hayatımıza yıllar önce 
girdiğini, hâlihazırda yayınını 
sürdüren birkaç şiir dergi-
sinin olduğunu belirtmekte 
yarar var. 

Edebî türlere özgü 
dergilerin yayımlanmaya 
başlamasının nedenlerinden 
biri türlere ilişkin yönelimin 
artması olsa da asıl neden 
günümüzde her alanda ay-
rışmanın ve uzmanlaşmanın 
öne çıkmasıdır. Bu sadece 
edebiyat dergiciliği için 
geçerli değil başka alanlarda 
da sadece belli bir konunun 
öne alındığı dergilerin varlığı 
görünmektedir. Ama bizim 
klasik edebiyat dergiciliğimiz 
tüm edebî türlerin kendisine 
yer bulduğu ve özellikle yeni 
yazarlara, şairlere kapı arala-
dığı mecra olmayı sürdürü-
yorlar. Edebiyat dergilerinin 
en önemli işlevi belki de 
budur: Yeni yazar ve şair-
lere kendilerini ifade etme, 

kanıtlama imkân ve alanını 
sunması. Kendisini kanıtla-
mış ve artık kitapları yayım-
lanmaya başlamış bir yazar 
artık yazmak için bir dergiye 
ihtiyaç duymayabiliyor. Bunu 
bizzat tanıdığımız yazarlar-
dan duyuyoruz. Artık ismini 
dergilerde görmediğimiz ve 
geçmişte dergi de yönetmiş 
bir yazar arkadaşımızın, 
"Artık dergilerde yazmıyo-
rum, sadece kitap yazıyorum, 
dergi yazarlığı gençlerin işi." 
dediğine şahit olabiliyoruz. 
Ama bu durum yeni yazma-
ya başlamış bir yazar adayı 
için geçerli değildir. Onun 
önündeki tek seçenek hâlâ 
kendisine kapılarını açacak 
bir dergide yer bulabilmek-
tir. O yüzden dergilerin 
okuyucu mektupları köşesi 
hâlâ yayımlanmaya devam 
etmektedir. Edebiyata hevesli 
yeni yazar adayları hâlâ bir 
edebiyat dergisine ayda 
yaklaşık iki yüz kadar şiir ve 
öykü göndermektedir. Bura-
daki tek eksiklik insanların 
yazarlığa olan eğilimlerinin 
çok fazla, yazı kalitesinin 
ise düşük olmasıdır. Örnek 
vermek gerekirse, bu yazıya 
başlarken en üste adımı yaz-
dım, onun altına ise yazının 
başlığını ekledim. Bugün 
edebiyat dergilerinin kapısını 
bir yazıya ya da şiire başlar-
ken olmazsa olmaz en temel 
kurallardan birini ihmal eden 
yüzlerce yazar adayı aşındır-
maktadır. Bunu onlara bir 
uyarı anlamında söylüyorum. 
Bu en temel kural insanlara 
daha okul sıralarında öğre-
tilmektedir. Üstelik bu bilgi 
okullarda yazar adaylarına 
değil herkese öğretilmekte, 
meramını yazıyla anlatmak 
zorunda kalırsa uyması gere-
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ken en temel bilgiler veril-
mektedir. Kaldı ki yazar olma 
hevesinde olan insanların 
en başta dili ve temel yazım 
kurallarını iyi bilmesi gerekir. 

Edebiyat Dergilerinin 
İşlevi

Bir taraftan da şiirlerini, 
öykülerini, denemelerini 
hiçbir mecrada yayımla-
madan kitap dosyası hâline 
getirerek yayınevlerinin kapı-
larına dayananlar var. Bu bir 
yazar adayı için kaçınılması 
gereken en temel kuraldır. 
Bu insanlar birazcık edebiyat 
ve dergicilik tarihine baksa-
lar şairliğin ve en önemlisi 
yazarlığın yolunun edebiyat 
dergilerinden geçtiğini göre-
ceklerdir. Tanzimat Edebiyat-
çılarından Servet-i Fünuncu-
lara, Yedi Meşalecilerden Beş 
Hececilere, Garipçilerden 
İkinci Yenicilere değin edebi-
yat dergisi çıkarmamış akım 
ve topluluk yoktur. Öte yan-
dan Mehmet Akif 'ten Necip 
Fazıl Kısakürek'e, Nurettin 
Topçu'dan Sezai Karakoç'a, 
Nuri Pakdil'den Rasim Özde-
nören'e, Mustafa Kutlu'dan 
İsmet Özel'e kadar yazarla-
rımızın neredeyse tamamı 
mutlaka bir dergi çıkarmış, 
yönetmiş, ya da eserlerini ilk 
kez bir dergi aracılığıyla oku-
ra ulaştırmıştır. Yahya Kemal 
Beyatlı'nın, Ahmet Haşim'in, 
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 
tüm şiirleri dergilerde 
yayımlanmış. Dergilerde 
okunan bu şiirler dilden 
dile dolaşmış, ezberlenmiş, 
Yahya Kemal'in şiirleri ancak 
vefatından sonra kitap olarak 
yayımlanabilmiştir. 

Edebiyat dergilerinin 
işlevi günümüzde de aynıy-

la devam etmektedir. Şair 
olmanın, öykücü olmanın, 
denemeci olmanın yolu ede-
biyat dergilerinden geçmek-
tedir. Sadece dergi yayıncılığı 
belki de dijital mecraya doğ-
ru yönelecek gibi gözükse de 
basılı dergilerin daha uzun 
zaman varlığını sürdüreceği 
görülmektedir. Günümüz-
de sadece dijital ortamda 
yayımlanan dergiler de bir 
yandan yayımını sürdürür-
ken şiir ve yazılarını sadece 
bu ortamlarda yayımlayan 
şair ve yazarlar vardır. Bunu 
ilk yapanlardan biri İsmet 
Özel'dir. Ama nihayetinde 
bu şiirlerin okuyucu önüne 
kitap hâlinde basılı bir kâğıt 
üzerinde geldiğini görüyo-
ruz. Dijital mecralar belki bi-
raz da okura kolay ulaşmanın 
yollarından biridir. Çünkü bu 
mecralar artık yazılı mecra-
lar gibi "süreli yayın" olmak-
tan çıkmıştır: Her ân yayın-
da, her an değişebilir, her an 
yenilenebilir, her an erişilebi-
lir. Bu eğilimin nereye doğru 
gideceğini, basılı dergilerin 
sonunu getirip getiremeye-
ceğini, yeni yazarlar için bir 
ifade imkânı olup olmayaca-
ğını bilmiyoruz. İnsanların 
yazmaya olan tutkusu devam 
ettikçe edebiyat dergicili-
ğinin de hangi ortamda ya-
yımlanırsa yayımlansın daha 
uzun bir geleceğinin olacağı 
aşikâr gözükmektedir.

Günümüz edebiyat 
dergiciliğinin tek eksiği 
bir edebiyat okulu işlevi 
olma özelliğini yavaş yavaş 
kaybediyor olmasıdır. Bu 
belki de zamanın ruhu-
nun sonucudur. Günümüz 
dergi yazarları artık birbirini 
tanımayan, birbiriyle belki 
hiç karşılaşmayan tek ortak 

yanları aynı dergi sayfasında 
gözükmek olan yazarlar-
dan oluşmaktadır. Eskiden 
dergilerin kendi yazarları 
olur, çoğunlukla aynı dün-
ya görüşüne, aynı edebiyat 
anlayışına sahip yazarlar aynı 
dergi etrafında kümeleşirler-
di. Şimdi bu durum tama-
men ortadan kalkmıştır. Bir 
yazarın ya da şairin eserlerini 
aynı ay farklı birkaç dergide 
görmek olağan hâle gelmiş 
ve yadırganmamaktadır. Aynı 
durum geçmişte özellikle bir 
üstadın dergisinde yaşanmış 
olsa başka bir dergide yazısı 
yayımlanan yazar bir daha 
asla o dergide yazamazdı. 
Günümüzde ise bu durum 
meziyet gibi gözükmekte ve 
öyle algılanmaktadır. 

Her şeye rağmen özel-
likle yazmaya yeni başlayan 
ve başlayacaklar için ede-
biyat dergileri (dijital ya da 
basılı) alternatifsiz bir mecra 
olmayı kaybetmeyeceklerdir. 
Onların kapıları her zaman 
yeni yazar ve şairlere açık 
olacak ve edebiyat dünyasına 
yeni yazarlar kazandırmaya 
devam edeceklerdir. Çünkü 
insanlar meramını yazarak 
anlatmak ve bunu en estetik 
biçimde edebiyatla yapmak-
tan vazgeçmeyeceklerdir. 
Okuyucu ise her zaman 
bu tür anlatıların peşinde 
olacaktır. 



FOTOĞRAF 17. BODRUM BALE FESTİVALİ (AA ARŞİVİ)
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KİTLEYE İDEOLOJİDEN BAŞKA BİR KÜLTÜR VERİLMEYİNCE ONUN AVAMLAŞMASI KAÇINIL-
MAZDIR. AVAMA SADECE KONFORMİST, HEDONİST BİR HAYAT AŞILAYAN KAPİTALİST KÜL-
TÜRÜN ÜRÜNLERİ İSE ALIKLARDIR. KÜRESELLEŞME İDEOLOJİSİ İŞTE BU ALIK SEVİYESİNE 
İNMİŞ, HİÇBİR İDEALİ OLMAYAN, İÇİNE DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ KÜLTÜRÜ DEĞİL DE KÜRESEL 
DÜNYA KÜLTÜRÜNÜ BENİMSEMİŞ ALIKLARI ÇOĞALTMAKTADIR.

Kültür İradesi: Mumdaki Enerjiyi 
Watt Birimine Çevirmek
Celal Fedai
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Kültürün bir sermaye ola-
rak görülmesinin tarihi, 

öyle görünüyor ki "kültür"ün 
tarihi kadar eski. Grek site 
devletleri içinden bazıları 
diğerleri üzerinde kültürel 
bir hegemonya kurmayı 
başaracak kadar bu bapta 
ilerlemişti. Atina ve Ispar-
ta'nın, komşularını askeri güç 
kullanmaksızın etkileri altına 
alabilmiş olmaları ile günü-
müzde ABD, AB ve soğuk 
savaş döneminde Sovyet 
Rusya'nın durumu karşı-
laştırılacak olursa, kültürel 
hegemonya bahsinin dünya-
da bir hayli eski bir tarihinin 
olduğu görülecektir. 

Soğuk savaş yıllarında 
ABD ve SSCB'nin etkileri 
altındaki ülkeleri kültürel 
bir mekanizma kurarak nasıl 
kontrol ettikleri ne yazık ki 
Türkiye'de yakından bilinmi-
yor. Türk solunun sosyalizme 
bağlılığındaki patolojik yan-
lar araştırılmış değil. Benzer 
şekilde Marshall yardımı 
sonrasında Türkiye'de kültü-
rün ABD popüler kültürüne 
zaman içinde nasıl uyumlu 
kılındığı da bilinen bir gerçek 
olarak görülüp artık kendi-

ne itirazcı dahi bulamıyor. 
Küreselleşme ideolojisinin 
oluşturmaya çalıştığı "dün-
ya vatandaşı" portresi ise 
çoktan tamamlanmak üzere. 
Türkiye, durmadan kültür 
ile iktidar arasında bir ilişki 
olduğunu konuşup duruyor 
ama esası konuşmaktan çok 
uzak.

"Entelektüel 
Sermaye"nin 
Sevk ve İdaresi

1909'dan 1933'e değin 
Harvard Üniversitesi'nin 
rektörlüğünü yapan A. Law-
rance Lowell'a bir ziyaret-
çinin şöyle sorduğu rivayet 
edilir: "Bay Lowell, bu kadar 
bilgi nasıl oluyor da Char-
les Irmağı'nın kıyılarında 
toplanıyor?" Lowell'ın cevabı, 
soruyu karikatürize eder-
miş görünürse de üzerinde 
düşünülmeye değer: "Çok 
basit. Her yıl Amerika'nın en 
parlak delikanlılarını okula 
alırız. Dört yıl sonra mezun 
olduklarında birer kör cahil 
olarak ayrılırlar. Bu nedenle 
bildiklerini burada bırakmış 
olmalılar." Anekdotu aktaran 
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T. A. Steward'ın yorumu 
ise şöyle: "İnsanların mum 
birimindeki enerjilerini 
saat beş olduğunda çekip 
giden bir şey yerine, şirketin 
watt birimindeki enerjisine 
dönüştürmenin yolu nedir?". 
Ona göre, burada yöneticile-
rin karşılaştıkları büyük bir 
güçlük söz konusudur. En-
telektüel Sermaye adıyla bir 
kitap kaleme alan Stewart, 
ister sosyal bilimler isterse 
teknik alanda olsun entelek-
tüel birikimin nasıl sermaye 
olarak işlev göreceğine kafa 
yoruyor.

 "Entelektüel sermaye"sini 
bir türlü sevk ve idare ede-
meyen Türkiye için hayati bir 
meseleden bahis açıldığını 
fark etmişsinizdir. Merhum 
Mehmet Akif, Türkiye'de 
tek tek kıymetli isimlerin 
olduğundan ama bunların 
enerjilerinin bir türlü bir 
araya gelemediğinden yakın-
maktaydı. Maalesef değişen 
bir şey yok. Türkiye, bugün 
de tek tek kıymetli entelek-
tüellere sahip. Bunların bir 
ideale doğru gayret etmesini 
sağlamak zorunda artık. 
Bunun bir "yönetici zekâ"nın 
işi olduğunu söylemek lazım. 
Türkiye'yi bir "işletme" olarak 
görelim ya da görmeyelim; 
onu çekip çeviren, sevk ve 
idare eden zekâ çok önemli. 
Bu, bazı alanlarda kendiliğin-
den tebarüz eden bir kişilik 
eliyle olur bazı alanlarda ise 
kurumsallaşan akıl, harekete 
geçerek bunu sağlar. Her iki 
durumda da entelektüellerin 
"ékarte duruş"u, bir araya 
gelişi bir entelijansiyayı oluş-
turur. Türkiye'de böyle bir 
"irade"den söz etmek güç. 

1990'lı yıllarda rahmetli 
Sezer Tansuğ, bu irade için 

"kültür iradesi" demişti. Kül-
tür iradesi, kültürün yaşanan 
zamanda dünya ölçeğinde 
alacağı hâli tarihin içinden 
gelen birikim ile yorumla-
maktır. Bunu birbirinden 
bağımsız entelektüeller yapar 
ama onların farklı disiplin-
lerde yaptıkları dışarıdan ba-
kıldığında zeybek oyununda 
olduğu türden bir uyum arz 
eder. Zeybek oynayan efeler 
kendi oyunlarını birbirlerine 
"ékarte duruş" demeye gelen 
bir tarzda birbirlerinden 
bağımsız olarak sergiliyor-
dur. Dışarıdan bakan ise 
bu durumu onların uyumu 
olarak görür. Çünkü oyunun 
bazı kısımlarında ferdi ha-
reketleri birbirine bağlayan 
kompozisyonlar vardır. İşte 
bu kompozisyonlar, oyunun 
gerisindeki kompozitör akla 
işaret eder. O akıl kültürü bir 
irade hâline getiren kültür 
idaresidir. 

Selçuklu ve Osmanlı'nın 
kültür iradesi tam da böy-
ledir. Tıpkı camide vakit 
namazlarını eda etmek için 
bir araya gelen müminlerin 
hâli gibi. Sünnette ayrı ayrı 
camiye dağılan fertler farzda 
bir araya gelir. Saflar oluşur-
ken gerilerde bir yerde olan 
önünün açılması ile en ön 
safa düşebilir. Burada kritik 
olan imamın arkasına düş-
mektir. İmama bir şey olursa 
onun arkasındaki namazı 
kıldıracağı için her mümin 
imam olacak hazırlıkta olma-
lıdır. İdeal olan, gerçek böyle 
olmasa da budur. Kültür 
idaresi, bir irade göstererek 
fertlerin böyle bir müktese-
bata sahip olarak eğitilmesini 
sağlar. Eğitim sistemi buna 
göre tanzim edilir.
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Postmodern Popüler 
Kültüre Karşı

 Günümüzde postmodern 
popüler kültürün fertleri 
aynılaştırıp yığın yaptığı şu 
zamanda Türkiye'de ihtiyaç 
duyulan böylesi bir kültür 
iradesidir. Zira son yüz yılda 
milletler halk, kitle, avam 
ve alık olma sürecine maruz 
kalmaktadır. Ulus devletlerin 
vatandaşları olan halklar, 
ideolojilerin tesiri ile kit-
le seviyesine indirilmiştir. 
Kitleye ideolojiden başka bir 
kültür verilmeyince onun 
avamlaşması kaçınılmazdır. 
Avama sadece konformist, 
hedonist bir hayat aşılayan 
kapitalist kültürün ürünleri 
ise alıklardır. Küreselleşme 
ideolojisi işte bu alık sevi-
yesine inmiş, hiçbir ideali 
olmayan, içine doğup büyü-
düğü kültürü değil de küresel 
dünya kültürünü benimsemiş 
alıkları çoğaltmaktadır. ABD, 
AB, SSCB, Çin ve İsrail gibi 
ülkeler, tarihin içinden ge-
tirdikleri ideallerini yaşanan 
zamanda devam ettirecek 
insanları toplum içinde etkin 
kılmayı başarabilmektedir-
ler. Bu da onların bir kültür 
idaresini oluşturduklarını 
göstermektedir. Almanların 
"kulturkampf" dedikleri bu 
durum, Türkiye'de Murat 
Belge, Tanıl Bora gibi sol 
tandanslı yazarlar tarafından 
karikatürize edilmiştir. Oysa 
bugün dünyada kültürel bir 
bağımsızlığı olan her ülke 
kendi kültür mücadelesi-
ni, kültür iradesinin çekip 
çevirdiği bir kültür idaresi 
ile oluşturmuştur. Türkiye 
ise yaşanan zamanın kültürel 
sorunlarına geçici çözümler 
arayan kültür politikaları 

üretmekten öteye maalesef 
geçememektedir. 

Türkiye; Selçuklu ve 
Osmanlı'ya Orta Asya'dan 
intikal eden ve o günden bu-
güne çetin mücadelelerden 
geçip gelen dünya görüşünü 
yaşanan zamanda aktüel ede-
bilecek midir? Kuşkusuz bu 
soru zamanın postmodern 
popüler kültürüne karşı söz 
konusu dünya görüşünü bir 
muarız olarak sunabilmeye 
bağlıdır. Türkiye, bu gücü 
kendi fütürist havasını oluş-
turarak başarabilir. Savunma 
sanayiindeki gelişmelerden 
kendi otomobilini üretme-
ye, tıp alanındaki başarılara 
kadar Türkiye'de böylesi 
bir fütürizmden bahsetmek 
mümkündür. Burada can alı-
cı nokta bu fütürist havanın 
toplum tabakalarına sosyal 
bilimler ve eğitim bilimle-
ri alanlarındaki çabalarla 
yayılıp yayılamayacağıdır. 
Eğer bu başarılı olursa Tür-
kiye yeniden tarihî kaderini 
üstlenebilir. Olunamazsa 
insansız hava araçları üretme 
iradesini gösteren entelektüel 
sermaye maalesef akame-
te uğrar. Yaşanan zamana 
uyumlu kültür politikaları 
üretmekten kültür iradesine 
geçmek işte böylesine hayati 
bir hamle olacaktır. 

Bugün dünyada kültü-
rel bir bağımsızlığı olan 
her ülke kendi kültür 
mücadelesini, kültür 
iradesinin çekip çevir-
diği bir kültür idaresi ile 
oluşturmuştur. Türkiye 
ise yaşanan zamanın 
kültürel sorunlarına 
geçici çözümler arayan 
kültür politikaları üret-
mekten öteye maalesef 
geçememektedir.
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Türk TİYatrosu 
Edinburgh Fringe'de  

Türk tiyatrosu, İskoçya'nın 
Edinburgh Fringe Festi-
vali'nde iki oyunla temsil 
edildi. Dünyanın en büyük 
görsel sanat festivali sayılan 
Edinburgh Fringe'de Türk 
tiyatrosundan Yüzyılın Evi 
ve Bir Esin Perisi Davası yer 
aldı.   

Guardian tarafından fes-
tival kapsamında sergilenen 
3 bin 841 tiyatro ve dans 
gösterisi içinde ilk 50'ye, 
tiyatro oyunları arasında ise 
ilk 10'a dahil edilen Yüzyılın 
Evi, Yeşim Özsoy ve Ferdi 
Çetin'in yazdığı Yüzyılın Evi, 
Özsoy'un yönetmenliğinde 
sanatseverlerle buluştu.

Sanat dünyasında "yara-
tıcı özgürlük için dünyanın 
en büyük platformu" olarak 
nitelendirilen Edinburgh 
Fringe Festivali'nde 59 ülke-
den sanatçıları ağırlandı. 

01 AĞUSTOS

Sarf ve Nahİv'den 
Dİl Bİlgİsİ Çalışmalarına
Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmakta olan Türk Dili 
dergisi, Osmanlı modernleşmesinden Cumhuriyet tarihi 
boyunca devam eden Türkçeye dönüş hareketinin dilin ta-
rihini, kurallarını, yapısını bilenlerle bilmeyenler arasında 
kaldığını ve zamanla dilde yozlaşmanın başladığını ele alan 
yazılarla öne çıkıyor. Dil meselelerini hemen her sayısın-
da çeşitli boyutlarıyla gündemde tutan dergide Hamza 
Zülfikar, Nevzat Gözaydın, Engin Yılmaz, Nail Tan, Serdar 
Karaca ve Kadir Uzun'un yazıları dikkati çekiyor.
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bİr gönül İnsanı 
EMİN IŞIK 
VEFAT ETTİ

Emin Işık 1936'da Hatay'da doğdu. İlkokulu ve hafızlığı 
memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve 
İstanbul İmam Hatip Okulu (1960) ile İstanbul Yüksek İslâm 
Enstitüsü'nü bitirdi (1964). İstanbul İmam Hatip Okulu'nda 
öğretmenlik (1965-1968), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü 
ve Marmara İlahiyat Fakültesi'nde hocalık yaptı. Yüzden 
fazla makale ile onlarca ansiklopedi maddesi kaleme alan 
Işık, 39 sene dört ay süren resmî hizmetin ardından 2001'de 
emekli oldu.

Yakın dönem düşünce hayatının öncü isimleri arasında 
yer alan Emin Işık, yazarlığa Hareket dergisinde başladı.  
Makaleleri Tohum, İslâm Medeniyeti, İslâm'ın İlk Emri Oku, 
Nesil ve Keşkül dergileriyle Tercüman ve Ayrıntılı Haber 
gazetelerinde neşredildi.  Ebubekr İbnu'l Enbari'nin Ki-
tabu'l-Vakfi ve'l-İbtida adlı eseri üzerinde yaptığı edisyon 
kritik çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

 Ders kitapları da yazan Emin Işık bir müddet serbest 
olarak Mesnevî dersleri verdi. Emin Işık, 1 Ağustos 2019'da 
aramızdan ayrılan  Işık'ın yayımlanmış kitaplarından bazı-
ları şunlardır: Devleti Kuran İrade (1971), Kur'an'ın Getirdiği 
(1974), Belh'in Güvercinleri (2008), Aşkı Meşk Etmek (2010), 
Kime Kulsun (2016) ve Nurettin Topçu: Çağdaş Bir Dervişin 
Dünyası (2019).

01 AĞUSTOS

02 AĞUSTOS

Ahlat'ta 
5000 yıllık tarİh

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Eski Ahlat Şehri İç Kalesi'n-
de yapılan kazılarda Ahlatşahlar dönemine ait 883 yıllık 
kitabe ile 5 bin yıllık seramikler bulundu. Kültür ve Turizm 
Bakanlığının izniyle Eski Ahlat Şehrindeki kaya bloklarının 
üzerine kurulu kalede kazı çalışması başlatıldı. Kalede 
bulunan seramiklerin Karaz kültürüne ait, tunç ve erken 
demir çağları ile Urartu dönemine ait olması, Ahlat bölge-
sinde yerleşimin 5 bin yıl öncesine kadar uzandığını ortaya 
koydu.
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TÜRKİYE'DE OKUlLAR NASIL OLMALI?
Uğur Tanyeli'nin yayın koordinatörlüğünü üstlendiği Ar-
redamento Mimarlık, Türkiye'nin en uzun soluklu mimarlık 
dergilerinden... Bugünkü çizgisine, daha derinlikli tasarım 
ve sanat bölgelerine yönelerek gelen derginin entelektü-
el içeriği popüler olanla düşünsel olanın arakesitinde yer 
alıyor. Dergi dünyadaki gelişmeleri, yenilikleri ve öncü et-
kinlikleri paylaştığı okurlarına mimarlık ve tasarım kültürü 
üzerine geniş bir perspektiften bakma imkânı sunuyor. 
Mimarlığın disiplinlerarası yapısının da sağladığı imkânla, 
yalnız yapı ve inşaat sektörlerine değil, farklı tasarım, sanat 
ve kültür alanlarına da hitap edebilen bir içeriğe sahip olan 
Arredamento Mimarlık, Türkiye'de mimarlık kariyerlerinin 
oluşumunu kapağına taşıdı.

04 AĞUSTOS

SANATSEVERLERİN
SAİT FAİK İLGİSİ
Şair, öykü ve roman yazarı 
Sait Faik Abasıyanık'ın adını 
taşıyan müze evini 2019'un 
ilk yarısında 12 bin kişi zi-
yaret etti. Türk öyküsünün 
kurucu isimleri arasında yer 
alan Abasıyanık'ın yaşamına 
tanıklık etmiş ve eserlerine 
konu olmuş eşyaları, bel-
geleri, fotoğrafları, notları, 
mektupları, kitapları ve 
kartpostalları ziyaretçileriy-
le buluşturan müze 1964'ten 
bu yana hizmet veriyor. 
Arşiv niteliğindeki müzede 
sergilenen Abasıyanık'ın bu 
kişisel eşyaları ve yazıları, 
kendisini tanımak, edebi-
yata ya da farklı sanatlara 
bakışını anlamak isteyenlere 
yol gösteriyor.
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03 AĞUSTOS

BODRUM KALESİ'NDE
bale FESTİVALİ
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Devlet Opera ve Balesi tarafından Bodrum Kalesi kuzey hendeğinde düzenlenen Uluslara-
rası Bodrum Bale Festivalinin 17'ncisi gerçekleştirildi. Festivalin açılışında, Mersin Devlet 
Opera ve Balesi tarafından koreografisi Özgür Adam İnanç'a, müzikleri Arturo Marquez, 
Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın'a ait iki perdelik gösteri "Frida" sahnelendi.
Gürcistan Sukhishvili Ulusal Balesi ile İspanyol Aida Gomez Dans Topluluğu, Carmen gös-
terilerinin sahnelendiği festival süresince İzmir Devlet Opera ve Balesi Romeo ve Juliet, 
Antalya Devlet Opera ve Balesi Şehrazat ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans 
Topluluğunu Jizel gösterilerini sanatseverlerle buluşturdu.
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UMUR BUGAY 
VEFAT ETTİ

Televizyon tarihinin unu-
tulmaz dizisi Bizimkiler'in 
yazarı senarist, oyuncu, 
yönetmen ve yazar Umur 
Bugay, son yolculuğuna 
uğurlandı. Hasip ile Nasip, 
Davacı, Postacı, Aslan Baca-
nak ve Hababam Sınıfı  gibi 
ünlü filmlerin senaryolarını 
kaleme alan Bugay, 1976'da 
İşte Hayat ve 1978'de Çöp-
çüler Kralı senaryolarıyla 
Antalya Film Festivali'nde 
en başarılı senaryo yazarı 
seçilmişti. Çok sayıda dizi-
nin altında da imzası olan 
yazarın Türk Küçükleri ve  
Oğlum Adam Olacak isimli 
iki öykü kitabı bulunuyor.

06 AĞUSTOS

ŞEMSETTİN ÜNLÜ 
VEFAT ETTİ

Şair, romancı ve deneme 
yazarı Şemsettin Ünlü, ha-
yata gözlerini yumdu. Ünlü, 
modernleşme sürecindeki 
Harput'ta yaşanan acıları, 
aşkları Yukarışehir, Toprak 
Kurşun Geçirmez, Yüz Uzun 
Yıl romanlarında anlattı.

15 AĞUSTOS

Koramaz Vadİsİ Güzellİklerİnİ 
Objektİflere Sundu

Kayseri'nin değerlerini dünyaya tanıtmak için Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 
aralarında foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral 
ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi 
fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın bulunduğu bir grup fo-
toğraf sanatçısı, Koramaz Vadisi'ni fotoğrafladı. İki gün bo-
yunca vadiyi fotoğraflayan ve en iyi gün doğumu karelerini 
yakalamak için çaba sarf eden ekip, zaman zaman vadiye 
gelerek çekecekleri fotoğraflardan "4 Mevsim Koramaz" 
sergisi açmayı planladıkları belirtti. Usta fotoğraf sanatçısı 
Aral, Koramaz Vadisi'nin turizme kazandırılması için yapı-
lacak tüm çalışmalara destek vereceklerini söyledi.

17 AĞUSTOS

18 AĞUSTOS

Arap Sanatı İstanbul'a Taşındı
Türkiye Arap Sanatları Derneği, Arap Derneği ve Arap Top-
luluğu Birliği tarafından Uluslararası Arap Sanat Festivali 
Düzenlendi. Darülaceze'nin ev sahipliğini yaptığı festival, 
19 ülkeden 80 ressamın katıldığı "Hayatın Düzenli Yüzü" 
sergisiyle kapılarını açtı. Arap sanatçılarla Türk sanatçıları 
bir araya getirmeyi hedefleyen, Türkiye ve yurt dışından 
150'ye yakın sanatçının katıldığı festivalin programında 
tiyatro, sergi, seminer ve konser gibi bir dizi etkinliğe yer 
verildi.
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Kültür Dünyamızın Büyük Kaybı
Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Halûk Dursun, geçirdiği 
trafik kazası sonucu ha-
yatını kaybetti. Malazgirt 
Zaferi'nin 948. yıl dönümü 
dolayısıyla Türkiye Yazarlar 
Birliği tarafından düzen-
lenen "4. Tarihi Roman ve 
Romanda Tarih Bilgi Şöleni" 
için Malazagirt'te bulunan 
Dursun, etkinliğin ardından 
Van'a gitmek üzere çıktığı 
yolculukta geçirdiği trafik 
kazasının ardından hayatını 
kaybetti. Prof. Dr. Halûk 
Dursun, "kültürel kalkınma 
için topyekûn harekat" ide-
aline inanan ve bunu hayata 
geçirmek için gerek akade-
misyen gerekse bürokrat 
olarak yoğun çaba gösteren 
bir isimdi.  

Yakın Çağ Tarihi Ana 
Bilim Dalında profesör olan 
Dursun, akademik çalışma-
larının yanında bürokrat 
olarak da ülkesine hizmet 
etti. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığında Ayasofya Müzesi 
Başkanlığı, İstanbul Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü, 

Topkapı Sarayı Müzesi Mü-
dürlüğü, Bakanlık Müsteşar-
lığı görevlerinde bulundu; 
Cumhurbaşkanlığı Kültür 
ve Sanat Büyük Ödülü Kurul 
Üyeliği yaptı.

Haluk Dursun, 1989'da 
Elveda Boğaziçi başlıklı 
bir yazı dizisiyle İstanbul 
Mimarlar Odasının "Basında 
Uzmanlık Ödülü"ne, Nil'den 
Tuna'ya kitabıyla 2002'de 
Türkiye Yazarlar Birliği 
"Gezi Yazarları Ödülü"ne, 
Ayasofya'daki çalışmaların-
dan dolayı 2010'da İtalya'da 
her yıl verilen Rotondi Sanat 
Kurtarıcısı Ödülü'ne layık 
görüldü. 

Dursun'un, İstanbul'da 
Yaşama Sanatı, Nil'den 
Tuna'ya Osmanlı Yazıları, 
Tuna Güzellemesi, Osmanlı 
Coğrafyası'na Yolculuk, Boğa-
ziçi'nde Kırk Yılım, Ayasofya 
Müzesi Kültür Envanteri, 
Şehir ve Kültür: İstanbul, İncir 
Çekirdeği: Hereke'den Çıktım 
Yola, Medeniyet Köprüsü Beş 
Şehirli olmak gibi kitapları 
bulunuyor. 

19 AĞUSTOS

Tarİhİ Roman ve Romanda Tarİh
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Malazgirt Zaferi'nin 
948. yıl dönümü kapsamında "4. Tarihî Roman ve Romanda 
Tarih Bilgi Şöleni" düzenlendi. Üç gün süren şölende Sel-
çuklu tarihi, Sultan Alparslan ve Malazgirt üzerine söyleşi 
ve bildirilerin yanında "Tarihî Roman ve Romanda Tarih" 
konulu oturumlar gerçekleştirildi. Şölene 40 kadar ilim, 
fikir ve sanat insanı katıldı.
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Onun gözünde 
bütün ırmaklar 

İstanbul'u öpmek, 
sevmek, koklamak, İs-
tanbul'a karışmak için 
denize akar.

Onun gözün-
de dünyanın bütün 
çınarları İstanbul'un 
çınarlarını selamlamak 
için yapraklanır, İstan-
bul'un rüzgârını bekler, 
o rüzgârla İstanbul'a el 
sallar.

Onun gözünde 
İstanbul'un surlarıyla 
Roma'nın surları, Viya-
na'nın surları, İstan-
bul'la Viyana, İstan-
bul'la Roma arasındaki 
irili ufaklı bütün şehir-
lerin surları arasında 
birbirini anlayan gizli 
bir dilin harfleri, keli-
meleri, imaları, imge-
leri döner durur, döner 
durur, döner durur...

Onun gözünde Çin 
Seddi'ni aşarken ayak-
ları kırılan kısraklar, 
Viyana ile Çin Seddi 
arasındaki ırmaklarda 
su içerken vurulan 
ceylanlar, geyikler, 
karacalar can çekişir.

Onun gözün-
de dünyanın bütün 

Irmaklar Boyunca
Mehmet Aycı

   
   

   
 p

or
tr

e

ONUN GÖZÜNDE ANTİK VE ARKAİK BİLDİĞİMİZ HER YAPI YENİDEN YAPILIR; TÜRBELERLE TEKKE-
LER, TEKKELERLE FETİHLER, TAŞLARLA O SABAH DOĞAN GÜNEŞ, O AKŞAM ÇÖKEN KARANLIK, 
O İKİNDİ BASTIRAN YAĞMUR ARASINDA O AN YARATILMIŞ GİBİ TAZE YAŞAYAN BİR BAĞ VARDIR; 
HAYAT DA SANAT DA ÂDETA BİR GÖBEK BAĞIYMIŞÇASINA O BAĞDAN BESLENİR.

çiçekleri İstanbul'a özenerek 
süslenir, İstanbul'a özenerek 
salınır, İstanbul'a özenerek 
arılarla, kelebeklerle, kuşlar-
la; İstanbul'u gören ayla ve 
yıldızlarla konuşur.

Onun gözünde antik ve 
arkaik bildiğimiz her yapı 
yeniden yapılır; türbelerle 
tekkeler, tekkelerle fetihler, 
taşlarla o sabah doğan güneş, 
o akşam çöken karanlık, 
o ikindi bastıran yağmur 
arasında o an yaratılmış gibi 
taze yaşayan bir bağ vardır; 
hayat da sanat da âdeta bir 
göbek bağıymışçasına o bağ-
dan beslenir.

Onun gözünde güvercin-
ler güvercinden, kumrular 
kumrudan, martılar mar-
tıdan başka bir kuştur; o 
kuşların gözlerinde bildiği, 
baktığı, anladığı her şey yeni-
den canlanır. 

Onun gözünde Viyana 
bozgunun, Balkan bozgunun 
lekesi kaybettiğimiz zaferler-
ce, kaybettiğimiz şehirlerce, 
kaybettiğimiz evlat sayısınca 
küçük, delici, kalbe inen köz 
çivileri gibi bakışlarına işleyen 
görünmez sızı kaynaklarıdır.

Onun gözünde Üsküdar 
İstanbul'un her şeyini anla-
tabilir. Fatih'in bakışlarını 
bile...

Onun gözünde dünya 
yüzünü İstanbul'a, İstanbul 
kıbleye döner.

Şairin dediği gibi onun 
gözleri göz değil, gözistan da 
değil, gözistanbul'dur

Ahmet Haluk Dursun 
bu...

Tarih Profesörü...
İstanbul'da yaşama 

sanatını yaşadıktan sonra 
anlatanlardan.

Eski hayatımıza dair 
yazdı; eski hayatımızın nasıl 
olduğuna dair ırmakları, 
ağaçları kubbeleri, güvercin-
leri, suyu, havayı ve toprağı 
tanıklığa çağırdı.

Kendisi bir derviş, bir 
meczup gibi tanıklığa çağır-
dıkları arasına karışır.

Ondan, bakışlarında o 
tanıkların türlü hallerini kap-
sayan bir derinlik vardır.

Ahlat'tan dönerken 
sırlandı.

Taşı dikilesidir.
Yüzü bir dikilitaşta bir taş 

ustasının yonttuğu ve üzerini 
sırlayarak sakladığı bir Sel-
çuklu figürüdür, gözlerinin 
Osmanlı'yla bu kadar meşgul 
olmasına hayret etmiş gibi-
dir.

Böyle biliriz.
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TARİH SAHNESİNDE YENİDEN YER ALMAYA BAŞLAYAN TOPLUMLAR VE İNANÇLAR; MAGAZİN VE 
HEDONİZME BOĞULMAYI REDDEDEREK ÖZGÜVENİNİ TAHKİM EDECEK KADIN VE ERKEK ÖNCÜ-
LERİN, BİLGELERİN, YOL GÖSTERİCİ KAHRAMANLARIN SUFLESİNE İHTİYAÇ DUYDU.

Roman ve Tarih: Karnaval 
Kamuflesinden Kahraman Suflesine
Ali Emre

Kanıksanmışın ötesine 
geçmeyi sağlayan ve 

meraklı okura tarih mutfa-
ğının yamacındaki renkli ve 
devasa açık büfeyi gösteren 
ilk şimşek, 1980'lerin hemen 
başında çaktı. Ortaçağ 
ve göstergebilim uzmanı 
Umberto Eco, İtalya'daki bir 
yayıncı tanıdığının çağrısına 
uyarak bir roman yazmaya 
girişti. 1982'de yayımlanan 
ve birçok özelliğinin yanın-
da tarihî romana da yeni 
bir hamle gücü kazandıran 
Gülün Adı, kısa sürede tozu 
dumana kattı. Uyuyan dev 
yeni bir hikâye ve repertuvar 
evrenini kuşanarak uyandı, 
cin şişeden üstünü başı-
nı silkeleyerek daha zinde 
bir şekilde çıktı. Güncellik 
saplantısı, esaslı bir şamar 
daha yedi. Çürüğe çıkan 
Batılı müverrihler kendi etini 
yeniden büktü. 

Tarihe Yöneliş

Umberto  Eco; kitabı pek 
ciddiye almadan, daha çok 
eğlenmek amacıyla yazdığını 
söylese de işin aslı hiç de öyle 
değildi. Kırk yamalı bohça 
yakıştırmalarını asla hak 
etmeyecek şekilde; bünyesine 

sokulan, kimyasını oluştu-
ran her şey inceden inceye 
düşünülmüştü. Gönderme-
ler, doku teknikleri, pastiş ve 
parodiler bile bir felsefeye 
dayandırılmıştı. Tarihin 
avlularında acar ve gözü pek 
bir dedektif dolaştıran yazar, 
polisiye ve macera romanla-
rının aşınmış tutumlarından 
uzak durarak, ağırlığını mu-
hafaza eden hafif ve canlı bir 
anlatının nasıl kurulabilece-
ğini de göstermeye soyun-
muştu. Entelektüel lafazanlık 
da vardı romanda, mizah ve 
alay da. Çözümleyici yaklaşı-
ma, dozu iyi ayarlanmış me-
tafizik bir evren eşlik ediyor-
du. Tabular, aşk ve cinsellik 
üzerinden aşındırılıyor; baskı 
ve cinayetlere yaslanan korku 
atmosferi, merak ve başkal-
dırıyla alt ediliyordu. İdeoloji 
ve fraksiyonların çatışması,  
20. yüzyılın panoraması asla 
göz ardı edilmeden sergile-
niyordu. Poe'yu, Handke'yi, 
Calvino'yu iyi okumuş; on-
ların eleştirildikleri hatalara 
düşmemeye dikkat etmişti 
Eco. Olay örgüsünde, kurgu-
sunda ve anlatımında "altın 
denge"yi yakalamak için 
kendini paraladığı belliydi. 

Gülün Adı, üzerine âdeta    
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mistik hatta akademik bir şal 
atılarak sunulsa da beklediği, 
hesapladığı ilgiyi görmekte 
gecikmedi. Daha yayımlanır 
yayımlanmaz çok sayıda dile 
çevrildi. İtalya'nın yanı sıra 
başta ABD olmak üzere pek 
çok ülkede satış rekorları 
kırdı, aylarca en çok satan-
lar listesinde ilk sırada yer 
aldı. Çetin bir roman olduğu 
vurgulanmasına rağmen öyle 
popüler oldu ki bir dönem 
benzin istasyonlarında, 
kolanın yanında müşterilere 
promosyon olarak dağıtıldı. 
Birkaç yıl sonra da Jean-Ja-
cques Arnaud tarafından 
filme çekildi; başrol oyuncu-
ları Sean Connery ile Frank 
Murray Abraham'dı. Sadece 
romanın değil genel olarak 
edebiyatın can çekiştiğine 
dair karamsar görüşlerin yay-
gınlaştığı bir dönemde çok 
başarılı ve umut aşılayıcı bir 
çıkış olarak kalmadı, birçok 
yazarı ve edebî anlayışı da et-
kiledi. Dünyanın dört bir ya-
nında benzer eserlerin ortaya 
çıkmasını sağladı. Tarihin 
her dönemi, her dilimi didik 
didik edildi, tarihî vaka ve 
kişilikler yeniden gündeme 
geldi. Bu yöneliş, çok geçme-
den sinemayı da amansız bir 
abluka altına aldı. 

Eco'nun kitabı; buyurgan 
modernizmin, kendi bünye-
sinden çıkan yılışık, çoğulcu 
ve sırnaşık postmodernizmle 
didişip yenilmeye başladığı 
ve küreselliğin büyülü bir söz 
olarak bütün dudakları istila 
ettiği ilginç bir döneme rast-
ladı. Hâlâ direnç gösterenler 
olsa da tek tip kıyafetin öne 
çıktığı bir balodan, herkesin 
kendince giyinip arz-ı endam 
ettiği bir karnavala geçili-
yordu. Tarih de bu karnaval 

kamuflesi altında atomize ol-
maya, kademelenmeye, farklı 
ilgi ve yönelişler eşliğinde 
esneyip genişlemeye başla-
dı. 80'lerin sonunda Berlin 
Duvarı'nın yıkılması ve Doğu 
Bloku'nun çökmesiyle dünya 
sadece düşünce, inanış ve 
bağlanış alanında değil tica-
reti, eğitimi, iletişimi, yaşama 
tasavvurunu hatta edebiyat 
ve sanatı da sıkboğaz eden, 
farklı zevk ve beklentilerle 
örülü yeni ve renkli bir kül-
tür endüstrisiyle karşılaştı. 
Bu yeni bağlam; dine büyük 
bir açlıkla yeniden tutunan 
kitlelerle, büyük anlatıların 
çöktüğünü, geri çekildiğini 
savunan anlayışları bir arada 
tuttu. Totaliter bütünlükler 
parçalanırken mikro milli-
yetçilikler de söz almaya yel-
tendi. Katı sınırlar aşınırken 
kendine özgü bir ses, kök ve 
tarih arayanlara da gün doğ-
du. Eco'nun can verdiği edebî 
yaklaşım iki önemli sonuca 
yol açtı: Kısmen kendisi-
nin de tetiklemeye çalıştığı 
eleştirel, eğlenceli ve dağınık 
merkezli tarih anlayışı, bir 
karnaval formu içinde taze 
filizler verdi. "Tarih denen o 
tamahkâr tüccar"ın evinden 
tarihî polisiye, tarihî mizah, 
tarihî aşk, tarihî macera, 
tarihî bilimkurgu, tarihî kor-
ku ve gerilim gibi alt türler 
sökün etti. Bunlarda "yerli ve 
millî" okuyucu tipinden çok; 
meraklı, serüvenci, eğlenceye 
düşkün bir "dünya vatan-
daşı" profili gözetildi. Diğer 
taraftan yeni ulus devletlerin, 
mikro milliyetçiliklerin ve 
çatışma, savunma, mey-
dan okuma perspektifiyle 
gündeme gelen dinî aidiyet 
ve medeniyet tartışmalarının 
etkisiyle uyarıcı, kimlik ve 

Tarih; bugünümüze 
karışan, bugünün düz-
leminde de söz almak 
isteyen bir toplam 
sonuçta. Dinamik bir 
süreçler bütünü. Ken-
dini daima yenileyen 
ve taze bakışlara açan 
devasa bir külliye. Eğer 
bir dirayet ve mukave-
met taşımak istiyorsak 
gelecek tasavvurumu-
zu da sonuçta tarihten 
hem ders ve ibret hem 
de güç ve ilham alarak 
inşa ediyoruz.
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kişilik aşılayıcı, geçmişten 
geleceğe bir ateş ve istika-
met taşıyıcı daha oturaklı ve 
ciddi bir tarih ilgisi doğdu. 
Daha önceki yazım örnekleri 
çok zayıf kalan, romantik ve 
arabesk tutumların içinde 
sönümlenen, üstü bir şekilde 
örtülen kahramanlar, önemli 
olaylar, yitikler ve zaferler, 
dönemeçler ve bağlanışlar bu 
vesileyle tekrar gündeme gel-
di. Bir taraf karnaval kamuf-
lesiyle bin türlü rafine cinlik 
peşinde koşarken, bir taraf 
da kendi çevriminde maya 
tutan iman ve medeniyet 
önderlerini yeni bir anlatımla 
güncelleştirmenin derdine 
düştü. Tarih sahnesinde 
yeniden yer almaya başla-
yan toplumlar ve inançlar; 
magazin ve hedonizme bo-
ğulmayı reddederek özgüve-
nini tahkim edecek kadın ve 
erkek öncülerin, bilgelerin, 
yol gösterici kahramanların 
suflesine ihtiyaç duydu. Yol, 
menar ve münir ile doluydu 
fakat onlarla yeni bir ünsiyet 
ve muhabbet kurulmalıydı. 
Ahmet Cevdet Paşa'nın sö-
zünden hareketle söylersek; 
tarih bilmeyen kurucu ve 
kılavuzların, pusulasız yola 
çıkan kaptandan farkı yoktu; 
her ikisinin de gemiyi karaya 
oturtması kaçınılmazdı. 

Tarihe ilgi 1980'lerin 
ardından hem çeşitlendi hem 
de gövdeleşti. Amin Maa-
louf 'un  -yer yer oryantalist 
yaklaşımlar da içeren- Afri-
kalı Leo, Semerkant, Tanios 
Kayası, Doğunun Limanları, 
Yüzüncü Ad gibi romanları 
çevrildiği her dilde büyük ilgi 
gördü. Tarık Ali'nin ilk Kör-
fez Savaşı'ndan sonra kaleme 
aldığı Selahaddin'in Kitabı, 
Taş Kadın, Nar Ağacının 

Gölgesi romanları gerçek-
likten çok Batılı okuyucuyu 
gıdıklayacak sapma ve sin-
siliklerle doluydu. Evveliyatı 
da olan Hasan Sabbah ve 
Alamut anlatıları, kitapçıların 
raflarını ardı ardına süsleyi-
verdi. Cengiz Han ve Attila 
ile ilgili tuğla kalınlığındaki 
romanlarla oluşan birikimi, 
Eski Mısır ve II. Ramses'e yo-
ğunlaşan romanların ortalığı 
mantar gibi sarmasını hep 
bu bağlamda değerlendirmek 
mümkün. Daha sonra Dan 
Brown'ın yazdığı romanla-
rı hatırlamak bile bu ilgiyi 
kanıtlamakta yeterlidir. Bu 
süreçte sadece tarihî roman 
basan yayınevleri bile kurul-
du. Yüzüklerin Efendisi üç-
lemesinin oluşturduğu hava; 
tarihe, mitolojinin ve fantas-
tiğin daha fazla sokulmasını 
getirdi. Epik, her anlamıyla 
ve her alanda yükselişe geçti. 
Gıdasını tarihten alan çizgi 
romanlar ve dergiler ellerden 
düşmez oldu. Haçlı Seferle-
ri'ne katılmış bir kahraman 
icat etmeyen Batılı bir top-
lum kalmadı. Doğru dürüst 
bir geçmişi, tarihi olmayan 
toplumlar bile bu pastadan 
nasiplenmeye çalıştı; dişe 
dokunur bir şey bulamayan 
efsanelere, destanlara, ma-
sallara, uydurulmuş dönem 
ve kişilere hatta başkalarının 
tarihine konmaya girişti; bu 
arada, sadece Robin Hood, 
Çağrı, Ömer Muhtar, Cesur 
Yürek, Gladyatör, Kral Art-
hur, Cengiz Han, Cennetin 
Krallığı, Musa, Büyük İsken-
der, 300 Spartalı, Truva gibi 
okkalı yapımlar değil; birçok 
sahnesinde tuhaf yaratıkların 
uçuştuğu filmler de büyük 
bir beğeni topladı. Sektör; 
ortalama izleyici sabitesinden 

koparak kadınlar, çocuklar, 
gençler, heyecanlı erkekler, 
ezilenler, siyahîler, hayatın 
taşrasına itilen yerliler, göç-
menler, kökenlerine heye-
canla eğilen yeni ve ateşli 
milliyetçiler için de ayrı ayrı 
yollar ve sunumlar icat etti. 
Konusunu yakın ya da uzak 
tarihten alan filmler, ödülleri 
yıllarca kimseye bırakmadı. 
Televizyon dizileri de elini 
çabuk tutanlar sayesinde bu 
eksende bir değişim geçirdi. 

Bugünün Düzleminde 
Tarih

Türkiye'de de benzer bir 
yönelişin ortaya çıkardığı çok 
sayıda kitaptan söz edilebilir. 
Daha önceleri basit yazılan 
ve dar bir kesime hitap eden 
tarihî / biyografik kitapların 
yanına yeni bir bakış ve niyet-
le yazılan kitaplar geldi. Emre 
Kongar'ın Fatih dönemini di-
diklediği Hocaefendinin San-
dukası, İhsan Oktay Anar'ın 
Puslu Kıtalar Atlası, Kitab-ül 
Hiyel, Efrasiyâb'ın Hikâyeleri, 
Amat, Suskunlar adlı roman-
ları; Ahmet Ümit'in Patasa-
na, Kavim, Ninatta'nın Bile-
ziği adlı eserleri bu bağlamda 
sayılabilir. Orhan Pamuk ve 
Ahmet Altan'a şöhret getiren 
ve para kazandıran birçok 
roman da tarihî izleklerde 
dolaşıyordu. Mevlana ve 
Çanakkale konulu romanlar, 
daha sonra Osmanlı ve II. Ab-
dülhamid dönemine evrilen 
ilgiyi de alevlendirdi. Nihal 
Atsız, Mustafa Necati Sepet-
çioğlu, Bahaeddin Özkişi gibi 
daha önceki kuşaklara hitap 
eden yazarlar da bu tazele-
nen ilgiden nasiplendi. Şeyh 
Bedreddin üzerine neredeyse 
bir külliyat oluştu. Kemal Ta-
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hir ve Tarık Buğra, farklı bir 
dalganın etkisiyle her kesim 
tarafından konuşulup tartışıl-
maya başladı. Yeni yazarlarla 
dal budak salan bu ilgiyi farklı 
örnekler eşliğinde irdelemek 
ve sözü uzatmak mümkün. 
Dahası, bugün birçok yayıne-
vinin bu ilgi sayesinde ayakta 
kaldığı bile söylenebilir. 

Sözün kulağını şöyle 
bükelim: Tarih; bugünümüze 
karışan, bugünün düzlemin-
de de söz almak isteyen bir 
toplam sonuçta. Dinamik 
bir süreçler bütünü. Kendi-
ni daima yenileyen ve taze 
bakışlara açan devasa bir 
külliye. Eğer bir dirayet ve 
mukavemet taşımak istiyor-
sak gelecek tasavvurumuzu 
da sonuçta tarihten hem ders 
ve ibret hem de güç ve ilham 
alarak inşa ediyoruz. Tarihe 
yönelmek; böyle canlı, işlek 
ve güncel boyutlanmalar 
kazandığında yeni anlam 
daireleri çıkarıyor karşımıza. 
Onu yapan, inşa eden kadar 
onu yeniden ve süreklilik içe-
recek şekilde yazan, anlatan, 
sahiplenen insanların yoldaşı 
tarih. "Hafıza inşası" da asla 
hafife alınmaması gereken 
bir cehd alanı. 

Türkiye'de de dünyanın 
birçok yöresinde olduğu gibi 
çevrelendiği tarihe aidiyet 
hissetmeyen, ondan kaçan, 
ürken, tiksinen ya da bu 
mesafeyi sadece yüz yıla 
indirgeyen bir kesim var. Bir 
şahsiyet, duruş, hamle gücü, 
gelecek tasarımı taşıyan tarih 
anlatısından, böyle kaygıları 
olan hikâye ve romanlardan 
hoşlanmıyor bu insanlar. 
Eğlenceli, egzotik, haz ve 
tüketim nesnesi bir tarihe sı-
cak bakıyorlar daha çok. Bir 
de tarihin kendilerini tekrar 

çağırdığını ve kaçsalar, mah-
rum bırakılsalar bile gelip 
yeniden inşa ettiğini düşü-
nen insanlar görüyoruz. Çok 
kısa, tek asırlık bir tarihle 
dünyada söz sahibi olama-
yacaklarını düşünen kişiler 
bunlar. Tarih içinden süzülen 
mesajlara, öncülere, çözüm 
yollarına, kardeşlik reçete-
lerine, özgüven ormanına 
ihtiyaç duyuyorlar. Güdü-
len değil güzideler çıkaran, 
nesneleşen değil kurucu bir 
özne olmak isteyen, çer çöpe 
karışıp giden değil insanlığın 
içini irkilten bir arayış ve 
çırpınışla anlamlandırıyorlar 
var oluşlarını. Aynı kaygıları 
taşıyan ancak farklı mekân 
yahut ülkelerde yaşayan kişi 
ve topluluklarla da aidiyet ve 
kardeşlik hissi veren vaka, 
kavga, gelecek tasarımı ve 
örnek kişilikler üzerinden bir 
etkileşim ağı kuruyorlar. 

Ülkemizdeki tarihî 
romanlar ilk çevreyi belli 
ölçüde doyursa da ikinci 
kesim için ciddi ve tatmin 
edici bir külliyat yok henüz. 
Bu ihtiyaca, nicelik ve nitelik 
açısından yeterince cevap 
verilmesi, son çözümleme-
de, Türkiye sınırlarını aşan 
büyük ve çekim gücü yüksek 
bir inkılaba da işaret fişekleri 
gönderebilir. Karnavalda başı 
dönen, oradaki hengâmeyi 
kamufle eden hinliklerden 
sıkılıp esaslı bir kahraman 
sesi, suflesi duymak isteyen, 
değer aşılayıcı bir hikâyeye 
girmeyi önemseyen insan 
sayısı da sanıldığından daha 
fazla zira. Ellerinde merhem 
tutan güzellerin, fener taşı-
yan güzidelerin, meşaleyle 
donanmış insan hazineleri-
nin üzerinde uyuklamak da 
asla kaderimiz değil. 
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Türkİye'nİn Oscar Adayı

Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Aslı 
filmi, Türkiye'nin 92'nci Akademi 
Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak 
belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema 
alanındaki meslek örgütü temsilcile-
rinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, 
"Yabancı Dilde En İyi Film Dalı"nda 
Türkiye adayını belirlemek üzere de-
ğerlendirme toplantısını gerçekleştir-
di. Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na 
başvuran 11 filmin değerlendirildiği 
kurul, Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık 
Aslı filminin, 92'nci Akademi Ödülle-
ri'nde ülkemizi temsil etmesine karar 
verdi.

Saatlİ Medrese Zİyarete Açıldı
Edirne'de Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim aldığı Saatli 
Medrese, 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. Mimar Sinan'ın 
ustası Müslihiddin Ağa tarafından inşa edilen Üç Şerefeli 
Cami'nin yanı başındaki Saatli Medrese, 1752'de büyük Edir-
ne depremi esnasında zarar görmüş, yapıda 1995-2008 yılla-
rı arasında kısmi onarım çalışmaları  gerçekleştirilmişti. 
24 AĞUSTOS

24 AĞUSTOS

22 AĞUSTOS

Saraybosna'nın Kalbİ
Kız Kardeşler 'de
Kız Kardeşler adlı Türk 
filminin yönetmeni Emin 
Alper, Bosna Hersek'te 
düzenlenen 25. Saraybosna 
Film Festivali kapsamında 
en iyi yönetmen seçilerek 
Saraybosna'nın Kalbi Ödü-
lü'nü kazandı.

"Saraybosna'nın Kalbi" 
adı verilen festival ödülleri, 
tarihî Ulusal Tiyatro Bi-
nası'nda düzenlenen ödül 
töreniyle sahiplerini buldu.
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28 AĞUSTOS

HUZUR SOKAĞI ARTIK SESSİZ
Hayatı mücadeleyle geçen 
gazeteci, yazar ve senarist 
Şule Yüksel Şenler 81 yaşın-
da vefat etti. 
Özellikle 1960 ve 70'ler bo-
yunca ülke genelinde verdi-
ği konferanslarla Müslüman 
kadının ufkunu çizen Şenler, 
yazı hayatına 14 yaşında Yel-
paze dergisinde yayımladığı 
öykülerle başladı. 

Köşe yazılarının yanı sıra 
Anadolu'yu dolaşarak verdi-
ği konferanslar ile pek çok 
genci etkileyen Şule Yüksel 

Şenler, inandığı ideallerden 
geri adım atmadı. 

Şule Yüksel Şenler arala-
rında Huzur Sokağı, Gençli-
ğin Izdırabı, Hidayet, Bize Ne 
Oldu, Duyuşlar, Uygarlığın 
Gözyaşları'nın da yer aldığı 
pek çok kitaba imzasını attı. 
Şenler'in, Yücel Çakmak-
lı'nın yönettiği İzzet Günay 
ve Türkan Şoray'ın rol aldığı 
Birleşen Yollar adlı filmine 
konu olan eseri Huzur Sokağı 
daha sonra aynı isimle dizi 
olarak da izleyiciyle buluştu.

26 AĞUSTOS

Mamur Çevre ve Gelecek
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Malezya Ulusla-
rarası İslâm Üniversitesi iş birliği ile "2. Uluslararası İslâmi 
Mimari Mirası Konferansı" ISL@H 2019 gerçekleştirildi. 
"Mamur Çevre ve Gelecek" ana temasıyla toplanan konfe-
ransta "Politika ve Yönetim", "Teori ve Felsefe", "Teknoloji", 
"Tasarım İnovasyon" ve "Sürdürülebilir Gelişme" alt 
temalarında hazırlanan tebliğler Türkçe ve İngilizce olarak 
sunuldu. Kültür mirasının önemli bir bölümünü oluşturan 
mimari varlıklarının korunması, yönetimi ve geleceğe 
aktarımı konusunda yürütülen çalışmalar ve sürdürülebilir 
kentsel gelişim konusunda farklı yaklaşımlar tartışmaya 
açıldığı paralel oturumlarla 2 gün süren ISL@H 2019'da 
Türkiye, Malezya, Endonezya, İtalya, Bosna Hersek, Kosova, 
Ürdün ve Cezayir'den katılımcılar söz aldı.
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Şule Yüksel Şenler
Sibel Eraslan
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ONUN SİSTEM ELEŞTİRİSİ YIKICI DEĞİLDİ VE FAKAT DÖNÜŞTÜRÜCÜ VE SİSTEMİN İÇİNDE KALA-
RAK ONU İNSAN ONURUNA HAS GENİŞLETMEYİ, İNSANİLEŞTİRMEYİ HEDEFLEYEN BİR TENKİTTİ. 

1967 yılında Papa VI. 
Paul'ün ülkemize 

yapacağı ziyareti büyük 
coşkularla karşılayan-
lara yönelttiği keskin 
sitemleri kaleme aldı-
ğında henüz 29 yaşında 
bir gazeteciydi Şule 
Yüksel Şenler. Bu yüz-
den dava edilip ceza-
evine düşecekti. Şayet 
Cumhurbaşkanı'ndan 
özür dilerse affedilece-
ğini söyledikleri hâlde 
kabul etmemişti. O, 
Allah'ın dışında kimse-
den özür dilemeyecek 
kadar onuruna düşkün 
bir kadındı. 

İlkin dergilerde 
başlayan, ardından ga-
zetelerde ve kürsülerde 
devam eden düşünce 
ve aksiyon hayatı; 
onu İslâmî kimliği ve 
onuruyla toplumda 
var olma mücadelesi 
veren bir kadın yazar 
olarak öne çıkartıyor-
du. Her sözü, ismiyle 
müsemma bir meşale 
yakıyordu âdeta gönül-
lerde, yeni sorular, yeni 
aydınlıkları arıyordu 
onun ilk dokunuşun-
dan sonra kitleler. 
Şevket Eygi yönetimin-
de Bugün ve Sabah ga-
zetelerinde yaptıkları 

neşriyatla tüm Anadolu'nun 
nabzını tutuyorlardı. 

Şule Yüksel, kalbe ve 
ruha dokunan bir yazardı. 
Onu etkin bir kadın hâline 
getiren süreç, destekçileri 
ve muhalifleri ile birlikte 
düşünüldüğünde, sorduğu 
sorular, kurduğu cümleler 
ve cesur konuşmalarıydı 
kuşkusuz. Tipik bir İstanbul 
hanımefendisiydi, zarif ko-
nuşması, hitabeti ve edebi-
yatıyla, dilsel geleneğe sahip 
çıkan bir tavrı vardı. Kıbrıs 
kökenli büyükannelerinden 
her söz açtığında "Biz, Hâlâ 
Sultan hazretlerinin akraba-
sıyız.'' derdi. Zarafeti, yazdığı 
ateşli yazılarıyla ve kendini 
kürsüden kürsüye taşıyan 
heyecanlı hitabetiyle ya da 
soluğu çoğu kez mahkeme 
kapılarında aldığı hayatıyla 
asla tezat değildi. Muhalefet 
ederken bile asildi. 

Şule Yüksel de, tıpkı 
Necip Fazıl Kısakürek gibi, 
söylevciydi, hem edebiyat 
hem gazete hem konferans-
larla iç içe sarmallanmış bir 
mücadele hayatını yaşamak-
taydılar. Onlar inandıkları 
davanın sesi, avazıydılar. 
İnsanları düşünmeye davet 
ederlerdi. Nitekim Necip 
Fazıl, kendisinden teveccühle 
bahsederken "Ben Fazıl isem 
o da Fazıla'dır." demiştir. 

Şule Yüksel'in gazete 
köşesi yazarken bile aslında 
edebiyat zevkini, hikâyeci-
liğini asla ıskalamamış bir 
kalem olduğunu görmek 
de ayrıca bir ibret dersidir. 
Onun sistem eleştirisi yıkıcı 
değildi ve fakat dönüştürücü 
ve sistemin içinde kalarak 
onu insan onuruna has ge-
nişletmeyi, insanileştirmeyi 
hedefleyen bir tenkitti. 

Şule Yüksel, Türkiyeciydi, 
"bu ülke" düşünü kurardı, 
vicdan sızısı bu ülke içindi, 
bu bağlamda kendisi hak-
kında yapılan "cumhuriyetin 
dindar kızı" betimlemesi 
dikkate şayandır. Anadolu ir-
fanı, tarihî geçmişimiz, millî 
ve dinî kimliğimiz, bedenden 
ve maddeden ibaret olmayan 
varlık anlatısı, ruhu, manevi-
yatı, kudsiyeti kavramsallaş-
tıran bakışıyla, bir hatırlatı-
cıydı Şule Yüksel... 

Huzur Sokağı, Duyuşlar, 
Gençliğin Izdırabı, İslâm'da 
ve Günümüzde Kadın, Bize 
Ne Oldu? eserleriyle, edebi-
yatını, hayatla bütünleştiren 
bir idealizmin imzasıydı o.

Mücahideydi. Hepimi-
zin öncüsüydü. "Şule" bir 
caddenin ismiydi ve hepimiz 
o caddenin üzerinde yürü-
yorduk...



FOTOĞRAF 16. İSTANBUL BİENALİ (AA ARŞİVİ)
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ÇOCUK KİTAPLARI YAYINLAYAN BİR YAYINEVİNDE BİR EDİTÖRÜN YETİŞMESİ EPEY BİR ZAMAN 
ALIR. ÖNCELİKLE ÇOCUK KİTABI YAYINCILIĞI BİR BÜTÜN GİBİ GÖRÜLSE DE OKUL ÖNCESİ EĞİ-
TİM YAYINCILIĞI, RESİMLİ KİTAPLAR, İLK OKUMA KİTAPLARI, ÇOCUK ROMANLARI, İLK GENÇLİK 
ROMANLARI GİBİ BİRBİRİNDEN FARKLI İHTİSASLAŞMAYI GEREKTİREN FARKLI BÖLÜMLERİ 
KAPSAMAKTADIR.

Çocuk Kitaplarının Görünmez 
Kahramanları: Editörler
Melike Günyüz

Son on yıldır yayıncılığımı-
zın ne kadar büyüdüğü ile 

ilgili her platformda övünü-
yoruz. Rakamlar veriyor ve 
yeni kitap yayınlama husu-
sunda dünya sıralamasındaki 
yerimizle, artan baskı adetle-
ri ve baskı çeşitleri ile gurur 
duyuyoruz. Ürettiğimiz yerli 
akademik eserlerin, kurgu ve 
kurgu dışı kitapların, çocuk 
edebiyatı eserlerinin telifle-
rini yurt dışına pazarlamak 
için uluslararası programlara 
katılmaktan öte Türkiye'de 
önemli organizasyonlar dü-
zenliyoruz. 

Bütün bu gelişmeler 
devam ederken sektörün 
ihtiyacı olan nitelikli insan 
kaynağı yetiştirme konusun-
da ne yazık ki henüz somut 
adımlar atabilmiş değiliz. 

Gelişim, Editörlük 
ve Deneyimler

Çocuk edebiyatı alanında 
çalışmak, yazar ya da editör 
olmak için işin bir yerinden 
başlamak isteyenlerin en 
büyük sıkıntısı bu işin ilmini 
nereden alacaklarını bileme-
meleridir.

Yayıncılığımızın geli-
şimi ve itibarının artması 
ile birlikte yazmaya hevesli 
gençlerimiz kendilerini 
yetiştirmek için belediye-
lerin, üniversitelerin ya da 
çeşitli dernek ve meslek 
örgütlerinin düzenlediği 
yazı akademilerine, yazarlık 
atölyelerine devam ederek 
yazı yazmanın inceliklerini 
öğrenmeye, usta çırak ilişkisi 
içine eser vermeye çalışıyor. 
Bu ortamlar aynı zamanda 
eserlerini yayınlamak için 
bu gençlere kapı aralıyor. 
Yayıncılık dünyasının nasıl 
işlediği, işe nereden başlama-
ları gerektiği gibi birçok ipu-
cunu da sunuyor. Söyleyecek 
güzel bir söze sahip olmak ve 
bu sözü okuru cezbedecek 
şekilde söylemeyi öğrenmek 
işin bir yönü. İşin bir başka 
ve önemli yönü ise bu metin-
leri bir yayına dönüştürecek 
editörü yetiştirebilmek. 

Bunun için de artık örgün 
eğitimde kurslar açılmaya 
başlandı. Bu editörlük prog-
ramlarına katılanların büyük 
bir kısmının hâlihazırda bir 
yayınevinde editör ya da yar-
dımcı editör olarak çalışıyor    
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olmasına şaşmamak gereki-
yor. Editörlük bir ömür boyu 
öğrenme sürecinin bitmedi-
ği, gittikçe de ihtisaslaşmayı 
gerektiren bir meslek. 

30 yıldır çocuk kitapları 
yayınlayan yayınevi yöne-
ticisi olarak fark ettiğim iki 
şey var. Birincisi tamamıyla 
el yordamı ile öğrendiğimiz 
ve öğretmeye çalıştığımız 
mesleğimizdeki bilgilerimi-
zin, tecrübelerimizin, konuya 
bakış açılarımızın alanda 
uluslararası üne sahip ve 
eser kaleme almış editörlerin 
tecrübeleri ve birikimleri ile 
tıpatıp aynı olması. Bu mut-
luluk verici bir şey. Mesleği 
anlamaya çalıştığımızın, 
mesleğimiz üzerine kafa 
yorduğumuzun bir gösterge-
si. Fark ettiğim ikinci husus 
ise bunca yıldan sonra yazar 
editör ilişkisi, editör yayınevi 
ilişkisi, editör grafiker ilişkisi, 
editör satış pazarlama ilişkisi 
gibi daha pek çok konuda 
öğrenecek çok şeyimizin 
olduğudur. 

Çocuk Yayıncılığının 
Bileşenleri

Çocuk kitapları yayın-
layan bir yayınevinde bir 
editörün yetişmesi epey bir 
zaman alır. Öncelikle çocuk 
kitabı yayıncılığı bir bütün 
gibi görülse de okul öncesi 
eğitim yayıncılığı, resimli 
kitaplar, ilk okuma kitapları, 
çocuk romanları, ilk gençlik 
romanları gibi birbirinden 
farklı ihtisaslaşmayı gerekti-
ren farklı bölümleri kapsa-
maktadır. Okul öncesi eğitim 
kitapları, aktivite kitapları, 
0-3 yaş kitapları, 3-6 yaş 
resimli kitaplar üzerine 
çalışacak bir editörün çocuk 

gelişimine dair alan bilgisini,  
okul öncesi eğitim program-
larını, eğitim programla-
rındaki STEM, Montessori 
gibi farklı ekollerin eğitim 
materyallerinden beklenti-
lerini, öğretmen taleplerini, 
değişen anne baba profilleri 
ve bu profillerin taleplerini, 
perakende satış kanallarında 
ne tür kitapların satıldığını, 
okul pazarı ile perakende 
pazarının ürüne yansıyan 
farklı beklentilerini, on-
line satış sitelerinde satı-
lan kitapların içeriklerini, 
pazara hakim olan resimli 
kitaplardaki çeviri furyasını, 
çeviri kitapların yıldan yıla 
gösterdiği içerik değişimi ve 
dönüşümünü, resimlerin bir 
resimli kitabı nasıl değiş-
tirip dönüştürdüğüne dair 
görsel okuma bilgisini, ana 
dil becerilerinin hangi yaş 
grubunda nasıl geliştiğini, 
piyasadaki tenzilat oranları-
nın içerik üretmeye yönelik 
etkilerini bilmek zorundadır. 
Bunu yaparken hangi ürünü 
hangi tarihte yayınlamak, 
hangi mecrada tanıtımların 
nasıl yapılacağını planlamak 
mecburiyetindedir. Hangi 
tür kitabı hangi tarz çizen 
ressamla çalışacağını bilmesi 
onu doğru yönlendirmesi, 
ondan zamanında işleri ek-
siksiz teslim almayı başar-
ması, tasarımcı ile ortak bir 
dil tutturması gerekmektedir. 
Bir editörün yayın programı-
nı yürüttüğü 10 işten sadece 
3 tanesinin piyasada ilgi 
göreceğini ve beğenileceğini 
önceden bilirse yaşayacağı 
hayal kırıklığını sineye çek-
meyi de öğrenecektir. 

İlk okuma kitapların-
da ihtisaslaşmış bir çocuk 
kitabı editörü ise okumaya 

yeni başlayan çocukların 
bu süreçlerini kolaylaştı-
ran ve destekleyen isimsiz 
kahramanlardan birisidir. 
Şekillerin bir sese karşılık 
geldiğini, bu seslerin birleş-
tirerek anlamlı kelimeler ve 
bu kelimelerden de anlamlı 
cümleler oluşturmaya, bunu 
okuyup anlamaya ve anladığı 
şeyden de zevk almaya çalı-
şan bir çocuğa destek oldu-
ğunun farkında olarak hangi 
konuları bu dönemde çocuğa 
sunabileceğinin,  basit fakat 
eğlenceli ve zevkli hikâyele-
ri nasıl yazdırabileceğinin, 
bu yazdırdığı hikâyelerin 
çocuğun edebî zevkinin ge-
lişmesine katkı sunması için 
ayrıca neler yapabileceğinin, 
bir yandan okuyup anlamaya 
çalışan bir yandan da her 
gün yeni kavramlar öğrenen 
çocuğun hayal dünyasına, 
kelime ve anlam dünyasına 
nasıl katkıda bulunabilece-
ğinin üzerine sürekli kafa 
yorar. Bir öğretmen kadar 
müfredata hâkim olması 
gerekir. Böylelikle çocuğun 
olduğu kadar öğretmenin de 
işini kolaylaştırır. Bu görün-
düğünden çok da zor bir iştir 
ve deneyim gerektirir.

Çocuk romanları üzerine 
yoğunlaşmış bir editörün 
okuru; 9-10 yaşına gelmiş, 
meraklı, okuma tercihi 
yapabilen, okuduğu metni 
eleştirebilen bir okurdur. 
Büyükşehirde AVM kitapçı-
sından kitap seçen çocuğun 
beklentisi küçük bir Anadolu 
kasabasındaki küçük bir 
kitabevinden kitap seçen 
çocuğun beklentisi ile aynı 
olmayabilir. Ama her ikisi de 
iyi yazılmış, eğlenceli, hoş 
vakit geçirten, tekrar tekrar 
okuma istediği uyandıran bir 
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kitap karşısında aynı tepkiyi 
verir. Burada ki sorumluluk 
daha da fazladır. Bu ilk genç-
lik çağına doğru ilerleyen 
okurların hem beklentilerini 
karşılamak hem de onların 
edebî eserlerle ilk temasları 
sağlamak zorundadır. Ma-
ceradan bilime, fantastikten 
gerçekçi öyküye, masaldan 
mitolojiye çok farklı türdeki 
eserleri; zengin temalarla ço-
cuğu sıkmadan ve fakat onda 
okuma zevkinin gelişmesini 
sağlayacak tozda kitaplaştır-
ması gerekmektedir. 

Şimdiye kadar ifade et-
tiklerim editörün sadece me-
tinlerle olan ilişkisine dairdi. 
Çocuk kitabı editörleri bir 
yetişkin kitabı editöründen 
daha geniş bir ekibi yönet-
mek durumundadır. Zira işin 
içine alan danışmanları ve 
illüstratörler de dâhil olurlar. 
Kimi kitaplarda hikâyelere 
yönelik öğretmen mater-
yalleri hazırlamak da işin 
içine girdiğinde ekip daha 
da genişler. Sayfa tasarımcı-
ları, kapak tasarımcıları da 
yönetilmesi gereken ekibin 
diğer üyeleridir. Bir çocuk 
kitabının elektronik kitap 
versiyonu yetişkin kitabın-
dan çok daha emek isteyen, 
seslendirmeden animasyona 
kadar farklı ihtisas alanlarına 
sahip kişilerin dâhil olduğu 
başka bir çalışma alanıdır. 

Yaptıkları işlerin küçük 
bir bölümünü tanımlama-
ya çalıştığım editörlerin 
yetişmesi yayınevleri için 
ciddi bir maliyet demektir. 
Yetişmiş editörler zamanla-
rının bir kısmını bu meslekte 
ilerlemek isteyen gençleri 
yetiştirmeye ayırmaktadır. 
Bugün ülkenin önde gelen 
çocuk kitabı yayınlayan 

yayınevlerinde çalışan usta 
editörler bir üniversitede 
ders verecek kadar literatüre 
hâkim, alan bilgisine sahip, 
estetik bakış açısı gelişmiş, 
eser kaleme alacak kadar 
yazma konusunda yetkin 
kişilerdir. Onlar bir çocuk 
kitabının arkasındaki gerçek 
kahramanlardır. 

Bugün ülkenin önde 
gelen çocuk kitabı ya-
yınlayan yayınevlerinde 
çalışan usta editörler 
bir üniversitede ders 
verecek kadar literatüre 
hâkim, alan bilgisine 
sahip, estetik bakış açısı 
gelişmiş, eser kaleme 
alacak kadar yazma 
konusunda yetkin kişi-
lerdir.
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Cemİl Merİç Kütüphanesİ 
Cumhurbaşkanlığında

Cemil Meriç'in kütüphanesindeki her biri eşsiz 300 
Osmanlı Türkçesi eser, başta araştırmacılar olmak üzere 
insanlığın istifadesine sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı 
Kütüphanesine bağışlandı.

Vefatının ardından babasının kütüphanesini ağabeyi 
ile paylaşan Prof. Dr. Ümit Meriç; kendi payına düşen baba 
yadigarı emsalsiz Osmanlı Türkçesi eserleri, Cumhurbaş-
kanlığı İdari İşler Başkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığı 
görevlilerine teslim etti. 

Dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji dahil sosyal 
bilimlerin birçok alanında araştırma yapıp yazılar kaleme 
alan, ardında onlarca makalenin yanı sıra telif ve tercüme-
lerden oluşan bir külliyat bırakan, 2015 yılında Cumhurbaş-
kanlığı Kültür ve Sanat Büyük Vefa Ödülü'ne layık görülen 
düşünce adamı Cemil Meriç'in, bağışlanan Osmanlı Türkçe-
si eserleri arasında el yazısını taşıyan kitaplar ve notlar da 
bulunuyor.

01 EYLÜL
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03 EYLÜL

Farklılık, 
Aynılıklar ve Sanat  
Avusturya'nın başkenti 
Viyana'daki Yunus Emre 
Enstitüsünde 15 ülkeden 15 
sanatçının eserlerinin yer 
aldığı "Sanat Farklılıkları 
Konuşuyor" sergisi düzen-
lendi.

Yunus Emre Enstitüsü 
ile Uluslararası Kültürel 
Farklılıklar Organizasyonu-
nun ortaklaşa düzenlediği 
sergide aralarında Rusya, 
Filistin, ve Avusturya'nın 
da yer aldığı 15 ülkeden 15 
farklı sanatçının eserleri sa-
natseverlerle buluşturuldu.

04 EYLÜL

Mİllİ Kütüphane'de 
Sİvas Kongresİ 
Kültür ve Turizm Bakan-
lığınca, Sivas Kongresi'nin 
100. yıl dönümünde Millî 
Kütüphane koleksiyonların-
daki Millî Mücadele dönemi 
fotoğraf ve belgeleri, Baş-
kentlilerin ziyaretine açıldı. 
Sergiyle yüz yıllık tarih zi-
yaretçilerle buluşturularak 
koleksiyonlardaki fotoğraf, 
harita, belge, gazete, tablo, 
pul ve afişlerden hazırlanan 
foto bloklar, Millî Kütüpha-
ne'de ilgililerin beğenisine 
sunuldu.

04 EYLÜL

Perge'nİn İkİncİ 
Mİmarına Veda  
Antalya'daki pek çok kazı 
çalışmasında imzası olan İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Klasik Arkeoloji 
Bölümü Emekli Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Haluk Abba-
soğlu, 76 yaşında aramızdan 
ayrıldı. Prof. Dr. Abbasoğlu 
Perge Antik Kenti'nde arke-
oloji alanında yaptığı öncü 
çalışmalarla tanınıyordu.
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Fotogerçekçilik akımının 
Türkiye'deki ilk temsilcile-
rinden Nur Koçak'ın "Mut-
luluk Resimlerimiz" sergisi 
açıldı.

Çalışmanın bütünlüğü 
açısından pek çok koleksi-
yondan faydalanılan sergi-
de; sanatçının uzun zaman-
dır sakladığı, arşiv niteliği 
taşıyan ve çoğu ilk defa gün 
yüzüne çıkan öğrencilik 
dönemi çalışmalarına yer 
verildi. Sanatseverler SALT 
Beyoğlu'da ziyarete açılan 
sergide sanatçının daha 
önce parça parça sergilenen 
eserlerini bir arada görebil-
me imkânı buldu.

03 EYLÜL

Mutluluk 
Salt Beyoğlu'da
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05 EYLÜL

Opal Işıltısı 
Tuvale İşlendİ
Eserleri Moskova, St. 
Petersburg, Bakü, Türkiye 
ve Vatikan'ın pek çok 
müzesinde de sergilenen 
Azerbaycanlı ressam Sakit 
Mammadov'un "Opalizm" 
isimli sergisi Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Tophane-i Amire Kültür ve 
Sanat Merkezi'nde sanatse-
verlerle buluştu.

06 EYLÜL

Sen Söyle

Türkiye'de çağdaş resim sanatının önemli isimlerden Ca-
nan Tolon'un "Sen Söyle" isimli sergisi İstanbul Modern'de 
açıldı. Araştırma alanlarının çeşitliliği ve düşünsel açılımı-
nın zenginliği açısından kuşağının en özgün sanatçıların-
dan biri olan Tolon, Türkiye'de ilk kez bir müze çatısı altın-
da gerçekleşen kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu. 
Sergi süresince İstanbul Modern, Eğitim ve Sosyal Projeler 
Bölümü tarafından gençlere yönelik  "Yaşayan Natürmort-
lar", "Masal Haritaları" ve "Sürpriz Sonuçlar" adlı atölye ve 
eğitim faaliyetleri de düzenlendi.

04 EYLÜL

Yapı Kredİ Koleksİyonundan
Eşsİz Seçkİler 

Yapı Kredi'nin kuruluşunun 75'inci yıl dönümü etkinlikleri 
kapsamında şehre özel seçilmiş eserlerden oluşan "Yapı 
Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler Sergisi"nin ilki Bursa'da 
açıldı.

Resimlerinde sıkça Bursa Yeşil Cami'yi kullanan figüra-
tif resmin kurucusu Osman Hamdi Bey'den şehrin yetiştir-
diği en önemli ressamlar arasında bulunan Şefik Bursalı'ya 
kadar birçok önemli ressamın eserini barındıran sergi; pey-
zaj, natürmort, soyut resim gibi farklı üsluplarda çalışan 
İbrahim Çallı, Cevat Dereli, Abidin Dino, Halil Paşa, Bedri 
Rahmi Eyüboğlu, Hikmet Onat, Avni Lifij gibi Türk resim 
sanatının klasik ve empresyonist dönem ressamlarının 
eserlerinden oluştu. "Yapı Kredi Koleksiyonu'ndan Renkler 
Sergisi", Bursa'dan sonra her bir şehre özel seçkilerle 
Ankara, İzmir, Antalya ve Adana illerinde sanatseverlerle 
buluşmaya devam etti.
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Oyunlarıyla Yaşayan
Yapı Kredi Yayınları tarafın-
dan çıkarılan Kitap-lık dergi-
sinin 205. sayısının dosya 
konusu Memet Baydur'du.  
Cevat Çapan, M. Sadık As-
lankara, Hasan Bülent Kah-
raman, Hakan Savlı, Alişan 
Çapan, Fatma Karaaslan, 
Gürol Tonbul yazılarıyla Me-
met Baydur'un oyunlarını ve 
dünyasını çeşitli yönleriyle 
anlattılar.

07 EYLÜL 

Kapan  Fas'tan 
Ödülle Döndü
Yönetmenliğini Seyid Çolak'ın yaptığı Kapan filmi Fas'ta 
düzenlenen 5. Uluslararası Saidia Film Festivali'nde "Grand 
Prix -Büyük Ödülü" kazandı. Senaryosunu Güven Adıgüzel 
ve Seyid Çolak'ın birlikte yazdıkları film dünya prömiyerini 
41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde yapmıştı. 
Çolak'ın ilk uzun metraj filmi olan Kapan, festivalin büyük 
ödülü olan Mavi İnci (Perle Bleue) Ödülü'ne layık görüldü. 

07 EYLÜL

Türkİye'nİn İlk 
Ham Sanat Müzesİ 
Türkiye'nin ilk ham sanat (art brut) müzesi Kelimat Ham 
Sanat Müzesi "5 Hikâye" ham sanat sergisiyle açıldı. Dün-
yadaki 9 ham sanat müzesinden biri olan Kelimat Ham 
Sanat Müzesinde sanat eğitimi almamış insanların ürettik-
leri ya da icra ettikleri sanat eserleri sergileniyor. Kadıköy, 
Kelimat Sanat Evi'nin bir katında yer alan müzenin açılışı 
ressam Erkan Uyan, Esma Ekiz, Zeynel Erdoğan, Akrem 
Zave ve heykeltıraş kardeşler Orhan ve İdris Savaş'ın eser-
lerinin yer aldığı "5 Hikâye" ile yapıldı.
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Bİna Toronto'da 
Keşfedİldİ

Yönetmen Orçun Behram'ın ilk uzun metraj filmi olma 
özelliğini taşıyan Bina (The Antenna) 44. Toronto Film 
Festivali'nin "keşif" kategorisinde ilk gösterimini yaptı. 
Sinema dünyasında "Oscar'ın Habercisi" olarak da bilinen 
Toronto Uluslararası Film Festivali kapsamında yüzlerce 
sinema filmi ve belgeseli izleyicisiyle buluştu.08 EYLÜL

Oda Orkestrası'ndan
Bozkır Ezgİlerİ

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik 
Oda Orkestrası, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Kon-
seyinin (Türk Konseyi) kuruluşunun 10. yılı münasebetiyle 
düzenlenen Orta Asya turnesinin son ayağında Bakü'de 
konser verdi. 10 farklı ülkeden 100'e yakın genç sanatçının 
oluşturduğu orkestra turne boyunca Çimkent, Taraz, Alma-
tı ve Bişkek'te müzikseverlerin karşısına çıktı. 

09 EYLÜL
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Çocuk Hakları

Çocuk Vakfı'nın 6 aylık hakemli Çocuk ve Medeniyet der-
gisinin 8. sayısı çocuk hakları odaklı olarak yayımlandı.  
Dergide BM Çocuk Hakları Komitesi eski başkanı Jean Zer-
matten ve çocuk hakları ve çocuk hukuku uzmanı Hollanda 
Leiden Üniversitesi Çocuk Hakları Kürsüsü Başkanı Prof. 
Dr. Ton Liefaard ile Memduh Cemil Şirin tarafından yapıl-
mış iki önemli söyleşi yer alıyor. Söyleşilerde Zermatten 
ve Liefaard, 30. yılında BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 
kazanımlarını ve uygulamada eksik kalan yönlerini değer-
lendiriyor ve önerilerde bulunuyor.

Rafael Gomezbarros 
türkİye'de
Kolombiyalı ünlü sanatçı Rafael Gomezbarros'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "We 
Forget to Think We Are Born",  Sevil Dolmacı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. 
Küratörlüğünü Javier Mejia'nın yaptığı "We Forget to Think We Are Born" sergisinde, "We 
Are Numbers", "We Are Human", "House Taken" ve "I Eat, You Eat, He Eats" başlıklı 4 eser 
yer aldı. Açlık, göç, güvensizlik ve toplu ölümler gibi evrensel sorunları; sanatın evrensel 
diliyle anlattığını belirten Gomezbarros'un eserlerinde doğrudan tanıklık ettiği Kolombi-
ya Savaşı'nın etkileri dikkat çekti. 

09 EYLÜL



Dİnçer Sümer Hayata 
Gözlerİnİ Yumdu
Tiyatro oyun yazarı, yö-
netmeni, oyuncusu ve ses-
lendirme sanatçısı Dinçer 
Sümer, 81 yaşında yaşamını 
yitirdi. Sümer oyunculuğun 
yanı sıra uzun yıllar Devlet 
Tiyatrolarında rejisörlük ve 
edebî kurul üyeliği yapmıştı.

09 EYLÜL

SÜLEYMAN TURAN
ARAMIZDAN AYRILDI
Canlandırdığı yardımcı 
karakterlerle çok sayıda 
filmi ve dizide rol alan 
sanatçı Süleyman Turan 
aramızdan ayrıldı. Yeşil-
çamın jönlerinin yanında 
onları tamamlayan, kendine 
özgü yapısıyla hayat verdiği 
olumlu karakterle sinema 
izleyicisinin sevgisini ka-
zanan Turan, oyunculuğun 
yanı sıra senaryo yazımı ve 
resimle de ilgileniyordu.

10 EYLÜL

Aİdİyet 'İn 
Festİval Mesaİsİ

Burak Çevik, ikinci filmi Aidiyet ile Open City Film Festi-
vali'nde en iyi yönetmen seçildi. Festivalin, yılın en ilham 
verici yönetmenlerini buluşturduğu ana yarışması kapsa-
mında değerlendirilen Aidiyet, Uluslararası Yeni Yetenek 
Ödülü'ne layık görüldü. 

Türkiye, Kanada ve Fransa ortak yapımı olan film, 20. 
Calgary Film Festivali'nin "Dünya Sineması" seçkisinde 
Kanada prömiyerini yaparken, 38. Vancouver Film Festi-
vali'nin "Panorama" bölümünde de Türk sinemasını temsil 
etti. Dünya galasını Almanya'daki 69. Berlin Uluslararası 
Film Festivali'nin "Forum" bölümünde yapan Aidiyet, Adana 
Altın Koza Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Film 
Yarışması"nda yarıştı.

Yapım ayrıca ABD'de New Directors/New Films, İran'da 
Fajr Film Festivali, Romanya'da Transilvania Film Festivali, 
Ermenistan'da Altın Kayısı Film Festivali, Çin'de FIRST 
Uluslararası Film Festivali, Kosova'da Dokufest Film 
Festivali, Bosna Hersek'te Saraybosna Film Festivali ve Ar-
jantin'de FestiFreak Bağımsız Filmler Festivali gibi birçok 
festival ve müze programında yer aldı.
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11 EYLÜL

Maltepe'de Tİyatro 
Dolu Günler

Maltepe Belediyesi 2018 
yılında başlatılan Maltepe 
Uluslararası Tiyatro Festi-
vali'nin 2.si gerçekleştirildi. 
Festivalin başlatılmasında 
katkısı olan ve 18 Tem-
muz'da hayatını kaybeden 
Tuncer Cücenoğlu anısına 
verilen Tuncer Cücenoğlu 
Özel Ödülü, Devlet Tiyatro-
ları Genel Müdürü Mustafa 
Kurt'a takdim edildi. 

Festivale Türkiye, İtalya, 
Romanya, Fransa, Sırbistan, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti, Azerbaycan, Özbekis-
tan ve Gürcistan'dan tiyatro 
toplulukları katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İzmir Fu-
arcılık Hizmetleri, Kültür ve Sanat İşleri tarafından düzen-
lenen İzmir Enternasyonal Fuarı etkinlikleri kapsamında 
"19. Sinema Burada Festivali" gerçekleştirildi. Festivalin 
açılış töreninde Anjelika Akbar tarafından çeşitli filmlerden 
derlenen sahnelerin eşlik ettiği bir piyano konseri veri-
lirken İpek Bilgin ve Taner Birsel'e "Onur Ödülü", Saadet 
Işıl Aksoy ile Ozan Güven'e "Başarı Ödülü" verildi. Festival 
kapsamında düzenlenen 4. Kısa Film Proje Yarışması'nda 
dereceye girenler ise ödüllerini ünlü sanatçılarla aynı sah-
nede aldı.

12 EYLÜL

SİNEMA 
19. KEZ BURADA

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Kazakistan'daki kargı 
denilen mezar odalarından çıkarılan, eserlerin yer aldığı 
"Büyük Bozkır'ın Tarihi" sergisi düzenlendi. Sergi, ülkenin 
yerel müziklerinden oluşan bir dinletiyle açıldı. Türk ve 
Kazak bilim insanlarınca sergiye ilişkin sunum yapıldı.  

Serginin gözdesi Kazakistan'da inşaat çalışmaları sıra-
sında bulunan, üzerindeki 3 binden fazla el işlemesi altın 
plaka nedeniyle bir hakana ya da oğlu tegine ait olduğu 
düşünülen ünlü Altın Elbiseli Adam zırhı oldu. Eserin 
bulunduğu kurgandan çıkan, üzerinde yer alan yazı tespit 
edilmiş en eski Türkçe metin olarak kabul edilen sapı kırıl-
mış gümüş kepçe dikkat çekti. 

BozkIrın Tarİhİ 
Anadolu'da

12 EYLÜL



90 ZKS KÜLTÜR SANAT YILLIĞI

12 EYLÜL

Dünyanın Sanatı 
Contemporary 
İstanbul'da
Türkiye'nin ve dünyanın 
önde gelen galeri, sanatçı, 
kurum ve kuruluşlarını 
İstanbul'da sanatsever-
lerle bir araya getiren 
Contemporary Istanbul'un 
14'ncüsü düzenlendi.  Lütfi 
Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı ile İstanbul Kongre 
Merkezi'nde gerçekleştirilen 
fuar boyunca, sanatseverler 
ve sektör profesyonelleri-
nin yanı sıra siyaset, sanat, 
spor ve iş dünyasından özel 
misafirler ağırlandı. Fuarda; 
74 galeri, 510 sanatçı ve bin 
400'den fazla çağdaş sanat 
eseri yer alırken atölyeler, 
söyleşiler ve interaktif işler-
le ziyaretçilerin fuarın bir 
parçası olması sağlandı.

Fuar kapsamında 
düzenlenen CIF Dialogs 
etkinlikleri Salma Tuqan yö-
netiminde, "Akdeniz Ufuk-
ları" temasıyla Art-ORama 
iş birliği ile gerçekleştirildi. 
CIF özel projesi olan Garden 
of Eden ile Anissa Touati 
küratörlüğünde bir açık 
hava heykel parkına ev sa-
hipliği yapılırken, Plugin'de 
Akdeniz havzasının kültürel 
unsurları  dijital sanat üre-
timleriyle harmanlanarak 
ve izleyiciye sunuldu. 14. 
Contemporary İstanbul'da 
Viyanalı galerilerin bir 
araya getirildiği "Art From 
Vienna" seçkisi ise dikkat 
çekiciydi.
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İKSV'nin, Koç Holding sponsorluğunda düzenlediği İstan-
bul Bienali'nin 16'ncısı, Yedinci Kıta başlığıyla, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi, Pera Müzesi ve Büyükada'daki çeşitli etkinliklerle 
gerçekleştirildi.

Küratörlüğünü yazar ve akademisyen Nicolas Bour-
riaud'nun üstlendiği bienalde 25 ülkeden 56 sanatçının 
220'den fazla eseri sanatseverlerle buluşturuldu. Küresel 
ısınmayla birlikte antroposen çağının sonuçlarından biri 
olan, Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki 3,4 milyon kilo-
metrekare genişliğinde, 7 milyon ton ağırlığındaki plastik 
yığınına referansla "Yedinci Kıta" başlığını taşıyan bienal; 
ekolojiyi çeşitli perspektiflerden ele alan, insanın doğal ve 
kültürel atıklarıyla neden olduğu yıkıma antropoloji ve ar-
keolojinin araçlarıyla bakan sanat çalışmalarına yer vererek 
sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açtı. 

Bienal süresince sergilerin yanında çeşitli performans-
lar, yetişkin atölyeleri, gösterimler, müzik etkinlikleri, 
paralel sergiler ve söyleşiler gerçekleştirilirken alanında 
önemli uzmanları bienal sanatçılarıyla bir araya getiren 
kamusal etkinlik programı kapsamında "Antroposen çağ-
daş düşünceyi ne şekilde ve ne ölçüde dönüştürebilecek?" 
sorusu masaya yatırıldı.

Yedİncİ Kıta'ya 
Yolculuk

14 EYLÜL

16 EYLÜL

yunus emre
anıldı
Türkiye Yazarlar Birliği 
mensubu şair, yazar ve aka-
demisyenler, büyük tasavvuf 
ve halk şairi Yunus Emre'yi, 
Eskişehir'in Mihalıççık ilçe-
sindeki kabri başında andı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Şe-
ref Başkanı D. Mehmet Do-
ğan, Yunus Emre'nin Türk 
edebiyatında çok önemli bir 
yeri olduğunu hatırlatarak 
Yunus'un sesi ve nefesinin 
Anadolu'da büyük bir ede-
biyatı başlattığını belirtti. 
Ayrıca şair, yazar ve bilim 
insanları ile Düşünce Okulu 
mensupları Yunus Emre'nin 
şiirlerini okudu.

16 EYLÜL

300 yıllık tarİh 
müzİkle buluştu

Manavgat Belediyesi ta-
rafından düzenlenen Side 
Dünya Müzikleri Kültür ve 
Sanat Festivali, Side Limanı 
ve Side Antik Tiyatrosu'nda 
konserler ve Kültür Evi'nin 
ev sahipliğindeki buluş-
malarla gerçekleştirildi. 
Festivalin açılışı Anadolu 
Ateşi Dans Grubu gösterisi 
ve Birsen Tezer, Aylin Aslım 
konseriyle yapıldı. Festival 
programında aralarında 
Iyeoka, Della Miles, Fatih 
Erkoç, Ayhan Sicimoğlu, 
Ibis Maria gibi isimlerin de 
olduğu pek çok müzisyenin 
konserlerinin yanı sıra sa-
nat sohbetleri, söyleşiler ve 
ünlü buluşmaları gibi özel 
etkinlikler de yer aldı.
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16 EYLÜL

İstanbul Nakaşİhat 
İle Tanıştı
İran'da 60 yıl önce temelleri 
atılan ve "nakaşihat" olarak 
bilinen modern kaligrafinin 
önemli temsilcilerinden 
Esmaeil Rashvand'ın hazır-
ladığı solo sergi, Türk ve 
İslâm Eserleri Müzesi'nde 
sanatseverlerle buluştu. 
Sergide sanatta 40 yılı geri-
de bırakan Rashvand'ın 22 
eseri yer aldı. 

17 EYLÜL

Devrİm Erbİl'den 
60 Yıla 60 Eser

Ressam Devrim Erbil'in 60 yıllık sanat hayatı boyunca 
ürettiği eserlerden yaptığı özel bir seçki ile hazırladığı  "60 
Yıl 60 Eser" sergisi Bodrum Şevket Sabancı Kültür ve Sanat 
Merkezi'nde gerçekleştirildi. Farklı teknikler ve malzemeler 
kullanılarak yapılmış "Şiirsel Soyutlama/İkili Bakış" başlık-
ları altında sergilenen eserler, sanatseverlerin beğenisine 
sunuldu. 



Sanatın Absürt Hâlİ

Kullandığı farklı malzemeler ve tekniklerle oluşturduğu kendine özgü sanat tarzıyla 
tanınan Atdan Özmenoğlu'nun fikir önderliğinde  Artweeks@Akaretler kapsamında ger-
çekleştirilen "Absürt" adlı sergi, Papko Sanat Koleksiyonu çatısı altında sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu.

Koleksiyoner Öner Kocabeyoğlu'nun desteğiyle Artweeks@Akaretler'in üçüncü edisyo-
nunda yer alan sergi, çağdaş sanat alanında Türkiye'nin önde gelen 35 sanatçısını tek fikir 
ve aynı teknikte bir araya getirildi. Sanatçıların üretim aşamasında karşılaştıkları absürt 
kelimelerden ve cümlelerden yola çıkarak hazırladıkları sergide sanatçıların bu cümleleri 
kendi el yazılarıyla neona dönüştürdükleri eserler görücüye çıktı.

19 EYLÜL

Unutmak Hep 
Hatırlansın Dİye

Alzheimer hastalığına dik-
kati çekmek ve toplumsal 
bilinci artırmak amacıyla 
organize edilen "Sadan Ha-
nım ve Diğer Hikâyeler" adlı 
karma sergi açıldı. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Türkiye 
Alzheimer Derneği ve Ki-
nostanbul Film tarafından 
hazırlanan sergi, 20 sanat-
çının farklı disiplinlerde 
ürettiği eserlerle İstanbullu 
sanatseverlerin karşısına 
çıktı.

Kâmuran Şİpal 
Aramızdan Ayrıldı
Kafka, Hesse, Adler, Canetti gibi dünyaca ünlü pek çok 
yazarın eserlerini dilimize kazandıran, yazar ve çevirmen 
Kâmuran Şipal, 93 yaşında hayata veda etti. Çağdaş Alman 
edebiyatından yaptığı önemli çevirilerle tanınan Şipal, öykü 
ve romanları ile de Türk edebiyatına katkı sağlamış önemli 
bir isimdi. Kâmuran Şipal, 1965 Sait Faik Hikâye Armağa-
nı'na ve Sırrımsın Sırdaşımsın romanı ile 40. Orhan Kemal 
Roman Armağanı'na layık bulunmuştu.

19 EYLÜL
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TÜRK OKURU KÂMURAN ŞİPAL'İ ÇAĞDAŞ ALMAN EDEBİYATINDAN VE ÖZELLİKLE  FRANZ KAF-
KA'DAN YAPTIĞI ÇEVİRİLERLE TANIDI. HAYATININ BAHARINDA KAFKA OKUYAN KUŞAKLAR UZUN 
YILLAR KAFKA'NIN ESERLERİYLE SADECE ONUN ARACILIĞIYLA BULUŞABİLDİ.

Çevirmen, Hikâyeci ve Romancı:
Kâmuran Şipal
Hakkı Aydoğan
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Okumayı öğrendiği 
gibi niçin ve nasıl 

okumalıyı da öğreniyor 
insan zamanla. Kitap 
seçerken türlerine, 
yazarlarına, yayınevle-
rine dikkat kesilirdim 
heyecanla okuduğum 
ilk yıllarda. Lisede çok 
sevdiğim bir hocamın 
elimde gördüğü kitap 
için "Kimin çevirisi?" 
dediğinde, çevirinin 
de ayrı bir kategori 
olduğunu anlamaya 
başladım ve artık kla-
siklerde çevirmenlere 
de bakıyordum. 

Kâmuran Şipal 
ismiyle tanışmam çoğu 
okur gibi üniversite 
yıllarımdaydı.  Her za-
man gittiğimiz zemin 
tahtaları gıcır gıcır 
ötmesiyle de bilinen 
öğrenci dostu bir ki-
tapçıda gördüğüm bir 
romanın çevirmenine 
baktım yine merakla. 
Durdum, düşün-
düm. Belki de isim ve 
soyadındaki seslerin 
farklılığıydı dikkatimi 
çeken; Kâmuran ne 
kadar dingin geliyorsa, 
Şipal de o kadar sert. 
Kitabı alamadım o 
gün. Sonraki yıllarda 

Buhurumeryem ve Kâmuran 
Şipal isimlerini aynı kitapta 
görünce bırakmadım peşini 
bu kez. Okuyalı yıllar oldu, 
öyleyken belleğimde tüm 
diriliğiyle yaşıyor. Sonrası 
özellikle Kafka ve diğer çe-
virileriyle devam etti. Zaten 
onun hemen herkes tarafın-
dan tartışmasız kabul edilen 
yönü çevirmenliğidir.

Adana'dan Almanya'ya

Kâmuran Şipal, 24 Eylül 
1926 yılında Adana'da doğ-
du.  İlk ve ortaokulu burada 
bitirdi. Lise öğrenimini 
sürdürmek için memleke-
tinden ayrıldı. İkinci Dünya 
Savaşı'nın karartma geceli, 
ekmek karneli İstanbulu'na 
geldi.  Liseyi Pertevniyal'de 
okuduktan sonra İstanbul 
Üniversitesi Alman Dili ve 
Edebiyatı Bölümü'ne kaydol-
du. Aslında liseyle başlayan 
gurbet hayatı onu ailesinden 
uzaklaştırdı. Mezuniyetinin 
akabinde iki yıl asistanlık 
yapan Şipal, edebiyatın şiir 
ve hikâye türleriyle ünsiyet 
geliştirdi. İlk şiiri 1949, ilk 
hikâyesi de 1951 yılında Var-
lık dergisinde yayımlandı. 

Türk Dil Kurumu'nun 
1953'te açtığı öykü yarışma-
sında ödül aldı. 1950'lerin 

ikinci yarısında Almanya'ya 
giden Kâmuran Şipal, Alman 
edebiyatını ilk elden izleme 
ve çevirilerini kendi sanat 
zevkine paralel bir şekilde 
seçme fırsatını yakaladı. 
Türkiye'ye döndükten sonra 
İstanbul Üniversitesi Yabancı 
Diller Bölümü'nde okutman-
lık görevine atandı. Uzun 
yıllar bu görevini sürdüren 
yazarın hikâye, inceleme ve 
çevirileri Varlık, Türk Dili, 
Yelken, Ataç, Yeni Dergi ve 
Dönem gibi edebiyat dergile-
rinde göründü. Yaşadıklarıy-
la, okuduklarıyla içli dışlıdır 
yazdıkları, öyle ki otobiyog-
rafik pasajlar bile bulunabilir 
hikâyelerinde. Gogol'un "Her 
seferinde, ben kendimi tasvir 
ediyorum." sözünü hatırlatıp 
hikâye ve romanlarında ken-
di hayatından "izler" bulun-
duğunu söyleyenler haksız 
sayılmaz. 

Hafızam beni yanılt-
mıyorsa  Kâmuran Şipal'in 
Beyhan, Elbiseciler Çarşısı, 
Büyük Yolculuk, Buhuru-
meryem, Köpek İstasyonu 
olmak üzere beş hikâye 
kitabı var. Üstelik 1965'te El-
biseciler Çarşısı ile Sait Faik 
Hikâye Armağanı'nı, 1988'de 
yayımladığı son hikâye ki-
tabı Köpek İstasyonu Tür-
kiye Yazarlar Birliği Hikâye 
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Ödülü'nü kazanmış. Bunlar 
daha sonra toplu hâlde Gece 
Lambalarının Işığında adıyla 
bir araya getirildi. Şipal, ilk 
romanı Demir Köprü'nün 
unutulmasından yıllar sonra 
anlatacak ne çok şeyi oldu-
ğunu gösterircesine düşlerle, 
çağrışımlarla dolu Sırrımsın 
Sırdaşımsın ve Dua Çiçeği 
adıyla iki roman yazıp ya-
yımladı. Buna rağmen Şipal, 
Türk edebiyatında hikâyeci 
ve romancı kimliğinden daha 
çok çevirmenliğiyle tanındı. 
Başka bir deyişle kurmaca 
dünyası, dilimize kazandır-
dıklarının gölgesinde kaldı. 
Hikâyeciliği ve romancılığı 
üzerinde pek durulmaması-
nın temel sebebi budur. Yok-
sa ihmalkâr bir gözle okun-
masından değil. On binlerce 
okuru gibi ben de "Kâmuran 
Şipal'i nasıl tanıdım?" diye 
kendi kendime sorduğumda 
yenilikçi bir tutumla kaleme 
alınan Buhurumeryem dışın-
da çevirileri geliyor aklıma 
hep.

Türk okuru Kâmuran 
Şipal'i Çağdaş Alman edebi-
yatından ve özellikle  Franz 
Kafka'dan yaptığı çevirilerle 
tanıdı. Hayatının baharında 
Kafka okuyan kuşaklar uzun 
yıllar Kafka'nın eserleriyle 
sadece onun aracılığıyla 
buluşabildi. Sadece bu değil 
elbette aynı zamanda "Kaf-
ka'nın boğuntulu dünyasına" 
işaret eden Kafkaesk anlatı-
nın yaygınlık kazanmasında 
da payı vardır. 

Sadece Kafka ile sınırlı 
değildi onun "kendi koza-
sında, çalışkan bir arı gibi" 
durmadan süren çeviri seren-
camı.  Ülke değil dil ölçekli 
Alman edebiyatının büyük 
birikimini özümseyen çeviri 

külliyatında şu isimler de 
peş peşe sıralanıverir: Alfred 
Adler, Ingeborg Bachmann, 
Wolfgang Borchert, Heinrich 
Böll, Alfred Brauchle, Bertolt 
Brecht, Max Brod, Elias Ca-
netti, Sigmund Freud, Gustav 
Hans Graber, Günter Grass, 
C. G. Jung, Thomas Mann, R. 
M. Rilke, Robert Musil, Bern-
hard Zeller, Hans Zulliger ve 
Hermann Hesse. 

Sırrımsın Sırdaşımsın 
Yoldaşımsın

Çeviri paletiyle kendi 
rengini bulan Kâmuran Şi-
pal'e 2013 yılında, Türklerin 
Almanya'ya çalışmak için gi-
dişlerinin 50. yılı dolayısıyla 
düzenlenen törende, Alman 
Kültür Bakanlığı tarafından 
Almancadan Türkçeye en 
iyi çeviriler yapan çevirmen 
ödülü verildi.  Şipal'in dostu 
Behçet Necatigil'le mektup-
laşmalarını içeren Dar Bir 
Çember İçinde kitabı bunun 
hak edilmiş bir ödül olduğu-
nun ispatıdır âdeta. Mek-
tupların tümü çeviriye bakış 
açısını, onun binbir çehresini 
sunarak bizi kelimelerin kalp 
atışlarını dinlemeye davet 
eder.

Yaratıcılığının ve de-
rinliğinin birçok kelimede 
temayüz edişini anlamak 
sadedinde 8 Eylül 1949'da 
Behçet Necatigil'e "Aziz 
Dostum" hitabıyla gönderdiği 
bir mektubundaki şu pasaja 
bakalım: 

"Senden ayrıldıktan sonra 
Kaynak mecmuası için bir 
iki şiir tercümesine çalıştım. 
Gerçi bunlar pek kuvvetli 
şiirler değil ama elimde mev-
cut Almanca şiirlerin ara-
sından ancak bunları seçtim. 

Tercümeler üzerinde de pek 
öyle çalışmış değilim. Sen 
bir göz gezdirirsin. Tercüme 
bakımından gönderilecek 
gibi olanı yollarsın."

Söylemek gerekir mi 
bilmem bu satırlar çevirinin 
aynı zamanda bir heyecan ve 
keşfetme arzusu içerdiğini 
kanıtlar. Kalabalığın içinde 
bir başınalığın ruh hâline 
ışık tutan Kâmuran Şipal 
Adanalıdır fakat dostlarının 
ve talebelerinin gözünde tam 
bir İstanbul beyefendisidir. 
Onu yakından tanıyanlar 
devam ettiği kahvede sohbet 
ettiği iki arkadaşından mut-
laka bahsederler. Bunlardan 
biri Behçet Necatigil, diğeri 
Sedat Umran'dır. Bir kez 
daha "Çok şey yarım hâlâ/ 
Yazılmadığından" dizeleri-
ni hatırlayıp çeviriyi en iyi 
bilenler listesinde muhkem 
yeri bulunan bu üç insanın 
sohbetlerinden iki çift sözün 
kaydedilmemesine hayıfla-
nırım. 

İnsanlardan çok kelime-
lerle ilişki kuran Kâmuran 
Şipal, İstanbul'da 19 Eylül 
2019'da; Varlık dergisinde 
1949'da çıkan ilk edebî ürünü 
Bir Sonbahar Şiiri'ni hatırla-
tırcasına aramızdan ayrıldı:

"Yine bıraktığın gibi bu 
diyar

 Sen sonbahar şiirlerini 
severdin 

 Yine sonbahar"
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Barın Han 
Hayata Döndü
Türkiye'nin önde gelen hat ve cilt sanatçılarından merhum 
Emin Barın'ın 50 yılı aşkın süre uzun yıllar atölye ve cilt 
evi olarak kullandığı Barın Han, ailesi tarafından yeniden 
kültür ve sanat hayatına kazandırıldı. Emin Barın'ın çalış-
ma odası, çalıştığı kalemler, mürekkepler, hokkalar aynı 
zamanda kişisel çalışmaları ve eskizlerden örneklerin yer 
aldığı atölyesi, kültür merkezi olarak düzenlenen yapıda 
ziyarete açıldı. Restorasyonu tamamlanan Barın Han, "16. 
İstanbul Bienali" paralel etkinliği olarak sanatseverlerle 
buluşan "Atonal 9 Solo" sergisiyle açılış yaptı. Geçmiş ve 
bugün arasında bağ kurmayı amaçlayan  sergide 9 sanatçı-
nın çalışmaları yer aldı.

19 EYLÜL

İstanbul'un 
Bİrleştİrİcİ Yanı

20 EYLÜL

Nâzım'a Yolculuk
Nâzım Hikmet'in yaşamın-
dan kesitler taşıyan ve 63 
yıllık yaşamının bilinmeyen 
yönlerinin izlerini süren 
"Nâzım'a Yolculuk" sergisi, 
Ankara Sanat Galerisi'nde 
sanatseverlerin ziyaretine 
açıldı. Tasarımını Emre 
Senan'ın, proje koordina-
törlüğünü Ruken Kızıler'in 
üstlendiği sergi,  küratör 
Haluk Oral'ın kaleme aldığı 
Nâzım Hikmet'in Yolculuğu 
biyografik eserinden yola 
çıkılarak hazırlandı.

Şilili sanatçı Maria Paz Bascunan'ın 
hazırladığı "Syncretic" adlı solo sergi, 
KRANK Art Gallery'de sanatseverler-
le buluştu. Pusulasız bir yolculuğun 
güncesi olarak adlandırılan sergi,  
Türkiye'de ilk kez sanatseverlerin 
karşısına çıkan sanatçının dördüncü 
solo sergisi oldu. Bascunan, Le Meri-
dien İstanbul Etiler'in içinde bulunan 
galerideki sergide, farklı dokuda ku-
maşlar ve ipler ile bir İstanbul harita-
sı yerleştirmesi yaparak İstanbul'un 
birleştirici özelliğine dikkat çekmek 
istediğini belirtti. 

19 EYLÜL
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Ziyaretçilerine Göbekli-
tepe'yi 3  boyutlu olarak 
keşfetme imkânı sunan 
"Göbeklitepe: The Gathe-
ring" sergisi CerModern'de 
açıldı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca desteklenen 
dijital sergide, ziyaretçi-
ler 12 bin yıl öncesinden 
günümüze, UNESCO Dünya 
Miras Listesi'nde yer alan 
Göbeklitepe'nin göğe yük-
selen taşları altında varoluş 
üzerine sorgulatan bir sergi 
deneyimini yaşadılar. 

Göbeklİtepe'de 
Toplanma

20 EYLÜL

TYB Kudüs'ün Işıkları 
İle aydınlandı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, 2019-2020 
kültür dönemi açılışını Kudüs'ün Işıkları isimli belgesel 
filminin özel gösterimiyle yaptı. Kızlarağası Medresesi'nde 
gerçekleştirilen gösterim öncesinde açıklamalarda bulunan 
TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Kudüs'e dair 
sanat alanında yeteri kadar eser üretilmediğine dikkati 
çekti.  Belgeselin yönetmeni M. Abdülgafur Şahin, senaristi 
Melis Şahin ve yapımcısı Aybala Hilal Yüksel gösterimin 
ardından belgesel fikrinin nasıl ortaya çıktığını, çekimler 
sırasında yaşadıklarını anlattı. Kudüs'ün Işıkları belgeselinin 
dünya prömiyeri 29 Nisan'da ABD'nin Missouri eyaletine 
bağlı St. Louis kentinde yapılırken, Türkiye galası 3 Ma-
yıs'ta İstanbul'da düzenlenmişti.

21 EYLÜL
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22 EYLÜL

KONYA'DA MİSTİK 
MÜZİK FESTİVALİ

20 EYLÜL

İBB yönetİmİnden tepkİ 
çeken İptaller

Türk-İslâm mutasavvıfı ve şairi Mevlana Ce-
laleddin-i Rumi'nin 812. doğum yıl dönümü 
etkinlikleri kapsamında 16. Konya Uluslara-
rası Mistik Müzik Festivali gerçekleştirildi. 
Konya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğünce "Hak âşıklarının gıdası musiki din-
lemektir." mottosuyla düzenlenen festivalin 
açılış konserinde sufi müziğinin önde gelen 
isimlerinden dünyaca ünlü müzisyen ve ney 
virtüözü Ömer Faruk Tekbilek'in müzikse-
verlerle buluştu.

Festivalde ABD, Norveç, Cezayir, Tacikis-
tan ve Yunanistan gibi ülkelerden aralarında 
Huun Huur Tu, Davlatmand Kholov,  Alireza 
Ghorbani, Nassima Chabane, Sokratis Sina-
poulos, Derya Türkan, Jon Georg Balke ve 
Ahmed Ahmedov olduğu pek çok müzisyen 
ve grup sahne aldı. Festival konserlerin yanı 
sıra Tekke Musikisi, Abdal Musikisi, Cami 
Musikisi ve Cemevi Musikisi ustalarının 
kültürel-müzikal katma değeri ile kültür 
ekonomisini yükseltmeyi amaçlayan atölye 
çalışmalarına da ev sahipliği yaptı.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hülya 
Muratlı, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılan basın 
toplantısında Şehir Tiyatroları'nın 2019-2020 programını 
açıkladı. Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuş, Necip Fazıl Kısakü-
rek'in Reis Bey ve İskender Pala'nın Aşk Bir Zamanlar oyun-
larının yeni dönemin repertuvarlarında yer almaması tepki 
çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkan-
lığı bu kararı ekonomik gerekçelerle açıklasa da, repertuvar-
dan kaldırılan oyunların hepsinin muhafazakâr kalemlerden 
çıkması 'sansür' eleştirilerini beraberinde getirdi. Türkiye 
Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde Mavi Kuş, Reis Bey ve Aşk 
Bir Zamanlar (Gazale) oyunlarının İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Şehir Tiyatroları'nın repertuvarından çıkartılmasına 
ilişkin basın toplantısı düzenlendi. TYB İstanbul Şube Baş-
kanı Mahmut Bıyıklı, "Necip Fazıl, İskender Pala ve Mustafa 
Kutlu'nun eserlerinin repertuvardan çıkarılması yerinde bir 
karar olmamıştır, bu kararı reddediyoruz, benimsemiyoruz, 
İstanbullular olarak kınıyoruz." dedi.
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SANAT, "OLALIM" DEYİNCE OLUNABİLEN BİR ALAN DEĞİL.  EĞİTİM, SABIR, GAYRET VE ZAMAN 
GEREKTİREN İNCE UZUN BİR YOL. KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİ TOPLUMLARIN MEDENİYET UF-
KUNU DA TESPİT EDER. MİMARİDEN MÜZİĞE, MUTFAK KÜLTÜRÜNDEN DİLE KADAR...

Kültürel Kangren
Bedir Acar

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB) 2019 seçimleri 

sonrasında, Şehir Tiyatro-
ları'nın başına getirilen yeni 
yönetimin ilk icraatı, Tür-
kiye'nin yaşayan en önemli 
hikâye yazarlarından biri 
olan Mustafa Kutlu'nun 
Mavi Kuş adlı eserine kapıyı 
göstermek oldu.

Aynı şekilde, zaten 
birkaç sezondur sahne yüzü 
gösterilmeyen, Necip Fazıl 
Kısakürek ile İskender Pa-
la'nın eserleri de repertuvara 
alınmadı.

Sol basın (öyle bir basın 
varsa tabi) olayı "sessiz bir 
memnuniyetle" karşılar-
ken kimi medya organları, 
"İstanbul'da 28 Şubat kafası 
hortladı" şeklinde meseleyi 
ele aldı.

Öteden beri "kimlik 
yırtılması" yaşanan ülkemiz 
sanat kurumlarında vuku 
bulan bu tür kısıtlamalar ve 
sansürler, ilk olmadığı gibi 
(görünen o ki) son da olma-
yacak.

Elbette, iş başına ge-
len her siyasi erk, kültürel 
havzanın rüzgârını da yanına 
alarak yelkenlerini doldur-
mak ister.

Bunda bir beis yok. 
Ancak sorun daha temel-

de...

Şairin tarif ettiği üzere, 
"İnsanlar hangi dünyaya ku-
lak kesilmişse öbürüne sağır" 
çizgisine gelindiği zaman, 
durum kangrene dönüşüyor.

Hâl böyle olunca demok-
ratik ve çok sesli kültürel 
havza yerine sığ, çorak bir 
iklim hâkim oluyor.

Oysa farklı toplumsal 
renkler, tüm birikimleriyle 
ülkenin kültürel çıtasını yük-
seltmek için yarışmalı değil 
midir?

Dönüşüm ve Değişim

Sanat ve kültürel alan, 
dönüşmesi ve dönüştürülme-
si vakit alan, meşakkatli ve 
sabır isteyen bir mecradır. 

Siyasal erkler, kendi 
ideolojilerine dönük kültürel 
doku inşa edebilmek için 
çeşitli kurum ve yöntemleri 
devreye sokmuşlardır. 

Ülkemizde, Cumhuri-
yet döneminde toplumsal 
dönüşümü sağlamak için 
ihdas edilen kültür kurumla-
rı (büyük oranda) Batılılaşma 
saplantısıyla hayata geçiril-
diler.

Cumhuriyet dönemi 
devlet mekanizması, top-
lumsal karşılığı 'kimlik krizi' 
dahi olsa, sanatsal kurumları, 
teşvikleri ve yönlendirmeleri    

   
   

 y
or

u
m
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Kültürel Kangren
Bedir Acar

"Batılılaşma ve eskinin pabu-
cunu dama atma" temelinde 
kurgulamıştır. 

Geçmiş ve gelenekle bağ-
ları koparmayı hedefleyen bu 
projeler, kimi zaman halka 
rağmen, halkı terbiye etmek 
pahasına yürütülmüştür. 

Feda edilecekler arasında 
alfabenin değişmesi, kılık 
kıyafet devrimi yetmemiş, 
milleti "adam etme program-
ları"nın bir safhası olarak iş 
müziğe kadar dayanmıştır.

Halkı "geri" ve "ilkel" 
Türk müziğinden kurtarmak 
ve çok sesli Batı müziğini 
sevdirip benimsetmek için 
konservatuvarlar açmak da 
yeterli görülmemiş, daha 
da ileriye gidilerek, Türk 
müziğinin çalınıp söylenmesi 
tamamen yasaklamıştır.

Hiç unutmuyorum, 
1990'lı yıllarda, klasik Türk 
musikisi sanatçısı, bestekâr 
Ruhi Ayangil ile gazete için 
yaptığım söyleşi "Konserva-
tuvarda Bizans oyunları oy-
nanıyor." başlığını taşıyordu. 

Söz konusu söyleşide 
Ayangil, üniversitelerde Türk 
müziği bölümlerine 'ikinci 
sınıf ' muamelesi yapılmasın-
dan şikâyet ediyordu. 

Evet, hâlâ...
D. Mehmet Doğan'ın de-

diği gibi  "Sentetik bir millet 
(ulus) yapmak için kültürel 
muhteva değişikliği şart. 
Din engelse din, dil engelse 
dil, müzik engelse müzik... 
değişecek!"

Tüm bu politikaların 
artçı etkileriyle, Türkiye'de 
aydın cenahta öteden beri bir 
kutuplaşma oldu. Medyada 
da öyle...

Yaşam tarzları, dinî has-
sasiyetleri birbirinden farklı 
kesimler arasında duvarlar 
örüldü. 

Bu duvarlar birbirimizi 
anlamamıza, dinlememize, 
empati yapmamıza engel 
teşkil etti. 

"Batı'nın fen'ini alalım, 
ahlakını almayalım" diyenler 
de oldu, "Eski ne varsa ata-
lım, yeni bir nesil yaratalım" 
diyenler de...

Bu bağlamda Türkiye 
bir kimlik yırtılması yaşadı, 
yaşıyor. 

Kaosa Kalkan Eller

Yakın dönemde, az-biraz 
"Birbirimizi anlayalım, diya-
log kuralım." mırıldanmaları 
başlamıştı ki Gezi süreciyle 
gemi bir kez daha karaya 
oturdu ve herkes kendi "si-
per"ine çekildi.

Ardından gelen o meşum 
darbe girişimi ise mahallele-
ri, ara sokakları, gri alanları 
"tekinsiz" bir yer hâline 
çevirdi. 

Kutuplaşmalar arttı.
Bu kutuplaşmayı iktidar 

aleyhine kullanma gayretinde 
olan muhalefet, her fırsat-
ta, kendilerinden olmayanı 
cezalandırma yolunu tercih 
ederek, plağı başa döndür-
düler.

Yakın zamanda, 15 
Temmuz darbe girişimini al-
kışlayan da oldu, sala okuyan 
müezzini darp eden de... 

Daha dün, merkezi ezan 
sistemine korsan giriş yapa-
rak minarelerden "Çav Bella" 
marşını çalanlar da...

Bana kalırsa, İBB Şehir 
Tiyatroları'nda Mavi Kuş'un 
kanadını budayan el ile 
28 Şubat darbe sürecinde 
başörtülü bir öğrencinin ağ-
zını kapatıp kürsüden zorla 
indiren el arasında akrabalık 
bağı vardır. 
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Aynı şekilde, Adana Film 
Festivali ödül töreninde 
yönetmen Semih Kaplanoğ-
lu'nun uzattığı eli havada bı-
rakan el, uzunca bir süredir 
içimize yerleştirilen kültürel 
emperyalizmin eliyle senkro-
nize hâldedir.

Kiminin eli, kiminin dili 
birlik ve beraberliğimizin 
aleyhine işliyor.

Eski Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürü Selman 
Ada'nın zehirli dilini hatır-
layın.

Devletin imkânlarıyla 
(milletin vergileriyle) yurt dı-
şında okuyup "adam olmuş" 
Selman Ada içinden çıktığı 
toplumu, siyasi tercihlerin-
den ötürü, "cahil çoğunluk" 
olarak tanımlıyor:

"Bunlar plaja gitmez, 
mayo giymez. Tiyatro kültü-
rü olmayan, Batı'yı kavraya-
mamış kasabalılar." 

Örnekler çoğaltılabilir 
ancak hepsi benzer hezeyan-
lar...

Birlik ve bütünlüğümüze 
uzanan bu ellerden ve diller-
den muzdariplere de iki çift 
sözümüz var:

Nasıl ki Osmanlı son 
dönemlerinde bilimi, tekno-
lojiyi ele almakta geciktiyse 
bugünkü muzdariplerimiz 
de Cumhuriyet tarihimiz 
boyunca kültür ve sanat te-
pesini boş bırakarak benzer 
bir hataya düştü.

Evet, devlet eliyle ger-
çekleştirilen kültürel bir 
kurgu vardı ve toplumun bir 
kesimi bu kurgunun dışında 
bırakıldı.

Ancak şu var ki "çembe-
rin dışında bırakılan kesim" 
bu kurguyu lehine döndürme 
konusunda o kadar da istekli 
davranmadı.

Bitirirken...
Sanat, "olalım" deyince 

olunabilen bir alan değil. 
Eğitim, sabır, gayret ve 

zaman gerektiren ince uzun 
bir yol.  

Kültür sanat faaliyetleri 
toplumların medeniyet ufku-
nu da tespit eder. 

Mimariden müziğe, mut-
fak kültüründen dile kadar...

Ülkemizde "Batıcılık" bir 
yerde gelip tıkanmıştır. 

Peki, saadetin kilidini 
açacak anahtarın bizde oldu-
ğuna inanıyorsak ne hazırlı-
ğımız var? 

Bana kalırsa, İBB Şehir 
Tiyatroları'nda Mavi 
Kuş'un kanadını buda-
yan el ile 28 Şubat dar-
be sürecinde başörtülü 
bir öğrencinin ağzını 
kapatıp kürsüden zorla 
indiren el arasında akra-
balık bağı vardır. 
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Altın Koza 
film festivali

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, uzun 
ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 140 eserin, 
250 gösterimle izleyiciyle buluştuğu, Uluslararası Adana 
Altın Koza Film Festivali'nin 26.sı gerçekleştirildi. Festiva-
lin açılış gününde düzenlenen törenle Yaşam Boyu Başarı 
Ödülü, Çinli yönetmen Xie Fei'ye, Orhan Kemal Emek 
Ödülleri de görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ile makyaj 
sanatçısı Derya Ergün'e verildi. 

Film gösterimlerinin yanında 75. Yıl Sanat Galerisinde 
festivalin ilk düzenlendiği günden bu yana hazırlanmış 
çeşitli afişler, fotoğraf ve gazete kupürlerinden oluşan 43 
eserin yer aldığı 50. Yılında Altın Koza Sergisi ziyarete 
açıldı. 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü'ne 
yönetmenliğini Cenk Ertürk'ün yaptığı Nuh Tepesi layık 
görülürken En İyi Yönetmen Ödülü de yine Cantürk'ün 
oldu. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı 
kapanış töreninde  Yaşam Boyu Onur Ödülü Zülfü Livaneli 
ile Zuhal Olcay'a verildi. 

23 EYLÜL

23 EYLÜL

Özgentürk'ten 
Anlamlı Bağış
Yönetmen ve senarist Ali 
Özgentürk, eserlerinin telif 
haklarını Darüşşafaka'ya 
bağışladı. Özgentürk'ün 
telif haklarını bağışladığı 
eserleri arasında At, Su da 
Yanar, Mektup, Beni Sev, 
Kalbin Zamanı, Görünmeyen, 
Yengeç Oyunu, Balalayka adlı 
filme çekilmiş senaryo ve 
hikâyelerinin yanı sıra 70 
adet de filme çekilmemiş 
senaryo ve hikâye mevcut. 
Bu devir ayrıca ünlü se-
naristin yayımlanmış ve 
yayımlanmamış kitaplarını 
da içeriyor.

Sİrene 'ye Ödül
Konservatuvarlı Türk kadın sanatçılardan oluşan çok sesli 
kadın korosu "Sirene", "4. Uluslararası Baltık Koro Yarışma-
sı"nda Seyirci Özel Ödülü'ne layık görüldü. Sirene grubu 
yarışmada besteleri şef Volkan Akkoç'a ait olan Orhan Veli 
Kanık'ın Bedava ve Canan Apak Baysal'ın Şeytan şiirleri 
üzerine yazılan eserler ile yarışmaya özel olarak şef Volkan 
Akkoç tarafından düzenlenen Anadolu'dan Esintiler potpuri-
sini seslendirdi.

22 EYLÜL
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24 EYLÜL

İslÂm'ın 
Bİlİm İnsanları 
Beyaz Perdede
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sinema Genel Müdürlüğü 
ile Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın katkılarıyla Ehli 
Sanat Sinema ve Kültür 
Derneğince düzenlenen 
"Uluslararası Yed-i Velayet 7 
Vilayet Kısa Film Festivali" 
ödül töreni yapıldı. "2019 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" 
dolayısıyla "İslâm'ın Bilim 
İnsanları" temasıyla düzen-
lenen senaryo yarışması 
sonucunda belirlenen ve El 
Cezeri, Kindi, El Zehravi, 
Cabir Bin Hayyan, Kadızade 
Rumi, İbn Heysem ile Abbas 
İbn Firnas'ı konu alan en iyi 
7 senaryo, Bursa'nın tarihî 
mekânlarında film hâline 
getirildi.

Edİrne'de Balkan Ezgİlerİ
Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından Uluslara-
rası Balkan Müzik Festivali'nin ilki Edirne'de düzenlendi. 
Trakya Üniversitesi Konservatuvar Salonu'nda gerçekleşen 
festivalin açılışında, klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve şef 
Orhan Şallıel yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan 
Senfoni Orkestrası konser verdi.

Festival boyunca aralarında Ege'nin iki yakasını bir ara-
ya getiren Cafe Aman, Makedon müzisyen Dzambo Agusev, 
Balkan müziğinin klarnetteki ismi İsmail Lumanovski ve 
Suzan Kardeş'in de aralarında olduğu sanatçılar müzikse-
verlerle buluştu.

25 EYLÜL

25 EYLÜL

La Manchalı 
Yaratıcı Asİlzade Cervantes'in ünlü eseri Don 

Kişot'tan uyarlanan Don 
Kişot'um Ben, yeni sezondaki 
ilk oyunuyla tiyatrosever-
lerin karşısına çıktı. Zorlu 
PSM'de gerçekleştirilen 
Mihail Bulgakov uyarlaması 
iki perdelik oyunun yönet-
men koltuğunda Emrah 
Eren oturdu. Ozan Güven'in 
çılgın Don Kişot'a, Günay 
Karacaoğlu'nun ise silahtarı 
Sanço Panza'ya hayat ver-
diği oyunun müzikleri Can 
Şengün'ün, sahne tasarımı 
Barış Dinçel'in, kostüm ta-
sarımı ise Sadık Kızılağaç'ın 
imzasını taşıdı.
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25 EYLÜL

Nadİde Eserler 
Taksİm'de

Beyoğlu Belediyesi tara-
fından "Beyoğlu'nda Hayat, 
Sanat ve Zanaat" temasıyla 
Beyoğlu Sahaf Festivali'nin 
13'üncüsü düzenlendi. Tür-
kiye'nin dört bir yanından 
50'ye yakın sahafı ağırlayan 
festivalde, nadide yazma 
eserler, tarihe tanıklık etmiş 
kitaplar, orijinal nüshalar, 
plaklar ve afişler de meraklı-
larıyla buluştu. Taksim Mey-
danı'ndaki festival alanında 
hayatını kaybeden Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı 
Ahmet Halûk Dursun'un 
kitaplarının sergilendiği bir 
hatıra alanına da yer verildi. 

26 EYLÜL

Van'da Türkolojİ 
Günlerİ
Van Yüzüncü Yıl Üniversite-
si ev sahipliğinde 8 ülke ve 
54 kurumdan 180 akademis-
yenin katılımıyla "Uluslara-
rası Türkoloji Araştırmaları 
Sempozyumu" düzenlendi. 
Türkoloji etrafında şekille-
nen, farklı bilim dallarındaki 
akademisyenleri, araştır-
macıları ve öğrencileri, 
Türkoloji bilinci etrafında 
bir araya getirmeyi hedef-
leyen sempozyumda Türk 
müziğinin usta yorumcula-
rı, Türk kültürünün önemli 
şahsiyetleri, sanatı ve  tarihi 
konuşuldu.

27 EYLÜL

Göç vİcdanİ 
bİr konudur
Tasarımcı-mimar Zeynep Melek Bulut, "Ötekiler için Sa-
nat ve Mimarlık - Göç" başlıklı sunumuyla "40+1 Tasarım 
Konuşmaları"na konuk oldu. YDK Studio'nun organizas-
yonu olarak kurulan ve GZT'nin medya sponsorluğunda 
yapılan "40+1 Tasarım Konuşmaları" etkinliğinin sekizincisi 
Akademi Beyoğlu'nda gerçekleşti.Etkinliğin konuğu tasa-
rımcı-mimar Zeynep Melek Bulut, İl Göç İdaresi binasına 
yerleştirilen "Göç" konulu enstalasyonunun ortaya çıkış 
hikâyesini anlattı. Eserin Türkiye'nin ve muhtemelen dün-
yanın bir kamu binasına yerleştirilmiş ilk göç enstalasyonu 
olduğunu ifade eden Bulut, göç meselesinin yaşanmadan 
tam olarak bilinemeyeceğini fakat bunun insanların ellerin-
den geldiğince empati ile yaklaşmaları gereken vicdani bir 
konu olduğunu vurguladı. 
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SAHAFLAR SADECE KİTAP ALIP SATMAZLAR. İLGİ ALANINA GÖRE SAHAFLAR ALIP SATTIKLARI 
MALZEMENİN NİTELİĞİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİRLER. KİTAP DIŞINDA ESKİ TEREKELERDEN 
TARİHİMİZLE VE KÜLTÜREL HAYATIMIZLA İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ BELGELER, GÜNLÜKLER, HATIRATLAR 
YAZIŞMALAR VESAİRE ÇIKAR Kİ BUNLAR SAHAFIN ÖNEMLİ TİCARET KALEMLERİNİ OLUŞTURUR.

Sahaflık Nedir, Nereye Gidiyor?
Bahtiyar İstekli

Sahaflığın tarihi, kitabın 
ortaya çıkmasına kadar 

götürülebilir. İnsanların 
kitaplara ulaşmak istemesi 
sahaflığın oluşmasına yol 
açmıştır diyebiliriz. Matbaa 
öncesi dönemlerde kitabın 
ticareti yanında üretim sü-
recinde de rol alan sahaflar, 
matbaayla birlikte yayıncıla-
rın ortaya çıkmasıyla eski ve 
nadir kitapların temini konu-
suna yoğunlaşarak bu alanda 
kendine özgü bir meslek kolu 
oluşturmuşlardır.

Sahaflar ilme, kültüre ve 
eğitime ehemmiyet verilen 
yerlerde hemen ortaya çıkan 
önemli bir meslek gurubudur. 
Tüm dünyada sahaflık her 
milletin, her ülkenin kültür 
hayatının vazgeçilmez bir 
parçasıdır. Hemen hemen 
her ülkenin; yazarlarını, 
bilginlerini, araştırmacıları-
nı destekleyen, onların fikrî 
dünyalarını kitapla besleyen 
kitapçıları veya sahafları ola-
gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin 
ilk yıllarından itibaren ulu 
camiler, medreseler, mektep-
ler etrafında görülen sahaflar 
öğrencilere, hocalara, ilim 
adamlarına ihtiyaçları olan 
kitapları temin ederek bilgi ve 
kültür dünyamızın vazgeçil-
mez bir cüzü olmuşlardır.

Kültürel Hayatımızda 
Sahaflar

Cumhuriyet döneminde 
de sahaflar çok önemli bir 
vazifeyi yerine getirmişler, 
harf inkılabıyla önemini 
kaybeden ve güncelliğini 
yitiren Osmanlıca eserle-
rin ticaretini yaparak talep 
oluşturmuşlar; atılıp, çürü-
yüp yok olmasının önüne 
geçmişlerdir. Günümüzde de 
bu anlamda çok önemli bir 
fonksiyon icra etmektedirler. 
Ellerinde dedelerinden kalma 
Osmanlıca yazılı-basılı eser-
ler bulunan kimseler bunla-
rın muhteviyatını bilmemek-
te, dolayısıyla ellerinde ne 
olduğu hakkında bir fikirleri 
de bulunmamaktadır. Bu tür 
eski eserler için sahaflara 
müracaat edilmekte, sahaf-
lar bunları alarak incele-
yip, konusuna göre tasnif 
etmekte, istifade edebilecek 
olan müşterilerine sunarak 
bir nevi geçmişle günümüz 
arasında kültür aktarımı va-
zifesi görmektedirler. Bu tür 
eserlerin sahaf dükkânların-
da sergilenmesi yeni nesilde 
eski kültüre karşı bir merak 
oluşturmakta, yeni araştır-
macıların ortaya çıkmasına 
yardımcı olmaktadır.   
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Sahafların kültürümüze 
olan hizmetlerini sadece eski 
eserlerin ticaretiyle sınırla-
mak onlara büyük haksızlık 
olur. Bizde savaşlar, yangın-
lar, göçler, harf değişikliği, 
yasaklar vesaire dolayısıyla 
eski eserler büyük oranda 
yok olmuş, günümüze gelen-
lerin çoğu ise sağlığını kay-
betmiştir. Sahaf, çoğu zaman 
bir bodrumdan, tavan arasın-
dan, müştemilattan veya eski 
kömürlüklerden çıkardığı bu 
eserlerin tamir ve tedavi işle-
riyle de uğraşarak onları ye-
niden hayata döndürmekte, 
birkaç yüz sene sonra dahi 
hayatlarını sürdürebilecek-
leri bir hâle getirmektedir. 
Sahaf dükkânına gelen bir 
eser öncelikle tozdan, kirden 
arındırılır; küf, mantar varsa 
temizlenir sonra yırtığı, eksi-
ği varsa yapıştırılıp tamam-
lanır, ardından gerekiyorsa 
ciltçiye verilerek ciltlenir ve 
kullanılabilecek hâle getirilir. 
Eğer bu malzeme afiş, hat, 
berat-ferman gibi kıymetli 
dokümansa sahaf bir restora-
töre vererek restorasyonunu 
yaptırır ve bir anlamda tarihî 
bir eseri kurtarır. Burada 
sahaf, yaptığı işe bağlı olarak 
yan meslek dallarının oluş-
masına ve gelişmesine de ze-
min hazırlamaktadır. Bugün 
sadece sahaflarla çalışan ve 
geçimini bu yolla temin eden 
birçok ciltçi ve kâğıt restora-
törü bulunmaktadır. 

Sahaflar sadece kitap 
alıp satmazlar. İlgi alanına 
göre sahaflar alıp sattıkları 
malzemenin niteliğine göre 
farklılık gösterirler. Kitap 
dışında eski terekelerden 
tarihimizle ve kültürel 
hayatımızla ilgili çok önemli 
belgeler, günlükler, hatıratlar 

yazışmalar vesaire çıkar ki 
bunlar sahafın önemli ticaret 
kalemlerini oluşturur. Bu tür 
malzemelerden yeni eserler 
ortaya çıkar, yeni yayınlar ya-
pılır. Bunların sahaflar eliyle 
ticari malzemeler hâline gel-
mesi atılmasını, yok olmasını 
engellemekte, yeni nesillere 
aktarılmasını sağlamaktadır.

Her sahafın ortak alanı 
kitap olmakla birlikte bugün 
birçok sahaf sadece yeni 
ya da yakın dönemlerde 
basılmış kitapların ikinci 
el satıcısı konumundadır. 
Kimilerince bu sahaflığın 
yozlaşması olarak görülse 
de bu tür sahaflar da top-
lum için önemli bir kültür 
hizmetçisi konumundadır 
zira kitaba bir bütçe ayı-
ramayan dar gelirli okura 
veya öğrencilere piyasadaki 
kitapları yarı fiyatına hatta 
daha düşük bedellere temin 
ederek okumanın toplumda 
yayılmasını kolaylaştırmakta, 
ayrıca okunmuş kitaplardan 
bir katma değer oluştur-
maktadır. Yine mesleğinde 
uzmanlaşmış sahaflar bu 
aşamalardan geçerek ortaya 
çıkmakta, bir anlamda bu tür 
sahaflık mesleğin alt yapısını 
oluşturmaktadır.

Meslekte tecrübe kaza-
nan sahaflar ikinci el kitap 
satıcılığından terfi ederek 
gerçek anlamıyla sahaflık 
yapmaya başlarlar. Peki, 
bu tür sahaflık nedir, nasıl 
çalışırlar, neler alıp satarlar? 
Ben bu sahaflarla arkeologlar 
arasında ciddi bir benzerlik 
olduğunu düşünüyorum. 
Toplum arkeolojik kazı alanı 
olan bir tümülüs gibidir. 
Zaman içinde bu tümülüste 
birikmiş birçok eser gizlidir. 
Dışarıdan bakan birisi onu 

bir toprak parçası olarak 
görür, derinlerinde yatan 
hazineyi fark edemez. İşte 
sahaf; toplumun katmanları 
arasında sıkışıp kalmış nadi-
de eserlerin keşfi, çıkarılması 
ve değerlendirilmesi konu-
larında uzmanlaşmış olan 
kişidir. 

Biz, çok zengin bir 
tarihî coğrafyada yaşıyoruz. 
Anadolu toprakları; Sel-
çuklu, Bizans, Osmanlı gibi 
yakın dönemde neredeyse 
iç içe yaşamış medeniyet-
lerin buluştuğu yerdir. Bu 
medeniyetlerden artakalan 
eserlerden bir kısmına hâlen 
ülkemizde rastlanabilmek-
tedir. Sadece bu coğrafya 
eserleri değil, Anadolu'da 
Endülüs'ten Yemen'e, Orta 
Asya'dan Balkanlara kadar 
ulaşan bir hatta ciddi bir 
eser ve insan akışı olmuştur. 
Bir zamanlar Endülüs'ten 
veya Yemen'den, Kahire'den, 
Semerkant'tan, Buhara'dan 
bir ilim talebesi methini duy-
duğu bir âlim veya şeyhten 
ders almak üzere kitaplarını 
da alarak seyahat ediyor, 
getirdiği kitaplarıyla bura-
larda yerleşip kalabiliyordu. 
Dolayısıyla Anadolu'da hâlen 
İslâm coğrafyasının değişik 
yerlerinden gelme yazma 
eserlere rastlamak mümkün-
dür. Bunun yanında hâlen 
eski ailelerin elinde tevarüs 
yoluyla kıymetli ilim adamla-
rımızın elinden çıkma ve hiç 
bilinmeyen, kütüphanelerde 
nüshası bile olmayan eserler 
bulunabilmektedir. Bu tür 
eserler zaman zaman sahafın 
eline geçmekte, piyasada ta-
lep gören bu eserlerin hâliyle 
bir ticari piyasası oluşmak-
tadır.

Sahaflık Nedir, Nereye Gidiyor?
Bahtiyar İstekli
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Bir Kültür Arkeoloğu 
Olarak Sahaf

 
Yıllar içinde kazandığı 

tecrübeyle bir kültür arke-
oloğu hâline gelen sahafın 
temel ticaret malzemesi 
basılı kitaplardır. Bunlar nasıl 
olsa kütüphanelerde bulunur 
şeyler, oralardan temin edile-
bilir diye düşünmek yanlıştır 
zira basılı kitap ve mecmu-
alarda da oldukça nadir ve 
hatta varlığı bile bilinmeyen 
eserlere tesadüf edilmektedir. 
Osmanlı döneminde impa-
ratorluğun ve dünyanın çok 
değişik bölgelerinde Arap 
harfleriyle Türkçe eserler 
basılmıştır. 19. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren çeşitli 
vilayetlerde vilayet matbaa-
ları kurulmuş ve buralarda 
salnameler dâhil muhtelif 
kitaplar basılmış, mecmu-
alar neşredilmiştir. Kahire, 
Bağdat, Basra, Sana, Mekke, 
Medine, Şam, Halep, Trab-
zon, Konya, İzmir, Selanik, 
Manastır, Saraybosna vesa-
ire Türkçe yayınlar yapılan 
vilayetlerden birkaçı. Yine 
yurt dışında Paris, Cenova, 
Londra, Lozan, Petersburg, 
Bahçesaray, Kazan gibi 
şehirlerde Türkçe kitaplar 
ve mecmualar basılmıştır. 
Bunların çoğu dağılmayıp 
basıldıkları bölgede kaldık-
ları için yok olup gitmiş, kü-
tüphanelere bile girmemiştir. 
Bugün elimizde Osmanlıca 
olarak yayınlanmış kitap 
ve dergilerin katalogları 
bulunmaktadır ama maalesef 
bunlar literatürü tam olarak 
verememektedirler. Bu kata-
loglarda yer almayan birçok 
eser hâlen sahafların eline 
geçebilmekte, yeni keşifler 
yapılmaktadır.

Sahafların yazma ve baskı 
eserler dışında en önemli 
ticaret malzemesini genel 
anlamıyla efemera denilen 
sair kâğıt kalıntılar oluş-
turmaktadır ki bunlar eski 
zamanlarda hayatın her aşa-
masında kullanılan günlük 
yazılı, basılı kültür ürünleri-
dir. Firma-mağaza faturaları, 
makbuzlar, biletler, çekler, 
senetler, mektuplar, diploma-
lar, karneler, paralar, pullar, 
defterler, berat-fermanlar, 
fotoğraflar, kartpostallar, 
kartvizitler, telgraflar, hat 
yazıları bu sınıfta mütalaa 
edilebilecek geniş bir yelpa-
zeyi oluşturmaktadırlar ve bu 
tür kalıntılar sosyal tarih için 
tükenmez bir kaynak oluştu-
rurlar. Bunlardan çok çeşitli 
alanlarda tarih araştırması 
yapılabilmektedir. Örne-
ğin bağış makbuzlarından 
toplumun sosyal dayanışma 
ve ekonominin motivasyonu 
hakkında çıkarımlara gitmek 
mümkündür. Ayrıca bu tür 
malzemeler koleksiyon ma-
teryali olduğundan her ke-
sime ve bütçeye göre kolek-
siyon yapma imkânı sağlar. 
Özellikle erken yaşlarda ve 
daha öğrenciyken koleksiyon 
yapmaya başlayanların tarih 
ve kültürle farklı bir ilişki 
kurdukları görülmektedir. 
Para koleksiyonu yapma-
ya başlayan bir çocuk aynı 
zamanda topladığı paraların 
hangi devirde ne kadar ba-
sıldığını vesaire araştırmaya 
başlar ve bu ileride bir eko-
nomist veya iktisat tarihçisi 
olmasının yolunu açabilir. 
En azından tarihî ve kültürel 
varlıklara karşı bir farkında-
lık, bir ilgi oluşturacaktır... 

Sahafların bir başka özel-
liği de yayıncılara, akademis-

yenlere, araştırmacılara gör-
sel ve tarihî malzeme temin 
etmekteki destekleridir. Ünlü 
şahsiyetlere, tarihî kişilere, 
büyük şairlere, edebiyatçılara 
ait fotoğraf, mektup, defter, 
notlar sahaftan temin edile-
bilen malzemelerdir. Ciddi ve 
önemli çalışmalar sahaf yar-
dımı alınmadan başarılamaz, 
tamamlansa bile eksik olur. 
Terekelerden çıkan mektup-
lar, yayınlanmamış notlar 
vesaire yeni bakış açılarına, 
yeni değerlendirmelere yol 
açar; bazen tarihte doğru bi-
linen bir şeyi yalanlar veya ek 
bilgiler sunar, ufku genişletir. 
Onun içindir ki işi bilen araş-
tırmacılar, tarihçiler sahaf-
larla özel ilişkiler kurmaya, 
ellerine geçecek malzemeler-
den haberdar olabilmeye özel 
önem atfederler.

Sahaflık tarihimizde 
İstanbul'da bir Sahaflar 
Çarşısı vardır ve esnaflarıyla, 
müşterileriyle, orada cereyan 
eden hadiseleriyle dillere 
destandır. Bu çarşı maalesef 
uzun zamandır eski özelliğini 
yitirmiş, sadece turistik veya 
güncel kitapların satıldığı 
bir yer hâline dönüşmüştür. 
Bu çarşıyla ilgili eski neslin 
hasretle yâd ettikleri hatı-
raları kalmıştır geride. Eski 
eserlerde görülen nedret 
yanında çarşının sönmesinin 
en önemli nedeni şehir dina-
miklerinin ve insan trafiğinin 
değişmiş olmasıdır. Değişen 
bu dinamiklere uyum sağla-
yan sahaflar İstanbul'un de-
ğişik bölgelerine yayılmışlar, 
Beyoğlu, Kadıköy, Ortaköy 
gibi merkezlerde yeni çarşı-
lar oluşturarak mesleklerini 
sürdürmeye devam etmek-
tedirler.

Son yıllarda sahaflığı 
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etkileyen en önemli olay 
internetin hayatımıza girmiş 
olmasıdır. Bunun olumlu 
ve olumsuz yanları olmuş, 
sahaflık üzerinde belirgin 
etkilere yol açmıştır. Olum-
suz etkisi olarak toplumda 
kitap okumaya olan ilginin 
azalmasına yol açmasını 
gösterilebiliriz. Sosyal pay-
laşım siteleri artık insanları 
o kadar oyalıyor ki kitap 
okumaya vakit bırakmıyor! 
Buralarda dönen üstünkörü 
bilgiler bir yeterlilik duygusu 
vererek öğrenme duygusunu 
tatmin ediyor, kitap okuma 
ihtiyacını baskılıyor. Bunun 
yanında ansiklopedik bilgiye 
internetten kolayca ulaşıla-
bilir olması kitaba başvurma 
ihtiyacını azaltmaktadır. 
Yine, kitapların dijital olarak 
da yayınlanması, kütüphane-
lerin dijital tarama yapılarak 
internet üzerinden kullanıma 
açılması özellikle kitaplarla 
duygusal bağı olmayan genç 
neslin kitaba yabancılaşması-
na yol açmıştır... 

Bunların yanında inter-
netin hayatımıza girmesi 
ve yaygınlaşması sahaflık 
mesleği için bazı fırsatlar 
da sunmuştur. Bu fırsatların 
başında sahafların artık her 
yerden, her zaman ulaşıla-
bilir hâle gelmiş olmasını 
zikredebiliriz. Her ne kadar 
eski usul sahaflık yapanların 
bazıları bigâne kalsalar da 
internet sayesinde özellikle 
ikinci el kitapçılık yapan 
sahafların raflarında günün 
her saatinde dolaşıp istenilen 
kitabı satın almak mümkün 
hâle gelmiştir. Her ne kadar 
bu, bir sahaf dükkânına girip 
eski şeyleri karıştırmak, ora-
dan sürpriz şeyler yakalamak 
kadar keyifli olmasa da gerek 

sahaf gerekse müşteri açı-
sından önemli bir imkândır. 
Bütün gün dükkân dükkân 
dolaşıp sayısız kitaplar ara-
sında bir şeyler aramaktansa 
artık ilgi alanına göre tarama 
yaparak Türkiye'nin her 
yerindeki sahaftan istenilen 
eseri getirtmek mümkün 
olmaktadır. Bu durum hem 
sahaf hem de müşterisi için 
büyük bir kolaylık sağlamak-
tadır.

Geçmişte sahaflar nasıl 
çarşılar oluşturup meslekle-
rini icra etmişlerse bugün de 
çağın icaplarına uyarak inter-
net üzerinde sanal çarşılarını 
kurmuşlardır. www.nadir-
kitap.com internet sitesi 
Türkiye'nin çok değişik şehir-
lerindeki sahafların bir araya 
geldikleri bir sahaflar çarşısı 
görünümdedir. Bu ortam 
sahaf müşterisine aradığı 
esere sahaflar bazında muka-
yeseli olarak ulaşma imkânı 
sağlarken sahafa da hiçbir 
zaman dükkânına gelemeye-
cek olan müşteriye ulaşma 
imkânı sunmaktadır. Ayrıca, 
sahaf müşterisi az olan veya 
bulunmayan birçok Anadolu 
şehrinde sahaflık yapılması-
nın önü açılmış, buralarda 
sahaf dükkânlarının açılarak 
yaşamasını sağlamıştır. 

Sahaflar tarihin her dö-
neminde var olmuşlar, ilk za-
manlar kitap ticareti yanında 
kitapların çoğaltılmasında da 
rol alırken matbaanın yaygın-
laşmasıyla birlikte piyasada 
bulunmayan nadir kitapların 
temininde uzmanlaşmışlar, 
Cumhuriyet kurulup Dil 
Devrimi yapıldıktan sonra 
da yine âtıl kalmamışlar, eski 
Osmanlıca eserler için bir 
piyasa oluşturarak uzun yıl-
lar bu eserleri yeni nesillere 

ulaştırmışlardır. Günümüzde 
de değişen şartlara uyum 
sağlayarak başarılı bir şekilde 
e-ticaret şekliyle sahaflığı bir 
meslek olarak sürdürmekte-
dirler.        

İnternetin hayatımıza 
girmesi ve yaygınlaşma-
sı sahaflık mesleği için 
bazı fırsatlar da sun-
muştur. Bu fırsatların 
başında sahafların artık 
her yerden, her zaman 
ulaşılabilir hâle gelmiş 
olmasını zikredebiliriz. 
Her ne kadar eski usul 
sahaflık yapanların 
bazıları bigâne kalsalar 
da internet sayesinde 
özellikle ikinci el kitap-
çılık yapan sahafların 
raflarında günün her 
saatinde dolaşıp isteni-
len kitabı satın almak 
mümkün hâle gelmiştir.
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28 EYLÜL

Kayserİ'de bİr 
kültür sanat mahfİlİ
2013'te başlayan restoras-
yonu tamamlanan tarihî 
Kayseri Kalesi, 6 yıl aranın 
ardından kültür ve sanat 
merkezi olarak kapılarını 
ziyaretçilerine açtı. İçeri-
sinde arkeoloji müzesinin 
yanı sıra kütüphane, kon-
ferans salonu, kültür sanat 
faaliyetlerinin yapılacağı 
sosyal alanlar, sanatçılar 
sokağı, sanat galerileri, açık 
oturma alanları, kafeler ve 
seyir alanlarının bulunduğu 
Kayseri Kalesi'nin tanıtım 
töreni, Cumhuriyet Mey-
danı, Büyük Kapı önünde 
gerçekleştirildi.

40 yılın türküsü
Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan tarafın-
dan kurulan Yeni Türkü grubu, 40. yıl özel konserinde 
sevenleriyle buluştu. Grubun, ilk albümlerinden bu yana 
geçen 40 yıllık müzik serüvenindeki unutulmaz şarkılarını 
seslendirdiği konser, Vadi Açıkhava'da gerçekleştirildi. 
Konserde "Maskeli Balo", "Eyvallah", "Açelya", "Yağmurun 
Elleri", "Fırtına", "Vira Vira", "Telli Telli" ve "Başka Türlü 
Birşey" şarkılarının da arasında bulunduğu 30'dan fazla 
eser seslendirildi.

29 EYLÜL

Büyük Hattat 
Özyazıcı'ya Vefa

Klasik Osmanlı hattatla-
rının sonuncusu Mustafa 
Halim Özyazıcı, vefatının 
55. yıl dönümünde mezarı 
başında anıldı. Zeytinbur-
nu Belediye Başkanı Ömer 
Arısoy'un ev sahipliğinde, 
Kozlu Mezarlığı'nda gerçek-
leştirilen anma etkinliğine, 
Cumhurbaşkanlığı Kültür 
Sanat Politikaları Kurulu 
Üyesi hattat Mehmet Özçay, 
İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Coşkun Yılmaz, 
hattat Prof. Dr. Hüsrev Su-
başı ve İstanbul Vali Yardım-
cısı Dr. Hülya Kaya'nın yanı 
sıra kültür sanat dünyasın-
dan birçok isim katıldı.

30 EYLÜL
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Osman Hamdİ Bey 
Eserİne Rekor Ücret

Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey'in "Kur'an 
Okuyan Kız" adlı eseri Londra'daki Bonhams Müzayede 
Evi'nde yapılan açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline 
satıldı. Bonhams'ın "19. Yüzyıl Avrupa, Victoria Dönemi ve 
İngiliz Empresyonist Sanatı" müzayedesinde satılan eserde, 
rahledeki Kur'an-ı Kerim'in önünde diz çökmüş genç bir kız 
resmediliyor. Tuval üzerine yağlıboya olan 41,1X51 santi-
metre ebadındaki eserin, sanat tarihçileri tarafından, genç 
kızın giysisinin detayları ve bulunduğu ortamın renkli ve 
İslâmi tasarımlarla dolu oluşuyla Osman Hamdi Bey'in ken-
dine özgü tarzının belirgin özelliklerini taşıdığı belirtiliyor.

27 EYLÜL



112 ZKS KÜLTÜR SANAT YILLIĞI

30 EYLÜL

Erdal Öz 
Edebİyat Ödülü 
Latİfe Tekİn'İn

Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak 
için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat 
Ödülü'ne Latife Tekin değer bulundu. Seçici Kurul, bu yıl 
12'nci kez düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün, Sevgili 
Arsız Ölüm, Aşk İşaretleri, Sürüklenme, Unutma Bahçesi ve 
Buzdan Kılıçlar gibi birçok esere imza atan Latife Tekin'e 
verilmesini kararlaştırdı.

Ödülün, diri anlatımı ve dil yetisiyle, kırk yılı aşkın 
edebiyat kariyerinin başından beri Türk edebiyatının önde 
gelen isimlerinden biri olan Latife Tekin'e, toplumsal yaşa-
ma eleştirel bakışının yanı sıra kadın ve çevre konularına 
duyarlı romanları için verildiği açıklandı.
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30 EYLÜL

Cumhurbaşkanlığı 
Senfonİ 

Orkestrası'ndan 
Görkemlİ Açılış

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 2019-2020 kon-
ser sezonu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
verilen özel konserle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi 
Emine Erdoğan ile katıldığı açılış konserinin şefi Rengim 
Gökmen, solistleri dünyaca ünlü ikiz piyanistler Güher 
ve Süher Pekinel oldu. Pekinel ikilisi, açılış konserinde, 
Fransız besteci Francis Poulenc'in piyano ve orkestra için 
yazdığı konçertosunu seslendirdi. Çağdaş Türk müziğinin 
en güzel örneklerini veren, ikinci kuşak bestecilerden Ferit 
Tüzün'ün en önemli eserleri arasında kabul edilen "Türk 
Kapriçyosu" da konserin açılış eseri olarak programda yer 
aldı. Devlet Çoksesli Korosu'nun katılımıyla, Gürcistan asıl-
lı Rus bestecisi Alexander Borodin'in bestelediği "Poloveç 
Dansları" ise konserin final eseri oldu. Konserin ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CSO 1'inci Şefi Rengim Gökmen 
ve CSO Müdürü Altan Kalmukoğlu'na 1933 yılına ait İstiklal 
Marşı kaydı bulunan taş plak takdim etti.
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TÜRKİYE'NİN GELECEĞE DÖNÜK KÜLTÜR POLİTİKALARI ÜZERİNE ÇALIŞAN VE METİN ÜRETEN 
ÇEVRELERİN ÖNEMLİ BİR KISMI TÜRK MİLLETİNİN KÜLTÜREL KAYNAKLARI VE DEĞERLERİ 
KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLLER. BU ÇEVRELERİN KÜLTÜR KONUSUNDAKİ GENEL EĞİLİMİ 
YENİ SOSYAL HAREKETLERİN TEMALARINI, BUNLARIN DEĞERLERİNİ VE SON KERTEDE SADECE 
AVRUPALI KÜLTÜREL ÇOĞULCULUĞU/ÇEŞİTLİLİĞİ ÖNE ÇIKARMAK BİÇİMİNDEDİR.

Yeni Gelişmeler Çerçevesinde
Kültür Politikamız
Ömer Arısoy

Türkiye'de hayli geniş bir 
alanı içeren kültür poli-

tikasıyla ilgili olarak öteden 
beri çok çeşitli bağlamlar-
da farklı etki ve etkenlerle 
önemli tartışmaların yaşan-
dığı bilinmektedir. Müze-
ler, görsel sanatlar, sahne 
sanatları, müzik, müzikal 
tiyatro, kültürel miras, somut 
ve somut olmayan kültürel 
mirasın korunması, müşte-
rek kültür, kültürel çeşitlilik, 
insani bilimler gibi her türlü 
kültür ve sanat ögesini içeren 
bir alan söz konusu olunca 
bunlar çok tabii karşılana-
bilir. 

Günümüz gerçeklerini 
de göz önünde bulundura-
rak, kültür-sanat alanındaki 
yaklaşımları zenginleştirmek, 
farklı aktörlerin kültür tartış-
malarına dâhil olma biçim-
lerine bakmak ve geleceğin 
kültür politikalarının yaratım 
sürecine katkıda bulunmak 
için dünyadaki ve Türkiye'de-
ki bazı gelişmelere temas 
etmek elzemdir.

İkinci Dünya Savaşı son-
rasındaki Avrupa'da kültür 
politikaları ve bu alanda 
yürütülen inceleme ve tartış-

maların, Türkiye'de uzun bir 
geçmişe sahip olduğu söyle-
nemez. Buna karşın 1990'lar-
dan itibaren ülkemizde de 
kültür politikaları konusu 
önce kültür çevrelerinde, 
sonra akademik ortamda, 
ardından da resmî kurumlar 
tarafından üzerinde durulan 
belirgin bir çalışma alanı 
hüviyetine kavuştu. Konuya 
bir giriş niteliğinde olması 
hasebiyle sanat ve kültür 
politikası alanındaki düşün-
ce, uygulama ve dönüşüm 
süreçlerini anlamlandırmak 
için öncelikle adı sıklıkla 
anılan, hakkında epeyce yazı-
lıp çizilen çok boyutlu bir 
kavram olan kültür politikası 
kavramının içeriğini yeniden 
düşünmek gerekir. 

Bir Kavramın 
Serencamı

Bir ülkede kültürün 
geliştirilmesi için kültürle 
ilgilenen devlet kuruluşla-
rının ve sivil toplum ku-
rumlarının kültür alanında 
izledikleri siyasetleri içeren 
kültür politikaları kavramı-
nın yaygınlaşması sürecinde    
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Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü'nün 
(UNESCO) önemli bir rolü 
olmuştur. Kültürle eğitimin 
birlikteliğinin mücessem hâli 
diyebileceğimiz kurumun, 
1965-1974 yılları arasında 
genel müdürlüğünü üstlenen 
René Maheu; kültür politika-
larını, İkinci Dünya Sava-
şı'nın akabinde 1948'de kabul 
edilen İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi'nin 27. madde-
sindeki kültür kavramına 
dayandırarak açıklamaktadır. 

Her ülkede kendine 
özgü biçimlerde ortaya 
çıkan kültür politikalarının 
tarihine odaklanan çalışma-
ların temelinde, kültür hakkı 
fikrinin ve bu terkibin genel 
modern kullanımlarının, 
Fransız düşünce hayatında 
İkinci Dünya Savaşı sonra-
sı diye nitelenen dönemde 
belirginleştiği keşfi yatar. 

Aslında günümüzdeki 
kullanımı ile sanata verilen 
desteği içeren kültür poli-
tikası, kültür kavramının 
icadından iki yüz yıl kadar 
önce başlamıştır. Bunu anla-
mak için Fransa'da kraliyet 
mensuplarının çabalarına 
ve girişimlerine bakılabi-
lir.  Zira bu ülkede culture, 
o güne kadar halkın sahip 
olmadığı sanatsal lezzetleri 
ortaya çıkarmak, öğretmek, 
sanata karşı ilgiyi arttırmak 
amacıyla hükûmetin çabala-
rının kolektif unvanı şeklinde 
belirginleşmiştir. Hâl böyle 
olunca kültür politikasının 
mahiyetini anlamaya çalışır-
ken, kültürel hayata erişim ve 
katılım dolayısıyla insanların 
bu haktan yararlanabilme-
leri için birtakım araçların 
sağlanması gerekliliği de 
kendiliğinden ortaya çıkar. 

Kültürü siyaset ve sosyal 
hayatla ilişkilendiren Maheu, 
insanların kültüre erişimleri-
nin diğer bir ifadeyle kültür 
hakkının sağlanması için 
kültür politikasına ihtiyaç 
duyulduğunun farkındaydı. 
Kaldı ki kültür politikası 
kavramının göndermede 
bulunduğu meseleler ancak 
böyle bir bağlam içerisinde 
layıkıyla anlaşılabilir.

Dünyada yaygın bir 
şekilde tartışılan kültür poli-
tikalarına zemin teşkil eden 
UNESCO, kültür politika-
larını önce uzmanların ka-
tıldığı toplantılarda ele aldı, 
sonra da 1970'te Venedik'te 
düzenlenen hükûmetler arası 
bir konferansta gündeme 
getirdi. 

Türkiye'de Kültür 
Politikaları

Hiç şüphesiz kültür alanı; 
siyasi, hukuki, ekonomik 
ve sosyal açıdan yoğun bir 
etkileşim ve hareketliliğin 
yaşandığı ama aynı zaman-
da bakış farklılıklarının öne 
çıktığı mecraların başında 
gelir. Genel olarak devletin 
kültürel alanla münasebetine 
bakıldığında kültür politika-
larında hamilik, monarşik ve 
cumhuriyetçi şeklinde özet-
leyebileceğimiz bir gelişim 
seyri karşımıza çıkar. Geç-
mişten günümüze kültürde 
politika geliştirme ve strateji 
hazırlama sürecinde devletin 
mi yoksa sanatçı, yazar yahut 
kültürel alanın diğer aktör-
lerinin mi belirleyici olması 
gerektiği hususunda sürege-
len bir ikilem söz konusudur. 
Farklı kesimlerin müzake-
relerini yansıtan ve aslında 
kolektif bir süreç şeklinde 
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ele alınması uygun düşen 
kültür politikası metinlerin-
de kültürle ilgili konuşmalar-
da olsun bu husus mutlaka 
gündeme gelmektedir. 

Bu hususu Cumhuriyet 
Türkiyesi'nde kültür politika-
larının tarihsel süreç içeri-
sindeki değişen aktörleri ve 
katılım düzeylerine bakarak 
rahatlıkla tespit edebiliriz. 
Ülkemizde mecburi kültür 
değişmelerinin belirleyici 
olduğu (1923-1950) dönemi-
ni siyasi bölünme ve kutup-
laşma (1950-1980) izlemiş-
tir. Kültür ve sanat temelli 
etkinliklere erişim ve ilginin 
de gündeme geldiği bu ikinci 
dönemin kültür politika-
ları bakımından en önemli 
gelişmelerinden biri de 
Kültür Bakanlığı'nın kurul-
masıdır. Adı pek çok evreden 
geçerek kimi zaman Kültür 
Müsteşarlığı kimi zaman da 
günümüzdeki gibi, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı şeklinde de 
olsa Kültür Bakanlığı kültür 
politikasının ana yönelimleri 
açısından son derece önemli 
katkılar sunmuştur. 

Çok şaşırtıcı olaylarla 
birlikte Türkiye'nin bir kültür 
probleminin bulunduğunun 
müşahede edildiği bu döne-
mi kültür politikaları nokta-i 
nazarından küreselleşme 
sürecinin öne çıktığı 1980 
sonrası dönem takip edecek-
tir. Kültür hakkından kültürel 
haklara ve çeşitliliğe dolayı-
sıyla da çoğulculuğa doğru 
bir dönüşümün yaşandığı bu 
süreçte, devlet sektörünün 
yanı sıra kökleri 1970'lere 
uzanan bağımsız bir kültür 
sanat sektörü de gelişti. Kül-
tür endüstrisi temsilcileri, 
özel şirketler, meslek örgüt-
leri, kâr amacı gütmeyen 

sivil toplum kuruluşlarını 
içeren bu bağımsız sektörler 
çok geniş yelpazede kültürel 
etkinlikler düzenlediler. Bu 
olgunun, kültürün kamunun 
müşterek malı olma özelliği-
ni de ciddi biçimde sarstığı 
ve giderek tümüyle tartışılır 
kıldığını eklemeye gerek yok.

Kültür-sanat alanına yapı-
lan yatırım ve bu alandaki fa-
aliyetlerin ivme kazandığı bu 
dönemde kültür sektöründe 
merkezî yönetimin dışında 
yerel yönetimler, sivil toplum 
kurumları, yayıncılar, der-
nekler, vakıflar alanı canlan-
dırmış ve önemli bir birikim 
oluşturacak kadar görü-
nürlük kazanmıştır. Kültür 
politikaları için bir labora-
tuvar görevi gören ve esasen 
sponsorlukla finanse edilen 
etkinlikler neredeyse kültür 
politikasını belirler duruma 
gelmiştir. Dünyanın pek 
çok ülkesinde ve Türkiye'de 
kültür üretimi ve tüketiminin 
çıktısı olan büyük etkinlikler 
arasında başlıca festivaller 
ve fuarlar son derece önem-
lidir. Eğitsel, sanatsal, sosyal, 
siyasi ve ekonomik tesirleri 
göz ardı edilemeyecek olan 
etkinlikler kültürel alandaki 
kurumsal aktörlerin yapısını 
da köklü bir şekilde dönüş-
türmüştür. Dahası dijitalleş-
menin yol açtığı yeni süreçler 
karşısında kültürün toplumla 
ilişkisine dair fikirler de 
değişiyor.

Türkiye'de kültür po-
litikalarını anlamak ve 
anlamlandırmak için mut-
laka tarihsel bir arka plana 
ihtiyacımız var. Ne var ki, 
Türkiye'nin geleceğe dönük 
kültür politikaları üzerine 
çalışan ve metin üreten çev-
relerin önemli bir kısmı Türk 

Günümüz Türkiye'sin-
de kültür politikasının 
değer, hedef ve pers-
pektifleri üzerine tar-
tışanların birbirlerini 
duymadığı, farklı diller 
konuştukları hatta aslen 
uzlaşmaz kanaatlere 
yöneldikleri izlenimi 
edinilebilir. Bu ise, çağ-
daş kültürel gelişmeleri 
olduğundan daha çok 
önemseme ile geçmiş-
teki kültürel başarılara 
hapsolmanın neticesi-
dir.
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milletinin kültürel kaynakları 
ve değerleri konusunda bilgi 
sahibi değiller. Bu çevrelerin 
kültür konusundaki genel 
eğilimi yeni sosyal hareket-
lerin temalarını, bunların 
değerlerini ve son kertede 
sadece Avrupalı kültürel 
çoğulculuğu/çeşitliliği öne 
çıkarmak biçimindedir. 
Yerli kültüre karşılık gelen 
kültürün içerdiği noktala-
rın hemen her durumda 
tahfif edilmesi de bununla 
bağlantılıdır. Avrupa'da 
öne çıkan kültürel çeşitlilik 
söylemini takip eden 1993 
tarihli Viyana Deklarasyonu 
kültürel haklar kavramı-
nı kültür politikalarında 
belirginleştirdi. Aslında yeni 
kültür politikaları bağlamın-
da tartışma gündemine dâhil 
olan meselelerin boyutları 
akışkan zamanlarda kültürün 
kazandığı yeni anlamları da 
gözler önüne sermektedir. 
Bu politikaların ana yöne-
limlerine dair asıl can alıcı 
husus, kültürel farklılıklara 
duyarlıkla çoğulcu bir anla-
yışı birleştiren bu yaklaşımın 
farklılıkları kültürel haklar 
çerçevesinde politikleştirerek 
millet bağını kuran müş-
terek kültürü çözmeyi öne 
çıkarmasıdır. İlgi ve bilgileri 
kültürel çeşitlilikle sınırlı 
çevrelerin yerleşiklik kaza-
nan tercihleri kültür politi-
kasıyla ilgili tartışmaların yü-
zeysel kalmasını beraberinde 
getiriyor. Oysa bu türden bir 
yaklaşım, Türkiye'nin bu-
günkü ve gelecekteki kültür 
politikasına yön vermek için 
yeterli bir çerçeve sunmak-
tan hayli uzaktır. Bu geçmiş-
ten kopuk kültürel pratikleri 
çoğaltmaktan başka bir işe 
yaramadığı gibi, Türkiye'nin 

kültürel iddiasını da temelsiz 
kılacaktır.  

Türkiye'nin kültür poli-
tikalarını hak ettiği ölçüde 
bihakkın değerlendirebilmek 
için modernleşme sürecinde 
yaşanan kültür sarsıntıla-
rın yol açtığı özel durumu 
dikkate almak gerekir. Aksi 
takdirde söylenecek her şey 
eksik kalacaktır. Çünkü Tür-
kiye, Osmanlı İmparatorluğu 
devrinden başlayan uzun, 
ıstıraplı bir "mecburi kültür 
değişmesi" yolundan geçerek 
bugüne gelmiştir. Başarılı ve 
başarısız yönleri bir tarafa bu 
uzun dönemde aydınlar sevi-
yesinde bir kültür bütünlüğü 
teşekkül etmemiştir. Günü-
müz Türkiye'sinde kültür 
politikasının değer, hedef ve 
perspektifleri üzerine tartı-
şanların birbirlerini duyma-
dığı, farklı diller konuştukları 
hatta aslen uzlaşmaz kana-
atlere yöneldikleri izlenimi 
edinilebilir. Bu ise, çağdaş 
kültürel gelişmeleri olduğun-
dan daha çok önemseme ile 
geçmişteki kültürel başarıla-
ra hapsolmanın neticesidir. 

Türkiye'de kültür politi-
kasının, kültürel çeşitliliği 
öne çıkaranlarla tarihî mirası 
ve geleneksel biçimleri ko-
ruma üzerine yoğunlaşan-
lar arasında gelgit yaşadığı 
söylenebilir. Kazanmaktan 
ziyade yatırımı esas alan 
kültür politikaları bu bakım-
dan önümüzdeki yıllarda çok 
daha önemli hâle gelecektir. 
Şu hâlde kısaca ifade etmek 
gerekirse, Türkiye'nin bü-
tünlüklü bir kültür politi-
kası gelişimi bakımından 
büyük imkânlar sunan yeni 
bir dönemin eşiğindeyiz; 
bunun için kültür politikası 
tartışmasını yukarıdaki ana 

prensipler ışığında tekrardan 
ibaret olmayan boyutlara 
taşımak ve cevap arama süre-
cini birkaç adım daha ileriye 
götürmek gerekmektedir. 
İnanıyorum ki bu sayede 
kültürün iktidarı perçinlene-
cektir.
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Devlet Tİyatroları 
perdelerİnİ açtı

Devlet Tiyatroları, 2019-
2020 sanat sezonunu açarak 
yeni eserleri ve geçen sezon 
oyunlarını seyircilerle 
buluşturdu. Sezonun ilk 
gününde, prömiyeri geçen 
yıl yapılan Ankara Devlet 
Tiyatrosunun Reis Bey 
oyunu, Büyük Tiyatro'da 
sahnelendi. Özer Tunca'nın 
yönettiği oyunu, Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı 
Özgül Özkan Yavuz, Ankara 
Vali yardımcıları Ali Sözen, 
Mustafa Erkayıran, İsmail 
Küreci, Ayhan Özkan ile 
Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürü Mustafa Kurt izledi.

01 EKİM

01 EKİM

KALEMİN BEREKETİ

Albaraka Türk'ün, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 
düzenlediği "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi" Trab-
zon'da açıldı. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan 
Altundağ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar 
Galerisindeki serginin açılışında, kuruldukları günden bu 
yana kültürel değerlerin ve klasik sanatların yaşatılmasına 
yönelik faaliyetler sürdürdüklerini söyledi.

H
at

: E
n

ve
r 

A
b

d
u

ss
el

am
 A

l H
al

av
ân

î
Te

zh
ip

: N
ilü

fe
r 

K
u

rf
ey

z,
 S

el
im

 S
ağ

la
m

02 EKİM

Yunus Nadİ Ödüllerİ 
Sahİplerİnİ Buldu

Bu yıl 74'üncüsü verilen 
Yunus Nadi Ödülleri'nde 
şiir, öykü, roman, sosyal 
bilimler araştırması, karika-
tür ve fotoğraf olmak üzere 
altı dalda dokuz isim ödüle 
değer görüldü. Yarışmanın 
ödül töreni  18 Ekim'de, 
Beşiktaş Belediyesi Mustafa 
Kemal Kültür Merkezi'nde 
yapıldı. Şiir ödülü İlhan'ın 
Paltosu Kanlı kitabıyla Âba 
Müslim Çelik ve Kırgın Karna-
val kitabıyla Hakan Savlı 
arasında paylaştırıldı. Öykü 
ödülü Poz adlı kitabıyla 
Banu Özyürek ve Gülsün, 
Agavni, Zilha adlı kitabıyla 
Tomris Alpay arasında pay-
laştırdı. Roman ödülü Işık 
Ülkesinden adlı romanı ile 
Zeynep Göğüş'e verildi.
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03 EKİM

İzmİr'de 'Picasso'ya 
yoğun İlgİ

İzmir'de dünyaca ünlü 
ressam Pablo Picasso'nun 
eserlerinin yer aldığı sergi 
sanatseverlerden ilgi gö-
rüyor. Arkas Sanat Merke-
zi'nden yapılan açıklamaya 
göre, Akdeniz'e kıyısı olan 
ülkelerdeki önemli kurumla-
rın yer aldığı "Picasso-Médi-
terranée Projesi" kapsamın-
da düzenlenen, 17 Eylül'de 
açılan sergiyi ilk iki haftada 
20 bin kişi ziyaret etti.
Picasso'nun yaşamına nüfuz 
eden gösteri sanatına tut-
kusu çevresinde kurgulanan 
sergide çok yönlü kişiliğiyle 
rengarenk ve farklı bir Pi-
casso tanıtıldı. Açıklamada 
görüşlerine yer verilen Paris 
Picasso Müzesi Müdürü La-
urent Le Bon, "Burada amaç 
yeni bir Picasso sergisi 
yapmak değildi. Bizim için 
önemli olan Picasso'ya ba-
kışı yenilemekti." ifadelerini 
kullandı.

04 EKİM

16. Uluslararası 
Türk Sanatları Kongresİ 

03 EKİM

TURAN ALPTEKİN’E VEDA

Türk sanatlarını dünyayla buluşturan 16. Uluslararası Türk 
Sanatları Kongresi Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Kongreye, ABD, Japonya, Almanya, Hollan-
da, İtalya, Ukrayna, Fransa, Yunanistan, Kanada, Polonya, 
Romanya, İspanya, Lübnan, İngiltere, Pakistan, Kazakistan, 
Mısır ve Rusya'dan araştırmacılar katıldı. Araştırmacılar 
için Türk kültürü ve sanatı alanında bilimsel bir rehber 
niteliği taşıyan ve üç gün süren kongrede toplam 117 bildiri 
sunuldu.

Hocası Ahmet Hamdi 
Tanpınar hakkındaki 
kitaplarıyla tanınan, İrène 
Mélikoff’un eserlerini 
çevirerek Türk edebiyatına 
önemli katkılarda bulunan 
Turan Alptekin 3 Ekim 2019 
Perşembe günü, Ankara’da 
vefat etti. Alptekin’in son 
yazısı Yeni Gelen dergisinin 
Nisan 2019 tarihli sayısında 
yayımlanmıştı.
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04 EKİM

ZKS'de Yenİ Kültür 
Sanat Sezonu Açıldı 

Zeytinburnu Kültür Sanat'ın 2019-2020 kültür sanat sezonu açılışı, ressam Kadir Ablak'ın 
eserlerinden oluşan "Kritik Eşik" resim sergisi ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Top-
luluğu'nun verdiği konserle gerçekleştirildi.

ZKS, yeni kültür sanat sezonu açılışı ile beraber aynı zamanda artık köklü bir gelenek 
hâline gelmiş etkinlikleriyle, ulusal ve uluslararası organizasyonlara yaptığı ev sahipliğiyle 
büyüttüğü tecrübesinin 10. yılına da ulaşmış oldu. Açılış törenine Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Ömer Arısoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Hurşit 
Ziya Taşkent, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Bu yıl bir farklılık olarak kültür merkezimizde Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları sah-

ne açtı. Ekim ayında sergilenecek ilk yetişkin devlet tiyatrosu oyunu ise Reis Bey. Müste-
şarlığımız döneminde sahneye konan Reis Bey'i, bu yıl inşallah Zeytinburnu'muzda tekrar 
sahnelemek istiyoruz. Yeni kültür ve sanat sezonunun hayırlı olmasını diliyorum."

04 EKİM
İstanbul Devlet Modern Folk Müzik 
Topluluğu, sezonun ilk konserini 
verdi.

04 EKİM
Ressam Kadir Ablak'ın "Kritik Eşik" 
isimli sergisi açıldı.

05 EKİM
Nağmedâr'da Hüseyin Süer, Hüseyin 
Avni Özaydın ve Onur Nak "Elhan-ı 
Aşk" isimli bir dinleti gerçekleştirdiler.

Yayıncılık dünyası Zeynep Cemalİ 
Edebİyat Günü'nde bİr araya geldİ
Yıllık yayıncılık konferansı Zeynep Cemali Edebiyat Günü, 
kitaplara ve edebiyata emek verenleri Kadir Has Üniversi-
tesi'nde 9'uncu kez bir araya getirdi. Günışığı Kitaplığı'nın 
2011'den beri düzenlediği konferans, yayıncılığın güncel 
başlıklarına ilişkin özgün içeriğiyle dikkat çekti. Konferan-
sa çok sayıda edebiyatçı, yayıncı, editör, çevirmen, tasarım-
cı, illüstratör, telif ajansı, kitapçı, dağıtımcı, kütüphaneci 
ve akademisyenin yanı sıra, basından, kamu ve sivil toplum 
kuruluşlarından yetkililer katıldı. Edebiyat günü, 6, 7, 8. sı-
nıf öğrencileri için yurt çapında düzenlenen Zeynep Cemali 
Öykü Yarışması 2019 Ödül Töreni'ne de ev sahipliği yaptı. 

05 EKİM



04 EKİM

İstanbul Havalİmanında 
"Varlığın Yenİden İnşası"

Figüratif heykel sanatının ünlü isimlerinden Jorge 
Marin'in "Varlığın Yeniden İnşası" sergisi, İstanbul 
Havalimanında açıldı. Sergide yer alan eserlerdeki insan 
vücutlarının bir araç, kanatların ise vücutları sınırların 
ötesine taşıyan bir unsuru yansıttığı bildirildi.
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova 
Tello da "Meksika için bu kadar büyük ve modern bir 
havalimanında bu etkinliği yapmak onurdur." ifadesini 
kullandı. Büyükelçi Tello, şunları söyledi: "Bu sergi açılışı 
aynı zamanda çok önemli bir detaydır. Çünkü Türk Hava 
Yolları da aynı zamanda İstanbul-Meksika uçuşlarına 
başlamıştır. Bu durum özellikle iki ülke arasında turizm 
ve ticaret açısından pek çok gelişmeye imza atacaktır."
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19. Uluslararası Sapanca 
Şİİr Akşamları

Sakarya Büyükşehir Belediyesince 13 yerli, 3 yabancı 
toplam 16 şairin katılımıyla "19. Uluslararası Sapanca Şiir 
Akşamları" düzenlendi.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı Kültür 
Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, kültür ve 
sanatla iç içe olan kentte önemli bir sezonun başlangıcında 
katılımcılarla olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

Sanatla buluşmanın, insana daha farkı bir kıymet 
verdiğini belirten Nayir, bu coğrafyada acının, sevincin ve 
hüznün bir şiirle anlatılabildiğine dikkati çekti.

08 EKİM

13 EKİM

Kuruluşa Fotoğraflarla 
Tanıklık Etmek
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi, arşivlerindeki fotoğrafları 
Anadolu Ajansı ile paylaştı. Cumhuriyet'in tanığı, medeni-
yetler beşiği Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü 
dolayısıyla paylaşılan fotoğraflarda 1920-1940 yıllarına ait 
anlar yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM önünde 
ve kürsüde konuşma yaparken çekilen fotoğraflarının yanı 
sıra genç Cumhuriyet'in başkentinin en önemli tarihi do-
kularından Birinci Meclis, Evkaf Apartmanı, Ulus Meydanı, 
Ankara Kalesi civarı, Ankara Tren Garı ve Kuğulu Park'tan 
kareler de albümde bulunuyor. 
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10 EKİM

Nobel edebİYAT ÖDÜLÜ 
TartışmaLARA YOL AÇTI

İsveç Akademisi 2018'de Akademi'yi sarsan cinsel taciz 
skandalının ardından duyurusu ertelenen 2018 Nobel Ede-
biyat Ödülü'nün Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'a, 2019 yılı 
ödülünün ise Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verildiğini 
duyurdu. Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden ve 
Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter 
Handke'ye verilmesi beraberinde tartışmaları da getirirken 
komite üyesi Kristoffer Leandoer ve Gun-Britt Sundström 
üyelikten istifa etti.

Leandoer'in, taciz skandallarının ardından gerekli deği-
şikliklerin yapılmadığını öne sürerek istifa ettiği belirtilir-
ken Gun-Britt Sundström verdiği demeçte "Edebiyat Ödülü 
sahipleri belirlenirken işin içine siyaset karıştı. Bu benim 
ideolojim değil." ifadesini kullandı. Handke'nin ödülü dünya 
genelinde protesto edildi.

11 EKİM

Antalya'da 
"Bİrlİkte Okuyoruz"

Bu yıl "Birlikte okuyoruz" 
sloganıyla 10'uncusu düzen-
lenen "Antalya Kitap Fuarı" 
açıldı. Antalya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından dü-
zenlenen fuara, 150 yayınevi 
ve 205 yazar katıldı. Fuarın 
onur konuğu gazeteci, yazar, 
eleştirmen Doğan Hızlan; 
konuşmasında, nerede kitap 
varsa kültürün ve okumanın 
başkentinin orası olduğunu 
ifade etti. Bir de öneride 
bulunan Hızlan, "Turizmin 
yaygın olduğu yerlerde Türk 
yazarların yabancı dile çev-
rilmiş kitapları bulunmalı. 
Bu kitapların olduğu bir 
kütüphane açılmalı." diye 
konuştu.

Srebrenitsa anneleri Peter Handke'ye 
verilen ödülü proteso ederken
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NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLLERİ HER NE KADAR "İNSANLIĞA HİZMET EDENLERİ ÖDÜLLENDİRMEK" 
AMACINI TAŞIDIĞINI İDDİA ETSE DE BAŞTAN BERİ HEP SİYASİ TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE OLA-
GELMİŞTİR.  ŞİMDİYE KADAR ÖDÜL VERİLENLERİN LİSTESİNİ ÜSTÜNKÖRÜ TARADIĞIMIZDA BİLE 
ÖDÜL SAHİPLERİNDEN BİR KISMININ "İNSANLIĞI" DEĞİL ÖZELLİKLE BATI'YI KORUYUP KOLLAYAN 
BİR ÇİZGİDE SEYRETTİĞİNİ RAHATLIKLA SÖYLEME İMKÂNI BULURUZ.

Soykırımı Alkışlayan 
Nobel Ödülü
Gülşen Özer

Romanları, tiyatro oyun-
ları, deneysellikten 

hoşlanan tarzı ve Bosna 
Savaşı sırasında Sırpları 
desteklemesiyle bilinen Peter 
Handke, 2019 Nobel Edebi-
yat Ödülü'nün sahibi oldu. 
Türkçede daha çok Kalecinin 
Penaltı Anındaki Endişesi 
ve Solak Kadın romanlarıyla 
tanınan Handke, Tuna-Sava 
Morova ve Drina'ya Bir Kış 
Yolculuğu kitabında Sırplar-
dan yana olduğunu tartış-
maya mahal bırakmayacak 
şekilde ortaya koymuştu.

Peter Handke, "Oradan 
geçen herhangi biri gibi" 
gezdiği köylere, kasabalara 
ilişkin izlenimlerini kaleme 
aldığı kitabına, içinde şu 
sözlerin yer aldığı bir giriş 
yazacak kadar küstah ve 
cüretkârdır: "Ben aynanın 
arkasına doğru çekiliyordum; 
çıkan her makale, her yorum, 
her analiz ile daha da bilin-
meyen, bu yüzden de araş-
tırılması gereken ya da hiç 
değilse görülmeye değer bir 
ülke olan Sırbistan'a yolculuk 
yapmaya itiliyordum. Ve şim-
di 'Ah, bak işte Sırp yandaşı' 
ya da 'Ah, Yugoslav hayranı!' 

diyen olursa, bundan sonra-
sını okumasa da olur."

Faşizm Savunusu

Tüm dünyanın inkâr 
edemediği bir katliama başka 
bir perspektiften bakması 
için "Kim ne vaat etti acaba?" 
diye düşünmekten alamı-
yor insan kendisini. Bunu 
bile isteye gönüllü yapmış 
olabileceğine insan havsala-
sı almıyor. Ne var ki Nobel 
Edebiyat Ödülü verilen 
Peter Handke, savaş suçlusu 
Slobodan Miloşeviç'in cena-
zesindeki konuşmasıyla da 
bilinir. Onun buradaki nutku 
hatırlandığında siyasi kimliği 
ve Bosna trajedisine bakışı 
biraz daha netlik kazanır. 
"Yugoslavya için Sırplar için, 
Miloşeviç için buradayım!" 
demişti talihsiz konuşmasın-
da kendisi. Savaş esnasında 
da "Sırpları destekliyorsanız 
ayağa kalkın!" çağrısı yapmış, 
üstüne Boşnakların kendi-
lerini öldürüp suçu Sırplara 
attığı gibi siyasal hezeyanları 
ile de ünlenmişti. Dolayısıyla 
kendisine yönelik eleştirileri 
"edebiyat dışı" şeklinde de-   
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ğerlendirmek yazarın politik 
konumunu aklamaya matuf 
bir teşebbüstür. 

Avusturyalı yazar Peter 
Handke'nin sıklıkla "Sırplara 
adaletsizlik" yapıldığını ifade 
etmesi sineye çekilebilecek 
bir söz değil. Zira Bosna'da 
yaşananlar o yılların şahitle-
rinin kalbini titreten, trajik 
sahneler barındırır. Dahası 
bir "gözlem" kitabı olan 
eserinin yazıldığı tarih yani 
43 ay süren Bosna Savaşı'nın 
son yılı; 1995. Bu yılın Tem-
muz'unda 8 bin 372 Boşnak 
öldürülmüş, yüzlerce kadına 
tecavüz edilmişti. Bosna'da 
yaşananlar İkinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra Avrupa'da-
ki en büyük katliam olarak 
kayıtlara geçti. Masum kadın 
ve çocukların öldürüldüğü, 
işkence edildiği trajik sürecin 
sonunda bu cümleyi kurabil-
mek, zalimlerle aynı zihniye-
ti paylaşmak daha da doğ-
rusu onun bir parçası hâline 
gelmektir. Ayrıca Handke'nin 
kitabının herhangi bir yerin-
de Çetnikler'e ilişkin eleştirel 
tek bir cümle kurmaması 
kendisinin Sırp katliamların-
dan rahatsızlık duymadığının 
göstergesidir. 

Peki, o zaman bu ödül 
niçin ona verildi?  D. Meh-
met Doğan, Nobel Edebi-
yat Ödülleri'nin mantığına 
eleştirel bir mercek tutar-
ken mevcut dinamikleri 
üzerinden ödül tezgâhının 
nasıl işlediğini şöyle açıklar: 
"Aslında bunun açıklaması 
zor değil. Zulme uğrayan 
Müslümanlar olduğunda, 
Türkler olduğunda kör ve 
sağır olunuyor hatta "bunlar 
katliam sayılmaz" deniliyor. 
Böyle diyenler de baş tacı 
ediliyor. Bu ödül vesilesiy-

le bunun böyle olduğu bir 
daha ortaya konuldu. Bu 
İslâmofobinin, Türkfobinin 
edebiyat âleminde tahrik ve 
teşviki anlamına gelir. Ödül 
Türkiye'den birine verilse idi, 
eminiz ki yine durum değiş-
meyecek, bu sefer içeriden 
bir İslâm düşmanı ödüllendi-
rilecekti."

Çok  "klişe" bir gözlem 
şeklinde değerlendirilebi-
lir bu açıklama fakat olup 
bitenlere bakıldığında İvo 
Andriç'ten Peter Handke'ye 
dek seçilen isimler üzerinde-
ki gölge bu durumu doğrular 
niteliktedir. Nobel Edebiyat 
Ödülleri her ne kadar "insan-
lığa hizmet edenleri ödüllen-
dirmek" amacını taşıdığını 
iddia etse de baştan beri hep 
siyasi tartışmaların merke-
zinde olagelmiştir.  Şimdiye 
kadar ödül verilenlerin liste-
sini üstünkörü taradığımızda 
bile ödül sahiplerinden bir 
kısmının "insanlığı" değil 
özellikle Batı'yı koruyup kol-
layan bir çizgide seyrettiğini 
rahatlıkla söyleme imkânı 
buluruz. Buna özellikle İslâm 
ülkelerinin kendi içinden 
çıkan ama yine ülkelerini 
aşağılayan isimleri seçtik-
lerini de eklemek gerekir. 
Handke'ye verilen ödülün 
gerekçesi ise şöyle açıklandı: 
"İnsan deneyiminin özgünlü-
ğünü ve sınırlarını dilbilim-
sel ustalıkla araştıran etkili 
yapıtları." 

2019 Nobel Edebiyat 
Ödülü aslında adı cinsel taci-
ze karışan Jean Claude Arna-
ult'a verilecekti. Seçici kurul, 
muhtemelen tepki dozu yük-
sek olur düşüncesiyle Peter 
Handke'ye yöneldi. Bu bütün 
içerisinde tek tutarlı nok-
ta belki de Handke'nin bir 

tacizcinin yerine konumlan-
dırılması. İnsanlık ve adalet 
duygularımıza taciz etmesi 
nedeniyle Nobel Edebiyat 
Ödülü'ne layık görülen ama 
tepkilerden dolayı ertelenen 
tacizci ile aynı konumda 
Handke. Ona verilen ödül, 
dağıtıcıların insanilikten ne 
kadar uzaklaştığını ve edebi-
yatın güç ilişkileriyle bağını 
bir kez daha hatırlattı. Tabiri 
caizse Nobel yetkilileri "yan-
lış anlaşılmak" için elinden 
geleni yapıyor.

Esasında Bosna'daki katli-
am dünyaya duyurulamamış 
olsaydı Batı'nın yaydığı bilgi 
yaygın olsaydı muhtemelen 
Peter Handke'nin psikolo-
jik olarak durduğu yerdeki 
atmosfer ne ise ona uygun 
bir anlatı yazılacaktı. Bugün 
yaşanan katliamın aksini 
iddia etmiyor olmaları da 
aslında katliamın üstünü 
örtemeyecekleri boyutlara 
ulaşmış olmasındandır. Yine 
de hâl böyle iken ve ısrarla 
bu katliamın yarası kanıyor 
iken insanların karşısına çı-
kıp bunu söylemek için güçlü 
bir motivasyona ihtiyaç var. 

Edebiyatın Ötesi

Peter Handke'nin Ben 
Fildişi Kulede Oturuyorum 
kitabındaki gibi yaptığını 
varsaysak bile çığlıkların 
kuleye ulaşması nedeniy-
le özel olarak kulaklarını 
tıkaması gerekirdi ki kendisi 
suç mahalline bizzat gitmiş 
birisi. "Sırbistan'a adalet" 
isteyen  Peter Handke'yi salt 
edebî metinleri üzerinden 
değerlendirmek tıpkı Rado-
van Karadziç'i çocuk edebi-
yatı kitaplarıyla anıp onun 
çocuk katili olduğundan hiç 
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bahsetmemek gibidir. Sadece 
bu bile bizim için Bosna 
meselesiyle ilgili belki de 
tekrar yapmamız gerekip de 
yapmadıklarımızı hatırlatma-
ya vesile olabilir. 

Her yıl Srebrenitsa'dan 
başlayıp Tuzla'da sonlanan 
Marş Mira yürüyüşü hem 
katliam yapanları lanetleme 
hem de hâlen kayıplarının 
kemiklerine ulaşmayı başa-
ran ailelerin cenaze töreni 
yaptıkları bir organizasyon. 
Sırp baskısıyla karşılaşan 
bu yürüyüş, uluslararası 
düzeyde ve yüksek katılımı 
nedeniyle engellenemiyor 
ama sonlandırılma tehditle-
riyle soğuk bir sinir harbi ile 
gerçekleşiyor. Yürüyüş,  Bir-
leşmiş Milletler tarafından 
güvenli ilan edilen Srebre-
nitsa'dan kaçmaya çalışan 15 
bin kişinin dağlardan beş gün 
boyunca yürüyerek kaçmaya 
çalışmasını anmak, onların 
yaşadığı zorluğu anlamayı 
amaçlıyor. Sırp askerlerinin 
kortej çevresindeki baskısı, 
yaşananları hatırlayanlar için 
ensenizde ölümün soğuk 
esintisini hissettirmeye 
yetiyor. Bu yürüyüş sonunda 
ancak 3 bin Boşnak Tuzla'ya 
ulaşmayı başarmıştır. O 
yıllarda Türkiye'nin verdiği 
destek bir vefa gibi geçilen 
köylerde Türk bayrağını 
görüp heyecanla alkışlayan 
Boşnakların haykırışlarıyla 
açığa çıkıyor. 

Boşnak yazar Semezdin 
Mehmedinoviç Saraybosna 
Blues adlı kitabında bir-
kaç akşam önce katilleriyle 
buluşmuş, şakalaşmış bir 
entelektüelin savaş yılla-
rında yaşadıklarını anlatır.  
Karadziç'in Yeşiller Partisi 
döneminde ünlenen renkli 

plastik poşetlerin, mülteci-
lerin birkaç parça eşyalarını 
taşımasıyla ortalıkta oldu-
ğunu anlatırken "Bosna'daki 
savaştan fotoğraflar ve vide-
olar hep bu plastik torbalarla 
doludur, bu zararsız nesne 
trajedinin bir resmine hatta 
âdeta trajedinin metaforu-
na dönüşmüştür." der. Bu 
metafordaki poşetlere hem 
Nobel'i hem de Handke adını 
koyarak tarihin çöplüğüne 
atmak mevcut durumda vic-
dana en yakın eylem olurdu. 
Bu sayede Slavoj Zizek'in 
yıllar önce Nobel'in kaldı-
rılması önerisi anlamlı bir 
çıkış yolu olarak yüksek sesle 
söylenebilir.

Semezdin Mehmedinoviç 
o günler için "Ölüm ista-
tistiki bir bilgi olarak kabul 
edildiğine göre" der. Ne 
hazindir ki çok fazla bir şeyin 
değişmediği dünyada Peter 
Handke'nin istatistikleri bile 
dikkate almadığını görüyo-
ruz. Yine yazarın "Trajedinin 
büyüğü ya da küçüğü olmaz 
trajediler olur. Bazıları da an-
latabilirler. Diğerleri için kal-
bimiz küçüktür. Kalbimizden 
taşarlar." dediği gibi Bosna'da 
yaşanan katliam kalbimizden 
taşan bir trajedidir.

 

Nobel Edebiyat Ödülü 
verilen Peter Handke, 
savaş suçlusu Slobodan 
Miloşeviç'in cenazesin-
deki konuşmasıyla da 
bilinir. Onun buradaki 
konuşması hatırlandı-
ğında siyasi kimliği ve 
Bosna trajedisine bakışı 
biraz daha netlik ka-
zanır. "Yugoslavya için 
Sırplar için, Miloşeviç 
için buradayım!" demiş-
ti talihsiz konuşmasında 
kendisi. 
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10 EKİM
100 Yüze İmza ve Söyleşi programın-
da Samed Karagöz, yazar Ahmet 
Sarı'yı ağırladı. Programda yazarın 
Edebiyat ve Utanç kitabı hakkında 
konuşuldu.

11 EKİM
Prof. Dr. Ali Birinci Dünden Kalanlar 
seminerinde günümüz ve yakın 
tarihe dair anekdotlar paylaştı.

12 EKİM
Nağmedâr'da çello sanatçısı Murat 
Süngü, neyzen Ali Tüfekçi ve gitarist 
Serhan Yasdıman Çalgılar ve Yorum-
lar isminde bir dinleti gerçekleştirdi.

14 EKİM

1. Erzİncan Uluslararası 
Kısa Fİlm Festİvalİ

Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan 
Binali Yıldırım Üniversitesi ve Anadolu Kültür Sanat Mec-
lisi'nin katkılarıyla 14 - 18 Ekim tarihleri arasında gerçek-
leşti. Festival kapsamında belgesel, animasyon ve deneysel 
kategorilerde kısa filmlerin yanı sıra panel, senaryo ve 
sinema atölyeleri, ücretsiz film gösterimleri takipçileriyle 
buluştu.

Avnİ Lİfİj'İ 
Yenİden Keşfetmek

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Sabancı Holding'in katkılarıyla Türk resim 
tarihinde özgün bir yere sahip olan Hüseyin Avni Lifij'in (1886-1927) 15 Ekim 2019-12 Ocak 
2020 tarihleri arasında çok yönlü üretimini yansıtan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Daha 
önce yine Sabancı Holding'in katkıları ile gerçekleşen ve Türkiye sanat tarihinin farklı 
dönemlerine bakan "Feyhaman Duran. İki Dünya Arasında" ve "Selim Turan. Tez-An-
titez-Sentez" sergilerinin devamı niteliğindeki bu sergide, 1914 Kuşağı'nın en yenilikçi 
figürlerinden Hüseyin Avni Lifij'i, uzun zamandır sergilenmemiş başyapıtlarının yanı sıra 
öncü bir eleştirmen, yazar ve fotoğraf sanatçısı olarak yaptığı çalışmalarını da kapsayan 
1000'e yakın yağlıboya resim, etüt, desen, eskiz, poşad, fotoğraf, arşiv malzemesi ve kişisel 
eşyadan oluşan bir seçkiyle temsil etti. Konsepti ve yönetimi müze müdürü Dr. Nazan 
Ölçer'e ait "Avni Lifij. Çağının Yenisi" sergisi, sanatçının kimliğini Türkiye'de ilk kez tüm 
yönleriyle, bütünlüklü olarak değerlendirerek, mensubu olduğu 1914 Kuşağı ve Türkiye 
sanat tarihindeki öncül konumunu aydınlattı.

15 EKİM
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15 EKİM

Cezayİr'de 4 Genç Usta

CSO Çello Quartet, Ceza-
yir'de bu yıl 11'incisi düzen-
lenen Uluslararası Senfoni 
Müzik Festivali kapsamında 
konser verdi. Cumhurbaş-
kanlığı Senfoni Orkestra-
sı'nın yetenekli dört genç 
çellistinin kurduğu grup 
kendi düzenlemelerinden de 
oluşan klasikten tangoya, 
cazdan film müziklerine ve 
tanınmış Türk ezgilerine 
uzanan geniş repertuvarı 
ile Türkiye'nin en renkli ve 
beğenilen gruplarından biri 
olarak öne çıkmıştı.

12 EKİM
Devlet Tiyatroları ZKS sahnesinde 
ilk çocuk oyunu olan Keloğlan ve 
Keleşoğlan'ı sahneledi.

15 EKİM
Prof. Dr. Ömer Türker, İslâm Düşün-
cesi ve Çağdaş Sorunlar semine-
rinde, "Akıl - Vahiy İlişkisi" konusunu 
işledi.

16 EKİM
Ekrem Demirli, Tasavvuf ve Şiir semi-
nerinde, Niyazi Mısrî şiirine giriş mahi-
yetinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Fas asıllı Fransız müzisyen 
Hindi Zahra, Zorlu Perfor-
mans Sanatları Merkezi'nde 
hayranlarıyla buluştu. Yak-
laşık iki saat süren konserde 
Zahra, Oursoul, Imik Si Mik, 
La Luna, The Blues, Silence, 
The Moon is Full ve Set Me 
Free'nin de arasında bulun-
duğu şarkılarını seslendirdi. 
Geleneksel Berberi müziğini 
soul tınılarıyla buluşturan 
müzisyen, şarkılarında 
kendisine eşlik eden hayran-
larından büyük alkış aldı.

16 EKİM

 Hindi Zahra Zorlu'da

Türkiye'de yayımlanan ede-
biyatla ilgili akademik der-
gilerin hemen tamamının 
bu edebiyatın bütün alanla-
rıyla ilgili oluşuna mukabil, 
Yeni Türk Edebiyatı dergisi, 
Tanzimat'tan sonraki Türk 
edebiyatı ile ilgili akademik 
yazılara, vesikalara, kitap ta-
nıtımlarına yer veriyor. Der-
ginin 20. sayısında Mehmet 
Rauf, Halid Ziya Uşaklıgil 
ve Tarık Buğra'nın yanı sıra 
tematik incelemeler önemli 
bir yer tutuyor.

Vesikalar, Yazılar ve Kitabiyat
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OSMANLI YAZMALARINDAN
HİKAYELER

İstanbul Araştırmaları Enstitüsünde, Suna ve İnan Kıraç 
Vakfı El Yazması Koleksiyonu'ndan bir seçkiyle hazırla-
nan "Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler" 
sergisi açıldı. 

Osmanlı tarih algısına yeni katmanlar, yeni aktörler 
ve sesler ekleyebilmek amacıyla açılan sergi; Osmanlı 
yazma eserlerinin genel bileşenleriyle Osmanlı'da farklı 
kültürler ve farklı diller, gündelik hayat gibi temaların 
anlatıldığı iki ana kısımdan oluştu. "Hafıza-i Beşer: 
Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler" sergisinde yer alan 
çok sayıda eser arasında, Van Kalesi'ni beklerken yazma 
kopyalamaya fırsat bulan muhafız İbrahim Ağa ile kendi 
yazmasını düzelten Fransa Sefiri Yirmisekiz Çelebi 
Mehmed Efendi'nin eserleriyle, yazmayı koruması için 
yazılmış "Ya Kebikeç" duası dikkati çekti.

16 EKİM

2. ULUSLARARASI ÇOCUK 
KÜTÜPHANELERİ SEMPOZYUMU 
Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu'nun 2.si 
bu yıl İstanbul'da ''Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi 
Dönem'' temasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Marmara 
Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi iş birliği ile 16-19 Ekim 
2019 tarihlerinde İngiltere, Finlandiya, Norveç, Portekiz, 
İran, Nijerya, Katar ve Bangladeş'ten çok sayıda akade-
misyen, kütüphaneci ve uygulamacı davetlinin katılımıyla 
düzenlendi.

17 EKİM
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17 EKİM

Denİzİ Bİçmek: 
Sİnema, Savaş ve Bosna

Boşnakların varlık mücade-
lesinde Aliya İzzetbegoviç'in 
en yakınlarında, eserleriyle 
mücadelenin kalbinde bu-
lunan Abdulah Sidran, Zey-
tinburnu Kültür ve Sanat 
Merkezinde Türk halkıyla 
buluştu.

"Denizi Biçmek: Sinema, 
Savaş ve Bosna" başlıklı 
seminerde sinema, edebiyat 
ve yakın tarihe dair izle-
nimlerini Türk okurları ve 
sevenleriyle paylaşan şair, 
yazar ve senarist Abdulah 
Sidran, önemli tespitlerde 
bulundu. Sinemanın, şiirden 
ve diğer edebÎ metinlerden 
daha güçlü olduğunu vurgu-
layan Sidran, "Eğer bir film 
güzel oluyorsa, edebiyatla 
ve şiirle ilişkisi iyi olduğu 
içindir." diye konuştu.

17 EKİM

Türk Sanatçılardan 
İtalya'ya Tepkİ

Türk sanatçılar, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Türkiye 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde payla-
şımlar yapan İtalya'nın Napoli kentindeki çağdaş sanatlar 
müzesine tepki olarak bağışladıkları eserlerini çekme 
kararı aldı.

Napoli'deki Casoria Çağdaş Sanat Müzesi'nin 5 Tem-
muz-6 Ekim'de (CAM) düzenlediği sanat festivaline katılan 
ve bu kapsamda eserlerini müzeye bağışlayan 18 Türk 
sanatçı, söz konusu müzenin Facebook'taki hesabından 
Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yapı-
lan paylaşıma tepki gösterdi.

Türk sanatçılar Filiz Hatipoğlu, Mümin Candaş, Sena 
Sengir, Birsen Çeken, Aynur Kaplan, Güzin Arısoy, Zehra 
Sengir, Aslı Özen, Gülay Birben, Orhan Zafer, Nurgül Fe-
rahoğlu, Necati Seydi Ferahoğlu, Mehmet Hacıfettahoğlu, 
Dursun Boran Oran, Seval Sağlam, Nilgün Ayşecik Çevik, 
Mehmet Akif Orçan ve Gültekin Akengin müze yöneticisi 
Antonio Manfredi'ye, müzenin hesabından 12 Ekim'de 
yapılan paylaşım nedeniyle, katıldıkları sanat festivali 
çerçevesinde bağışladıkları eserlerini bu müzeden çekme 
kararı aldıklarını bildirdi.
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17 EKİM

ÖMER FARUK TEKBİLEK BOSNA'DAYDI

Dünyaca ünlü müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Bosna Her-
sek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi.

Yunus Emre Enstitüsünün 10. kuruluş yılı dolayısıyla 
şehrin sembol yapılarından biri olan tarihi Vijecnica Kütüp-
hanesi'nde düzenlenen konsere AK Parti Genel Başkanvekili 
Numan Kurtulmuş da katıldı.

18 EKİM

Ankara Kİtap Fuarı 
2. Kez Açıldı
Bu yıl içinde 2'nci kez 
düzenlenen Ankara Kitap 
Fuarı, ATO Congresium'da 
açıldı. Fuara Rusya konuk 
ülke, İlya Boyasov konuk 
yazar, Beşir Ayvazoğlu ise 
onur yazarı olarak katıldı. 
18-27 Ekim tarihleri arasın-
da düzenlenen fuarda, yak-
laşık 300 yayınevi stant açtı. 
Fuarın onur konuğu Beşir 
Ayvazoğlu açılış konuşma-
sında fuarda bulunmaktan 
duyduğu mutluluğu dile 
getirerek Türkiye'de okur 
sayısının fazla olduğunu, 
bunun da ülkenin geleceği 
için önem teşkil ettiğini 
söyledi.

18 EKİM

7. Boğaziçi 
Fİlm Festİvalİ
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya 
Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, "7. Boğaziçi Film Festi-
vali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü-
nün desteğiyle hayata geçirilen, festivalin açılış programı, 
Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı 83 filmi sinemaseverlerle buluşturan "7. 
Boğaziçi Film Festivali", 25 Ekim'de sona erdi.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı, 
Filipinli yönetmen Brillante Ma Mendoza'ya "Onur Ödülü" 
takdim edildi.

Mendoza, ödül konuşmasında Türk filmleri ve Türk film 
yapımcılarının dünya çapında bir üne sahip olduğuna deği-
nerek "Burada bulunmaktan ve bu onur ödülünü almaktan 
dolayı çok gurur duyuyorum. Dünyanın çok uzak bir 
yerinden ve farklı bir kültüründen buraya geliyorum fakat 
biliyorum ki sinema bizi bir araya getiriyor. Hikâyelerimiz 
bizi bir araya getiriyor. Çünkü sinemanın sanatsal yönü 
insanları bir araya getiriyor." ifadelerini kullandı.
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19 EKİM

Zeytİnburnu'nda Perde 
Reİs Bey  İle Açıldı

Necip Fazıl Kısakürek'in unutulmaz eseri Reis Bey 2019-
2020 kültür ve sanat sezonu kapsamında Zeytinburnu Kül-
tür ve Sanat Merkezinde sahnelendi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatrolarının bu yıl Reis Bey'i sahneden 
kaldırmasının ardından Zeytinburnu Belediyesi oyunun 
sahnelenmesi kararını almıştı. Zeytinburnu Belediye Baş-
kanı Ömer Arısoy, Devlet Tiyatrolarının ilk yetişkin oyunu 
Reis Bey'in Zeytinburnu'nda sahnelenmesinden dolayı çok 
memnun olduğunu ifade etti. Reis Bey oyununun prömiye-
rine vatandaşlardan da yoğun ilgi vardı.

Özer Tunca'nın yönettiği; Osman Nuri Ercan, Çetin 
Zafer Aras, Zafer Güllü ve Selma Bayraktargil gibi tecrübeli 
oyuncuların eserin derinlikli karakterlerini canlandırdığı 
oyun iki perdeden oluşuyor.

20 EKİM

Omar ve Bİz  Varşova'dan 
ödülle döndü

İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan emekli bir ko-
mutanın hikâyesini anlatan Omar ve Biz, dünya prömiyerini 
yaptığı Varşova Film Festivali'nden ödülle döndü. Film ilk 
kez izleyiciyle buluştuğu festivalde, Ekümenik Jüri En İyi 
Film Ödülü'ne layık görüldü.
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18 EKİM

EDEBİYATIN 
BÜYÜK 

EYLEMCİSİNE 
VEDA

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve 
düşünür Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum yazar için başsağlığı 
mesajı yayımladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı pay-
laşımda, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri 
olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet 
olsun." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, payla-
şımında Pakdil ile çekilen fotoğrafına yer verdi.

1934 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Nuri Pakdil, 
ardında onun klas duruşundan ilham alan pek çok öğrenci, 
edebiyat tarihinde yıkılmaz bir anıt olarak yerini alan Ede-
biyat dergisini, çevirilerini, şiir ve nesirlerini; bir tavır ve 
eylem adamı olarak yaşamanın feyzini bıraktı. 

Nuri Pakdil, 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Sanat Büyük Ödülü'ne, 2014'te ise Necip Fazıl Saygı Ödü-
lü'ne layık görülmüştü.
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HAYATINI HAYAL GÜCÜYLE BESLEYEN VE BÜYÜTEN BİR İNSANDIR NURİ PAKDİL; AYNI UFKA BA-
KIYORSANIZ EĞER SİZDEN DE BÖYLESİNE BİR HAYAL GÜCÜ İSTER. HER ZAMAN ELİNİN ULAŞTIĞI 
YERDEN DAHA ÖTESİNE, ÇOK DAHA ÖTESİNE UZANMAYI, ÜTOPYASINI HER ZAMAN DAHA ÇOK, 
DAHA ÇOK BÜYÜTMEYİ EN ZOR KOŞULLARDA BİLE İHMAL ETMEYEN BİR İNSAN/YAZARDIR.

Nuri Pakdil
Hüseyin Su

Nuri Pakdil'in hayatı, 
alışılagelmiş biyografi-

lerin dili ve imkânıyla ifade 
edilemeyecek kadar içerden 
yaşanılmış derin ve saklı 
bir hayattır. Hayatı, sanatı 
ve eserleri klişesiyle yakla-
şılabilecek sadece bir yazar 
değildir o. Bu nedenle böyle 
bir insanın düşüncelerinin 
ve yaşantısının sınırlarını 
genelgeçer tanımlarla, ifa-
delerle anlamaya ve çizmeye 
çalışmanın zorluğunu belki 
de en çok onda görürüz. 
Böyle bakıldığında, rüz-
gârı avuçlayarak tanımaya 
çalışmak gibi bir şeydir böyle 
insanların hayat hikâyesini 
anlamaya çalışmak. Esintisini 
yüzünüzde hissettiğiniz var-
lığı, avucunuzu açtığınızda 
göremezsiniz. Bu nedenle ne 
zaman Nuri Pakdil'den söz 
edilecek olsa onun hayatının 
ve düşüncelerinin çok özel 
bir gramerinin olduğunu ve 
mutlaka bu gramerin göz 
önünde bulundurulması 
gerektiğinin altını çizmeye 
çalışmışımdır. Nuri Pakdil'in 
etkili, sarsıcı cümlelerini 
okuduğunuzda, dillerde do-
laşan menkıbeleri ve tavırla-
rıyla karşılaştığınızda hemen 
çarpılabilirsiniz belki ama o 
özel gramere âşina olmadan 

onun dünyasına, hayatına gi-
rebilmeniz mümkün değildir. 

Bu anlamda kendisi ha-
yatını hayal gücüyle besleyen 
ve büyüten bir insandır Nuri 
Pakdil, aynı ufka bakıyorsa-
nız eğer sizden de böylesine 
bir hayal gücü ister. Her 
zaman elinin ulaştığı yerden 
daha ötesine, çok daha ötesi-
ne uzanmayı, ütopyasını her 
zaman daha çok, daha çok 
büyütmeyi en zor koşullarda 
bile ihmal etmeyen bir insan/
yazardır. Kısa mesafeli dü-
şünmek, küçük çaplı düşlerle 
yetinmek onun için bir tür 
avunmaktır, vazgeçmektir 
yani hayatın ve yazının hak-
kını verememektir. Üç kişiyle 
yürürken bir orduya komuta 
ettiğini, zeytin ekmek yerken 
cennet sofrasında oturdu-
ğunu, çantasında dünyayı 
taşıdığını; emektar daktilo-
sunun, yıllardır giydiği, kol 
ağızları ve yakası eprimiş 
giysilerinin, kirada oturduğu 
evinin, kaldığı otelin hakkını 
veremediğini düşünür. 

Onun için yerleşik sistem 
içinde hiçbir politik veya 
sivil girişim bir "değer" ifade 
etmez, etmedi de. Hepsini 
birer tuzaktan ve kurgudan 
ibaret görür. Örneğin 'hu-
kukun üstünlüğü', 'tarafsız    
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ve bağımsız yargı', 'adaletin 
tecellisi', geç kalan adalet', 
'insan hakları' gibi kavram-
lar ve ifadeler söz konusu 
olamazdı, diline bile almadı 
bunları. Hiçbir zaman 'hak-
kımızı verin' demedi. Toptan 
'hayır!' dedi. 'Ya hep ya hiç!' 
dedi. Her düzeyden herkes 
böyle mülahazalara kolaylık-
la kapılırken hukuk eğitimi 
almış bir insan olarak o, 'ben 
bu yasalarla mı yargılaya-
cağım halkımı?' diye sordu 
ve bir kez bile kullanmadı 
titrini. Greve giden işçilere 
karşı hukuk müşaviri olarak 
çalıştığı kurumu savunmak 
durumunda kalınca istifa 
etti... 

Dikkat bilinci ve sorumlu-
luk duygusu, onun hayatının 
atar ve toplar damarlarıdır. 
Namaz kılarken gözetile-
cek adap ve erkan da yazı 
yazarken ihmal edilmeyecek 
imla kuralları da soğukta ve 
sıcakta nasıl giyinileceği de 
nelerin ne zaman nasıl yeni-
lip içileceği de aynı dikkat bi-
linciyle yaşanılabilirdi. Kendi 
nefsinden ne kadar sorum-
luysa bütünüyle yeryüzünden 
de en az o kadar sorumludur; 
haksızlık ve zulüm ne kadar 
büyükse sorumluluğumuz 
da o kadar büyüktür; so-
rumsuzlukla inançsızlık aynı 
anlama gelir onun lügatinde. 
Öfkesi de inancı kadar büyük 
ve bir yanıyla da merhamete 
açıktır. İnsan ilişkilerinde bir 
tür rahmet dili olarak incelik 
esastır. Öfke duymayan, 
kin besleyemeyen bir insan, 
fıtratına ters düşmüş demek-
tir. İnsan, fıtratına hangi duy-
gular yüklenmişse hepsinin 
hakkını vermekle yükümlü-
dür. Zaman zaman ağırlığını 
hissettiği ve ürktüğü hafıza-

sı, sanki levh-i mahfuzdan 
bir sayfadır: Asla unutmaz; 
unutursa sürekli ihanete 
uğramaya müsait hâle gelir 
insan. İşte bu teyakkuz hâliy-
le yaşar her ânını. Hesabını 
vereceği bir hayatı yaşamak-
la sorumlu olmak demek, 
mutlaka yeryüzü bağlamında 
her ân hesaplaşma bilinciyle 
yaşamak demektir. Ellerine, 
hâllerine tedirginlik, yüzüne 
tik olarak yansıyan huzursuz-
luğu da bütün o sorumluluk, 
dikkat bilinci, incelik, öfke, 
hafıza, teyakkuz, hesaplaş-
ma... hâllerinin toplamının 
ifadesidir; huzursuzdur ve 
herkesin huzurunu kaçırır. 

Kazıyarak inanır! Kazı-
yarak düşünür! Kazıyarak 
yazar! Kazıyarak konuşur! 
Kazıyarak yaşar!.. Üstünkörü 
yaşanan hayat, hayat değildir. 
Kendisini de eğer yanın-
daysanız sizi de yokuşa hep 
sürer, hep yokuşta sınar; düz 
yolda düz yaşamaktan asla 
tatmin olmaz!.. 

Nuri Pakdil'in etki-
li, sarsıcı cümlelerini 
okuduğunuzda, dillerde 
dolaşan menkıbeleri ve 
tavırlarıyla karşılaştığı-
nızda hemen çarpılabi-
lirsiniz belki ama o özel 
gramere aşina olmadan 
onun dünyasına, haya-
tına girebilmeniz müm-
kün değildir.
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AIDA AYAKTA ALKIŞLANDI
Devlet Opera ve Balesinin 
yeni sezondaki iddialı eser-
lerinden Aida, Uluslararası 
Aspendos Opera ve Bale 
Festivali'nden sonra Anka-
ra'da prömiyer yaparak, sa-
natseverlere unutulmaz bir 
gece yaşattı. Aida operası, 3 
bin kişilik ATO Congresium 
Salonu'nda dakikalarca 
ayakta alkışlandı. İtalyan 
rejisör Vincenzo Grisostomi 
Travaglini'nin sahneye koy-
duğu eserde, orkestrayı Şef 
Can Okan yönetti.

17 EKİM
"Düşünce Tarihi" konusunun işlendiği 
Kavramların İzinde söyleşisinde Asım 
Öz, Kurtuluş Kayalı'yı konuk etti.

19 EKİM
Hanende Taner Yalçın, neyzen 
Hüseyin Özkılıç ve kanun sanatçısı 
Onur Cicin, Klasikler isimli bir dinleti 
gerçekleştirdi.

22 EKİM
Ali Ayçil, Şiirle Gelenler seminerinde, 
"Şiirde Kültür ve Doğa: Metin Eloğlu 
ile Cahit Zarifoğlu Arasında Bir Kıyas" 
konusunu işledi.

20 EKİM

"İstanbul Hanımefendİsİ"nden 
Rekor
Osman Hamdi Bey'in ünlü 
eseri "İstanbul Hanımefen-
disi", Viyana'daki Dorot-
heum Sanat Galerisi'ndeki 
müzayede salonunda açık 
artırmayla satışa sunuldu. 
Eserin açık artırması, 1 
milyon 100 bin avro ham 
bedelle başlatıldı. Müza-
yedeye telefonla bağlanan 
ve kimliği açıklanmayan 
sanatsever tarafından tablo, 
1 milyon 500 bin avro (yak-
laşık 9 milyon 750 bin lira) 
yalın bedelle satın alındı. 
Sanat galerisinin basın söz-
cüsü Doris Krumpl, yaptığı 
açıklamada, Osman Hamdi 
Bey'in tablosunun "2019'da 
satılan en pahalı eser" oldu-
ğunu ifade etti.

23 EKİM
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24 EKİM
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği 
Topluluğu, verdiği konserde Zeytin-
burnu halkıyla buluştu.

25 EKİM
"Edebiyat ve Metafizik" konusunun 
işlendiği Edebiyat Ne Söyler? söyle-
şisinde Cemal Şakar, Ömer Lekesiz'i 
konuk etti.

24 EKİM

7. İstanbulensis 
Şİİr Festİvalİ

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslarara-
sı İstanbulensis Şiir Festivali, Türkiye'den ve yurt dışından 
şairlerin katılımıyla başladı. Bu yıl "Balkan Esintileri" 
temasıyla düzenlenen festivale Cemalettin Latiç, Leyla 
Şerif Emin, Hayat Memiş, Jolanda Lila Tusku, Milica Lilic, 
Cengizhan Orakçı, Şadiye Kılıç, Mehmet Özger, Selim Sina 
Berk ve Ali Sali gibi yerli ve yabancı pek çok şairin katıldı. 2 
gün süren festival, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yer-
leşkesi'nde şiir dinletileri ve 3 Hisar konserinin yer aldığı 
kapanış programıyla sona erdi.

Son yıllarda çeşitli açılardan incelenen polisiyenin edebî 
bir tür şeklinde kabul görmesi uzun süren tartışmaların 
sonucunda gerçekleşti.  Bununla beraber polisiye roman-
ları, hikâyeleri edebî mi değil mi diye düşünmeden keyifle 
okuyan geniş bir okur kesimi var. Araştırmalar son yıllarda 
polisiyeye ilginin gittikçe arttığını gösteriyor. Teorik tartış-
malardan süreli yayınlara uzanan bir hattan bahsedilebilir 
hatta Türk polisiye edebiyatının "klasiklerine" yeniden 
dönüş söz konusu.  Ocak 2016'da ilk sayısıyla okurların kar-
şısına çıkan 221B dergisi, adını Sherlock Holmes'ün Lond-
ra'daki evinden alıyor: 221 Baker Street.  Dergide yazılar, 
polisiye edebiyat üzerine tartışma yaratacak tezlerin öne 
sürüldüğü; polisiye çizgi romandan dizi/film eleştirilerine, 
röportajlara, sahafiye kitaplardan polisiye hikâyelere uza-
nan hayli geniş bir çerçevede.

edebİyatta POLİSİYE rüzgârı 
DEVAM EDİYOR
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26 EKİM

Altın Portakal 
Fİlm Festİvalİ'NE 
BOZKIR  DAMGASI
Türkiye'nin en köklü film 
festivallerinin başında gelen 
Antalya Altın Portakal Film 
Festivali'nin 56.sı 26 Ekim 
– 1 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Geleneksel 
kortej geçişiyle başlayan 
festivalin açılış gecesinde 
Türk sinemasının emektar 
oyuncuları Selma Güneri ve 
Ahmet Mekin'e Onur Ödül-
leri verildi. İki yıl aradan 
sonra yeniden başlatılan 
Ulusal Yarışmalar kapsa-
mında  50 filmin başvuru 
yaptığı Ulusal Uzun Metraj 
Film Yarışması'nda 8'i ilk 
kez Türk izleyicisiyle bulu-
şan 10 film yarıştı. Filmler, 
başkanlığını yönetmen Zeki 
Demirkubuz'un yaptığı ve 
görüntü yönetmeni Emre 
Erkmen, yazar ve senarist 
Latife Tekin, oyuncu ve se-
narist Mert Fırat ile oyuncu 
ve yapımcı Şebnem Bozok-
lu'dan oluşan Ulusal Uzun 
Metraj Film Yarışması Jürisi 
tarafından değerlendirildi. 

Festivalin Dünya 
Sineması bölümünde, Can-

nes'dan Venedik'e, Sundan-
ce'ten Toronto'ya, dünyanın 
önemli festivallerinde 
büyük ilgi görmüş 10 film, 
Antalya'da ilk kez sinemase-
verlerle buluştu. Festivalin 
en büyük sürprizi ise tiyatro 
ve sinema yönetmeni 
Muhsin Ertuğrul'un kayıp 
olduğu sanılan 1927 yapımı 
sessiz filmi Tamilla'nın özel 
gösterimi oldu. Ödüllerin 
dağıtıldığı festivalin kapanış 
gecesine En İyi Film ve En 
İyi Yönetmen dahil 10 ödüle 
birden layık görülen Ali 
Özel'imzalı Bozkır damgası-
nı vurdu. 
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30 EKİM

Eskİ Kökler 
Yenİ Yapraklar

İranlı şarkıcılar Mahsa ve 
Marjan Vahdat, İstanbul'da 
hayranlarıyla bir araya 
geldi. Üsküdar Belediyesinin 
düzenlediği "Eski Kökler 
Yeni Yapraklar" konserinde 
Vahdat kardeşler, müzisyen 
Coşkun Karademir ile sahne 
aldı. Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezinde gerçek-
leştirilen konsere müzikse-
verler yoğun ilgi gösterdi.

30 EKİM

Attİla İlhan 
Ödüllerİ Açıklandı

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfının verdiği "2019 
Attila İlhan Edebiyat Ödülleri"nin kazananları belli oldu.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle gerçek-
leştirilen etkinlikte, roman türündeki ödül, Yara Bende ese-
riyle Abdullah Ataşçı ve Umudun Rengi adlı eseriyle Murat 
Özsan'ın oldu.

Tuğrul Keskin'in, Kavil kitabıyla şiir ödülüne layık görül-
düğü etkinlikte, Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim kitabıyla 
Anıl Can Uğuz "İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü"nü, 
Vera kitabıyla Talha Kuru "İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik 
Ödülü"nü kazandı.



142 ZKS KÜLTÜR SANAT YILLIĞI

29 EKİM

Mİllî Mücadele'nİn 100. 
Yılında İstİklal
İş Bankası Müzesi'nde açılan "Millî Mücadelenin 100. 
Yılında İstiklal" sergisi, Cumhuriyet Bayramı'nda yoğun 
ilgi gördü. Milli Mücadele’yi 1,000'e yakın belge, fotoğraf, 
film ve objeyle anlatan sergi, “On Yıllık Savaş”, “Mütareke 
ve İşgal”, “Direniş ve Kuvayı Milliye”, “Düzenli Ordu ve Sathı 
Müdafaa”, “Hukuk ve Taarruz” ve “İstiklal ve Cumhuriyet” 
olmak üzere altı bölümde söz konusu bilgi ve belgeleri 
ziyaretçilere aktardı. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya 
göre, Eminönü'ndeki müze, binlerce kişi tarafından ziyaret 
edildi. 
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Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Taşkent'in, her ay kültür ve sanat üzerine düşünen sanatçıları 
konuk ederek, sanatımızın gelenekten geleceğe doğru giden yolculuğunu irdelediği "Gele-
nekselden Çağdaşa" söyleşi dizisinin ilk konuğu, Neyzen Doç. Dr. Süleyman Erguner oldu.

Müziğin mahiyeti itibarıyla çeşitli ilimler ile olan irtibatını ve bu irtibatlar bağlamında, 
müziğin sanat geleneğimiz içinde durduğu yer kadar ilmî geleneğimiz içinde de sahip 
olduğu ehemmiyete vurgu yapan Erguner düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Müzik ma-
tematiktir ama matematik müzik değildir. Farabi'nin kitabını hıfzetmeden, bir müzikolog 
olunabileceğini düşünemiyorum. Ben kendi tezimde Farabi'nin eserinden çok istifade 
ettim. Eski dönemde âlim olmak için üç dalda üstâd-ı azam olmak gerekiyordu. Biri felsefe, 
biri ilm-i fen, bir de musikî. Farabi öyle, İbn Sina böyle."

Mevlevîlik kültürü ve tasavvufun mûsikî ile olan bağlantısına ve neyzen olma sürecinde 
tasavvuf î terbiyenin önemine değinen Erguner, konuşmasında, "Tasavvuf dediğimizde 
musikî öne çıkıyor ama tasavvufun bir terbiyesi var. Bunu da işin içine koymamız lazım. 
İlk önce bu olacak ve neyzen o terbiye içinde yetişecek." ifadelerine yer verdi.

31 EKİM

"Müzİk Matematİktir, 
Ama Matematİk Müzİk Değİldİr"

26 EKİM
Hanende Fatih Demir, neyzen Fatih 
Yıldız, kanun sanatçısı Onur Nak ve 
tanburi Ekrem Pehlivanoğlu "Devran 
İlâhileri" isimli bir dinleti gerçekleş-
tirdi.

25 EKİM
Devlet Tiyatroları ZKS'de, Bir Nefes 
Dede Korkut oyununu sahneledi.
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ÖNCEDEN DOĞRUDAN MADDİ KÂR GÖZETMEDEN BİRTAKIM İDEOLOJİK, KÜLTÜREL VE SİYASİ 
SAİKLERLE YER YER ÜSTÜNKÖRÜ ÇEVRİLEN ESERLERİN DAHA NİTELİKLİ TERCÜMELERİNİN YA-
YINLANMASININ YANI SIRA, HANDİYSE KÜRESEL BİR KÖYDE YAŞIYOR OLMANIN BİR DOĞURGUSU 
OLARAK DA DÜŞÜNÜLEBİLECEK BİR ŞEKİLDE ÇEVRİLEN ESERLERİN ORİJİNAL DİLDE GÖRÜLME-
SİNİN ÜSTÜNDEN ÇOK ZAMAN GEÇMEDEN TÜRKÇE'YE KAZANDIRILDIĞI GÖRÜLEBİLMEKTEDİR.

Felsefe Yayıncılığında 
Dikkate Değer Gelişmeler
Murat Güzel

Öteden beri özgün bir 
felsefe ve düşünce 

geleneğini haiz olmadığından 
yakınılan Türkiye'de felsefe 
yayıncılığının teliften çok 
tercüme eserlere yaslanmış 
olmasında garipsenecek bir 
durum yoktur. Öncelikle 
tercüme edilecek eserler 
için ödenecek telif ücreti-
nin dövize endeksli olması, 
özgün bir felsefe geleneği 
ve vasatına sahip olmadığı 
düşünülen ülkede neredeyse 
tüm modern-
leşme sürecini kuşatacak 
ölçüde yaşanan dil karma-
şası dolayısıyla kavramsal 
kesinlikler üzerinde yükselen 
felsefe alanında çevrilecek ki-
taptaki kavramları Türkçeye 
aktarmada yaşanan güçlük-
ler ve bundan dolayı daima 
yetkin mütercimlerle çalışma 
zorunluluğu, felsefenin 
diğer disiplinler ve edebiyata 
nazaran Türk okuyucuları 
arasında son derece kısıtlı bir 
muhatap kitlesinin bulunuşu 
gibi sebeplerle birçok büyük 
yayınevi felsefe alanında 
faaliyet göstermekten çekin-
mişlerdir. 

Felsefe Yayıncılığının 
Yükselişi

Felsefe alanında kitap ya-
hut dergi yayıncılığını zorlaş-
tıran bu durumu aşmak için 
bazı yayınevlerinin başvur-
duğu çeşitli yollar arasında 
belki de en ilginci sayılmasa 
da felsefenin aynı zamanda 
felsefe tarihi olduğu bilinciy-
le başta Platon'un Diyalog-
lar'ı olmak üzere Aristoteles, 
Descartes, Leibniz, Locke, 
J. S. Mill gibi isimlere ait 
klasikleşmiş eserlerin ya tek-
rar baskı yoluyla yahut yeni 
tercümelerle yayınlanması 
geldi. Böylelikle yayınevi 
kitabın satış tirajı noktasın-
da yaşanabilecek sıkıntıyı 
doğrudan aşmış da sayılabil-
di. Felsefe klasiklerine büyük 
yayınevlerinin kitap listesin-
de daha sık rastlanmasının 
sebebi de bu. Yine de felsefe 
alanında yayın yapan daha 
küçük yayınevlerinin de telif 
ücreti baskısından kaçınabil-
mek amacıyla Yunan, Fransız 
ve Alman felsefelerinden 
yapılan tercümelere ağırlık 
verdiği görüldü.
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Ancak özellikle son on 
yılda bu durumun yavaş 
yavaş değişmeye başladığı da 
fark edilmektedir. Dergâh, 
Alfa, Ötüken vb. görece di-
ğerleri arasında daha büyük 
addedebileceğimiz yayı-
nevlerinin de felsefe dizisi 
oluşturmaya başladıklarını 
müşahede ediyoruz. Sözgeli-
mi "Türk milliyetçiliği" pers-
pektifiyle yayıncılık yapan 
Ötüken  Neşriyat'ın Arthur 
Schopenhauer yayınlama-
ya başlaması eskisi kadar 
şaşırtıcı bulunmamaktadır. 
Dergâh Yayınları da ünlü 
Alman filozof Martin Heide-
gger'in kitaplarını "Heidegger 
Kitaplığı" adıyla yayınlamaya 
başlamıştır. 

Önceden doğrudan 
maddi kâr gözetmeden 
birtakım ideolojik, kültürel 
ve siyasi saiklerle yer yer 
üstünkörü çevrilen eserlerin 
daha nitelikli tercümelerinin 
yayınlanmasının yanı sıra, 
handiyse küresel bir köyde 
yaşıyor olmanın bir doğurgu-
su olarak da düşünülebilecek 
bir şekilde çevrilen eserlerin 
orijinal dilde görülmesinin 
üstünden çok zaman geçme-
den Türkçeye kazandırıldığı 
da görülebilmektedir. Yine de 
telif ücretlerindeki yükseklik 
sebebiyle bu ücreti gerektir-
meyen, ilk yayımı itibariyle 
telif hakkı anonimleşmiş 
eserlere ağırlık verilmekte-
dir, eğer çevrilecek eser ilk 
yayıncısına telif ödemeyi 
gerektiriyorsa Fransız Kültür 
Merkezi, Goethe Instute, 
British Council gibi eserin 
ilk yayınlandığı ülkenin 
Türkiye'deki kültür komiser-
liklerinden alınan desteklerle 
tercümenin gerçekleştirildiği 
bir döneme girilmiştir. Bu 

türden desteklerle sadece 
felsefe alanında değil, diğer 
birçok disiplinde de eser 
yayınlayanların başında da 
Metis, Ayrıntı, İletişim gibi 
sol yönelimli yayınevlerinin 
gelmesi dikkat çekicidir. 
Özellikle bu yayınevlerinin 
çağdaş Fransız ve Alman fel-
sefelerinin yanısıra Antonio 
Negri, Giorgio Agamben gibi 
İtalyan, Kojin Karatani gibi 
Japon, Nicos Poulantzas gibi 
Yunan ve genelde Avrupa 
solu üzerinde etkin felsefeci-
lere de yer verdikleri bilin-
mektedir. Monokl, Otonom, 
Norgunk gibi yayınevlerinde 
ise bilhassa çağdaş Fransız 
felsefesinde etkili olmuş Gil-
les Deleuze, Michel Foucault, 
Alain Badiou, Jean-Luc Nan-
cy gibi isimlere yer verildi.

Katedilen Mesafe

Batı felsefesinden yapı-
lan bu tercümelerle birlikte 
klasik İslâm felsefesinin 
temel metinleri ile Osmanlı 
dönemine ait felsefe çalışma-
larının yayımı da son 10 yılda 
göz ardı edilemeyecek bir 
hacme ulaştı. Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu eliyle devlet 
sektörünün yanısıra İnsan, 
Klasik ve Litera gibi yayınev-
leri başta olmak üzere muha-
fazakâr yönelimli yayınevleri 
bu gelişmede önemli bir rol 
oynadı. El Kindi, Farabi, İbn 
Sina, Şehristani'nin yanısıra 
birçok Osmanlı müellifinin 
konuyla felsefeye dair kitap-
ları yayınlandı. Hemen bütün 
yayınevlerinin bir şekilde bir 
felsefe dizisi oluşturmaya ça-
lıştığı günümüzde yukarıda 
ana hatlarını belirlemeye ça-
lıştığımız minvalde Tanzimat 
sonrası Osmanlı Devleti'nde 

etkili hâle gelmeye yüz tutan 
felsefe çalışmalarını günü-
müze kazandırmak amacıyla 
Çizgi Kitabevi Yayınları'nın 
Prof. Dr. Ali Utku editör-
lüğünde başlattığı Osmanlı 
Felsefe Çalışmaları'nın da 65 
cilt tutan bir hacme ulaşarak 
görmezden gelinemeyecek 
bir öneme kavuştuğu söyle-
nebilir. 

Tercüme çalışmalarının 
ağırlık kazandığı bu süreçte 
Spinoza, Nietzsche, Kant, 
Hegel, Bergson gibi isimle-
rin hemen bütün kitapları 
Türkçeye kazandırılırken 
doğrudan telif eserler kaleme 
alan Teoman Duralı, İhsan 
Fazlıoğlu, Ömer Türker, 
Duygu Türk, Eylem Canas-
lan, Özkan Gözel, Ahmet 
Demirhan gibi müelliflerin 
de Türkiye'deki felsefe yayın-
cılığına önemli ölçüde katkı 
sağladı.

Yayınlanan kitaplarda 
isimler bazında karşılaş-
tığımız bu çeşitliliğe etik, 
metafizik, epistemoloji, siya-
set, hukuk gibi farklı felsefe 
dallarına da denk gelinmesi-
nin de sürpriz sayılmaması 
lazımdır. Son on yılda Türk 
toplumunda yaşanan bu 
felsefe merakına bir cevap 
olarak felsefe yayıncılığının 
kat ettiği mesafenin büyüklü-
ğü umut vericidir.
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YAKIN ZAMANA KADAR DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE UZUN BİR BÜROKRATİK SÜREÇTEN 
GEÇEREK BASILAN BU KİTAPLAR, PİYASA KOŞULLARI İÇİNDE DAĞITILAMADI, AKADEMİNİN 
DAR ÇEVRESİ İÇİNDE KALARAK, GENEL OKURA, ÜNİVERSİTE DIŞINDAKİ ENTELEKTÜELLERE, 
FARKLI ÇEVRELERE VE ONDAN DA ÖNEMLİSİ ULUSLARARASI AKADEMİK YAYINCILIK DÜN-
YASINA ULAŞAMADI. AYRICA BASILAN ÇALIŞMALARIN BİR KISMI DA DEĞİŞİK BASKILARDAN 
DOLAYI ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ BİLİMSEL DÜŞÜNCELERİ YANSITMAKTAN UZAK KALDI.

Türkiye'de Üniversite Yayıncılığı
ve Geleceği
Fahri Aral

   
   

   
 p

er
sp

ek
ti

f

Türkiye'de üniversite 
yayıncılığının tarihi 

Darülfünun'un kurulmasıyla 
başlar. Osmanlı Devleti'nde 
Darülfünun için arayışlar ise 
19. yüzyılın ikinci yarısında 
art arda gelen birkaç giri-
şimle sürdürüldü. 1863'te 
Çemberlitaş'ta bir binada 
başlayan dersler, iki yıl sonra 
çıkan bir yangın sonunucun-
da sona erdi. Bundan sonra 
1869'da yeniden başlayan öğ-
renime ise bir yıl sonra Hoca 
Tahsin Efendi'nin deneyleri 
ve Cemaleddin Afgani'nin 
işlediği konular nedeniyle 
son verilecektir. Üçüncü defa 
1874'te açılan Darülfünun-ı 
Sultanî de 1882'de kapa-
tılacak,  sonunda 1900'da 
dördüncü kez Darülfünun-ı 
Şahane adıyla tekrar açılan 
kurum, çeşitli değişimler ge-
çirdikten sonra Cumhuriyet'e 
kadar devam edecektir.

Üniversite 
Yayıncılığımızın 
Kısa Tarihi

Darülfünun'un ilk yıl-
larında bazı ders kitapları 

dışında önemli bir akademik 
yayın görülmez. Bu yıllarda 
daha çok fen, edebiyat, hu-
kuk ve ilahiyat fakülteleriyle 
Türkiyat Enstitüsü'nün dergi-
leri öne çıksa da yine de fizik, 
kimya, matematik ve jeoloji 
konularında çıkan bazı ders 
kitaplarını yayın olarak 
belirtmek doğru olacaktır. 
Mütareke döneminde bazı 
hocaların Malta'ya sürgüne 
gönderilmesi ve İstanbul 
hükûmetinin öğretim üyele-
rini hedef alan tasfiyeleri de 
yayın yapılmasını engelleyen 
faktörler oldu.  

Cumhuriyet'ten sonra 
Darülfünun kapatılarak 
yerine İstanbul Üniversitesi 
kuruldu. Bilimsel ve idari 
özerklik için yetersiz de olsa 
bazı adımlar atıldı. Bu arada 
özellikle ders kitaplarının 
basımı hızlandı. Ne var ki 
üniversite reformundan 
sonra eski hocaların büyük 
bir çoğunluğu tasfiye edildi. 
Doğan bu boşluk, Nazi Al-
manyası'ndan kaçarak gelen 
öğretim üyeleri, tanınmış 
bilim adamlarının gelmesiyle 
doldurulacaktı. Bu hocalarla 
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yapılan anlaşmalarda "ders 
kitabı yazma zorunluluğu"-
nun bir madde olarak yeral-
ması akademik yayınların 
artışını sağladı. Aynı yıllarda 
önemli bir atılım içine giren 
İstanbul Üniverstesi'nde ku-
rulan fakültelerin ve enstitü-
lerin dergi yayınlamaları da 
üniversite yayıncılığında yeni 
gelişmelere neden oldu. 

Bütün bunlara rağmen 
bilimsel özerkliğin gerçek an-
lamda olmayışı, bağımsız ve 
özgür bir akademik yayın or-
tamını yaratamadı. Cumhu-
riyet'in ilk yıllarında üniver-
site yayıncılığı özellikle ders 
kitaplarının basımına önem 
veriyordu. Ancak özellikle 
tarih, antropoloji vb. alan-
larda yapılan yayınlar, yeni 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti 
ile birlikte yaratılmak iste-
nen, milliyetçi resmî ideolo-
jinin tezleriyle doluydu. Bu 
da giderek yeni ulus devletin 
resmî ideolojisini oluştura-
caktı. Ayrıca üniversitelerde 
akademik özgürlük tam 
anlamıyla gerçekleşmemiş-
ti. Bilimsel olarak bağımsız 
davranan, farklı düşüncelere 
sahip öğretim üyelerinin üni-
versiteyle ilişkileri kesiliyor, 
kendilerine baskı uygulanıp, 
üniversite ile ilişkileri kesilir-
ken eserlerinin basımına da 
izin verilmiyordu.

Bununla birlikte, 1960'lı 
yıllardan sonra ders kitapları 
dışında öğretim üyelerinin 
doktora çalışmalarını, araş-
tırma ve inceleme eserlerini, 
konusunda uzman olmuş 
ve uluslararası akademik 
dünyada tanınmış bilim 
adamlarının Türkçeye çev-
rilmiş kitaplarını yayınlayan 
birçok üniversite bu alandaki 
boşluğu fazlasıyla doldurdu, 

bunun yanı sıra hakemli 
dergilerin de sayısı arttı. 

27 Mayıs1960'daki askerî 
darbeden sonra kabul edilen 
Anayasa, nispî anlamda 
düşünce ve düşünceyi yayma 
özgürlüğünü garanti altı-
na alıyordu. Bu anayasa ile 
temel hak ve özgürlükler de 
genişletilmiş, bu anlamda 
Türkiye'de toplumsal deği-
şim hızlanmıştı. Bu yıllarda 
toplumun tüm kesimlerin-
de hak arama mücadelesi 
sürerken, üniversitelerde 
özellikle sosyal bilimlerde 
her türlü araştırma inceleme, 
sosyal yapı analizleri, alan 
araştırmaları ve monografik 
çalışmaların sayısında büyük 
artışlar görüldü. Bunlar o 
yılların akademik yayıncılığı-
na da yansıdı. ODTÜ, SBF ve 
Ankara Üniversitesi, İTÜ, İs-
tanbul Üniversitesi İktisat ve 
Hukuk fakültelerinin yayın-
ları, özellikle tıp ve mühen-
dislik fakültelerinde önemli 
çalışmalar kitaplaştırıldı.

Ne var ki yakın zamana 
kadar devlet üniversitele-
rinde uzun bir bürokratik 
süreçten geçerek basılan 
bu kitaplar, piyasa koşulları 
içinde dağıtılamadı, aka-
deminin dar çevresi içinde 
kalarak, genel okura, üniver-
site dışındaki entelektüellere, 
farklı çevrelere ve ondan da 
önemlisi uluslararası aka-
demik yayıncılık dünyasına 
ulaşamadı. Ayrıca basılan 
çalışmaların bir kısmı da 
değişik baskılardan dolayı 
özgür ve bağımsız bilimsel 
düşünceleri yansıtmaktan 
uzak kaldı. 

Türkiye'de devletin yayın-
cılık anlayışı bugün de aynı 
mantıkla sürdürülmektedir. 
Hatta bugün Türkiye üniver-

sitelerinde, az sayıda devlet 
üniversitesi ile bir iki vakıf 
üniversitesi dışında üniversi-
te yayıncılığının ikinci plana 
itildiğini, fazla önemsenme-
diğini de söyleyebiliriz.

Üniversite 
Yayıncılığının 
Geleceği

 
Dünyada akademik 

yayıncılığın, yüzyıllar 
öncesinden bugüne ulaşan 
değişim süreci içinde ortaya 
çıkan çok önemli ilkeleri 
bulunmaktadır Bu ilkelerin 
başında özgür, bağımsız ve 
eleştirel yayıncılık anlayışı 
gelmektedir. Aslında bunlar 
dünyanın birçok ülkesinde 
üniversitelerin benimsediği 
özerk ve bağımsız üniversite 
anlayışının bir sonucu olarak 
biçimlenirken, akademik ya-
yıncılık da bunu temel alarak 
zengin bir bilim ve kültür 
mirası yaratarak günümüze 
kadar geldi.

 Bununla birlikte artık 
küreselleşen bir dünyada, 
üniversitelere yüklenmek 
istenilen farklı misyonlar, 
ticarileşmenin getirmiş ol-
duğu yeni zihniyetle birlikte 
zayıflayan özerklik anlayışı, 
üniversitelerin özgür ve eleş-
tirel düşünceden uzaklaşma-
sı bir tehlike olarak gündem-
dedir. Bu tehlikenin yarattığı 
sonuçlar üniversite yayıncı-
lığını dolaylı değil doğrudan 
etkilemekte, âdeta akademik 
yayıncılığa yöneltilmiş bir 
tehdit olarak kendini göster-
mektedir.

 "Üniversiteyi bir şirket 
gibi yönetmek..."  Bu cümle 
akademik çevrelerde son 
yılların en çok karşı çıkılan 
ama bir o kadar da heyecanla 
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karşılanan  bir cümlesi. Bu 
cümle başka bir anlamda 
küreselleşmeyi ve onun so-
nucunda gelişmeye başlayan 
neoliberal ekonomik düzeni 
de çok iyi anlatıyor. Başka bir 
deyişle üniversite ile toplum 
arasında belirsizleşmeye 
başlayan sınırların nereye 
vardığını göstermesi açısın-
dan da önemli. Artık birçok 
çevrede, üniversite yönetimi-
ni açıklarken "performans", 
"kalite yönetimi", "yeniden 
yapılanma", "yapısal reform" 
gibi iş dünyasının terimleri 
kullanılıyor. 

Bugün Türkiye'de de üni-
versiteler özellikle bazı vakıf 
üniversiteleri öğrencileri "iş 
dünyası ile iç içe olmaya" 
çağırıyor, bunu yaparken de 
gerekli altyapının kurumları 
tarafından sağlanacağını da 
ekliyor.  Peki, bu doğru bir 
çağrı mıdır?   Üniversiteler 
iş dünyası ile iç içe olunca, 
üniversitede eğitim, araştır-
ma neye göre biçimlenecek-
tir? Yüzlerce yıldır süregelen 
kökleşmiş değerler terkedile-
cek mi?

Dünyanın her yerinde 
temel hedefi; öğrencileri, "in-
san haklarına, inanç ve her 
türlü görüşe saygılı demokrat 
yurttaşlar olarak" yetiştirmek 
olan üniversite baştan sona 
değişip farklı bir ideolojik 
misyon mu yüklenecek? Hiç 
kuşkusuz bugün etrafımızı 
saran ticari ilişkilere sırt 
çevirerek kendi adamızda 
yaşayamayız. Elbette ki, bu 
ilişkilerden de yararlanmak 
ve bunları üniversitenin te-
mel değerlerine zarar verme-
den uygulamak zorundayız. 
Mesela akademik çalışmanın 
rasyonel hâle getirilmesi, ka-
liteyi yükseltmek, araştırma 

faaliyetlerinin önünü açmak 
için alınacak önlemler hiçbir 
şekilde var olan değerlere 
zarar vermemelidir. 

Ne var ki, bugün yukarda 
tanımlamış olduğumuz mis-
yon, değişen dünya koşul-
ları içinde tartışılmamakta, 
açıkça iş dünyasının, serma-
yenin ve piyasanın belirlediği 
kurallar içinde girişimci, 
pazar rekabeti içinde kavgaya 
hazır, mücadele edebilen, 
altta kalmamayı öğrenmiş ve 
sadece bunlar için gerekli bil-
gileri almış bir öğrenci profili 
amaçlanmaktadır. 

Bir diğer önemli ilke 
de üniversitelerin özellikle 
araştırma alanında bilimsel 
dürüstlüğünü koruması, bu 
araştırmaların piyasa ile iş 
birliği sonucunda gerçek-
leşmesi hâlinde dahi araya 
çekilecek sınırın çok net 
çizilmesidir. Mesela, bu an-
lamda herhangi bir araştırma 
için sağlanan şirket desteğine 
dair kuralların üniversite-
ler tarafından belirlenmesi, 
şirket önerilerinin bir denge 
içinde değerlendirilmesi 
gerekir.

Ancak bu genel çerçeveyi 
korumak o kadar da kolay 
olmuyor; bugün dünyanın 
birçok eğitim kurumunda 
gördüğümüz bu piyasa ile iç 
içe olmanın getirdiği kötü 
sonuçlar yaşanmakta, yılların 
geçmişine sahip kurumlar 
temel değerlerinden vazgeçe-
bilmektedir.

Küreselleşme ile birlikte 
gelen bu olgunun, üniversite 
yayıncılığının geleceğine na-
sıl bir etkisi olacaktır? Önce 
hepimizin kabul ettiği bir 
gerçeği tekrarlamak gerekir 
ki akademik yayıncılık kâr 
amacı gütmeyen bir yayıncı-

Türkiye'de köklü bir 
yayın geçmişi olan 
devlet üniversitelerimiz 
kendi deneyimlerini 
tartışmak; yayın po-
litikalarını, kurumsal 
işleyişlerini yenilemek; 
tüm dünyada sürege-
len gelişmeleri izlemek 
zorundadır. Bugün bir 
iki vakıf üniversitesi ve 
bazı devlet üniversitele-
ri dışında gerçek anlam-
da akademik yayıncılığı 
"dert edinen" üniversite 
olmadığı için Türkiye'de 
işimiz bir hayli zor.
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lıktır. Ama bu gerçeği kabul 
edip kendimize bazı hedefler 
koymamak da işin kolayına 
kaçmak olur; mesela her 
üniversite yayınevinin kendi 
kendini döndürecek yollar 
araması, piyasa koşullarının 
acımasızlığına kapılmadan 
özgür ve eleştirel düşünce-
sini koruyarak yayınladığı 
kitapların itibarını gözetmesi 
gerekir. Bununla birlikte 
ticarileşme olgusunun bazı 
sonuçlarına da gözlerimizi 
kapayamayız. 

Bu konuda çok önemli bir 
tespiti Harvard University 
Press beşerî bilimler yayın 
yönetmeni Lindsay Waters 
yapmaktadır. Waters "Bar-
barlar Kapıda..." derken, 
"üniversitenin şirketleşmesi-
nin ardından tapınağı tefeci-
lere bırakarak, kitapların ve 
yayınların içeriğini boşaltıp, 
onları dünyevileştirmek 
isteyenlere teslim olmamızı" 
eleştirip; yükseköğretimin 
ticarileşmesinin üniversitele-
rin beşeri bilimlerdeki yenilik 
arayışlarını da durdurduğu-
nu ifade etmektedir. Bunun 
sonucunda araştırmalarda 
temel bilimlerden ekonomik 
getirisi yüksek olan uygu-
lamalı bilimlere doğru hızlı 
bir kayış tespit eden Waters, 
fazla gibi görünen yayına 
rağmen bunların çoğunun 
içerik olarak zayıflığına dik-
kat çekmektedir.

Burada özellikle üniver-
site ile piyasa ilişkilerinin 
uzandığı boyutları ince-
lerken, akademik çalışma 
ile piyasanın kâr amacıyla 
yapmak istediklerinin arka 
planında nelerin olabilece-
ğini kestirmek o kadar zor 
değildir. Açık olarak söy-
lemek gerekirse bu ilişki-

lerin piyasanın isteklerine 
uygun olarak belirlenmesi 
hâlinde, insanlığın yüzlerce 
yıldır hassasiyetle koruduğu 
bilginin temel özellikleri de 
değişime uğrayacak ve "bilgi" 
her şey gibi sıradan, alınıp 
satılan bir "meta" hâline 
gelecektir. Nitekim bunun 
örnekleri de görülmektedir. 
Üniversite, korunmasız bir 
biçimde bu piyasa çarkının 
içine sokuldukça bağımsız 
duruşundan uzaklaşacak ve 
bunun sonuçları üniversite 
yayıncılığını olumsuz olarak 
etkileyecektir.

İtiraf etmeliyim ki burada 
sözünü ettiğimiz hususlar 
henüz ülkemizin akademik 
gündemine girmiş değil; 
bugüne kadar yanlış yürütü-
len bir üniversite politikası, 
üniversite kavramına farklı 
yakıştırmalar getirerek altya-
pısı hazırlanmayan, akade-
mik temelleri zayıf, kadroları 
yetersiz kurumlarla akade-
mik yayıncılığın geleceğini 
tartışmak çok zor. 

Bununla beraber Türki-
ye'de köklü bir yayın geçmişi 
olan devlet üniversitelerimiz 
kendi deneyimlerini tartış-
mak, yayın politikalarını, 
kurumsal işleyişlerini yenile-
mek, tüm dünyada süregelen 
gelişmeleri izlemek zorun-
dadır. Bugün bir iki vakıf 
üniversitesi ve bazı devlet 
üniversiteleri dışında gerçek 
anlamda akademik yayıncılı-
ğı "dert edinen" üniversite ol-
madığı için Türkiye'de işimiz 
bir hayli zor. Ancak yine de 
umudu kesmeden, ülkemizde 
var olan üniversite yayıncılı-
ğını, geçmiş deneyimleriyle 
birlikte geleceğe taşımakla 
yükümlü olduğumuzu belirt-
meliyim.



152 ZKS KÜLTÜR SANAT YILLIĞI

38. uluslararası
İSTANBUL KİTAP FUARI  
Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye 
Yayıncılar Birliği iş birliğiyle "38. Uluslararası İstanbul 
Kitap Fuarı" düzenlendi. "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana 
temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde  düzenlenen 
fuarda yerli ve yabancı 800'ün üzerinde yayınevi ile sivil 
toplum kuruluşu yer aldı.

Otuz sekizinci yaşını kutlayan İstanbul Kitap Fuarı'nın 
Onur Yazarı Adnan Özyalçıner olurken Sanatçı Onur Ödülü 
Mevlut Akyıldız'a ve Sanatsever Kurum Onur Ödülü ise 
İstanbul Kültür Üniversitesi'ne değer görüldü. Fuar bo-
yunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve atölyelerinden oluşan 
etkinliklerde ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla 
bir araya geldi.

02 KASIM

Abdal Müzİğİne 
Unesco Tescİlİ   
Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan 
gibi bozlak ustası ve halk ozanlarıyla dünyaya yayılan 
Kırşehir'in Abdal müziği, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 
müzik dalında dahil edildi. Kırşehir, müzik alanında UNES-
CO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den dahil olan ilk şehir 
olurken UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Yıllık Konferansı'nda 
aktif rol alma imkânı da bulacak. Kentteki Abdal geleneği 
ve bozlak kültürü, UNESCO ağına alınan diğer şehirlerle 
yapılacak ortak etkinlikler sayesinde dünyaya duyurulacak.

01 KASIM

03 KASIM

Veda Haccı ve 
Hutbelerİ Sempozyumu

Türkiye Millî Kültür Vakfı  
50. kuruluş yıl dönümü 
kutlamaları kapsamında 
"Veda Haccı ve Hutbeleri" 
ana temalı çalışmalar yaptı. 
Vakıf, bu bağlamda bir 
sempozyumun yanı sıra 50 
eserlik bir hat sergisi tertip 
etti. Veda Haccı'nın ve Veda 
Hutbesi'nin bütün yönleriy-
le ele alındığı sempozyum, 
2-3 Kasım 2019 tarihinde 
Zeytinburnu Kültür ve 
Sanat Merkezinde gerçek-
leştirildi. Dünyaca ünlü 37 
hattat ve 26 süsleme sanat-
çısının, Veda Hutbesi'nden 
seçilen metinleri hat ve 
tezhip sanatlarının en güzel 
örnekleriyle birleştirerek 
ortaya çıkardıkları eserler 
50. yıl etkinliklerinin sanat 
yüzünü oluşturdu.
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03 KASIM

Veda Haccı ve 
Hutbelerİ Sempozyumu Kuklalar 

ve Efendİlerİ   

İstanbul Karagöz Kukla 
Vakfı'nın organizasyonuyla 
kukla meraklılarıyla buluş-
turulan İstanbul Uluslarara-
sı Kukla Festivalinin 22'ncisi 
gerçekleştirildi. 7 ülkeden 9 
grubun gösterileriyle yer al-
dığı festival süresince "Kuk-
la Müzesi" koleksiyonuna ait 
"Dünya Kuklaları Sergisi", 
açıldı. Festival programında 
Karagöz Tasvir Sanatçısı 
Cengiz Özek'in katılımcıları 
sanatın teknik ve estetik 
ayrıntılarında bir yolculuğa 
çıkardığı Karagöz tasvir 
yapım atölyesi de yer aldı. 

04 KASIM

Özpetek'e 
Commendatore Nİşanı   

İtalya'da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek, İtalya Cum-
huriyeti Liyakat Nişanı "Commendatore" ile onurlandırıldı. 
Roma Valiliğinde düzenlenen resmî törenle, İtalya Cum-
hurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından farklı derecelerde 
Cumhuriyet Liyakat Nişanı'na layık görülen isimlere ni-
şanları, Roma Valisi Gerarda Pantalone tarafından takdim 
edildi. Yönetmen Özpetek de İtalyan devlet nişanlarının 
üçüncü derecesi olan "Commendatore" (Komutan) nişanını, 
Vali Pantalone'nin elinden aldı. Ferzan Özpetek, 2008 yılın-
da da dönemin İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano 
tarafından insanlık ve çevreciliğe yaptığı hizmetlerden 
dolayı "Stella di Solidarieta" (Dayanışma Yıldızı) yüksek 
liyakat nişanına layık görülmüştü.

03 KASIM
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04 KASIM

Aykut Çınaroğlu 
Aramızdan Ayrıldı   

Türkiye'nin "ilk millî kazı 
alanı" unvanına sahip 
Alacahöyük'te, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı himayesinde 
Ankara Üniversitesince 
yürütülen arkeolojik kazı 
çalışmalarına son 20 yıldır 
başkanlık eden Prof. Dr. Ay-
kut Çınaroğlu hayata veda 
etti.  Binlerce tarihî eserin 
gün yüzüne çıkarılmasında 
emeği olan Çınaroğlu, Hitit-
lerce yaklaşık 4 bin yıl önce 
inşa edildiği tahmin edilen 
ve Anadolu'nun en eski 
barajı olarak değerlendirilen 
Çorum'daki Hitit Barajı'nın 
çevresine yapılan arkeopark 
projesinin hayata geçirilme-
sine öncülük etmişti.

05 KASIM

Hayata Müzİkle 
Tutunmak  

Filistin ve Lübnan mül-
teci kamplarında yaşayan 
Filistinli çocuklara müzik 
eğitimi veren Al-Kamandjati 
Derneği, Yunus Emre Ensti-
tüsünün öncülüğü, Zeytin-
burnu Belediyesi ve Samsun 
Büyükşehir Belediyesinin de 
destekleriyle Türkiye'de ilk 
konserini verdi. Ümmü Gül-
süm, Feyruz ve Abdulhalim 
Hafız gibi Arap müziğinin 
duâyen sanatçılarının eser-
lerinin icrâ edildiği "Kar-
deşlik Ezgileri" konserinde, 
Al- Kamandjati Derneğinin 
9 sanatçısına, Türkiye'den 
de Serkan Çekim, Ercan 
Poyraz, Semih Özdemir, Hü-
seyin Okan ve İlker Mehmet 
Er enstrümanlarıyla eşlik 
etti.

06 KASIM

SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
Trakya Üniversitesi tarafından 1997 yılından bu yana, sanat 
tarihi alanında yapılan yeni araştırmaların tanıtılması ve 
tartışılmasının yanı sıra akademisyen, araştırmacı ve öğ-
rencilerin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarına imkân 
sağlamak amacıyla düzenlenen "Ortaçağ ve Türk Dönemi 
Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu"nun 
23'ünsünü 6-8 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Sanat Tarihi, Ortaçağ ve Sonrası Kazı ve Yüzey Araş-
tırmaları, Kültürel Miras, Kültürel Mirasın Korunması ve 
Mimari Restorasyon, Arkeolojik Alan Yönetimi, Arkeometri, 
Restorasyon, Konservasyon ve Müzecilik, Metodoloji ve 
Terminoloji ana başlıklarında düzenlenen sempozyumda 
çok sayıda akademisyen bildiri sundu.
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07 KASIM

Herkes İçİn sanat 
Pop Art

Pop Art akımının öncüsü Andy Warhol ve akımın en önemli 
temsilcilerinin orijinal eserlerinin yer aldığı "Andy Warhol" 
sergisi UNIQ Expo'da açıldı. "Herkes için sanat" ve "Sanat 
hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı" misyonunu rehber 
edindiği belirtilen sergide Andy Warhol, Keith Haring, Roy 
Lichtenstein, James Rosenquist ve Robert Indiana gibi 
dünyaca ünlü sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluştu. 
İnteraktif içeriklere önem verilen "Andy Warhol" sergisi 
kapsamında Pop Art sanatını ve Andy Warhol'u tüm yönle-
riyle tanıtan, çeşitli atölye çalışmaları ve sanat sohbetleri 
de gerçekleştirildi.
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Özdemİr Nutku 
Hayatını Kaybettİ

Tiyatro sanatçısı, yazar, 
eleştirmen ve yönetmen 
Özdemir Nutku, 88 yaşında 
yaşamını yitirdi. Çeşitli sa-
nat ve edebiyat dergilerinde 
1800'ün üstünde araştırma, 
inceleme, eleştiri ve dene-
mesi yayınlanan Nutku; 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 
Tiyatro Bölümü'nün de 
kurucusuydu. Nutku, 37'si 
tiyatro, 22'si çeviri, 4'ü şiir, 
12'si oyun ve uyarlama, 2'si 
senaryo, 1'i çocuk kitabı 
olmak üzere 78 kitaba imza 
atmıştı. Birçok uluslararası 
kongrede Türkiye'yi temsil 
eden ve aynı zamanda 
oyun sahneleme eğitmeni 
ve tiyatro yönetmeni olan 
Nutku, yüze yakın oyun 
sahneledi.

08 KASIM

"Tevfİk Fİkret'İ Yok Sayarak Edebİyat 
Tarİhİmİzİn Yazılamayacağı Bİr Gerçektİr."

Samed Karagöz'ün her ay, edebiyat dünyasına yeni bir eser 
sunmuş bir yazarı okurlarıyla buluşturduğu 100 Yüze İmza 
ve Söyleşi programının kasım ayı konuğu, Fikret kitabıyla 
Beşir Ayvazoğlu oldu. 

Daha önce de Peyami Safa, Ahmet Haşim, Tarık Buğra 
gibi Türk edebiyatının mühim isimlerine dair biyografik 
çalışmaları bulunan usta yazar Beşir Ayvazoğlu, birinci 
derece kaynaklara ulaşarak titiz bir çalışma sürecinin 
neticesinde ortaya koyduğu Tevfik Fikret biyografisi ile 
okuyucunun karşısına çıktı. 

Ayvazoğlu, kendisini bir Tevfik Fikret biyografisi yazma-
ya iten sebebi şu şekilde izah etti: 

"Servet-i Fünûn'u, Tevfik Fikret'i yok sayarak edebiyat 
tarihimizin, özellikle yenileşme dönemi edebiyat tarihi-
mizin yazılamayacağı bir gerçektir. Dolayısıyla ben de bir 
edebiyat tarihçisi olarak asla ve kat'a bigâne kalamazdım."

Beşir Ayvazoğlu, Tevfik Fikret'in hayatında yaşadığı 
birtakım fikrî değişiklikleri ve karakterinin dönüşümü ile 
alâkalı şunları aktardı: 

"Hayatının bir döneminde çok mümin, dindar bir 
adamdır. 'Sabah Ezanında' şiirini bilirsiniz. 'Allah-u Ekber, 
Allah-u Ekber... Bir samt-ı ulvî: Gûyâ tabiat, Hâmûş  hâmûş 
eyler ibâdet...' gibi, buna benzer birçok şiiri var. Hayatının 
belli bir döneminden itibaren, bir de şeker hastalığı ile 
beraber dengesi bozulup, mizacı ekşiyor."

07 KASIM

02 KASIM
Hanende Memduh Özyalvaç, neyzen 
Hakan Alvan ve kanun sanatçısı Mus-
tafa Tabak, Klasik Saz Eserleri isimli 
bir dinleti gerçekleştirdi.

08 KASIM
"Dünya Sistemi" konusunun işlendiği 
Kavramların İzinde söyleşisinde 
Asım Öz, Süleyman Seyfi Öğün'ü 
konuk etti.

09 KASIM
Devlet Tiyatroları, ZKSM'de Siz Ne 
Dersiniz? isimli oyunu sahneledi.
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Tiyatroyla Dolu Bir Hayat
Özdemir Nutku
Yasin Demir

Her hayat bir hikâyedir. 
Bir yerde başlar, başka 

yerlerde sürer; yeni sesler, 
yeni kokular, yeni renklerle. 
Özdemir Nutku, 12 Ocak 
1931'de İstanbul'da dünyaya 
geldi. Babası Türkiye'de ilk 
opereti Türkçeye çevirip 
sahneye koyan Avukat Meh-
met Emrullah Bey'di. Onun 
sahneye koyduğu Bayader'in 
başrolünü de Gülriz Suru-
ri'nin annesi Suzan Hanım 
oynamıştı. Annesi ise Ayşe 
Nezihe Hanım'dır.

Akan Zaman, Müzik 
ve Tiyatro

İlköğrenimini 1942 yı-
lında tamamladıktan sonra, 
İstanbul Robert Kolej'inde 
hazırlık sınıflarıyla birlikte 
sekiz yıllık ortaöğretiminden 
1950'de B.A. derecesi ile me-
zun oldu. Spora da meraklıy-
dı; dört yüz, sekiz yüz metre 
ve uzun mesafe koşardı. 
Nitekim 1949'da, İstanbul on 
bin metre koşusunda birinci 
oldu. 1950'de iki kez Gül 
Kupası'nda dört yüz metrede 
Türkiye rekorunu egale etti.  
Ayrıca kolejin jimnastik salo-
nunda eskrim çalıştı. Ne var 
ki günlerden bir gün okulun 

bodrum katındaki duşlara 
inmek için kullanılan yer 
kapağı olanca ağırlığıyla sol 
elinin üstüne iner. Bu elim 
kaza onu Scarletti, Bach, 
Beethoven, Mozart, Cho-
pin gibi bestecilerin en zor 
eserlerini çalmaktan uzaklaş-
tırır. Artık sol eli kıvraklığını 
kaybetmiştir. Düzenli müzik 
çalışmaları ilerledikçe caz 
piyanisti olmaya başladığını 
hisseder. Caz tarihini, caz 
ustalarını incelemeye başlar 
ve caz çalmayı iyice öğrenir.

Özdemir Nutku'yu ilk 
defa anneannesi 1937'de 
çocuk tiyatrosuna götürür. 
Bundan çok heyecan duy-
duğunu çeşitli söyleşilerin-
de açıklayan Nutku, koleje 
girdikten sonra neredeyse 
bütün tiyatro etkinlikle-
rinde rol almaktan geri 
durmaz. 1946- 47'de Kadı-
köy'de Süreyya Sinemasında 
sergilenen Franz Lehar'ın 
"Tarla Kuşu" operetinde, 
hem dansçı hem de oyuncu 
olarak "görev" almayı başarır. 
Böylece tiyatro  yolculuğu-
na unutulmaz bir başlangıç 
yapmış, izleyicilerden büyük 
övgü almıştır.

Tiyatro alanına bütün-
lüklü bir şekilde yönelmesi    
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BİRÇOK ULUSLARARASI KONGREDE ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL EDEN ÖZDEMİR NUTKU, 
1960'LI YILLARDAN ÖLÜMÜNE KADAR TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TİYATRO ELEŞTİRMENLERİN-
DEN BİRİ KABUL EDİLMİŞTİR. 



158 ZKS KÜLTÜR SANAT YILLIĞI

gecikmeli de olsa çok par-
tili hayata geçildiği yıllarda 
gerçekleşti. Babası avukat 
olduğu için oğlunun da 
hukuk okumasını istiyordu. 
Bu yüzden pederi milletvekili 
olup da Ankara'ya taşındık-
larında babasını kırmamak 
için Ankara Hukuk Fakülte-
si'ne yazıldı. Burada bir yıl 
okuduktan sonra sınavlara 
bile girmeden orayı bıraktı. 
Gençti, anılarla değil gelece-
ğin düşleriyle esrikti, coşkuy-
la sarmaş dolaştı. Bu esnada 
babasıyla konuşmasını ha-
yatı boyunca hiç unutamadı. 
Peki, başka bir hayat başla-
tabilecek miydi bu dertleş-
me? Tabii ki. O hâlde kulak 
verelim. Babası "Sevmedin 
mi hukuku?" diye sorar. 
Özdemir Nutku ise "Hukuku 
değil baba, fakülte atmosferi-
ni sevmedim." cevabını verir. 
Babası devam eder: "Peki, 
şimdi ne olmayı düşünüyor-
sun?" Oğul Özdemir "Tiyatro 
eğitimi almak istiyorum." der 
kararlı bir şekilde. Gözleri 
nemlenen babası bir ân su-
sar, sonra "Çok güzel, oğlum, 
benim yapmak istediğimi sen 
yaparsın artık." der. Böylece 
onun tiyatro serüveni başlar; 
Ankara Üniversitesi DTCF 
İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümünde öğrenim görür. 
Ellili yıllarda bir caz kuarteti 
kurarak caz piyanisti olarak 
şöhrete kavuşur. Bütün üni-
versite masraflarını piyano 
çalarak çıkarmayı başarır.

Akademik Hayat ve 
Eleştiri

  
Ardından unutulmuş bir 

kıştan uyanırcasına, uzağı 
yakın eden yeni tutkularla 
burslu olarak gönderildiği 

Batı Almanya'daki Göttingen 
Georg-August Üniversitesi 
Tiyatro Bölümünde üniver-
site öğrenimini tamamladı. 
Deneyimler öğretir denir ya, 
bu sırada Göttingen Devlet 
Tiyatrosu Sanat Yönetmeni 
Heinz Hilpert'e asistan-
lık yaptı. Eleştirmenlerce, 
Max Reinhardt ekolünün 
en büyük temsilcilerinden 
biri sayılan Hilpert, oyun-
cu, yönetmen ve eğitmendi. 
Onun yanında yönetmen-
likle ilgili tecrübe kazandı. 
Deneyimlerinin kimileri 
neşeli kimileri yorucudur 
ama hepsi de zenginleştirici 
olan umulmadık karşılaş-
malardan payına düşeni alır. 
Mesela aynı üniversitede, 
1958'de kuantum fiziği ile 
ilgili yaptığı araştırmalarla 
Nobel Fizik Ödülü'nü alan 
Heisenberg de bulunuyordu.  
1959 yılında doktora öğren-
cileri için verilen bir yemekte 
tesadüfen Heisenberg ile 
yan yana oturdu. Alman 
özel tiyatrolarında oyunlar 
sahneledi. Müziğe olan ilgisi 
devam ettiğinden, ayrıca iki 
yıl kadar Prof. Boetticher'in 
müzik seminerlerine devam 
etti.

Türkiye'ye dönünce DT-
CF'deki Tiyatro Enstitüsünde 
asistan olarak akademik 
çalışmalarına başladı. Burada 
ders vererek 1961'de doktor 
oldu. Edebiyatın şiir, oyun ve 
deneme dallarıyla yakından 
ilgilendi.  Ankara'da 1960'lı 
yıllarda arkadaşlarıyla De-
ğişim adlı edebiyat ve sanat 
dergisini çıkardı. Alanında 
1967'de doçent ve 1974'te 
de profesör unvanlarını aldı. 
Sonra 1976 yılında İzmir'e 
yerleşti. Ege Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesinde 

Tiyatro Bölümünü kurdu, yö-
neticiliğini üstlendi. Nutku, 9 
Eylül Üniversitesi kurulunca 
Sahne ve Gösteri Sanatla-
rı Bölümü adını alan yeni 
bölümde başkanlık yaptı. 
Güzel Sanatlar Enstitüsünde 
müdür olarak yaş haddinden 
emekliye ayrıldığı 1998 yılına 
kadar tiyatroya hizmetini 
sürdürdü.

Üniversite öğretim üyeliği 
sırasında ABD, Avusturya ve 
Avustralya'daki bazı üniver-
sitelerde dersler verdi; atölye 
çalışmalarını yönetti. Emekli-
lik yıllarında da akademiden 
uzak kalmadı, iki akademik 
yıl 9 Eylül Üniversitesindeki 
derslerine devam etti. KKTC 
Yakın Doğu Üniversitesinin 
Sahne Sanatları Fakültesini 
2000 yılında kurup iki yıl 
dekanlığını üstlendi. Ardın-
dan 2002'de İzmir'e dönüp 9 
Eylül Üniversitesinde yüksek 
lisans ve doktora dersleri-
ne girdi, kitaplarını yazıp 
yayımladı. Nutku, tiyatro 
öğretim üyeliğinin yanı sıra 
bu alanda bazı uygulamalara 
da katıldı. Batı Almanya'da 
aldığı yönetmenlik eğiti-
mi dolayısıyla yüze yakın 
oyunu sahneye koyarak 
öğrencilerine örnek oldu. 
1990 yılında kurduğu İzmir 
Şehir Tiyatrolarında Genel 
Sanat Yönetmenliği görevini 
üstlendi. Ertesi yıl kurduğu 
Gezici Çocuk Tiyatrosuyla, 
tiyatroyu köylere kasabalara 
götürdü. 

Özdemir Nutku tiyatro 
alanındaki çalışmalarıyla 
bilinse de birçok kimliği var 
aslında:  Akademisyen, tiyat-
ro dersleri hocası, yönetmen, 
oyun yazarı ve elbette müter-
cim.  Ama hepsi tiyatronun 
yakın çekim alanına giren 
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uğraşlar. Zaten tiyatroyu 
Türkiye'den dünyaya uza-
nan bir çerçevede katederek 
kendi bakışı ve çalışmalarıyla 
canlı bir tiyatrobilimi yarat-
mayı başarması da bununla 
ilgili değil midir?  

Hem düşünce hem 
algılama hem estetik hem 
de teknik açıdan tiyatroyla 
ilgilenenlere çok şey öğreten 
Özdemir Nutku'nun yapmak 
istedikleri, onun çalışma-
larına bakarak anlaşılabilir. 
Tiyatro argosuyla bahsede-
ceksek ondan "sağlamcı" bir 
mütercimdi. Birçok oyunu, 
özellikle de klasik oyunların 
ustası Shakespeare ve diya-
lektik tiyatronun kurucusu 
Bertolt Brecht oyunlarını 
Türkçeye kazandırdı. 

Bununla yetinmedi. 
Shakespeare metinlerinin 
daha iyi anlaşılması ve ay-
rıntıların daha bir titizlikle 
seçilebilmesi için bir sözlük 
hazırlamaya başladı. Onun 
Shakespeare Sözlüğü adlı 
bu çalışması sadece geçen 
yüzyıla değil bu yüzyıla da 
ışık tutacak kapsamda, kültür 
tarihinin önemli yol göste-
ricilerinden biridir. Çünkü 
Shakespeare'in sonradan 
bulunan metni, İki Soylu 
Akraba da dâhil olmak üzere, 
tüm Shakespeare oyunlarını, 
Elizabeth dönemi argosunu, 
deyimlerini ve özdeyişlerini 
de tarayarak hazırlanan söz-
lükte 20 bine yakın (19 bin 
702) kelime yer alır. 

Tiyatro oyun yazarı, 
eleştirmeni Coşkun Büktel 
ile Theope oyunu hakkın-
da girdiği söz dalaşı uzun 
süre gündemde yer almış, 
bir dönem Oyun Yazarları 
ve Çevirmenleri Derneği 
başkanlığı yapmıştır. Hazırla-

dığı iki tiyatro sözlüğü başta 
olmak üzere tiyatro alanı açı-
sından çok önemli kitap ve 
makalelere imza atan müellif  
"sahne büyüsü"nün önemini 
bildiğinden çocuklar için 
Zeynep'in Tiyatro Kitabı'nı 
yazmıştır.

Uzun ve yorucu çeviri 
mesaileriyle bilenmiş bir 
kalem, yılların birikimiyle 
zenginleşmiş bir deneyim ve 
kültürle Hollanda'da yayım-
lanan Encyclopedia of Islam, 
Türkiye'de Diyanet Vakfı'nın 
çıkardığı İslâm Ansiklopedisi 
ile Kanada'da basılan World 
Encyclopedia of Contempo-
rary Theatre'a maddeler yaz-
dı. Fazla derinine inmeden, 
sadece ansiklopedi madde-
lerine şöyle bir bakınca, "Biz 
üstümüze düşeni iyi yap-
makla görevliyiz." fehvasınca 
hareket ettiğini akla getirme-
mek imkânsız.

Birçok uluslararası 
kongrede ülkemizi başarıyla 
temsil eden Özdemir Nutku, 
1960'lı yıllardan ölümüne ka-
dar Türkiye'nin en büyük ti-
yatro eleştirmenlerinden biri 
kabul edilmiştir. Yazılarında 
yalnızca profesyonel tiyat-
roculara değil aynı zamanda 
tiyatroyla ilgilenen tüm tiyat-
roseverlere seslendi. Bakışın, 
seyircinin eğitilmesinden 
söz açardı sıklıkla. Alkışlarla 
Öldürenler başlıklı yazısında 
dikkati çektiği üzere ilk önce 
gerçek anlamda tiyatro seyir-
cisinin yetişmesi gerektiğinin 
farkındaydı. Röportajlarında 
neredeyse Cumhuriyet dev-
rinde tiyatroyla ilgilenenlerin 
bütün kuşakların hayallerini, 
şaşkınlığını ve hesaplaşma-
larını bazen hüzün bazen 
mizahla ama hep tutkuyla 
anlattı. 

Onlarca gazete ve der-
gide eleştirileri yayımlanan 
Özdemir Nutku, çok yönlü 
bir yazar, akademisyen ve sa-
natçıydı. Onun, henüz kisve-i 
taba bürünmemiş çalışma-
ları dışında, yayımlanmış 
olan oyun, düzyazı, deneme, 
inceleme, eleştiri ve kuram-
sal yazıları önemli bir yekûn 
tutmaktadır. Bu dev eserler 
dizisi, onun, başlangıçtan bu 
yana geçirdiği evreleri, deği-
şim noktalarını ve gelişim sü-
reci içindeki etkileri okurlara 
iletecek kesinlik ve zenginlik-
tedir. Eleştirilerinin ne kadar 
dikkatli, önemli tespitlerle 
yüklü değerlendirmeler 
içerdiğini anlamak isteyenler 
birkaç yıl önceki Aydınlık 
yazılarına göz gezdirebilirler. 

Türk tiyatrosunun 
gelişmelerini anlamaya, 
değerlendirmeye çalışanların 
her zaman saygıyla anacağı 
Özdemir Nutku, 8 Kasım 
2019'da hayata veda etti. 
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10 KASIM

Cevdet Kudret Edebİyat Ödülü 
Sus Barbatus! 'un 

Şiir, roman, öykü, tiyatro, deneme-eleştiri-inceleme alan-
larında Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran Cevdet 
Kudret'in anısını yaşatmak amacıyla verilen "Cevdet Kud-
ret Edebiyat Ödülü"ne Sus Barbatus! isimli eseriyle Faruk 
Duman layık görüldü. MSGSÜ ve TÜYAP'ın iş birliğiyle, beş 
ayrı dalda her yıl dönüşümlü olarak verilen "Cevdet Kudret 
Edebiyat Ödülü"nün seçici kurulunda Fatih Altuğ, Oğuz 
Demiralp, Handan İnci, Asuman Kafaoğlu Büke ve İbrahim 
Yıldırım yer aldı. Kuruldan yapılan açıklamada, romanın 
insanın doğaya yıkıcı hükmedişini anlattığı, duyarlı ve 
masalsı bir dil kurduğu, etkileyici bir toplumsal arka plana 
dayandığı ve metinlerarası ilişkileriyle güçlü bir başyapıt 
oluşturduğu için ödüle değer bulunduğu belirtildi.

11 KASIM

Fİlmİn Kısası 
Sİİrt'te 

Yerli sinema olgusunu irdeleyerek ülkemiz sinema dilinin 
yol haritasını ortaya koymak adına Kültür ve Turizm 
Bakanlığı himayesinde Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi 
Derneğince organize edilen "Uluslararası Siirt Kısa Film 
Festivali"nin ikincisi 11-15 Kasım tarihleri arasında ger-
çekleştirildi. Türkiye ve yurt dışından kurmaca, belgesel, 
animasyon ve deneysel kategorilerinde 435 kısa film ara-
sından finale kalan 32 filmin derece için yarıştığı festival 
programında atölye çalışmaları ile gösterim ve söyleşilere 
de yer verildi. Dört gün süren etkinliklerin sonunda Gökalp 
Gönen'in Avarya filmi birinci, Cahit Kaya Demir'in Fegere 
filmi ikinci, Emre Sefer'in Mahallenin Bazı Kedileri üçüncü 
seçildi. Abdülkadir Ocak'ın Kadir Gecesi filmi jüri özel ödü-
lü, Kasım Ördek'in Yağmur Olup Şehre Düşüyorum filmi ise 
özel ödüle layık görüldü.
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12 KASIM

Karİkatürlerİn 
Oscarı 

Aydın Doğan Vakfı  tarafın-
dan düzenlenen "36. Aydın 
Doğan Uluslararası Karika-
tür Yarışması" kazananları 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi (MSGSÜ) 
Tophane-i Amire Kültür ve 
Sanat Merkezinde yapılan 
resepsiyon ile açıklandı. 
63 ülkeden 583 sanatçının 
2.172 karikatürle katıldığı 
yarışmanın 36'ncısında ön 
elemeden geçen 33 ülkeden 
118 sanatçının 165 karikatü-
rü, Uluslararası Seçici Kurul 
tarafından değerlendiril-
di. Seçici kurul, bu seneki 
yarışmada Agim Sulaj'ı 
(Arnavutluk) birinciliğe la-
yık görürken ikinci İran'dan 
Shahrokh Heidari, üçüncü 
ise Hırvatistan'dan Mojmir 
Mihatov oldu. Ayrıca Ahmet 
Öztürklevent, Alberto Mora-
les Ajubel ve Hicabi Demirci 
Başarı Ödülü'ne layık gö-
rüldü."Güçlü Kızlar, Güçlü 
Yarınlar" teması altında 
verilen Özel Ödül sahibi ise 
Türkiye'den Ömer Çam'a 
verildi.

13 KASIM

Genç Sanatçılara 
Destek
Kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek 
amacıyla 1994 yılında Sakıp Sabancı'nın başlattığı sanat 
ödülleri, 26'ncı kez sahiplerini buldu. Sakıp Sabancı Mü-
zesi The Seed'te düzenlenen törende, MSGSÜ 2018-2019 
akademik yılı sonunda resim, heykel ve geleneksel Türk sa-
natları bölümlerinden ilk üç derece ile mezun olan başarılı 
öğrencilere ödülleri takdim edildi. "26. Sakıp Sabancı Sanat 
Ödülleri" bu yıl resim bölümünden Su Alara Acerol, Burcu 
Nur Cengiz ve Zeynep Yazgan'a, heykelde Işıl Özsakabaşı, 
Aylin Taslak ve Aysun Telli'ye, geleneksel Türk sanatları bö-
lümünde ise Esra Kocaman, Hatice Kahraman ve Zübeyde 
Uzun'a verildi.

Düşünbil dergisi 85. sayısını 
Kierkegaard'a ayırdı.  Filo-
zofun felsefeye tesiri, ka-
pitalizm çağındaki anlamı, 
var oluşun yalnız yürüyüşü, 
Ingmar Bergman sinema-
sındaki etkisi ve hayatın 
anlamı Ray Monk, Kamuran 
Elbeyoğlu, Osman Sirkeci, 
Sabiha Koçak, Senem Kur-
tar, Vefa Taşdelen, Josef H. 
Kılçıksız ve Scotty Hendri-
cks tarafından ele alındı. 

Søren Kierkegaard 
Üzerİne
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2019'da yayın hayatına kısa bir ara verdikten sonra, tekrar 
fakat iki ayda bir yayımlanmaya başlayan Altyazı sinema 
dergisi 2010'ların son sayısında, geride kalan on yıllık süre-
cin kapsamlı bir değerlendirmesiyle okurun karşısına çıktı. 
"2010'ların En İyi 50 Filmi"ne odaklanan dosyada Lucrecia 
Martel'den Coen Kardeşler'e, Nuri Bilge Ceylan'dan Alfonso 
Cuarón'a pek çok yönetmene değinildi. Ayrıca son dönemde 
parlayan sinemacıları da içeren sayıda 2010'larda sinema 
dünyasına damga vuran genel eğilimlere dair değerlendir-
meler de önemli bir yekûn tuttu. 

 2010'ların En İyİ 50 Fİlmİ

13 KASIM

Türk Şİİrİnİn 
Büyük Şölenİ 

Türkiye Yazarlar Birliği  
tarafından Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve TİKA'nın deste-
ğiyle "Türkçenin Uluslarara-
sı 13. Şiir Şöleni" düzenlendi. 
Trakya Üniversitesinin ev 
sahipliği yaptığı şölenin 
bazı fasılları Bulgaristan'ın 
Filibe, Yunanistan'ın Gü-
mülcine kentlerinde gerçek-
leşirken aralarında Kırgızis-
tan, Azerbaycan, Kazakistan, 
Türkmenistan, Bulgaristan, 
Kosova, Makedonya, Moldo-
va (Gagavuzyeri), Romanya, 
Kırım, Yunanistan (Batı 
Trakya), Başkurdistan, Bos-
na-Hersek, Fransa, Almanya, 
Avusturya, Belçika ve Hol-
landa'nın da yer aldığı 24 
ülkenden 56 şair, yazar ve 
akademisyen şölen boyunca 
ağırlandı.

12 KASIM
İstanbul Devlet Modern Folk Müziği 
Topluluğu ZKS'de sahne aldı.

16 KASIM
Solist Cemre Özdal, bağlama sanatçı-
sı Latif Ilgar ve kabak kemane sanat-
çısı Murat Yalçın Neşet Ertaş Eserleri 
isminde bir dinleti gerçekleştirdi.

15 KASIM
Türk Tarih Kurumu eski başkanı yazar 
Prof. Dr. Ali Birinci, Dünden Kalanlar 
seminerlerinin kasım ayı oturumun-
da, bir edebî tür olarak hatıratların 
tarih bilimiyle ilişkisini anlattı.
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13 KASIM

Sahne Neresİ? 
İstanbul
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 1989'dan bu yana düzenlenen İstanbul Tiyatro 
Festivali'nin 23'üncüsü 13 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında yerli ve yabancı tiyatro ve 
dans topluluklarını izleyiciyle buluşturdu. Hem izleyiciye hem de sanat dünyasına farklı 
açılımlar kazandıran; ulusal ve uluslararası, klasik ve çağdaş yorumlara yer veren festival-
de yurt dışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğu 
ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Festival, sahne sanatlarının genel olarak kabul edilmiş 
kalıplarının sorgulandığı alışılmışın dışında sahneleme tekniği ve yapısına sahip perfor-
manslardan oluşan programıyla "Sahne neresi?" ve "Oyuncu kim?" gibi sorulara cevap ara-
dı. 23. İstanbul Tiyatro Festivali'nin "Onur Ödülleri" yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmen 
Ferhan Şensoy, sahne tasarımcısı Metin Deniz ve yönetmen Emmanuel Demarcy-Mota'ya 
takdim edildi.

Krİstal Kayısı 
Sahİplerİnİ Buldu

Malatya Valiliği, Büyükşe-
hir Belediyesi, Battalgazi ve 
Yeşilyurt ilçe belediyelerinin 
iş birliğiyle  düzenlenen 
"Malatya Uluslararası 
Film Festivali"'nin 9.su 
15-19 Kasım tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Festivalin 
açılış töreninde sinema 
sanatçıları Meral Çetinkaya 
ve Selçuk Yöntem'e "Onur 
Ödülü" verilirken "Emek 
Ödülü"nü Serkan Bircan, 
Ayşe Akıllıoğlu ve Ümit 
Acar, "Sinemanın Olmazsa 
Olmazları Ödülü"nü ise 
Mehmet Yağmur aldı.

9. Malatya Film Festi-
vali'nde 94'ü uzun film, 31'i 
kısa film, 11'i belgesel; 67'si 

yerli, 69'u yabancı olmak 
üzere toplamda 136 film yer 
aldı. Salon gösterimlerinin 
yanı sıra gerçekleştirilen 
"Belki Köye Bir Film Gelir" 
etkinlikleri ile Malatya 
köyleri de sinemayla bu-
luştu. Festival programı-
na dahil edilen söyleşiler, 
masterclasslar, senaryo ve 
oyunculuk atölyeleri ile Ma-
latya sinema dolu bir hafta 
geçirdi. Festivalde "En İyi 
Film Ödülü"nü Küçük Şeyler, 
"En İyi Yönetmen Ödülü"nü 
Kapan ile  Seyid Çolak, "En 
İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü  
Başak Özcan, "En İyi Erkek 
Oyuncu Ödülü"nü ise Alican 
Yücesoy aldı.

15 KASIM
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16 KASIM

27 Yıl Sonra 
Bryan Adams
Dünyaca ünlü müzisyen 
Bryan Adams, Aktifbank'ın 
katkılarıyla düzenlenen 
"Shine a Light" adlı konse-
riyle Ülker Spor ve Etkinlik 
Salonu'nda hayranlarıyla bir 
araya geldi. "Shine a Light", 
müzik kariyeri boyunca 
Grammy, MTV başta olmak 
üzere çok sayıda müzik 
ödülünün sahibi ve 100 mil-
yonun üzerinde albüm satışı 
elde eden sanatçının 27 yıl 
aradan sonra Türkiye'deki 
ilk konseri oldu.

15 KASIM

13. Uluslararası Flamenko 
Ankara Festİvalİ
İspanya'nın Ankara Büyü-
kelçiliğinin desteğiyle Fla-
menko Ankara Derneğince 
düzenlenen ve dünya ça-
pında sürekliliği olan sekiz 
Flamenko festivalinden biri 
olan Uluslararası Flamenko 
Ankara Festivali'nin 13.sü 
15-28 Kasım tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Festival 
süresince İspanyol flamenko 
dans sanatçısı Jesus Car-
mona, De Lejos ve Sentido 
gibi isimler sahne alırken 
katılımcılar düzenlenen 
çeşitli atölye çalışmalarıyla 
usta sanatçılardan eğitim 
alma fırsatı buldu.

16 KASIM

20. Uluslararası 
Antalya Pİyano Festİvalİ
Antalya Büyükşehir Bele-
diyesince 20. Uluslararası 
Antalya Piyano Festivali 16 
-30 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Antalya 
Kültür Merkezinin ev 
sahipliği yaptığı festivalin 
açılış gecesinde Barbaros 
Büyükakkan ve Selim Bölük-
başı ile şef Oğuzhan Kavruk 
yönetimindeki Symphonic 
Project sahne aldı. 

Festival süresince Bar-
baros Büyükakkan, Selim 
Bölükbaşı, İdil Biret, Diego 
Valdivia, Kerem Görsev ve 
Evgeny Grinko gibi yerli ve 
yabancı sanatçılar müzikse-
verlerle buluştu.
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Türk Tİyatrosunun 
Yıldız'ına Veda

Devlet sanatçısı ve tiyatro 
oyuncusu Yıldız Kenter, 91 
yaşında hayatını kaybetti. 
Türk tiyatrosunun en 
büyük değerlerinden biri 
olan Kenter; Ankara Devlet 
Konservatuvarı, İstanbul 
Belediye Konservatuvarı 
ve İstanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı 
Tiyatro Bölümünde bölüm 
başkanlığı da yapmış, üç kez 
Altın Portakal ödülünün sa-
hibi olmuştu. Yıldız Kenter, 
kariyeri boyunca ulusal ve 
uluslararası birçok festival-
de "En İyi Kadın Oyuncu" 
ödülünü kazanırken, 1995'te 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından tiyatro sanatına 
katkılarından ötürü Onur 
Ödülü'ne layık görüldü. Sa-
natçı ayrıca, 1998'de Cum-
hurbaşkanlığı Büyük Kültür 
ve Sanat Ödülü, 1999 ve 
2000'de Afife En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü'nü aldı.

17 KASIM

Jale Bİrsel 
Hayata Veda Ettİ

Devlet Tiyatrosu sanatçıla-
rından Jale Birsel, 92 yaşın-
da hayata veda etti. Emekli 
olana kadar 38 yıl boyunca 
çok sayıda oyunda rol alan 
Jale Birsel, 1999 yılında 
hayatını kaybeden şair ve 
yazar Salâh Birsel'in eşiydi.

18 KASIM

19 KASIM
Prof. Dr. Ömer Türker, İslâm Düşün-
cesi ve Çağdaş Sorunlar semi-
nerinde, "Kelam Geleneğinde Akıl 
Meselesi" konusunu işledi.

17 KASIM
Kazakistan Astana Devlet Tiyatrosu 
tarafından sahnelenen Şanırak 
(Dal Beşikten Yer Beşiğe) müzikal 
tiyatrosu Zeytinburnu'nda izleyicilerle 
buluştu. 

20 KASIM
Ekrem Demirli, Tasavvuf ve Şiir se-
minerinde, Niyazi Mısrî'nin toplumsal 
eleştirilerini dile getirdiği mısralarına 
dair bir konuşma gerçekleştirdi.

Modernİn Dİlİ 
Amasya'da

Amasya Genelgesi ile Millî Mücadele'nin 100. yılı etkinlik-
leri kapsamında Amasya'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası, sanat koleksiyonundan seçilen eserlerden oluşan  
"Modernin Dili"  sergisi, sanatseverlerin beğenisine su-
nuldu. Saraydüzü Kışla Binası Millî Mücadele Müzesi ve 
Kongre Merkezi'nde ziyarete açılan sergide bulunan 36 
sanatçıya ait 41 esere yer verildi.

18 KASIM
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Yıldız Kenter
Fatih Kara
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YILDIZ KENTER, HENÜZ CEBECİ DÖRDÜNCÜ ORTAOKULUNDA ÖĞRENCİYKEN, EVLERİNİN YANI 
BAŞINDAKİ KONSERVATUVARIN ÖNÜNDEN HER GEÇİŞİNDE KENDİ DEYİMİYLE DURAKLAR, BİR 
KÖŞESİNDE OTURUR VE HAYALLERE DALARDI.

Ankara'nın Cebeci sem-
tinde, banliyö treninin 

Demirlibahçe istasyonu kar-
şısında eski bir bina vardır. 
Bugün dokusunu kaybetmiş, 
sıradan bir görünümü olan 
semtin ülke için önemi de 
işte bu gösterişsiz taş yapıdır: 
Devlet Konservatuvarı. 

Mekânın ruhuna ina-
nanlardansanız, şanslısınız. 
Ankara'ya yolunuz düşerse, 
sayısız önemli sanatçının 
yetiştiği bu okulun önündeki 
halka açık parkta, şöyle bir 
soluklanıp bu ruhu aramaya 
çalışabilirsiniz. Aslında izin 
alabilirseniz, şöyle bir içeriye 
bakabilir, binanın amacına 
uygun işlev gördüğü yıllar-
daki hâlini de hayal edebilir-
siniz.

Tiyatro Mücadelesi

Sizin için küçük bir hafta 
sonu gezisi olabilecek bu 
etkinliği, 1940'ların başların-
da sık sık yapan genç bir kız 
vardı. Yıldız Kenter, henüz 
Cebeci Dördüncü Ortaoku-
lunda öğrenciyken, evlerinin 
yanı başındaki konservatu-
varın önünden her geçişinde, 
kendi deyimiyle duraklar, bir 
köşesinde oturur ve hayal-
lere dalardı. Bu hayallerinin 
başlangıcı aslında o yıllarda 

gittiği ve çeşitli etkinliklerine 
katıldığı Ankara Halkevine 
ve Radyoevine dayanıyordu. 

Konservatuvar öğrencisi 
olmaya ailesini bir şekilde 
ikna edip 1944'te bu oku-
la kaydoldu ve hayatının 
neredeyse tümünü kaplayan 
tiyatro "mücadelesi"ne böyle-
ce başladı. 

Çağdaş Türk tiyatrosunun 
var olmasındaki payı tartışıl-
maz Devlet Konservatuvarı-
nın bu parlak öğrencisi, daha 
sonra birçok konuşmasında 
da bahsettiği gibi burada cid-
di, zorlayıcı ve etkili bir eği-
tim aldı. Cumhuriyet dönemi 
Türk tiyatrosunu şekillendi-
ren Muhsin Ertuğrul ve Carl 
Ebert'in de ders verdiği kon-
servatuvar yıllarından sonra, 
henüz kurulmuş Devlet 
Tiyatrolarında profesyonel 
oyunculuğa başlayan Ken-
ter, görev yaptığı 1948-1959 
yılları arasında çoktan tiyatro 
dünyasında tanınan, beğeni-
len bir oyuncu olmuştu bile. 

Yıldız Kenter'in hayat 
öyküsünü okuyan herkes, 
bu yıllardaki kırılmanın 
ne kadar önemli olduğunu 
görebilir. Aslında 1959 yılına 
kadar Yıldız Kenter; olağan 
aşamalardan geçerek iyi bir 
sanat eğitimi almış, ödenekli 
bir tiyatroda kendisine yer 
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edinmiş, o yıllarda dengi 
sayılabilecek birçok tiyat-
rocu için "gerekeni" çoktan 
yapmıştı. Ankara'nın bürok-
rat ağırlıklı tiyatro seyircisi 
arasında övünebileceği bir 
ünü vardı ve bir zamanlar 
öğrencisi olduğu Devlet 
Konservatuvarında ders ver-
meye bile başlamıştı. Ancak 
1959'da Muhsin Ertuğrul, 
Devlet Tiyatrolarındaki genel 
sanat yönetmenliği görevin-
den, Kenter'e göre haksız 
bir şekilde uzaklaştırılınca 
bugün bildiğimiz Yıldız Ken-
ter doğdu diyebiliriz. Kendisi 
gibi oyuncu olan kardeşi 
Müşfik Kenter'le birlikte 
"Muhsin Hoca"ya yapılan 
haksızlığa karşı çıkmışlar ve 
Ertuğrul'un hemen ardından, 
Devlet Tiyatrolarından istifa 
edip hayatlarını değiştirecek 
kararı vererek İstanbul'a 
taşınmışlardı. 

İstanbul yılları iki kar-
deşin tüm ülkede tanınma-
sını da beraberinde getirdi 
ama aslında her şey o kadar 
da kolay değildi. Örneğin 
İstanbul'un bu yeni yaban-
cıları, ardından istifa ederek 
şehre geldikleri Ertuğrul'dan 
umdukları ilgiyi ve yardımı 
göremediler. Tiyatro dünya-
sında eşi benzeri görülmemiş 
bir hareketliliğin yaşandığı 
1960'lı yıllar; İstanbul'da 
birçok tiyatro topluluğunun 
kurulduğu, yeni salonların 
inşa edildiği, farklı tiyatro 
akımlarının kendisine seyirci 
aradığı yıllardı. Bu karmaşa-
nın içerisinde Yıldız Ken-
ter, bilinenin aksine kendi 
tiyatrosunu hiç de kolaylıkla 
kuramadı. Muammer Karaca, 
Haldun Dormen Tiyatrosu 
gibi salonu olan toplulukla-
rın yanında yıllarca "misafir" 

olarak çalıştılar ve Kent 
Oyuncuları'nın temellerini 
attılar. 

Kenter Tiyatrosu, 
Eğitmenlik ve 
İstikrarlı Dersler

Tabii, Kenter Tiyatrosu 
11 Kasım 1968'de Hamlet'le 
perdelerini açana kadar 
geçen yıllarda Yıldız Kenter, 
oyunculuğunu İstanbul'da da 
kanıtlamıştı. Türlü zorluk-
larla sahip oldukları salonla-
rında ömrünün son yıllarına 
kadar sahneye çıkmış ve 
Türkiye'de ödeneksiz bir 
tiyatroyu yaşatmanın ağır 
yükünü taşımıştı. Kenter 
Tiyatrosu, sahnelediği oyun-
ların niteliğiyle de diğer özel 
tiyatrolardan ayrılıyordu. 
Seyirci garantisi olan bulvar 
vodvilleri, kaba güldürüler 
yerine ağırlıkla yerli ve ya-
bancı yazarların yeni ve nite-
likli tiyatro metinlerini tercih 
ediyorlardı. Oyun seçimleri 
özellikle Türk tiyatro yazını-
nın gelişiminde de önemli bir 
rol oynadı. Güngör Dilmen, 
Hidayet Sayın, Dinçer Sümer, 
Melih Cevdet Anday, Memet 
Baydur gibi yazarlar en çok 
Kenter Tiyatrosu aracılığıyla 
seyirciyle buluştu ve tiyatro 
yazınımıza kazandırıldı.

Yıldız Kenter'in sanat ha-
yatı, bir bakıma Türkiye'nin 
sanat iklimini de temas ettiği 
kurumlar ve kişiler üzerin-
den okuma fırsatı verir. 
Örneğin Devlet Konservatu-
varı ve Devlet Tiyatrolarının 
kuruluş yıllarındaki yapı-
sını ve önemini Kenter adı 
üzerinden de okuyabilirsiniz. 
Bunun yanında Türkiye'de 
özel bir tiyatroyu kurmak, 
büyütmek ve yaşatmak için 

Yıldız Kenter'in sanat 
hayatı, bir bakıma Türki-
ye'nin sanat iklimini de 
temas ettiği kurumlar 
ve kişiler üzerinden 
okuma fırsatı verir. 
Örneğin Devlet Kon-
servatuvarı ve Devlet 
Tiyatrolarının kuruluş 
yıllarındaki yapısını ve 
önemini Kenter adı 
üzerinden de okuyabi-
lirsiniz.
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gösterdiği olağanüstü gayret 
üzerinden özel tiyatrolar 
tarihimizi anlamak müm-
kündür. Ankara'dan ayrıl-
madan önce ders verdiği 
konservatuvar dışında, daha 
sonra İstanbul Üniversi-
tesine bağlanan İstanbul 
Belediye Konservatuvarında 
da 1961'den 2005'e kadar 
"hocalık" yapmıştır. Bu yö-
nüyle de Türkiye'deki tiyatro 
eğitiminin tarihine ulaşmak 
mümkündür. 

Yıldız Kenter'in eğitmen 
yönü ve konservatuvarlarda 
uzun yıllar boyunca eşine 
sık rastlanmadık bir istik-
rarla sürdürdüğü dersleri, 
onun tiyatromuza yaptığı 
en önemli katkıların başın-
da gelir. Bugün de tiyatro-
muzda, sinemamızda ya da 
televizyon dizilerinde yer 
alan birçok oyuncuya Yıldız 
Kenter oyunculuk eğitimi 
vermiştir. Çoğu alanında 
başarılı ve aranılan isimler 
olan bu oyunculardan bazı-
ları konservatuvar eğitimiyle 
birlikte, ayrıca Kenterler 
Tiyatrosu'nda da küçük ya da 
büyük rollerde görev almış, 
bu büyük duayenin öğrencisi 
olma şansını yakalamıştır. 
Belki bu isimlerden küçük 
bir kısmını sıralamak "Yıldız 
Hoca"nın başarısını anlama-
mıza yardımcı olacaktır: Ali 
Poyrazoğlu, Perran Kutman, 
Müjdat Gezen, Erdal Öz-
yağcılar, Tilbe Saran, Demet 
Akbağ, Okan Yalabık, Demet 
Evgar...

Tiyatro için yaptıklarının 
yanı sıra Kenter yeteneğini 
radyoda, televizyonda ve 
tabii sinemada görmek de 
mümkündür. İlk ve değişmez 
uğraşı tiyatro olsa da oyun-
culuğunu farklı biçimlerde 

yeniden ürettiği bu alanlarda 
dikkate değer çalışmaları 
olmuştur. 1961'den 1979'a 
kadar süren ünlü radyo dizisi 
Uğurlugiller, döneminin en 
önemli yapımlarındandır. Te-
levizyon ve sinemaya, biraz 
da tiyatrosunu yaşatmak için 
finansal kaynak yaratma kay-
gısıyla yaklaşan sanatçı, bu 
"yan uğraşında"  Lütfi Akad, 
Halit Refiğ, Memduh Ün, 
Ertem Eğilmez gibi sinema-
mızın önemli yönetmenleriy-
le çalışmış ve sinema dünya-
sında da Altın Portakal gibi 
önemli ödüller kazanarak 
kendisine yer edinmiştir. 

17 Kasım 2019'da yaşa-
mını yitirdiğinde sanatına 
ilgili ilgisiz hemen herkesin 
zihninde kocaman bir Yıldız 
Kenter adı kalmıştı. Bu adın 
önemini; onu sahnede izleyip 
hayran kalmış, farklı nesil-
lerden sayısız tiyatro izleyici-
sinin gözlerindeki parıltıları 
toplayarak anlatmak müm-
kün olsaydı keşke. 

Kariyerindeki en önemli 
oyunlardan biri olan Ben 
Anadolu'da canlandırdığı on 
altı farklı Anadolu kadınının 
bir karışımıdır Yıldız Ken-
ter. Kendisine hediye olarak 
verilmiş yeteneğini, din-
lenmek bilmeden çalışarak 
geliştirmiş; en iyi yaptığı iş 
olan tiyatro için neredeyse 
hayatının sonuna kadar mü-
cadele ederek, ülkesindeki 
en önemli sanatçılardan biri 
olmuştur.



170 ZKS KÜLTÜR SANAT YILLIĞI

20 KASIM

Çİzgİnİn Ötesİnde 
Bİr Büyük Sanatçı

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, açılışını gerçekleş-
tirdiği "Çizginin Ötesinde" sergisi ile sanat hayatının 41. 
yılında usta çizer Hasan Aycın'ın eserlerini sanatseverlerle 
buluşturdu.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergi açılışının 
akabinde, moderatörlüğünü Cemal Şakar'ın üstlendiği,  
Ali Emre, Murat Pay ve Güray Süngü'nün Hasan Aycın'ın 
sanatı ve eserlerini irdelediği "Sanatının 41. Yılında Hasan 
Aycın" paneli gerçekleştirildi.  Usta sanatçıyla hem birebir 
ilişkileri üzerinden hem de onun sanatının yöneldiği ve de-
rinleştiği farklı yönler üzerinden irtibatlı olan yazar, Hasan 
Aycın'ın hayatı ve sanatı özelinde, aslında genel mahiyetiyle 
sanat - sanatçı ilişkisine doğru uzanan bütünlüklü bir anla-
ma çabasının kapısını araladılar.

Cemal Şakar'ın yazdığı Hasan Aycın'ın Çizgi'si kitabında 
da, Hasan Aycın'ın biyografi metnini kaleme alan şair Ali 
Emre; konuşmasında Hasan Aycın'ın çocukluğu, çocuklu-
ğunda yürüme kabiliyetini yitirişi, hayatının ve karakte-
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rinin bu yitiriş ve tekrar kazanış ekseninde şekillenmesi 
sürecine detaylarıyla değindi. Usta çizerin hayatını, fikirle-
rine ve eserlerine tesiri bakımından derinlikli bir okuma ile 
tahlil eden Ali Emre:

 "Onun çizgisi ve sanatı da biraz kendiliğinden, a priori, 
başkasından öğrenilmiş, taklit edilmiş bir şey değil. Tama-
mıyla özgün, kendine bağlı bir perspektifte ortaya çıkıyor." 
sözleriyle Hasan Aycın'ın sanat algısının özüne dair bir 
izahta bulundu.  

Cemal Şakar, Hasan Aycın'ın kendine has bir çizgi geliş-
tirdiğini, eserlerini ise karikatür değil, özellikle çizgi olarak 
isimlendirdiğini hatırlatarak usta çizerin sanatında açtığı 
yolu şu cümlelerle tarif etti: 

"Açtığı yolu o kadar şahsına münhasır hâle getirdi ki, 
her kim o yolu takip ederse hemen Hasan Aycın'ı taklit et-
tiği söyleniyor. Ki doğrudur da. Hasan Aycın açtığı yolu bir 
anlamda yürüyerek yine kendisi kapattı."
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Farklı disiplinlerden çağdaş 
sanatçıların yer aldığı ulus-
lararası "Düzenli Delilik" 
sergisi Akbank Sanat'ta 
sanatseverlerle buluştu. 
Bilgi çağında bireye sayısız 
ekran ve medya kanallarıyla 
ulaşan bilgi kavramını 
gözden geçiren sergide 
sergide Ana Adamovic, Anna 
Fausshauer, Basim Magdy, 
Buğra Erol, Fischli and 
Weiss, Joseph Beuys, Kerem 
Ozan Bayraktar, Komet, 
Lars Breuer, Nasan Tur, Öz-
lem Günyol - Mustafa Kunt, 
Marcus Popp (Oval), Robert 
Barta, Rudolf Reiber, Serhat 
Kiraz, Thomas Baldischwy-
ler ve Yeşim Uzunöz'ün 
eserleri yer aldı. Gerçeklikle 
baş etmenin alışılmadık 
yollarını değerlendiren 
"Düzenli Delilik"te bilmeme 
ve bilinmemenin ne anlama 
geldiğinin altını çizildi.

20 KASIM

Deliliğin Düzeni
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21 KASIM

Tekİnsİz Öyküler 
Kara Haftada

Polisiye romanın ünlü isimlerini ağırlayan "Kara Hafta 
İstanbul Festivali"nin 5'incisi Pera Palace'ta düzenlenen 
etkinliklerle gerçekleştirildi. Deniz Bank iş birliği ve Story-
tel desteğiyle "Sir Alfred Hitchcock" temasıyla düzenlenen 
festivalin açılış töreninde, "Polisiye Öykü Yarışması Ödül-
leri" verildi. Yarışmaya katılan  140 eser arasından seçilen 
Imkânsız Dedektif'in yazarı Gurur Güneş, ödülünü komite 
başkanı Ahmet Ümit'in elinden aldı. Çevirmen Ali Cevat 
Akkoyunlu'ya "Onur Ödülü" takdim edilen törende, Deniz-
Bank Kültür Sanat Danışmanı Perihan Yücel'e yazar Doğan 
Hızlan, Goethe-lnstitut İstanbul Müdürü Reimar Volker'a 
da Pera Palace Hotel Müdürü Murat Eti tarafından plaket 
verildi. Komitesinde Ahmet Ümit'in yanı sıra Doğan Hızlan, 
Adnan Özer, Metin Celal gibi Türk edebiyatının önemli 
isimlerini bulunduran "5. Kara Hafta İstanbul Festivali", 
Michael Katz Krefeld, Petros Markaris, Teresa Solana, Elçin 
Poyrazlar ve Algan Sezgintüredi gibi isimleri ağırlarken, 
"Alfred Hitchcock 120 Yaşında", "Polisiyede Sinema, Sine-
mada Polisiye", "Sıradışı Katiller ve Dedektifler" ve "Kuzey 
Avrupa Polisiyeleri" oturumlarına da ev sahipliği yaptı.

22 KASIM

Sİnemada 
Suç ve Ceza

Sanatın ve bilimin çarpıcı dilini kullanarak insan hak ve 
özgürlükleri bağlamında adalet konusunda toplumsal 
etki yaratmak ve  sosyo -kültürel yaşamın zenginleşmesi-
ne katkı sağlamak amacıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Suç ve Ceza 
Film Festivali"nin 9.su 22-28 Kasım tarihleri arasında ger-
çekleştirildi.

Sinema alanında "adalet" temasının ele alındığı festival 
kapsamında düzenlenen "9. Uluslararası Altın Terazi Uzun 
Metraj Film Yarışması"nın bu yılki jüri başkanı ise usta 
oyuncu Zuhal Olcay oldu. Jüride ayrıca Saraybosna Film 
Festivali'nin kreatif direktörlüğünü de yapan İzeta Greda-
vic, Afganistan'dan yönetmen Sahraa Karimi, yönetmen 
Onur Saylak, Romanya'dan film yapımcısı Ioana Uricaru 
yer aldı. 9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Ya-
rışması'nda Batmadan, Bir Oğul, Gerilla, Hapishane Müdürü, 
Keskin Bir Bıçak, Küçük Şeyler, Papicha, Verida'nın Düğünü 
filmleri izleyiciyle buluştu. Suç, ceza ve adaletle ilgili sorun-
ların sinema sanatındaki yansımasını kitlelere ulaştırmayı 
amaçlayan festival bünyesinde "Dijitalleşme ve Sinemanın 
Gelecek 10 Yılı" ve "80'lerde Kadın Yönetmen Olmak" baş-
lıklı iki de panel düzenlendi.

Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması En 
İyi Film Ödülü'nü, Batmadan filmiyle Rodd Rathjen alırken 
Altın Terazi Kısa Film Proje Yarışması En İyi Senaryo Ödü-
lü'nün sahibi ise Peripetia ile Merve Gezen oldu.

96
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22 KASIM

Çeyrek Asırlık 
Festİval

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf tarafın-
dan düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nin 
24.sü 22 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiril-
di. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve 
Gürcistan'dan profesyonel ve amatör 29 tiyatro topluluğu-
nun oyunlarını sergilediği festival Nâzım Hikmet Kültür 
Merkezi'nde gerçekleştirilen Feniks Art Müzikal Tiyatro 
Topluluğunun "İlk Randevu Müzikali" ile başladı. Gecede 
"Onur Ödülü" tiyatro sanatçısı Mehmet Atay'a, "Emek 
Ödülü" de tiyatro sanatçısı ve festival danışma kurulu üyesi 
Mehmet Nurkut İlhan'a verildi. Türkiye'nin en uzun soluklu 
tiyatro festivallerinden biri olarak bilinen Ankara Tiyatro 
Festivali'nde aralarında Sokrates'in Son Gecesi, Anne Ben Ar-
tist Oldum, Dali'nin Kadınları, Guguk Kuşu'nun da yer aldığı 
pek çok oyun izleyiciyle buluştu.

26 KASIM
Ali Ayçil, Şiirle Gelenler seminerinde, 
"İki Şair İki Deneme: Yahya Kemal'in 
Ezansız Semtler'i ve Ahmet Haşim'in 
Müslüman Saati" konusunu işledi.

22 KASIM
Devlet Tiyatroları, Kendi Gök Kubbe-
miz oyununu sahneledi.

27 KASIM
"Sinemanın Metafizikle İlişkisi" 
konusunun işlendiği Gelenekselden 
Çağdaşa söyleşisinde Ayşe Taşkent, 
İhsan Kabil'i ağırladı.

22 KASIM

Türk Modernİzmİnİn 
Seçkİn Eserlerİ 
Çukurambar'da

Çukurambar Sanat Galerisi, Ziraat Bankası koleksiyonu 
seçkilerinden oluşan ve 20. yüzyıl Türk resim sanatının 
tarihî yolculuğunu anlatan Türk Modernizminin Öncüleri 
Sergisi ile kapılarını sanatseverlere açtı. Kuruluş yılların-
dan başlayarak Türk sanatının önemli yapıtlarını kolek-
siyonuna dahil eden  Ziraat Bankası'nın İstanbul Tünel ve 
Ankara Kuğulu Sanat Galerileri'nin ardından açtığı üçüncü 
galeri olan Çukurambar Sanat Galerisi'nin ilk sergisi "Türk 
Modernizminin Öncüleri" oldu. Sergide Ali Avni Çelebi, 
Zeki Kocamemi, Cemal Tollu, Cevat Dereli gibi akımın en 
önemli temsilcilerinin eserleri bir araya getirildi.
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ZKS Sahnesİnde Bİr 
Yahya Kemal Sadâsı

Devlet Tiyatroları kasım ayında, şiir ve tiyatronun sahne 
ışıkları altında birbiriyle harmanlandığı özel bir sanat eseri 
ile seyirci karşısına çıktı. Yahya Kemal'in şiirlerinin sahne-
de vücut bulduğu Kendi Gök Kubbemiz tiyatro oyunu, hem 
tiyatroseverler hem de edebiyatseverler için unutulmaz bir 
hayal yolculuğu tecrübesi yaşattı.

Kendi Gök Kubbemiz oyununda, Yahya Kemal'in şiirleriy-
le geçmişe bir yolculuk yapıldı. Eski ve yeni, Doğu ve Batı, 
vatan ve aynı zamanda İstanbul sevgisi ve insana dair her 
tür özlem, aşk ve ölüm temaları şairin dizelerinde vücut 
bulur.

22 KASIM
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26 KASIM

Emmy Ödüllü 
İlk Türk

Sanat hayatı boyunca çok 
sayıda dizi, sinema ve tiyat-
ro eserinde rol alan başarılı 
oyuncu Haluk Bilginer, kari-
yerini Emmy Ödülü ile taç-
landırdı. Sanatçı, Şahsiyet 
dizisindeki performansıyla 
Uluslararası Televizyon 
Sanatları ve Bilimleri Aka-
demisi tarafından düzenle-
nen "47. Uluslararası Emmy 
Ödülleri" töreninde "Agah 
Beyoğlu" karakteriyle aday 
gösterildiği "En İyi Erkek 
Oyuncu" kategorisinde ödü-
le değer görüldü.
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"Ink Dark Moon" gitar 
konçertosunun Türkiye prö-
miyeri Borusan İstanbul Fi-
larmoni Orkestrası'nın, şef 
Diego Matheuz yönetiminde 
müzikseverlerle buluştu. 
Lütfi Kırdar Kongre ve Kül-
tür Merkezi'ndeki konserde 
Karadağlı başarılı gitarist 
Milos Karadaglic orkestraya 
eşlik etti. Konserde Rus bes-
teci Dmitriy Şostakoviç'in 
eserleri de yorumlandı.

28 KASIM

Ink Dark Moon 
Prömİyerİ

29 KASIM
"Edebiyat Sosyolojisi" konusunun 
işlendiği Edebiyat Ne Söyler? söy-
leşisinde Cemal Şakar, Köksal Alver'i 
konuk etti.

29 KASIM
Devlet Tiyatroları Düdüklüde Kıymalı 
Bamya oyununu sahneledi

30 KASIM
Hanende Ahmet Niyazi Çapar, udî 
Musa Kazım Giritli ve kanun sanatçısı 
Abdulkerim Dursun, Nağme-i Har-
put isimli bir dinleti gerçekleştirdi.

Sİnema düşlerİ 
gerçek, gerçeklerİ 
düş yapar

Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Talas Belediyesi-
nin desteğiyle "7. Kayseri Film Festivali" düzenlendi. Zülfü 
Livaneli'nin "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldığı festivalde 
ulusal uzun metraj dalında 25, kısa kurmaca dalında 350, 
belgesel film dalında ise 115 film yarıştı. "Sinema düşleri 
gerçek, gerçekleri düş yapar" sloganıyla gerçekleştirilen 7. 
Kayseri Film Festivali film gösterimlerinin yanı sıra çeşitli 
atölye, sergil, söyleşi ve panellere de ev sahipliği yaptı. "Ye-
şilçam Sohbetleri" ile usta oyuncular Yusuf Sezgin ve Suna 
Yıldızoğlu ile bir araya gelirken, TRT Ortak ve Dış Yapımlar 
Müdürü Faruk Güven ve yapımcı Halil Kardaş'ın katılımla-
rıyla Belkıs Bayrak moderatörlüğünde "Bağımsız Yapımlar 
İçin Ortak Yapım Süreci" konulu bir panel de gerçekleştiril-
di. Festival boyunca hem Yeşilçam'ın ölümsüz sanatçılarına 
ait hem de usta oyuncu Hülya Koçyiğit'e ait fotoğrafların 
olduğu iki farklı sergi sinemseverlerin beğensine sunuldu. 
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, Saf filmindeki 
rolüyle Saadet Işıl Aksoy "En İyi Kadın Oyuncu" seçilirken; 
"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ise Küçük Şeyler filmindeki 
rolüyle Alican Yücesoy'un oldu. Ulusal Yarışma En İyi Film 
Ödülü ile En İyi Yönetmen Ödülü'nü açıklamak için sahneye 
jüri başkanı Abdullah Oğuz geldi. Ödüller Omar ve Ben filmi 
ve yönetmenleri Maryna Er Gorbach ile Mehmet Bahadır 
Er'e verildi. 

28 KASIM
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1 0

Selahattin Kara Retrospektifi
Sanat ve Yaşamının İzinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme Sanat 
Galerisinde düzenlenen "Selahattin Kara Retrospektifi; 
Sanat ve Yaşamının İzinde" sergisinin açılışına katıldı. Er-
doğan, resimlerinde İstanbul manzaralarını sanata dönüş-
türen, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Bü-
yük Ödülü'nün sahibi olan Selahattin Kara'ya kültürümüze 
katkıları dolayısıyla teşekkür etti.  Kara'nın 73 eserinin yer 
aldığı sergiyi, "Zeytinburnu'nun yeni ve aydınlık yüzünün 
bir işareti" diye tanımladı. Erdoğan şunları söyledi: "Tüm 
ilçeleriyle İstanbul'umuzu, sanatın her dalında ortaya 
koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri 

29 KASIM
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başımızın tacıdır. Çünkü medeniyetler, diğer unsurların 
yanı sıra ve hatta onlardan önce kültür, sanat, edebiyat 
gibi değerler üzerinde yükselir. Resim, tarihi insanlığın 
ilk dönemlerine kadar uzanan bir kadim sanattır. Mağara 
duvarlarından ilk şehirlerin evlerine, sokaklarına kadar her 
yerde resim sanatının izlerine rastlıyoruz. Hele hele karşı-
nızda İstanbul gibi 'Bu şehr-i İstanbul ki bi-misl ü bahadır/
Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır' denilen bir şehir 
varsa, o resim bir başka anlam kazanır."

Açılış töreninde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer 
Arısoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ressam Selahattin Ka-
ra'nın bir tablosunu hediye etti. Erdoğan, sanatseverlerle 
birlikte kurdeleyi keserken Doğan Hızlan'ı yanına davet 
etti. Erdoğan, Hızlan'ın da katılımıyla kurdeleyi kesti.

30 KASIM

İSLAM SEÇEN 
VEFAT ETTİ 
Mücellit İslam Seçen İs-
tanbul’da vefat etti. 83 ya-
şındaki Seçen, uzun süredir 
kanserle mücadele ediyor-
du. Klasik Türk cilt sanatı 
ustası olan Seçen, yurt 
içinde ve yurt dışında birçok 
yazma eseri restore ederek 
kültür mirasımıza önemli 
ölçüde katkıda bulunmuştu. 
1961 yılında Süleymaniye 
Kütüphanesinde Cilt ve 
Patoloji Servisi’ni kuran 
Seçen, kütüphaneye 27 yıl 
hizmet etti. İslam Seçen 
bu süre içinde Portekiz’in 
başkenti Lizbon’daki Kalust 
Gülbenkyan Müzesi’nde bu-
lunan İslami el yazmalarının 
restorasyon çalışmalarında 
da bulunmuştu.
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MİLLET KÜTÜPHANESİ'Nİ BUNCA ÖNEMLİ KILAN, ARAŞTIRMACILARIN BU YOLUNU BU KÜTÜPHA-
NEDEN GEÇİRTEN TEMEL ETKEN ALİ EMÎRÎ EFENDİ'NİN NEREDEYSE İNSANÜSTÜ BİR ÇABAYLA 
OLUŞTURDUĞU BİRİKİMDİR. HİÇ EVLENMEMİŞ OLAN ALİ EMÎRÎ'NİN ÇOLUK ÇOCUĞU ÂDETA 
KİTAPLARDIR DİYEBİLİRİZ RAHATLIKLA.

Birçok Vesileyle 
Millet Kütüphanesi
Yusuf Turan Günaydın

Ali Emîrî Efendi (1857-
1924) adı, Millet Kütüp-

hanesiyle özdeştir elbette. 
1916 yılından beri Fatih 
semtinde hizmet veren bu kü-
tüphaneye bizzat Emîrî tara-
fından yedi bine yakın yazma 
eser ve elbette çok daha fazla 
Osmanlı harfleriyle matbu 
kitap ve süreli yayın koleksi-
yonu bağışlanmıştır. 'Sadece' 
bunlar mı? Kütüphanecilerin 
lisanıyla "kitap dışı materyal-
ler"; hat levhaları, ferman-be-
rat gibi malzeme de vardır bu 
bağışlar arasında.

Bu hâliyle bir araştırma 
ve ihtisas kütüphanesi olan 
Millet Kütüphanesi şimdi Sü-
leymaniye Yazma Eserler Kü-
tüphanesinin parçalarından 
biridir. Tabii kütüphane Ali 
Emîrî yazmalarını barındır-
makla meşhursa da bunların 
dışında ve daha öncesinde 
Feyzullah Efendi Vakfının 
yazma eserlerine de sahip 
bulunuyordu. Bu sebeple 
diğerlerinden ayırmak üzere 
bir yazma eserin "Ali Emîrî 
Yazmaları" arasında olduğu, 
araştırmacılarca mutlaka 
zikredilir.

Ali Emîrî Yazmaları

Ali Emîrî Efendi, Kaş-
garlı Mahmud'un Dîvânü 
Lügati't-Türk adlı yüzyıllar 
boyu kayıp eserini bulup ilim 
dünyasına kazandırmıştır 
malum. İşte Ali Emîrî bağışı 
yazmalardan biri de dünya-
da tek nüshası bulunan bu 
eserdir.

İlk kez yıllar önce 
(1992/93) bu kütüphaneye 
yolumuz düşmüştü. Ünlü 
Osmanlı Şeyhülislâmı İbn  
Kemal'in manzum Kasîde-i 
Bürde Tercümesi'ne ait -o 
zamanlar tespit edebildiği-
miz- üç nüshadan biri de bu 
kütüphanede bulunuyordu. 
Diğer ikisi Pertev Paşa ve 
Âşir Efendi kütüphanelerin-
de idi. İlk kez yazma bir eser 
üzerinde çalışacaktım ve son 
iki kütüphanenin Süleyma-
niye bünyesinde olduğunu 
öğrenmiştim. Fakat Ali 
Emîrî ve Millet Kütüphanesi 
adlarıyla birçok kez karşı-
laştığımız için buranın da 
Süleymaniye'ye dâhil olduğu-
nu düşünemiyor ve aslında 
bilmiyordum.

   
   

   
 y

or
u

m



KASIM 2019 181

Önce Süleymaniye'ye 
başvurup o iki yazma için fiş 
doldurdum. Sonra nereden 
gidileceğini öğrenerek Millet 
Kütüphanesi'ni buldum. Ad-
res bulmakta hep zorlanan 
biri olarak hiç de zorlanma-
mıştım. Kütüphaneye girdim 
ve -şu an hatırlayabildiğim 
kadarıyla- kolayca ulaşıla-
bilecek bir yerde sıradan 
bir kütüphaneci gibi otu-
ran zata yöneldim. Tabii 
bu zatın Mehmet Serhan 
Tayşi (1942-2015) olduğunu 
bilmiyordum. Meramımı 
anlattım. Üzgün bir tavırla 
"Evladım, buradaki yazmalar 
için Süleymaniye'ye başvu-
ruyorsunuz. Mikrofilmini 
istiyorsanız buradan oraya 
gönderiyoruz. Ama burada 
çıkartalım ve eseri görün." 
dedi. Bana bu imkânı sağladı. 
Çok güzel bir Kasîde-i Bürde 
Mecmûası idi.

Döndüm Süleymani-
ye'ye, fiş doldurup onu da 
istedim. Başvuru sonrasında 
bir kurye, istediğiniz yaz-
malar Süleymaniye'ye bağlı 
hangi kütüphanedeyse oraya 
gidiyor ve getiriyordu. Küçük 
okuyucu salonunda bir 
müddet bekledikten sonra 
eserleri görüp tamam, bun-
lar, derseniz mikrofilm için 
gerekli girişimde bulunuyor-
dunuz. Fakat tabii mikro-
filmler hemen verilemiyor, 
İstanbul dışından geldiğiniz 
için verdiğiniz adrese gönde-
riliyordu.

Bundan yıllarca sonra 
(2006-2007) bir yayınevinin 
teklifiyle yine Millet Kütüp-
hanesi'ndeki Ali Emîrî Yaz-
malarından bizzat bu zata ait 
bir eser üzerinde çalışmak da 
nasip oldu: Yemen Hâtı-
ratı adlı eser Ali Emîrî'nin 

telifiydi fakat tebyiz edilmiş 
nüshası değil müsvedde nüs-
hasıydı. Merhum, bu eserini 
temize çekme fırsatı bulama-
mış olmalıydı.

Kütüphane, Ali Emîrî'nin 
bir ömür boyu topladığı, 
çeşitli müstensihlerce çoğal-
tılmış çokça elyazmasının ya-
nında bizzat Emîrî Efendi'nin 
kendi hattıyla istinsah ettiği 
yazmaları da barındırıyor. 
Öncelikle kendi eserlerinin 
müellif hattı denilen ve yaz-
ma eser uzmanlarınca daha 
kıymetli addedilen yazma 
nüshaları Millet Kütüphane-
si'ndedir. Sonra başkalarına 
ait eserleri de bizzat hatt-ı 
destiyle çoğalttığını ve o 
şekilde kütüphanesine dâhil 
ettiğini öğrendim. On küsur 
yıl çalıştığım kurum da tarih 
konulu bir kısım yazma eser-
lerin 'indeksli tıpkıbasım'la-
rını yayımlama kararı alınca 
(2009-2010) uhdeme düşen 
eserler arasında karşıma yine 
Millet Kütüphanesi'ndeki 
yazmalardan, indeksli tıp-
kıbasımı ve çeviriyazısı bir-
likte yayımlanacak iki şuarâ 
tezkiresi düşmüştü: Yümnî 
Tezkiresi ile Ârif Hikmet Tez-
kiresi. Bu iki eser çeviriyazı 
+ indeks + tıpkıbasım olarak 
yayımlandı.

Ali Emîrî Efendi'nin 
Destansı 
Kitapseverliği

Ali Birinci Hoca'nın Ki-
tabistan Mülkünün Sultanı: 
Ali Emîrî adlı büyük emek 
mahsulü makalesini okuduk-
tan sonra Emîrî Efendi'nin 
destansı kitapseverliğini çok 
daha iyi kavramıştım. Nite-
kim Emîrî Efendi'nin Yemen 
macerasının ilgi çekici öykü-

sünü de bu vesileyle öğren-
miş oluyordum. Bu hususta 
birkaç kelam sarf etmek 
gerekirse, Millet Kütüpha-
nesi'ni bunca önemli kılan, 
araştırmacıların yolunu bu 
kütüphaneden geçirten temel 
etken Ali Emîrî Efendi'nin 
neredeyse insanüstü bir 
çabayla oluşturduğu biri-
kimdir. Hiç evlenmemiş olan 
Ali Emîrî'nin çoluk çocuğu 
âdeta kitaplardır diyebiliriz 
rahatlıkla. 

Görüldüğü üzere uzun 
yıllar Ankara'da yaşayan ve 
çalışan biri olarak yolum 
Millet Kütüphanesi'nden bir-
çok kez geçti. Bu kesişmeler 
uzun süre hiç yaşamadığım 
İstanbul'a geliş gidişlerimden 
bir kısmına vesile teşkil etti.

Ne diyebilirim, Millet Kü-
tüphanesi'ni her zaman sıcak 
ve dost bir mekân olarak gör-
düm ve hissettim işte.

Emîrî Efendi'nin ortasın-
da "Diyarbekirli Ali Emîrî, 
1341", etrafında ise "Allah 
Teâlâ Hazretleri'nin rızâsiy-
çün vakf edilmiştir" yazan 
mührünü Tarih: 653 numa-
rada kayıtlı Yemen Hâtıratı 
nüshasından alıntılayarak 
yazımızı süsleyelim.
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SİNEMAYA BİR ŞENLİK GİBİ BAKMAK EĞİLİMİ OLABİLECEĞİ GİBİ SİNEMAYI BİR TOPLUMUN 
KÜLTÜREL ATMOSFERİNİ ANLAMAK AÇISINDAN DEĞERLENDİRMEK DE MÜMKÜNDÜR. Sİ-
NEMAYA ŞENLİK OLARAK BAKMAK GÖSTERİME GİREN FİLMLER VE FESTİVALLER ÜZERİNDE 
ODAKLANMAK ANLAMINA GELİRKEN ONDAN KÜLTÜREL ATMOSFERLERİ SOMUTLAŞTIRMA-
SINI BEKLEMEK SİNEMA VE TOPLUM HAKKINDA DÜŞÜNMEK ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Bir Yıllık Türk Sineması Serüveni
Kurtuluş Kayalı
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Son bir senenin Türk 
sinemasına kuşbakışı bir 

bakış bir Türkiye panorama-
sını gösterebilir. Türkiye'nin 
kültürel atmosferi Türk 
sinemasına sinmiştir. Son 
yıldaki iki çalışma Türkiye 
sinemasına yeniden Türk 
sineması denilmeyi gerek-
tirdiğini başka bir bağlamda 
ifade etmiştir. Sinemaya bakış 
biçimi doğal olarak farklı 
farklıdır. Sinemaya bir şenlik 
gibi bakmak eğilimi olabilece-
ği gibi sinemayı bir toplumun 
kültürel atmosferini anlamak 
açısından değerlendirmek de 
mümkündür. Sinemaya şenlik 
olarak bakmak gösterime 
giren filmler ve festivaller 
üzerinde odaklanmak anla-
mına gelirken ondan kültürel 
atmosferleri somutlaştır-
masını beklemek sinema ve 
toplum hakkında düşünmek 
anlamına gelmektedir. 

Festivaller ve Kültürel 
Fotoğraf

Hakikaten kısa sayılabi-
lecek bir metinde fotoğrafı 
vermek ister istemez çoğu 
hususu atlamayı gerektirir. 
Seçici bir şekilde değerlendir-
me yapmak belli bir fotoğrafı 

verebilir. Festivalleri daha 
genel bir mantık çerçevesinde 
anlamayı denemek de zaman 
zaman kültürel fotoğrafa 
ulaşmayı mümkün kılabilir. 
Zaten festivalden festivale 
de fark söz konusudur. Bu 
noktada Antalya Film Festi-
vali ile İstanbul Film Festi-
vali arasında temel bir fark 
vardır. Antalya Film Festivali 
kısa bir inkıta dışında Türk 
sineması üzerinde odakla-
nırken İstanbul Film Festi-
vali genellikle Batılı sinema 
üzerinde odaklanmaktadır. 
İkisi arasındaki fark 2019 yı-
lında en bariz olarak yarışma 
sırasında da somutlanmıştır. 
Antalya Film Festivali'nde 
taşrada bir değişimin yarattığı 
çarpıcı dram Bozkır filmiyle 
olağanüstü gerçekçi ve insani 
bir çerçevede verilirken 
İstanbul Film Festivali'nde 
ödül kazanan Kız Kardeşler 
filminin yönetmeni de "Batılı 
seyirciyi" önemsediği vur-
gusu yapıp filminin yerel bir 
mahiyet arz ettiğini söylüyor. 
Aslında mesele değerlendiril-
diği zaman iki film arasındaki 
bakış farkı oldukça net bir 
biçimde görülüyor. İstanbul 
Film Festivali'nin jürisinin 
seçimi karşısında tam tekmil 
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bir konsensüs varken sinema 
eleştirmenlerinin Antalya 
Film Festivali jürisinin on 
bir dalda Bozkır filmine ödül 
vermesi yaygın bir eleştiriy-
le, sinema eleştirmenlerinin 
tepkisiyle karşılaşıyor. Jürinin 
tutumu jüri üyelerinin değil 
sadece onların arasından 
birinin Zeki Demirkubuz'un 
eylemi olarak değerlendiri-
liyor. Durumu bir başka jüri 
üyesinin; Latifte Tekin'in 
Ekspress dergisinin 171. sa-
yısındaki sözleri bariz bir şe-
kilde aydınlatıyor: "Jüride beş 
kişiydik, 'beş benzemez' insan 
olarak ortak bir duyguyla, 
aynı hayranlıkla izledik Boz-
kır'ı. Yarışan filmler gösterime 
girdiğinde, jüri olarak ne den-
li isabetli bir seçim yaptığımız 
görülecek." Hakikaten film 
gösterime girdikten sonra 
mesele anlaşılacak.  Arthouse 
sinema ile yalın bir kültürel 
filmin, ikincinin lehindeki 
fark rahatlıkla görünüyor.

Dönemin fotoğrafını 
görmek açısından da 15. İşçi 
Filmleri Haftası ilginç bir 
özellik arz ediyor. İşçi Filmleri 
Haftası da dâhil olmak üzere 
birçok film festivali İstanbul 
Film Festivali'nin öz ya da üvey 
çocuğu. Ankara Film Festi-
vali de öyle, Uçan Süpürge 
Film Festivali de. İşçi Film-
leri Festivali'nde ana hatları 
itibariyle Türkiye'deki devrim-
ci sinema anlayışına yatkın, 
onu sürdürücü mahiyette bir 
mantık var. Aynı zamanda 
Türk sinemasının geçmişine 
yönelik bir selamlama eğilimi 
var. Bu sene de bu ağırlıklı ola-
rak Otobüs filmi dolayısıyla, 
Tunç Okan filmleri vesilesiyle 
gündeme geldi. Dört filmi 
dijital ortamda gösterildi. Ne 
var ki o dönem Türk sinema-

sındaki Otobüs dolayısıyla 
ortaya çıkan tartışmanın üstü 
özellikle yönetmeni tarafından 
örtüldü. Otobüs Tunç Okan'ın 
Türkiye'de sinema alanında 
sonraki filmlerini yapmasının 
anahtarıydı ve Sarı Mersedes 
ve Umut Üzümleri dolayı-
sıyla yazarları ile tartışmanın 
getirdiği tıkanmaya hiç temas 
edilmedi. 

İlginç bir şekilde sine-
masındaki tıkanıklık, çeşitli 
vesilelerle üzerine durulma-
yan anlaşmazlık konusunda 
çıkacak uzun soluklu söyleşi 
kitabında bilgi bulunduğunu 
fakat bir saatlik tartışmada 
bunun üzerinde durmayaca-
ğını söyledi yönetmen Tunç 
Okan. Otobüs Türkiye'de 
sosyal yapı ve kültürel ortam 
vesilesiyle sinema üzerinde 
ciddi tartışmalar yaratırken 
son filmi Umut Üzümleri-
ni'nin sinek vızıltısı kadar 
etkisi olmadı. Belki de Kap-
lumbağalar gibi romanlardan 
yapılacak uyarlamaların etki 
yapacak dönemi hâliyle geç-
mişti. Çünkü film köy konu-
sunu işlemenin dönemi geç-
tiği için yankı yapmadı. Köy 
eksenli iki filmden Bozkır ve 
Kız Kardeşler'in ikincisi bile 
konuyu işlemek bakımından 
Umut Üzümleri'nden daha 
sahici özellikler taşıyordu. 
Konuyu teğet geçse bile sahici 
bir meseleyi, beslemelik soru-
nunu tam da tipik Türk filmi 
şablonuyla işliyordu.

Hüzün, İnsani Boyut ve 
Kültürel Tahliller

Son yılın en öne çıkan 
filmleri Bozkır ve Kız Kardeş-
ler ve bunların yanında Aşk 
Tesadüfleri Sever 2. Bu filmin 
devam filmi olarak önemi 

anlattığı meselenin siyasal bo-
yutunu değil insanı boyutunu 
öne çıkarması. 1964 yılında 
Rumların İstanbul'dan gönde-
rilmelerini konu alan filmde 
konu tamamen, neredeyse 
tamamen fonda kalıp imkân-
sıza dönüşen aşk hikâyesi öne 
çıkıyor. Belki de sadece bu 
nedenle film Türkiye'nin si-
yasal düşünce ortamı elverse 
de Salkım Hanımın Taneleri 
ve Güz Sancısı filmleri gibi 
köşeli yorumlara, ölçüsüz 
övgülere ve sert eleştirilere 
konu olmuyor. İnsani dram 
belirgin bir şekilde öne çıkı-
yor. Son yılın en fazla önce 
çıkıp yaygın beğeni kazanan 
filmi de 7. Koğuştaki Mucize. 
Bu filmin etkisinin yaygınlaş-
ması bariz bir şekilde uzun 
zaman aralığına yayılıyor. 
Sözü edilen iki filmin de se-
yirciyi sarıp sarmalayan yan-
ları içeriklerindeki hüzün ve 
insani boyut. İlk hesapta dört 
filmin önemli ölçüde dikkat 
çekmemesi gündelik siyasete, 
siyasal düşünceye yatkın ol-
mamalarından kaynaklanıyor. 
Ancak Aşk Tesadüfleri Sever 
2 ve 7. Koğuştaki Mucize'nin 
geniş bir seyirci topluluğuyla 
buluşması da dikkate değer 
bir husus.

Popüler Türk sinemasının 
tipik ürünlerinin de son yıl 
içindeki örneklerini görmek 
mümkün. Recep İvedik 6'nın 
bir anlamda belki tekrarlar-
dan dolayı seyirci sayısı göreli 
olarak gerilese de özellikle ilk 
yarım saatinin ritmi olağa-
nüstü hızlı. Aslında o hâliyle 
seyirciyi sürüklüyor. Bu filmin 
yanında Eltilerin Savaşı hem 
geleneksel Türk komedi 
sinemasının ciddi bir uzantısı 
hem de sosyolojik boyutu 
belirgin bir deneme olarak 
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şekilleniyor. Son yılın sineması 
üzerinde dururken Ağustos 
2019'da vefat eden senarist 
Umur Bugay'ı özellikle anmak 
gerekiyor. Umur Bugay özel-
likle dozajında mizah duygusu 
içeren Bizimkiler dizisi ve Zeki 
Ökten'in filmlerine yazdığı 
senaryolarla – ki bunlarla 
Bizimkiler dizisi arasında pa-
ralellik vardır – Türk toplumu 
hakkında ciddi sosyolojik 
ve kültürel tahliller içeren 
ürünleri şekillendirmiştir. Bir 
anlamda da Türk sinemasının 
geleneğiyle uyumlu bir şekilde 
sosyal içeriğin metinlerde 
nasıl mecz edildiğinin yolunu 
göstermiştir. Türk sineması-
nın komedi örneklerinden bir 
başkası da Yılmaz Erdoğan'ın 
Organize İşler –Sazan Sarma-
lı'dır. Yılmaz Erdoğan'ın inişli 
çıkışlı komedi filmleri içinde 
bir yeri olan bu filmin seyir-
cisiyle buluşmasındaki kısmi 
sıkıntı filmin vizyonda iken bir 
başka mecrada da gösterime 
girmiş olmasıdır. Yılmaz Erdo-
ğan'ın bir ölüde de kendisini 
tekrarladığının bir göstergesi-
dir. Bayi Toplantısı ve Aykut 
Enişte'nin belli farklılıkları olsa 
da Geniş Aile – Komşu Kızı 
ve Cinayet Süsü vasat komedi 
filmleri olarak nitelenebi-
lir. Ağırlıklı olarak komedi 
filmleri çeken Cem Yılmaz'ın 
zaman içinde farklı denemeler 
olarak nitelenebilecek Kara-
komik Filmler serisi içinde 
ikinci serisinin ilk filmi Deli 
kimi sınırlılıklar taşısa da Cem 
Yılmaz'ın ileride başka türden 
başarılı filmler çekebileceğinin 
işareti olarak görülebilir.       

Türkiye'nin sosyal içeri-
ğiyle bağlantısı çerçevesinde 
Mucize Aşk 2 Mahsun Kır-
mızıgül'ün daha ilk filminden 
itibaren kendisini tekrar 

etmesinin ve içerik anlamında 
gerilemesinin bir göstergesidir. 
Daha önemli olan nokta belki 
de Müslüm filminin tetiklediği 
Cep Herkülü Naim Süleyma-
noğlu filmidir. Filmin senaris-
tinin bir on, on beş sene önce 
böylesi bir filme senaryo yaza-
cağı herhâlde düşünülemezdi. 
İleride fazlalaşacağı düşü-
nülebilecek bu tarz filmlerin 
akim kalmış, ailesi tarafından 
gösterimi engellenmiş olanı 
Ahmet Kaya'nın hayatını an-
latan filmdir. Ahmet Kaya üze-
rine yayınlanmış bir kitabın da 
çağrıştırabileceği bir şekilde 
kitleye malolmuş, önemli 
popüler sanatçıların anlatımı-
nın düşüncelerinin törpüle-
menin ötesinde değiştirilerek 
sunulmasının bir problem 
olarak ortada olduğu görül-
mektedir. Bu anlamda Yaşar 
Kemal ve özellikle Yılmaz Gü-
ney belgesellerinin sahici bir 
fotoğraf olmaktan çok çekenin 
göstermek istediği fotoğraflar 
olduğuna dikkat edilmelidir. 
Bu anlamda Sait Faik belgeseli 
daha bir gerçekçi fotoğraf sun-
maktadır. Bizim için Şampiyon 
filmi de yaşanırlıktan, hayattan 
kopup gelen ve seyirciyi sarıp 
sarmalayan bir film olarak 
belirmektedir. Daha önce dizi 
filmler olarak başka mecra-
larda görülen Sıfır Bir bu yıl 
yeni bir sinema filmi olarak 
gösterime girmiştir. Adana'nın 
mahalli kültüründen izler 
yansıtması itibariyle gelenek-
sel Türk sinemasıyla örtüşen 
yanlar taşıyan bir özelliği 
vardır. Aynı zamanda gerçekçi 
sinemanın izlerini taşımak-
tadır. Müslüm Kavut'un da 
kısmi teorik şablon geçirerek 
filmi anlamaya çalışsa da Sıfır 
Bir üzerine müthiş bir yazısı 
vardır. 

Genel bir bakış sinema-
nın güncel meseleler 
peşinde yöneldiğini 
göstermektedir. Türki-
ye'de sinema üzerine 
yazma serüveni umu-
miyetle yapılagelen 
sinema üzerine odak-
lanmaktadır. Ancak bu 
sene yazılan metinler 
Türk sinemasının geç-
mişine de yönelmekte-
dir.   
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Sinema Hakkında 
Yazılan Metinler

Türk sineması üzerine 
düşünmenin daha çok sinema 
hakkında yazılan metinlerde 
somutlaştığı söylenebilir. Son 
yılın en kapsayıcı mahiyetteki 
metni Sabahattin Şen'in dok-
tora tezinden kaynaklanan, 
doktora tezine yaslanan Ge-
mideki Hayalet-Türk Sinema-
sında Kürtlüğün ve Türklüğün 
Kuruluşu kitabıdır. Bu kitabın 
eski dönem sinema metin-
leriyle aşikâr bir benzerliği 
vardır. Tıpkı o eski kitaplar 
gibi kendi sinema anlayışını 
geçmişten bütünüyle kopara-
rak savunma anlayışı vardır. 
Türkiye'de 1960'lı yıllardan 
itibaren yapılagelen sinemayı 
milliyetçilikle malul olarak 
görmektedir. 

Nasıl devrimci sinema 
kendinden önce yapılan 
sinemayı külliyen reddedi-
yorsa bu kitabı da toptan bir 
reddiye manifestosu olarak 
nitelemek gerekmektedir. 
Ayrıca somut kuramsal çerçe-
velerin somut Türk filmlerine 
zorla giydirilmesi söz konu-
sudur. Onun ötesinde değişik 
filmlerin çekildiği dönemlerin 
düşünsel ortamına hiç dikkat 
edilmediği görülmektedir.  
Daha da önemlisi filmlerin 
çekildiği dönemlerin sosyal 
gerçeklikleri hiç mi hiç sorgu-
lanmamaktadır. Kitapta yapı-
lan eleştirilerde sınır yokken 
bazı yönetmen ve senaristleri 
kollamak anlamında görmez-
likten gelme eğilimi belir-
mektedir. Yazarın sol popülist 
Yılmaz Güney filmlerinden 
bahsederken Mesut Bostan'ın 
Ocak 2020'de biten "Popülist 
Akıl Kavramı Çerçevesinde 
1960'lar Türk Sinemasında 

İdeoloji" başlıklı doktora 
tezinin Yılmaz Güney'in 
Seyyit-Han filmi tahlilinden 
öğreneceği çok şey varmış 
gibi görünmektedir. 

Türkiye'deki temayülün 
sinema metinlerine yansı-
masını diğer kitaplarda da 
görmek mümkündür. Aslın-
da sözü edilen ilk kitap da 
Türk düşünce dünyasındaki 
milliyetçi anlayışın sinema 
kitabına yansıması şeklinde 
anlaşılmalıdır. Artık yeni 
dönemde sinema oyuncula-
rına dair de kitaplar yayın-
lanmaktadır. Bu durum bariz 
olarak 1980'li yıllarda filiz 
vermeye başlamış ve Seçil 
Büker ile Canan Uluyağcı star 
olarak Türkan Şoray'ı ince-
leyen bir kitap yazmışlar ve 
Atilla Dorsay önceki dönem-
de yazmayı kendisinin hayal 
etmeyeceği, edemeyeceği bir 
şekilde Türkan Şoray romanı 
yazmıştır. Bu anlamda Sibel 
Öz'ün Oyuncu-Yeşilçam Yıl-
dız Sinemasında Bir Anti-Yıl-
dız Adile Naşit başlıklı metni 
yayınlanmıştır. Kitap teorik 
çerçevesi itibariyle Şeçil Bü-
ker ile Uluyağcı'nın yazdıkları 
kitaba göre yüzeysel ve oyun-
cuların Türk sinemasındaki 
yerlerini anlamak bakımından 
Agâh Özgüç'ün metinleri-
nin sahici havasından uzak 
görünmektedir. Aslında 
hakikaten Arzu Film'i anla-
madan oyuncu olarak Adile 
Naşit'i anlamak mümkün 
görünmemektedir. Bir ölçüde 
Arzu Film'i anlamaya çalışsa 
da yazar bu noktada önemli 
sınırlılıklar taşımaktadır. Öte 
yandan işte 1970'li yılların 
başlarında önemsenmeye 
başlanan Ertem Eğilmez 
sinemasını anlama denemesi 
hayli gecikmiş bir durum-
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dur. Pelin Erdal Aytekin'in 
Hatırlamanın "Masum" Hali 
böylesi bir denemenin ürünü 
olarak görülmektedir. Arzu 
Film bir yanı itibariyle Türk 
sinemasında değişimin somut 
bir örneği olarak sonraki dö-
nemin sinemasını bir ölçüde 
etkilemiş bir kurumdur. Kitap 
da bu doğrultuda mütevazı 
bir katkıdır. Bu anlamda da 
Oyuncu'ya göre Türk sinema-
sının daha sahici meselesiyle 
uğraşsa da Arzu Film gerçe-
ğini Oyuncu'nun yazarının 
nispeten daha iyi anladığı 
görülmektedir.

İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü başkanının coşkulu 
tavrıyla çelişkili bir ahestelik 
içinde kitaplaşan söyleşiler 
dizisinin son kitabı Sinema 
ve Sosyoloji başlığını ta-
şımaktadır. Burada Onur 
Ünlü ve Derviş Zaim gibi iki 
önemli yönetmen ve sena-
rist-oyuncu Ercan Kesal ile 
yapılmış söyleşiler yanında 
yönetmen Metin Erksan'ın 
anlaşılmaya çalışıldığı bir 
tartışma bölümü vardır. 
Onur Ünlü'nün Türk sinema 
geleneğinden beslenen bir 
yanı olduğu gibi, kendisi çok 
önemsemese de Türkiye'nin 
sosyal gerçekliğine ciddi 
şekilde değen İtirazım Var 
gibi bir filmi vardır. Derviş 
Zaim de sinema ve toplum 
üzerine ciddi şekilde düşünen 
ve ana teması gelenek olan 
bir yönetmendir. Ercan Kesal 
vesilesiyle Türk sinemasının 
son dönem pratiği ekseninde 
genel anlamda Türk sineması 
üzerinde düşünmenin yolu 
açılabilir. Daha önemlisi 
Türk sinemasından öte Türk 
kültürünü anlamak bakımın-
dan Metin Erksan'ın filmlerini 

ve düşüncelerini tartışmak 
temel sorunları kavramayı 
sağlayabilir. Bu çerçevede 
düşünülebilecek dört Me-
tin Erksan yazısı da 2019'da 
Türkiye Notları dergisinde 
yayınlanmıştır. Mehmet 
Emin Balcı'nın yazdıkları da 
meselenin sosyolojik boyu-
tunu değerlendiren kitabi bir 
metin olarak tezahür etmek-
tedir. Umut Tümay Arslan'ın 
Kat Sinema ve Etik kitabı ile 
bağlantı noktaları olan Soner 
Sert'in Devletsiz Bir Ulusun 
Sineması bir mecrada Rıza 
Kıraç'ın Kifayetsiz Pastoral 
kitabı da başka bir mecrada 
seyreden sinema çalışmaları-
nın örnekleri arasındadır.

Son yılda çıkan Ali 
Karadoğan'ın Türk Sineması 
Hakkında Raporlar ve Ali 
Özüyar'ın Hariciye Koridorla-
rında Sinema başlıklı kitap-
ları, ciddi aydınlatıcı bilgiler 
içeren metinler olarak Türk 
sinemasını anlamak yolunda 
önemli dayanaklar sunmak-
tadır. 

Genel bir bakış sinema-
nın güncel meseleler peşinde 
yöneldiğini göstermektedir. 
Türkiye'de sinema üzerine 
yazma serüveni umumiyetle 
yapılagelen sinema üzerine 
odaklanmaktadır. Ancak bu 
sene yazılan metinler Türk 
sinemasının geçmişine de 
yönelmektedir.  Sinemayı 
anlamayı teorik birkaç kav-
rama hapseden çalışmaların 
aşılması noktasında ümitli 
olmanın şartları oluşmamış 
görünmekte olup bu konuda 
uzun bir yolun katedilmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır.
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01 ARALIK

La Diva Turc

Opera sanatçısı Leyla Gen-
cer'in hayatını anlatan "Ley-
la Gencer: La Diva Turc" 
belgeseli, Kadıköy Belediyesi 
Süreyya Operası'nda gös-
terildi. Gösterim öncesinde 
Gencer anısına verilen mini 
konserde Özgecan Gençer, 
Hale Soner ve Ayten Telek'e 
piyanoda Fügen Yiğitgil 
eşlik etti. Opera eserlerinin 
seslendirildiği konserin ar-
dından, sanatçının hayatına 
ilişkin ilk yapım olan 85 
dakikalık  belgesel izlendi. 
Belgesel gösteriminin 
ardından Zeynep Oral ile 
Selçuk Metin, izleyicilerin 
Leyla Gencer'e ilişkin soru-
larını cevapladı.

Matrakçı Nasuh 
İzmİr'de

Minyatür sanatçısı, hattat, 
tarihçi ve matematikçi 
Matrakçı Nasuh'un farklı 
yönlerini anlatan "Matrakçı 
Nasuh'un İzinde: Menazilna-
me" resim sergisi İzmir'de 
sanatseverlerle buluştu. 
İzmir Resim ve Heykel Mü-
zesi Turgut Pura Salonu'nda 
açılan sergide Figen Gürsoy, 
Filiz Süllü, Müge Nisari, 
Ufuk Tekin, Şule İşbilen ve 
Yeliz Yılmaz'a ait 116 eser 
yer aldı. Matrakçı Nasuh, 
ölümünün 450'nci yılı çer-
çevesinde 2013'te UNESCO 
tarafından anma ve kutlama 
yıl dönümleri listesi kapsa-
mına alınmıştı.

02 ARALIK
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03 ARALIK

Georg Forster 
Ödülü Okay'ın

Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) Asli Üyesi Prof. 
Dr. Aral Okay, buluşları 
ve yeni teorileriyle bilime 
uluslararası düzeyde katkı-
da bulunan ve gelişmekte 
olan ülkelerin sorunlarına 
çözümler getiren araştırıcı-
lara verilen "Georg Forster 
Araştırma Ödülü"ne layık 
görüldü. TÜBA'dan yapılan 
yazılı açıklamada, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi de olan Okay'ın, 
Almanya'daki Alexander 
Von Humboldt Vakfı tara-
fından yaşam boyu bilimsel 
katkılar için verilen "Georg 
Forster Araştırma Ödülü"nü 
almaya hak kazandığı ifade 
edildi.

İstanbul'dan 
Ay'a Yolculuk

Cineteca di Bologna ile Eye Filmmuseum ortaklığında "6. 
Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri", 4-8 Aralık 
tarihleri arasında düzenlendi. Sinemanın ilk dönemine 
adanmış Türkiye'deki ilk ve tek film festivali olan etkinlik, 
sinemanın ilk dönemini ve o dönemin insanlık tarihi için 
bilinmeyenlerini mercek altına aldı. Akbank Sanat Merke-
zi'nde restorasyon edilmiş hâliyle izleyiciye sunulacak film 
gösterimlerine aynı zamanda canlı müzik eşlik etti. Festi-
valin "bilinmeyen" teması kapsamında ayrıca bilim kurgu 
türünün ilk denemeleri ve örnekleri etkinlik programında 
yer aldı. Sinema tarihinde yaptığı keşifler ve gerçekleştir-
diği film restorasyonları ile tanınan Lobster Film'in kuru-
cusu ve direktörü Serge Bromberg'in de festivale konuk 
olduğu etkinlikte sinemanın kurmaca yanını keşfeden ve 
bu anlamda ilk örneği olarak anılan Georges Melies'in Aya 
Yolculuk (Le Voyage Dans La Lune, 1902) adlı filminin renkli 
versiyonu ve Bromberg'in sunumuyla gösterildi.

04 ARALIK
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05 ARALIK

Hafıza Odası
Ahmet Güneştekin'in yakla-
şık 4 bin metrekarelik alana 
kurulu "Hafıza Odası" adlı 
sergisi, Pilevneli Gallery Me-
cidiyeköy'de sanatseverlerle 
buluştu. Güneştekin'in farklı 
sanatsal disiplinlerle etki-
leşim içinde çalıştığı eser-
lerini bir araya getirerek, 
materyalleri yorumlama 
çeşitliliği sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu. Sergide 
ayrıca sanatçının fragman-
ları anlatı olarak okunabi-
lecek bir formda çalıştığı 
kırkyamaları, gerçeküstü ve 
grotesk seramikleri ve tuval 
yüzeyine dışbükey metal 
yarım küreler yerleştirerek 
çalıştığı işleri yer aldı. Tür-
kiye'nin 100 yıllık belleğini 
sorgulayan sergide "Ölüm-
süzlük Odası", "Çürüme ve 
Yoktunuz","Cennet Kimin" 
gibi eserlerin yanında 
"Tanrının Arka Bahçesi" se-
risi kapsamında hazırlanan 
eserlere de yer verildi.

04 ARALIK
Prof. Dr. Ömer Türker, İslâm Düşün-
cesi ve Çağdaş Sorunlar semine-
rinde, "Felsefe Geleneğinde Akıl 
Meselesi" konusunu işledi.

07 ARALIK
Solist Alp Arslan, neyzen Furkan 
Necipoğlu ve tanburi Gökalp Yüzlüer, 
"Candan Cana Nağmeler" isimli bir 
dinleti gerçekleştirdi.

07 ARALIK
Devlet Tiyatroları Eyvah Nadir isimli 
oyunu sahneledi.

İlk sayıları çıkar çıkmaz Türkiye'nin her yanındaki gençler 
tarafından büyük bir ilgiyle sahiplenilen haftalık Gerçek 
Hayat dergisi 1.000 sayısı ile okurlarını selamladı. 30 Ekim 
2000'de yayın hayatına merhaba diyen Gerçek Hayat dergisi, 
23 Aralık 2019'da 1.000. sayısını çıkardı. Derginin kurucuları 
arasında olan ve bir süre de yazarlığını yapan Hüseyin Bes-
li'yle yapılan söyleşi de Gerçek Hayat'ın kurulma hikâyesini 
ve medyanın geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Gerçek Hayat 'ın Hikâyesi: Gerçek Hayat 'ta 
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06 ARALIK

Troya Müzesİ 
Fİnale Kaldı

Çanakkale'de 5 bin yıllık bir kültürü barındıran Troya 
Antik Kenti girişinde bulunan Troya Müzesi, "2020 Avrupa 
Yılın Müzesi Ödülü"nde finale kaldı. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en önemli 
çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzesi'nin, Avrupa 
Konseyinin desteğiyle faaliyet gösteren Avrupa Müze Fo-
rumunun düzenlediği Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020'de 
finale kaldığı belirtildi. Troya Müzesi 2013'te Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışma sonucu belirle-
nen proje kapsamında yapılmaya başlanmış, resmî açılışı 
da 18 Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından yapılmıştı.

Dünya çapında bir fotoğraf etkinliği olan PhotoMaraton, 
Türkiye'de ikinci kez İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçek-
leştirilen etkinliklerle düzenlendi. Açılışta Coşkun Aral'ın 
yönetmenliğini üstlendiği Ara Güler'in hayatını ele alan Bu 
Dünya Böyle Dünya belgeseli gösterildi. Fotoğraf camiasının 
önemli temsilcilerinin yer aldığı ve atölyelerin düzenlendiği 
PhotoMaraton'da oturum başkanlığını Prof. Ozan Bilgise-
ren'in üstlendiği, Engin Erdil, Özlem Bora, Sıddık Çinko ve 
İzzet Keribar'in konuşmacı olarak yer aldığı "Fotoğrafın 
Hukuksal Sorunları" konulu bir panel gerçekleştirildi. 
Etkinlik programı kapsamında PhotoMaraton 2019'a konuk 
olan 1972 yılında Vietnam Savaşı sırasında bombalardan 
kaçan 9 yaşındaki bir çocuğun fotoğrafını çeken ödüllü 
fotoğrafçı Nick Ut, fotoğrafseverlerle bir araya geldi. 

08 ARALIK

PhotoMaraton 2019
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09 ARALIK

Uluslararası İpekyolu Fİlm Ödüllerİ 
Sahİplerİnİ Buldu

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SE-
TEM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 
düzenlenen "Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri" sahip-
lerini buldu. Belgesel, animasyon ve kısa film ödüllerinin 
yanında SETEM Akademi kapsamında çeşitli atölye çalış-
malarının yer aldığı organizasyonda "SETEM Emek Ödülü", 
Aycan Çetin'e verildi. Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, 
Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Gürcistan, Suriye, Mısır, 
Hindistan ve Irak gibi antik İpekyolu ülkelerinden sine-
macıların katılımı ile gerçekleştiren festivale, 3 bin 56 film 
katıldı. Yarışmada ulusal kategoride "En İyi Belgesel Film" 
ödülü Zingal adlı filmle İzzet Arslan'a, "En İyi Belgesel Film 
Yönetmeni" ödülü Uçurtmanın Peşinde adlı yapımla Anıl 
Tokur'a verildi.

Canım Alİye 
Ruhum Fİliz

Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri 
kapsamında hazırlanan, 
Sabahattin Ali'nin kendi 
objektifinden daha önce ya-
yımlanmamış fotoğraflar ile 
kaleme aldığı mektuplardan 
oluşan "Canım Aliye Ruhum 
Filiz" sergisi Yapı Kredi Bo-
montiada'da sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu. Saba-
hattin Ali'nin gezdiği tüm 
şehirlerde çektiği fotoğraf-
larla ziyaretçilerin 1930'la-
rın Türkiye'sine tanıklık 
etmesine imkân sağlayan 
sergi, Sabahattin Ali'yi bir 
yazarın ötesinde bir eş ve 
bir baba olarak yansıtırken 
1930 ve 1940'ların Ankara, 
İstanbul ve Anadolusu'nu 
gözler önüne serdi.

10 ARALIK

10 ARALIK
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği 
Korosu ZKS'de bir konser gerçek-
leştirdi.

11 ARALIK
100 Yüze İmza ve Söyleşi progra-
mında Samed Karagöz, Bir Muhacir 
Köyünün Hikâyesi - Nalköyü kitabı 
vesilesiyle Prof. Dr. Mustafa İsen'i 
konuk etti.

13 ARALIK
Prof. Dr. Ali Birinci, Dünden Kalanlar 
seminerinde "tarihi şahsiyetlerin 
hakkını vermek" içerikli bir konuşma 
gerçekleştirdi.



194 ZKS KÜLTÜR SANAT YILLIĞI

11 ARALIK

Çocuk Medyasının 
Dönüşümü

Türkiye'nin çocuk odaklı tek medya konferansı olarak TRT 
Çocuk öncülüğünde düzenlenen "TRT Uluslararası Çocuk 
Medyası Konferansı"nın 8'incisi 11-12 Aralık tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Medya kuruluşları, yayıncılar, üniversite-
ler, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının dünya çocukları 
için bir araya geldiği konferansın teması "Çocuk Medya-
sının Dönüşümü" olurken konferans süresince çocuklara 
yönelik içeriklerin nasıl dönüştüğü ve nasıl dönüşmesi ge-
rektiği irdelendi. Konferansta, çocuklara yönelik tasarladığı 
okul projesiyle uluslararası ödüllere sahip Japon mimar 
Prof. Dr. Takaharu Tezuka, Cambridge Üniversitesi Çocuk 
Edebiyatı Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Karen Co-
ats, hikâye ve masal anlatıcılığı alanında dünyaca tanınan 
Nazlı Çevik Azazi'nin yanı sıra Türkiye'den ve dünyadan 
akademisyenler, yayıncılar, uzmanlar ve medya yöneticileri 
çocuk medyasının dönüşümüne dair fikirlerini kendi pers-
pektiflerinden sundu. 

12 ARALIK

Sedat Sİmavi Ödülleri
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurucu başkanı adına verilen 
Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu. Yapı Kredi Plaza 
Konferans Salonu'nda yapılan törende "Gazetecilik Ödülü"-
nü Tuncay Mollaveisoğlu alırken "Gazetecilik Övgü Ödülü 
ise Uğur Şahin'e verildi. Gecede "gazetecilik", "radyo", 
"televizyon", "karikatür", "edebiyat", "sosyal bilimler", "fen 
bilimleri", "sağlık bilimleri" ve "spor" olmak üzere 9 dalda 
16 ödül sahiplerini buldu.
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13 ARALIK

Bir Zamanlar Selçuklu'nun 
Uzun Yolculuğu

Anadolu Selçuklu döneminin izlerini hafızalarda tazelemek 
adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Mü-
dürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu 
Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisinin iş birliğiyle bir 
araya getirilen "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi İstanbul'a 
ulaştı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinden başlayarak 17 bin kilometre 
süren yolculuğu süresince Van, Kars, Ağrı, Erzurum, Tokat, 
Sivas, Kayseri, Konya, Ankara, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, 
Edirne'de ziyarete açılan serginin son durağı Türk ve İslâm 
Eserleri Müzesi oldu. Heykeller, yağlı boya tablolar, keçe 
başlıklar ve kostümlerle Selçuklu dönemini anlatan ser-
gide Konya Olgunlaşma Enstitüsü'nün Sultan-ül Bahreyn 
giysi koleksiyonu, Işın Fırat'ın kitre heykel koleksiyonu, 
Aynur Atayurt'un yağlı boya koleksiyonu, Hüseyin Gürkan 
Akkuş'un keçe başlık koleksiyonu ve Zeynep Munzur'un 
tabloları yer aldı.

13 ARALIK

Geleneksel Türk 
Okçuluğu Dünya Mirası

Geleneksel Türk Okçuluğu 
UNESCO tarafından in-
sanlığın ortak mirası ilan 
edildi. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı'nın somut olmayan 
kültürel miras unsurları-
nın UNESCO aracılığı ile 
tüm dünyaya tanıtılması 
ve insanlığın ortak mirası 
olmasına yönelik çalışmalar 
kapsamında hazırladıkları 
"Geleneksel Türk Okçu-
luğu" dosyası, Kolombi-
ya'nın başkenti Bogota'da 
gerçekleştirilen UNESCO 
14. Hükûmetlerarası Ko-
mite Toplantısı'nda Somut 
Olmayan Kültürel Miras 
Temsili Listesi'ne kaydedile-
rek, insanlığın ortak mirası 
ilan edildi. Okçuluğun tüm 
özelliklerini yansıtan tanı-
tım filminin de sunulduğu 
toplantıda, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Araştırma ve 
Eğitim Genel Müdürlüğünce 
hazırlanan Geleneksel Türk 
Okçuluğu dosyası, UNESCO 
Değerlendirme Organı ta-
rafından örnek gösterildi ve 
tebrik edildi. 

14 ARALIK
Devlet Tiyatroları  Turta Girme-
miş Orman isimli çocuk oyununu 
sahneledi.

18 ARALIK
Uluslararası Göçmenler Günü 
nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi 
ve İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü 
tarafından "Kültürlerin Buluşma 
Noktası Türkiye" programı gerçek-
leştirildi. 

18 ARALIK
Ekrem Demirli, Tasavvuf ve Şiir 
seminerinde, "Mevlânâ ve Mesnevî" 
konusunu işledi.
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Kültüre ve sanata hizmet 
ederek medeniyetimize 
katkı sağlayan, kültür ve 
sanatın yücelmesine zemin 
hazırlayan, özgün eserler 
ve estetik değer üreten 
sanatçı ve kültür insanla-
rının Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti adına onurlandı-
rılması amacıyla verilen 
"Cumhurbaşkanlığı Kültür 
ve Sanat Büyük Ödülleri" 
sahiplerini buldu. Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde düzenlenen 
törende katılımcılara hitap 
eden Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Yusuf Has Hacip'in "Yurdu 
kılıçla alırsınız, kalemle 
tutarsınız." sözlerini hatır-
latarak sanatın sınırları ve 

zamanı aşan güçlü etkisine 
dikkat çekti. 2019 Nobel 
Edebiyat Ödülü'ne de atıfta 
bulunan Cumhurbaşkanı 
konuşmasında "Boşnakları 
alçakça katledenleri göklere 
çıkartan, kaleminden kan 
ve nefret damlayan birine 
Nobel Edebiyat Ödülü 
verildi ve maalesef bir avuç 
insan dışında kimse buna 
ses çıkarmadı." ifadelerini 
kullandı.

Gecede "Edebiyat" 
ödülüne, "yerli düşüncenin 
egemenliği adına ürettiği 
özgün eserler, Türk ede-
biyatına kattığı kelime 
tercihleriyle dolu estetik 
anlatım dili ve insanı kalbin-
den tutmayı öneren değerli 
fikirlerinden dolayı", eylül 
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ayında hayatını kaybeden 
Türk edebiyatının önemli 
ismi Nuri Pakdil layık görül-
dü. Pakdil'in ödülünü Necip 
Evlice aldı.

"Müzik" alanındaki ödü-
lün sahibi "Türk pop ve rock 
müziğinde kültürel kimliğin 
temsiline verdikleri önem 
ve kırk yılı aşkın süredir 
devam ettirdikleri müzik 
çizgilerindeki istikrar ve 
başarıları dolayısıyla" MFÖ 
olurken "Sinema" ödülüne, 
"Türk sinemasının millî ve 
yerli kimliği için bir ömür 
boyu süren çabaları ve bu 
uğurda ürettiği özgün sine-
ma eserleri dolayısıyla" Me-
sut Uçakan layık bulundu. 
"Resim" dalında "kültürel 
geleneklere bağlantılı çalış-

maları ve peyzaj tasvirlerine 
yönelik soyut çalışmalarıy-
la Türk resmine getirdiği 
farklılık ve resmin özgün 
temsilcilerinden birisi olma-
sından dolayı" Devrim Erbil 
ödülü alan isim olurken "hat 
ve ebru sanatlarının yeni 
nesillere aktarılması, sevdi-
rilmesi ve öğretilmesindeki 
üstün gayret ve çabaları 
dolayısıyla" Fuat Başar "Ge-
leneksel sanatlar" ödülüne 
değer görüldü. 

"Vefa" ödülüne ise "Türk 
kültür ve medeniyetinin 
günümüz insanına akta-
rılması yolunda gösterdiği 
emek ve verdiği eserler ile 
Osmanlı coğrafyasının her 
yanına uzanan beraberlik 
ruhunun yaşatılması çaba-

ları ve Anadolu kültür birliği 
yolunda gençlere verdiği 
emek dolayısıyla" ağustos 
ayında Van'ın Erciş ilçesinde 
geçirdiği trafik kazasında 
hayatını kaybeden Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı 
Ahmet Halûk Dursun layık 
görüldü. Ödülü Dursun'un 
kızı Nilay Dursun aldı. 2019 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülleri kap-
samında "Mimarlık" ödülü 
Doğan Kuban'a , "Sosyal 
Bilimler" dalındaki ödül ise 
Ahmet Yaşar Ocak'a verilir-
ken törenin ardından MFÖ 
konser verdi.
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20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri 
olan Oğuz Atay, vefatının 42. yılında, Zeytinburnu Kültür ve 
Sanat Merkezinde gerçekleşen bir panelle yeniden hatırlan-
dı. "Türkiye'nin Ruhu: Vefatının 42. Yılında Oğuz Atay" pa-
neli, Doğan Hızlan'ın oturum başkanlığı, Prof. Dr. Handan 
İnci, Necip Tosun ve Handan Acar Yıldız'ın sunumlarıyla 
gerçekleşti. Panelin açılış konuşmasında oturum başkanı 
Doğan Hızlan şunları söyledi:

"Bazı dönemler ve yazarlar vardır ki toplumun ve edebi-
yat okurunun beklediği bir yazar vardır. Birdenbire, Eliot'ın 
da dediği gibi, onu okuduğunuzda ya yaşadığınızı görürsü-
nüz, ya yaşamak istediğinizi ya da ihmal ettiklerinizi...Oğuz 
Atay'ı okuduğumuzda, insanı sarsan ve kendini yeniden 
yorumlamak isteyen bir yazarla karşılaşırsınız."

Konuşmasında, çeşitli vecheleriyle Ahmet Hamdi Tan-
pınar ve Oğuz Atay mukayesesi üzerinden Oğuz Atay'ın 
edebiyatı ve fikir dünyasına dair bir projeksiyon sağlayan 
Prof. Dr. Handan İnci:

"Tanpınar'ın, 'Bizim kanımızı döve döve alaturka yap-
mışlardır.' dediğine Oğuz Atay, 'Alyuvarlar, akyuvarlar ve 
alaturkadan mürekkeptir kanımız.' der. Bu alaturkalık dedi-
ğimiz, şu an anladığımız alaturka değil elbette. Bir yaşama, 
bir meşrep... " ifadelerini kullandı.

Oğuz Atay'ın eserlerindeki toplum ve düzene dönük 
eleştirel tutumundan bahseden Necip Tosun düşüncelerini 
şu cümlelerle ifade etti:

"Oğuz Atay'ın bir toplumsal eleştiri boyutu var hikâ-
yelerinde. Tabi Oğuz Atay hayatı değiştirmeye, toplumu 
değiştirmeye, düzeni değiştirmeye kafa yormuş yani cüret 
etmiş bir yazar diyebilirim. Tüm hikâyelerinde bu dönüşüm 
talebini görüyoruz."

13 ARALIK

"Türkiye'nin Ruhu" 
Zeytinburnu'nda 

Konuşuldu
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Hale Akınlı 
Hayata Veda Etti

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Şehir Tiyatroları 
sanatçısı, tiyatro ve sinema 
oyuncusu Hale Akınlı ya-
şamını yitirdi. TRT ve özel 
televizyon kanalları başta 
olmak üzere birçok kurum 
ve kuruluşta seslendirme 
de yapan Akınlı, kariyeri 
boyunca Fakir Baykurt'un 
eserinden uyarlanan Tırpan, 
Nezihe Meriç'in kitabından 
uyarlanan Sular Aydınlanı-
yordu ve Aziz Nesin uyar-
laması olan Hadi Öldürsene 
Canikom'un da aralarında 
bulunduğu çok sayıda 
temsilde ve Yol, On Kadın ve 
Uçurtmayı Vurmasınlar gibi 
filmlerde rol almıştı. 

14 ARALIK

Hİçlİğe Daİr 48 Eser
Türkiye ve İran'dan 24 sanatçının 48 eserinin yer aldığı 
karma sergi "Hiç", İstanbul Tasarım Merkezinde sanatse-
verlerin beğenisine sunuldu. Hiçlik kavramını merkeze alan 
sergide sanatçının resim, minyatür, hat ve ebru eserlerine 
yer verildi. Sanatın birleştirici gücünü göstermek için 
organize edilen sergide resim alanında Cemal Toy, Hasan 
Balaban, Perviz Yahya, Rahim Vahapzade, Saeed Aghanejad; 
hat alanında Abdurrahman Şişman, Ahmet Zeki Yavaş, 
Gülnihal Gül, Gürkan Pehlivan, Levent Karaduman, Syah-
riansyah Sirajuddin; minyatür alanında Ali Rıza Aghamiri, 
Cihan Ashurov, Fatma Şişman, Göksel Satır, Gülçin Anmaç, 
Nergis Aras, Nurdan Yiğit, Reza Hemmatirad, Ruhi Konak, 
Ü. Gülsüm Terzi, Zeynep Tuğ; ebru alanında Hikmet Barut-
çugil ve Eda Özbakkangay'ın eserleri sergilendi.

14 ARALIK

19 ARALIK
Rehberinizle İstanbul seminerinde 
Sedat Bornovalı, "Boğaziçinde Tarih 
ve Bugün" konusunu işledi.

22 ARALIK
Devlet Tiyatroları Şair Şiir Şuur M. 
Akif Ersoy isimli oyunu sahneledi.

24 ARALIK
Ali Ayçil, Şiirle Gelenler seminerinde, 
"Millî Şiirden Sivil Şiire: Bir Modernleş-
me Hikâyesi" konusunu işledi.

Değişik kuşaklardan yazarların yazılarıyla kültür ve sanat 
hazinesini zenginleştirdiği  Hürriyet Gösteri, tasarımı ve 
içeriğiyle yepyeni bir çehreye kavuştu. 40 yıldır sanatın her 
alanına; usta kalemlerin yazıları, gündem yaratan konuları 
ve eleştirileriyle eğilen Gösteri, yeni bir yorum kazandı. 
Dergi yenilenen ilk sayısında; söyleşi, şiir, makale, eleştiri, 
inceleme türündeki yazılara yer verdi.

Hürriyet Gösteri  40 Yaşında 
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17 ARALIK

Dostluğa Adanmış 
Kısa Filmler 
Zeytinburnu'nda 
Gösterildi

Dostluk üzerine yaratılmış, insan ile evrenin ilişkisini 
doğrudan ya da dolaylı bir şekilde konu edinen ve 2019 yı-
lında 2'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Dostluk Kısa Film 
Festivali, her çeşit ve formattaki film formunu seyirciyle 
buluşturmayı hedefliyor.  En geniş anlamıyla dostluk kav-
ramını, güncel sanatların en etkili formlarından biri olan 
sinema yoluyla yeniden okumak, düşünmek ve hayattaki 
yansımalarını çoğaltmak niyetiyle, çeşitli konferanslar, 
söyleşiler, atölyeler, yarışmalar ve film gösterimleriyle 
süren Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin film 
gösterimlerinin bir bölümü, 13 - 15 Aralık tarihleri arasında 
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.
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Yeşil Kubbe'de 
Gizli Kalmış Tarih

Mevlana Celaleddin-i 
Rumi'nin türbesinin bulun-
duğu Mevlana Müzesinin 
restorasyonunda "15'inci 
yüzyılın Konya'sını" tasvir 
eden 6 minyatür olduğu 
ortaya çıktı. Kalem işi süs-
lemeler, nakış, bezeme ve 
hatlarla süslenmiş Kubbe-i 
Hadra'nın 11 ay süresn 
restorasyon çalışmaların-
da kubbenin iç kısmındaki 
sütunlarda "15'inci yüzyılın 
Konya'sını" tasvir eden 6 
minyatür bulundu. Minya-
türler, Osmanlı Padişahı 
İkinci Bayezid dönemi ve 
sonrasına tarihlendirilirken 
Konya'daki Alaaddin Camii 
ve şehrin diğer unsurlarını 
gösteren minyatürler ile 
birlikte kimi tezhip ve hat 
eserlerinin de üzerinin daha 
önceki çalışmalarda kapatıl-
dığı anlaşıldı. 

15 ARALIK

17 ARALIK

Türkiye'nin 
Okuma Kültürü

Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde oluşturulan Okuma 
Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (OKUYAY), "Türkiye 
Okuma Kültürü Araştırması 2019" raporunu açıkladı. 
Türkiye'deki okuma kültürüne yönelik gerçekleştirilen 
en kapsamlı projelerden biri olan OKUYAY Platformunun 
tanıtımı, Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da yapıldı. Etkinlikte, 
raporun yanı sıra OKUYAY Platformunun pilot projelerini 
yürüteceği 4 bölge de ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Okuma kültürüyle ilgilenen yayıncılar, kütüphaneci-
ler, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları için yapılan 
araştırmada 15 yaş ve üstü nüfusun okuma alışkanlıklarıyla 
kitap seçme, kitap satın alma, kitaba erişim ve kütüphane 
kullanımı gibi okur davranışlarına ilişkin veriler yer aldı. 
Rapora göre Türkiye'de kitap üretimi bir önceki yıla göre 
yüzde 3,16 büyürken 2019'da bağımsız yayıncılar 423 mil-
yon kitap üretti.
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Yayın Dünyamızın Görünümü
Cevat Özkaya
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RAKAMLARDAKİ ARTIŞA RAĞMEN YENİ KİTAPLAR HAZIRLAYAN, TELİF VE TERCÜME BİR YAYIN 
PROGRAMI OLAN CİDDİ HER YAYINCI İÇİN 2019 ZORLU BİR YILDI. ŞU YA DA BU NEDENLE BİRÇOK 
KÜÇÜK YAYINEVİ YAYIN PROGRAMINI ÖTELEMEK ZORUNDA KALDI.  BAZILARI İSE YENİ KİTAP 
MİKTARLARINI VE ÇEŞİTLERİNİ DÜŞÜRDÜ. BU GELİŞMELERE RAĞMEN YAYINCILIĞIMIZIN YAŞA-
NAN EKONOMİK DARALMAYA RAĞMEN ÇOK KÖTÜ DURUMDA OLMADIĞI KANAATİNDEYİM.

Yayıncılık sektöründe 
gelişkin ülkeler kadar 

teknolojiden daha çok yarar-
lanmaya başladığımız için 
kitap sayısında gün geçtikçe 
artış yaşıyoruz. Yayıncılığın 
teknik manada kolaylaşması, 
çeşitlenmesi beraberinde 
pek çok yeni sorunu, farklı 
yönelimleri, açılımları ge-
tirdi. Geçen sene yerli kâğıt 
üretimi, dövizdeki yükse-
liş, maliyeti artan yabancı 
telifler, daralan yayın prog-
ramları, sabit fiyatlandırma, 
yayıncıların vergi alacakları, 
korsan kitapla mücadele, telif 
hakları kanunu, Sabahattin 
Ali kitaplarının hemen yerde 
satılması ve tabii editörle-
rin, ajansların, okurların bir 
araya geldiği kitap fuarla-
rı Türkiye'deki yayıncılık 
sahasında önemli gelişmeler 
arasındaydı. 

Ülkemizde düzenli bir 
şekilde yayımlanan, yayın 
sektöründeki gelişmeleri, 
değişmeleri ve okur profilini 
anlamak için önemli veriler 
sunan Türkiye Kitap Pazarı 
Raporu'na göre yayıncılığı-
mızdaki çeşitlilik artmıştır. 
Toplam kitap üretiminin 
2018'e göre yüzde 3,16 
oranında arttığı, kategorilere 

göre düşüşlerin de görüldüğü 
sıkıntılı bir dönemdi 2019. 
Yayıncılığımızın hacmi, tek-
nolojik imkânları genişliyor 
Özdemir Asaf 'ın Cağaloğlu 
Yokuşu şiirinde başka bir 
bağlamda ifade ettiği gibi 
"Yalnız bir şey değişmemiş;/
İniş-çıkış, geliş gidiş." duru-
mu da geçerliliğini koruyor.  

Büyüyen Yayın Pazarı 
ve Yeni Mecralar

Rakamlardaki artışa rağ-
men yeni kitaplar hazırlayan, 
telif ve tercüme bir yayın 
programı olan ciddi her ya-
yıncı için 2019 zorlu bir yıldı. 
Şu ya da bu nedenle birçok 
küçük yayınevi yayın prog-
ramını ötelemek zorunda 
kaldı.  Bazıları ise yeni kitap 
miktarlarını ve çeşitlerini dü-
şürdü. Üretim maliyetlerinin 
artması bilhassa çeviri kitap-
larla anılan ve herhangi bir 
yerden fonlanmayan, kendi 
yağıyla kavrulan, kitaptan 
kazandığını yine kitaba ya-
tıran yayıncıların zaten pek 
parlak olmayan durumunu 
daha da kötüleştirdi yaşadı-
ğımız sarsıntılar.

 Her yıl olduğu gibi 
Türkiye'de eğitim yayıncılığı 
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2019 yılında da hem üretim 
hem de ciro artışıyla sek-
tördeki lokomotif özelliğini 
korudu. Millî Eğitim Bakan-
lığının sektörden temin ettiği 
ve kendi bastığı kitapların 
sayısı 2019 yılında 153 mil-
yon 446 bin 132 iken, dijital 
eğitime geçilmesi sebebiyle 
bu sene açık öğretim için 
kitap üretilmediğini biliyo-
ruz. Ayrıca yardımcı kaynak 
ve sınavlara hazırlık kitapları 
eğitim yayıncılığının toplam 
kitap üretiminde yaklaşık 
yüzde 54'lük payla sektördeki 
liderliğini elinde tutmaya de-
vam etti. Bu manada eğitim 
başlığının sektörün kendi 
içinde, kendi döngüsünde 
hayli yüksek bir yeri var. Tabi 
bunun kültürel bir atılıma 
dönüşmesi için Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğının hatta Diyanet İşleri 
Başkanlığının ortak projeler 
geliştirmesi ve uygulaması 
lazım.  Mesela Türkiye Diya-
net Vakfı Kitabevinin bütün 
illerdeki dükkânlarının tüm 
ilçeleri kapsayacak birer şu-
besinin açılması ve buraların 
kitaba erişim kadar birer 
kültür mahfiline dönüştürül-
mesi için çaba sarf edilmesi 
bunun ilk adımlarından biri 
olabilir. 

Öte yandan araştırma-in-
celeme, edebiyat ve çocuk 
yayıncılığı alanlarının oluş-
turduğu kültür yayıncılığı, 
147 milyon 961 bin 782 kitap 
üretimiyle toplam üretimin 
yaklaşık yüzde 35'ini teşkil 
etti. Bir önceki yıla göre bu 
alanda yüzde 5'in üzerin-
de bir artış yaşanması yeni 
ufuklar edinmek isteyenlere 
de ışık tutmaktadır. Edebî 

eserlere artan talep, roman 
ve hikâye kitabı basmayan 
yayıncıların klasikler başta 
olmak üzere bu alana yönel-
melerini,  yayın listelerini 
farklılaştırmalarını berabe-
rinde getirdi. Ayrıca ağırlıklı 
bir şekilde Batı edebiyatına 
hasredilen dünya edebiyatın-
dan çeviriler çeşitlilik kazan-
dı. İran, Arap, Afrika ve Bal-
kan edebiyatlarına yönelim 
dilimizdeki yazar çeşitliliğini 
artırdı. Muhtemelen farklı 
dillerdeki edebiyat gelenek-
leriyle kurulan bu ilişki daha 
da sağlamlaşacaktır. Akade-
mik kariyer için şart olan ça-
lışmaların bir kısmını içeren 
araştırma-inceleme kitapları 
geçen yıla göre belli ölçüde 
artarken edebiyat kitapların-
da ise yüzde 10'nun üzerinde 
artış görülmesi değişen okur 
profilini anlamak bakımın-
dan kaydedilmesi gereken bir 
husustur.  

Sanat, zanaat ve ticaret 
faaliyeti olarak yayıncılığın 
kültür tarihi içindeki yeri, 
önemi, sorunları dahası 
güçlükleri üstüne bilgiye 
dayanan tecrübeleri paylaş-
mak için bazı veriler hayli 
önemlidir. Döviz kurundaki 
dalgalanmaların etkilediği 
kâğıt ve diğer üretim mali-
yetlerine rağmen Kültür ve 
Turizm Bakanlığına bağlı 
ISBN Ajansı verilerine göre, 
2018 yılında 67 bin 135 üre-
tilen yeni kitap sayısı, 2019 
yılında genel toplamda yüzde 
2,11'lik artış göstererek 68 
bin 554'e yükseldi. Dolayısıy-
la sektörün meselelerinin ele 
alındığı, sorunlarının tartı-
şıldığı kapsamlı bir yayıncılık 
yazısı kaleme almak eskiden 
olduğu kadar kolay değil. 

Genel hatlarıyla bakarsak 

öncelikle artık yayıncılık 
kurumunun ifade ettiği an-
lamın değiştiği bir dönemde 
olduğumuzu söyleyebiliriz.  
Yayıncılık endüstrisi daha 
çok satış rakamı yüksek 
kitaplarla kendinden söz 
ettiriyor. Bunlar içinde 
popüler yazarların kaleme 
aldığı bestseller kitaplar da 
var, hayatın atardamarı genç 
neslin kitap alımlarında 
öne Wattpad kitaplar da. 
Netflix etkisi üstüne teoriler 
de yabana atılmamalı. Yeni 
mecraların ortaya çıktığı bu 
vasatta pespayeleştirmeden 
popülerlikten istifade etmek 
gereklidir. 

Günümüzde birçok ko-
nuda bizi sıkıntıya sokacak, 
tercihlerimizi etkileyecek 
kadar çok seçenekle karşı 
karşıyayız. Bu bağlamda ya-
yın hayatımızın gerçeklerini 
geniş bir yelpaze içinde ele 
alma sürecinde çocuk ve ilk 
gençlik kitaplarının göz ardı 
edilmemesi lazım. Bunlarda 
gerçek canlanma sanıyorum 
ilkinde, ikincisi daha çok 
gelgeç yayınlarla dolu. Bu iki 
alanla dinî yayınların üreti-
minde görülen düşüşün ise 
bir yönünün eserlerin niteli-
ğinin tespiti ile alakalı oldu-
ğunu düşünüyorum. Mesela 
İslâmcı bir yazarın düşünce 
alanındaki bir eserinin dinî 
kategoriye dâhil edilip edil-
mediğini bilmiyoruz. 

Çevirilerin Merkezi 
Konumu 

Türk yayıncılığında 
Osmanlı'nın son yılları ile 
Cumhuriyet'in ilk döne-
minden günümüze değin 
çevirilerin doğası, özellikleri, 
konumu ve önemi, benim-
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sediği amaçlarla etkiler ve 
içerdiği güçlükler üzeri-
ne öteden beri olumlu ve 
olumsuz pek çok kanaat ileri 
sürülmüştür. Sorgulamanın 
odak noktasını değiştirme-
den şunu diyebiliriz: Eski-
den olduğu gibi edebiyat 
alanındaki çevirilerin bir 
kısmında sıradanın saltanatı 
hükümran fakat bu çeviriyi 
olumsuz görmeyi beraberin-
de getirmemelidir.

Tercümeden hoşlananlar, 
genelde ona sahip çıkmak ve 
neden sevdiklerini acı, tatlı 
anılar kapsamında anlatmak 
zorunluluğunu hisseder-
ler. Mesela biz yayınevini 
kurduğumuzda ticari bir 
amacımız yoktu, tam tersine 
savunduğumuz davayı anla-
tan kitaplar bastık. Hâliyle 
bunların satılıp satılmaması, 
hakkımızda kulaktan kulağa 
yayılan söylentiler bizi 
birinci derecede pek fazla 
alakadar etmiyordu.  İtiraf 
etmeliyim ki hem yayıncılık 
hayatımda hem de okuma 
yazma serüvenimde Ba-
tılı veya İslâmî çevirilerin 
önemli bir yeri oldu. Edward 
Said'in Oryantalizm kitabı 
Pınar Yayınları'ndan çık-
tığında düşünce hayatını 
çok ciddi manada etkiledi. 
Yine Yoldaki İşaretler veya 
İslâm'da İhya Hareketleri 
İslâmî manada Müslüman-
ların okuduğu etkilendiği 
eserler arasında yer aldı. Ben 
bunların yayımlanmasından, 
okuyucuyla buluşmasından 
fikir hayatımızda tartışılma-
sından, yeni yollar açma-
sından son derece heyecan 
duyduğum gibi memnunum, 
mutluyum.  

Geçmişten Geleceğe

Türkiye'nin 1960 sonra-
sındaki siyasî, kültürel ve fik-
rî hayatına baktığımızda belli 
sahalarda eleştirel yaklaşım-
lar getirmek mümkünken 
çoğunlukla tercümelerin bizi 
canlandırdığını ve zenginleş-
tirdiğini düşünüyorum. Me-
sela 1970'lerden itibaren en 
çok satan eserler arasında yer 
alan bir tefsirden elde edilen 
kazanç doğrudan yayıncılığa 
aktarılabilmiş olsaydı çok 
gelişkin bir entelektüel mah-
fil teşekkül edebilirdi. 1980 
sonrasında da 1990'larda da 
tercümelerin de beslediği bu 
canlılığı yalnız kültür ve dü-
şünce sahasında değil siyasal 
alanda da yaşadık, tecrübe 
ettik. İçinde bulunduğumuz 
dönemde de tercümeler 
maalesef zamanı anlama ve 
anlamlandırmada Türki-
ye'nin fikir ortamında gene 
ön sıralardaki yerini koruyor. 
Bu nedenle tercümenin her 
zaman önemini muhafaza 
edeceği kanaatindeyim. 
Yazan ve iyi yazan arasındaki 
ayrımı düşünmek bile bunun 
için yeterli olur.

Tesadüfi karşılaşmaların, 
dostlukların ve rastlantının 
da payı olan Edward Said, 
Noam Chomsky, Ivan Illich, 
Peter L. Berger, Mevdudi,  
Anton C. Zijderveld, Martin 
Esslin,  Roger Garaudy,  Cev-
det Said, Herbert Schiller, 
Lewis Mumford,  Imanuel 
Wallerstein, Ziyaüddin 
Serdar, Taha Abdurrahman, 
Byung-Chul Han, Seyyid 
Hüseyin Nasr, Albert Houra-
ni, Frank Furedi gibi birçok 
önemli düşünürün metni-
ni Türkçeye kazandırdık. 
Aslında sadece bu örnekler 

bile her şeyden önce Türk 
yayıncılığında çevirinin 
merkezi konumunu gözler 
önüne seriyor ve düşüncenin 
oluşturulup yaygınlaştırıl-
masında çevirinin oynadığı 
önemli rolü gösteriyor. 

Yakın Geçmişten 
Geleceğe

 Düşünce hayatında çeviri 
kitapların etkisinin, kapsa-
mının ve payının ne kadar 
olması gerektiği pususun-
da çok farklı yaklaşımlar 
ileri sürülebilir. Mesela 1960 
sonrasındaki tercümelerin 
Türkiye'deki İslâmî neşriyatı 
geliştirdiğini düşünüyorum. 
Başka bir ifadeyle onları ya-
bani sürgünler görmüyorum. 
Dolayısıyla tercümelerin dinî 
hayatımız ve algı haritamız 
bakımından önemini yadsı-
mak mümkün değil. Kaldı 
ki tercüme konusunda veya 
yayın dünyasında herhangi 
bir hususta kota, engelleme, 
sınırlama gibi kavramlar 
çok hoş durmuyor. Çeviriler 
yapılır, bunların ne kadarının 
tutacağına, aydınlarla okuyu-
cular karar verir. 

Toplumun ihtiyaç duy-
duğu yaklaşımlar eğer kendi 
düşünürümüzden gelmiyorsa 
okur çeviri romanı daha çok 
tercih ediyorsa bunu çeviri 
çokluğuyla açıklama zaval-
lılığını terk edip öncelikle 
kendi düşünürlerimiz, 
tarihçilerimiz, felsefeci-
lerimiz, kültür dünyamız 
düşünmeli.  Burada hemen 
bir veriyi paylaşmak isti-
yorum, Amerika'da her yıl 
yayımlanan kitaplar arasında 
çeviri kitapların oranı yakla-
şık yüzde üç civarında iken 
bu oran ülkemizde yüzde 
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elliyi aşmaktadır. Demek ki 
tercümenin "güçlü" mede-
niyetle de ilgisi var. Tek-
nik, teknoloji üretimi aynı 
zamanda "kavram imali"dir. 
Bu da "güçlü" medeniyetin 
işi... Burada ilk kitabını bizim 
yayımladığımız Byung-Chul 
Han'ın kitabında yer alan 
"yorgunluk toplumu" kavra-
mı mesela... Türkiye'ye pek 
çok kavram gibi geç giriyor. 
Çünkü teknik çalışma hayatı 
bize geç geldiğinden otoma-
tikman onların doğurduğu 
sorunlara da biz geç vakıf 
oluyoruz.  Daha evvel bunu 
Ivan Illich'in Tüketim Köleliği 
kitabı vesilesiyle de yaşamış-
tık: Henüz tüketim toplumu 
aşamasında olmayan bir top-
lumda da olsa okunmuş ve 
hayli ilgi görmüştü bu kitap.

Türkiye'de kitap çeşitli-
liğine katkı sunan çeviri ile 
içli dışlı olmamıza rağmen 
hayatımızı belirleyen ve 
yönlendiren bu etkinlik ve 
ülkemize etkileri üzerine çok 
fazla düşünmüyoruz.  Hâl-
buki Türk matbuat hayatının 
mühim hadiseleri ve tecrü-
besi büyük ölçüde çeviriyle 
alakalıdır. Bu yüzden yayın 
dünyasının temel aşamala-
rına, inceliklerine, sorum-
luluklarına, zorluklarına, 
imkânlarına dair fikir sahibi 
olmanın yanı sıra tercüme ile 
ilgili çok temel meselelerin 
ele alındığı yayınlara muhta-
cız. Hem bu alana ilgi duyan 
okurlar, yazarlar, mütercim-
ler hem de yayıncılar için 
çeviri  alanında bilfiil çalışan 
çevirmen, editör, yayıncı 
ve okurların tecrübelerini 
zapta geçirdikleri, tarihe not 
düştükleri çalışmaların sa-
yısının artması gerekir. Zira 
sadece kendi gözlemlerimize 

takılı kaldığımız için çoğu 
zaman bütünü gözümüz-
den kaçırabiliyoruz. Belki 
bu sayede çoğu kişi "Neden 
tercüme?" konusunda kimi 
indî görüşlerini heyecanlı bir 
şekilde savunmaya çalışsa da 
nereden ve nasıl geldiğiyle de 
ilgilenmeye başlayacaktır. 

Türkiye'deki okuma 
kültürünün değişim ve 
dönüşümünün anlaşılma-
sına önemli katkılar sunan 
Türkiye Okuma Kültürü 
Haritası adlı araştırmanın 
verilerini bir kenara atmadan 
diyebiliriz ki, sinema, felsefe, 
siyaset ve edebiyat saha-
sındaki kitap çeşitliliği her 
geçen yıl artmaktadır. Kim 
ne derse desin nitelikli telif 
ve tercüme eserler Türkiye'de 
yayımlanıyor, çok satma-
sa da karşılığını buluyor. 
Yayıncılığımızın yaşanan 
ekonomik daralmaya rağmen 
çok kötü durumda olmadığı 
kanaatindeyim. Türkiye'nin 
dünyada kitap okuma oranla-
rı bakımından 11. sırada yer 
aldığını ortaya koyan araş-
tırmalar var ayrıca. 2019'da 
artan bandrol rakamlarının 
aksine satışların düştüğü bir 
yıl olması bizi yanıltmamalı. 
Hem unutmamak lazım ki ne 
kadar titiz hareket ederseniz 
edin bastığınız her kitabı çok 
satamıyorsunuz. 

 Evet, işte genel manzara 
böyle...  Heyecan verici bir 
meslek olarak yayıncılığın 
görünüme odaklanan rapor-
larda yer bulan rakamlara 
boğmadan demek istedi-
ğim şu:  Kitap dostluğunun 
mahdut olmaktan çıkması, 
okuma oranının artması 
Türkiye'de yayıncılık sek-
törünün düzenli bir şekilde 
büyüdüğünün göstergesidir. 

Buna mukabil içinde bulun-
duğumuz siyasi çalkantılar 
döneminde fikri akımla-
rın kültür yayıncılığındaki 
temsil oranına baktığımız-
da üzülmemek elde değil. 
Yerlilik söylemini sahiple-
nen çevrelerin matbuattaki 
ağırlıkları eskisine göre artsa 
kültür yayıncılığının hâkim 
rengini değiştirebilecek bir 
noktaya henüz gelinebilmiş 
değil. Elbette bunun sebep-
leri ve nasıl aşılabileceğinin 
ele alınması ise bir başka de-
ğerlendirmenin konusudur. 
Herhâlde editörlük kurumu-
nu güçlendirerek daha çok 
çalışmak, daha çok üretim 
yapmak ilk akla gelmesi gere-
ken hususlardır.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Ödülleri 2019

Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına özgün 
eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla katkı 
sunanlara minnet ve teşekkür ifadesi olarak 1979'dan bu 
yana verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Özel Ödülleri 
sahiplerini buldu. Bakanlığın en prestijli ve en yüksek de-
ğere sahip ödülü olarak Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik 
sanatları, mimarlık, arkeoloji, müzik ve sahne sanatları, 
halk bilim, tiyatro, opera ve bale, sanat tarihi, fotoğrafçılık, 
sinema, kütüphanecilik ve müzecilik sahalarında takdim 
edilen ödüllere "Antakya Medeniyetler Korosu Derneği" ile 
"Odunpazarı Modern Müze-OMM" layık görüldü.

Ulusal ve uluslararası düzeydeki başarıları, eğitsel çalış-
maları ile üretimleri değerlendirerek belirlenen ödüllerin 
seçici kurulunda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül 
Özkan Yavuz başkanlığında, Bakan Yardımcısı Ahmet Mis-
bah Demircan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim 
Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Handan İnci Elçi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Poli-
tikaları Kurulu Başkan Vekili, akademisyen ve yazar Prof. 
Dr. İskender Pala ile Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve 
Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer yer aldı. 
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Post-Truth 
Çağında Sanat

Tg Export tarafından düzenlenen İstanbul Art Show ile 
Ulusal ve uluslararası önde gelen galerileri bir araya geti-
ren, sanat sohbetleri, konferanslar, sergiler ve performans-
larla sanat dünyasının tüm aktörlerini buluşturarak sanat 
evrenindeki gelişmeler tartışmaya açıldı. Odak ülkenin 
İran olduğu organizasyon  "Hakikat Askıda: Post-Truth 
Çağında Sanat" temasıyla İstanbul Hilton Kongre ve Sergi 
Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çok sayıda sanatçının yer 
aldığı etkinlikte Devrim Erbil'in İstanbul Art Show için 
özel hazırladığı 40 parçadan oluşan ve postmodernizmin 
parçalanma, bölünme, dağılma ve saçılma alt başlıklarına 
gönderme yapan 4 metreye 2,5 metre büyüklüğündeki tab-
losu sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Fuar kapsamında 
gerçekleştirilen "Art Talks-Sanat Sohbetleri" etkinliklerine, 
Selim İleri, Nedim Gürsel, Ekrem Kahraman, Dr. Fırat Ara-
poğlu, Prof. Dr. Uğur Batı, Prof. Tülin Onat, Prof. Dr. Aylin 
Seçkin, Marc Ottavi gibi ünlü isimler konuşmacı olarak 
katılıldı. Sohbetlerde 'Yeni dönemde sanat, çağdaş sanatın 
içerisinde yeni bir kırılma yaşayacak mı? Yeni bir aşamaya 
geçecek mi? Geçecekse bunun malzemeleri neler olacak? 
Tasarımı nasıl olacak?' gibi  sorulara cevap arandı.

Tunç Başaran'a Veda
Uçurtmayı Vurmasınlar 
ve Piano Piano Bacaksız 
gibi unutulmaz filmlerin 
yönetmeni Tunç Başaran, 
81 yaşında vefat etti. Usta 
yönetmen Uçurtmayı Vur-
masınlar filmiyle yurt içi ve 
yurt dışında ödüller almış, 
aynı filmle "En İyi Yabancı 
Film" dalında 1989'da Oscar 
aday adayı olmuştu. Henüz 
öğrencilik yıllarında Mem-
duh Ün'ün asistanlığını ya-
parak sinema ile tanışan Ba-
şaran, Ertem Göreç, Ömer 
Lütfi Akad, Atıf Yılmaz ve 
Halit Refiğ'in de asistanlığı 
yapmıştı. Ülkemizde reklam 
sektörünün gelişmesine de 
katkıları olan Tunç Başaran, 
1987 Antalya Film Festiva-
li'nde Jüri Özel Ödülü, 1988 
İstanbul Film Festivali'nde 
En İyi Türk Filmi ödülü 
dahil pek çok ödüle layık 
bulundu.

18 ARALIK
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HAYATINI SİNEMA EKSENİNDE KURAN TUNÇ BAŞARAN'IN İLK SİNEMA TECRÜBESİNİ MEMDUH 
ÜN, ATIF YILMAZ VE LÜTFİ Ö. AKAD GİBİ YEŞİLÇAM DÖNEMİNİN USTA YÖNETMENLERİNİN YANIN-
DA KAZANMASI ONU BİR YÖNÜYLE YEŞİLÇAM YÖNETMENİ YAPMIŞTIR. USTA YÖNETMENLERİN 
YANINDA ASİSTANLIK YAPTIKTAN SONRA KENDİ FİLMLERİNİ ÇEKMEYE BAŞLAMIŞ VE PEŞ PEŞE 
ÇOK SAYIDA FİLME İMZA ATMIŞTIR.

Görülmeyen Yönleriyle
Tunç Başaran
Mücahit Gündoğdu

   
   

   
 p
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Türkiye, bir kıymeti bilin-
memiş insanlar ülkesi. 

Hele sinema alanı için bu 
çok daha fazla geçerli. Tunç 
Başaran üzerine yazarken 
daha net fark ettim bunu. 
Kendisi hakkında ne kadar 
az şey yazıldığını, belki daha 
doğru tabirle hiç yazılma-
dığını görünce bu yazının 
anlamı benim açımdan daha 
da derinleşti. Çektiği film-
lerle Türk sineması tarihinin 
uzun bir döneminde yer alan, 
yaklaşık 50 yıl boyunca Türk 
filmi yapan bir yönetmenin 
Türkiye'de yeterince üzerine 
düşünülmemiş olması bi-
linçli bir tercih mi yoksa bir 
vurdumduymazlık mı? 

Bu soru şundan önem-
li; Tunç Başaran'a dönük 
bilinçli bir karartma olduğu 
sonucuna varmak belli bir 
odak tarafından belirlenen 
bir yazın, düşün hayatı oldu-
ğunu da düşündürecek. Yok, 
vurdumduymazlıktan ise 
bir yazın, düşün hayatımız 
olduğunu söylemek bile zor 
hâle gelecek. Tunç Başaran'a 
bakmakla, yalnızca onun 
sineması, düşüncesi değer-
lendirilmiş olunmayacak aynı 

zamanda Türk sinemasını, 
Türk düşüncesini anlama 
yolunda da önemli bir adım 
atılmış olunacak. 

Dönemler Arasına 
Kurulan Köprü

Tunç Başaran'ın hem 
Yeşilçam dönemi sinemasıyla 
hem de 1990 ve 2000'li yılla-
rın Türk sinemasıyla kurdu-
ğu köprü rolünün önemi ye-
terince algılanabilmiş değil. 
Zaten Türkiye'de akademik 
metinlerin de bir ölçüde 
popüler isimlere yönelik 
olduğu düşünüldüğünde bu 
ilgisizliğin yaygın bir durum 
olduğu fark edilebilir. Tunç 
Başaran'ın bir popüler kültür 
ikonu olmaması, onu bu tür 
metinlerin konusu olmak-
tan uzak tutmuş görünüyor. 
Daha da ötesinde, Başa-
ran'ın düşünsel yöneliminin 
herhangi bir siyasal grupla 
bütünüyle örtüşmemesi onu 
araştırma konusu olmaktan 
uzaklaştırmıştır denebilir.

 En çok konuşulan, üze-
rinde en çok durulan ve hatta 
Tunç Başaran adının önüne 
geçen filmi Uçurtmayı Vur-
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masınlar'ın (1989) sol politik 
söylemi etkilemesi ve Türk 
solu tarafından sahiplenil-
mesi bir yönetmene yönelen 
ilginin kaynağını göstermesi 
bakımından önemlidir. Başa-
ran'ın yıllar sonra bir gazete 
demecinde bu filmin politik 
bir film olmadığını söyle-
mesi de ideolojik bir taşıyıcı 
formatına sokulmak istenen 
filmini kitlelere, popüler kül-
türe ve ideolojik fanatizme 
karşı savunmasıdır. Filmin 
uyarlandığı kitabın yazarı 
Feride Çiçekoğlu'nun "O 
film 30 sene sonra hâlâ Gezi 
Direnişi'yle ilgili bile gün-
deme gelebiliyorsa en uzun 
soluklu politik filmlerden biri 
olduğunun göstergesidir." 
ifadeleriyle yönetmene karşı 
çıkması, yönetmenin filmi 
algılayışının kitabın yazarın-
dan farklı olduğunu ortaya 
koyar. Bunun önemi, yönet-
meni kitabın bir okurundan 
çok yeniden üreteni hâline 
getirmesinde gizli. Bu da, 
belli bir düşünsel istikameti 
olan bir yönetmen ile muha-
tap olunduğunu gösterir. İlk 
gençlik dönemlerinden itiba-
ren sinema üzerine düşünen 
bir yönetmen için elbette 
bu durum hiç şaşırtıcı değil. 
Sinema yapmak için evden 
kaçıp Amerika'ya gitmeye 
teşebbüs edebilecek kadar 
tutkulu bir gencin bu tutkusu 
doğrultusunda bir hayat 
sürdüğü görülür. 

Hayatını sinema eksenin-
de kuran Tunç Başaran'ın ilk 
sinema tecrübesini Memduh 
Ün, Atıf Yılmaz ve Lütfi Ö. 
Akad gibi Yeşilçam döne-
minin usta yönetmenlerinin 
yanında kazanması onu bir 
yönüyle Yeşilçam yönetmeni 
yapmıştır. Usta yönetmen-

lerin yanında asistanlık yap-
tıktan sonra kendi filmlerini 
çekmeye başlamış ve peş 
peşe çok sayıda filme imza 
atmıştır. "Filmografim içinde 
çok sevdiğim filmlerimden 
biridir Murtaza" dediği 
Bekçi Murtaza'yı (1965) da 
bu dönemde çekmiştir. Bu 
yıllarda hemen her Yeşilçam 
yönetmeni gibi yılda 4-5 
film çektiği de olmuştur. Bu 
zaman dilimi, bir bakıma 
Başaran için hayalindeki 
sinemaya hazırlık dönemi 
olarak görülebilir. Başa-
ran'ın Yeşilçam döneminin 
piyasasında etkin bir yönet-
men olmasına rağmen bir 
Yeşilçam yönetmeni olarak 
görülmemesi de bir ölçüde 
sinemada asıl çıkışını 1985 
sonrası yapmasıyla açıkla-
nabilir. 1973'e kadar birçok 
film yapmış olan Başaran, 
bu filmlerden Bekçi Murtaza 
haricindekileri sahiplenir gö-
zükmez. Bir yönetmen olarak 
1985 sonrasında yaptığı 
filmler üzerinden değerlendi-
rilmek ister. Türkiye'de sine-
ma üzerine yazan, düşünen 
insanlar da bunu böyle kabul 
eder ve sanki 1973 öncesi hiç 
yokmuş gibi davranır. 

Bir sanatçının acemilik 
dönemi olarak değerlendir-
diği yıllarda ürettiği eserlere 
bilinçli karartma uygulaması 
anlaşılabilir. Ancak sinema 
tarihçilerinin, yazarlarının 
sanatçının ifadelerine bağlı 
kalarak sınırlı bir değerlen-
dirme alanına hapsolmaları 
kabul edilemez. Bir araş-
tırmacı sanatçının hayatını 
onun istek ve yargılarını aşan 
bütüncül bir bakışla değer-
lendirmelidir. Tunç Başaran 
özelinde bu yapılabilmiş 
olsaydı eğer, onun Yeşilçam 

dönemiyle son dönem Türk 
sineması arasında kurduğu 
köprü rolü de kavranabilirdi. 
Ne var ki bunun yapılamamış 
olması Başaran'ı 1980 sonrası 
kuşaktan bir sinemacı olarak 
görme eğilimini beraberin-
de getirmiştir. Böyle olunca 
fotoğrafta bazı eksik parçalar 
ortaya çıkmakta ve bu eksik 
parçalar başka türlü kapatıla-
mamaktadır.

1973'te Türk sinemasının 
girdiği çıkmaz dolayısıyla 
seks filmleri furyasının başla-
masından duyduğu rahat-
sızlık sebebiyle sinemaya ara 
verir Başaran: "Türk sine-
masında bir dönem cinsel 
ağırlıklı filmler çoğalınca 
bırakmak zorunda kaldım. 
Sinemayı bırakmaya bir ge-
cede karar verdim. Çalışmam 
gerekiyordu ve hiç bilme-
diğim bir alan olan reklama 
yöneldim." Yönetmenliğe 
en yakın mesleklerdendir 
reklamcılık. Reklamcılıktan 
rahat bir şekilde yaşamasını 
sağlayacak kadar geliri olur. 
Buna rağmen yeniden sine-
ma yapma isteği içinde tüm 
sıcaklığıyla durmaktadır. Bu 
dönemde, yapacağı filmleri 
planlar, çok sayıda senaryo 
yazar. Reklamcılık yılların-
daki birikimiyle "Kazandı-
ğım tüm parayı kaybettim 
bu filmde. Çok az izlendi 
ama olsun. Yine olsa yine 
çekerdim bu filmi." dediği 
Biri ve Diğerleri'ni (1987) 
yapar. Yapımcı sorununu da 
böylece hâlleder Başaran. 
Halkın ilgi göstermediği 
bu film, sinema yazarları 
arasında heyecan uyandırır. 
Başaran için de böylece yeni 
filmler yapma imkânı doğar. 
Bu süreçte Uçurtmayı Vur-
masınlar (1989), Uzun İnce 
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Bir Yol (1991), Hadi Gel Bar 
(1992), Piano Piano Bacaksız 
(1992), Sen De Gitme (1995) 
ve Kaçıklık Diploması (1998) 
gibi peş peşe ilgi çeken 
filmlere imza atar. Bu filmler 
arasında Ayla Kutlu'nun aynı 
adlı kitabından uyarlanan 
Sen de Gitme'nin (1995) çok 
ayrı bir yeri vardır. Başaran 
bu film için "Tüm filmogra-
fimin içinde en çok sevdiğim 
filmdir." der. 

Bir Uyarlama Ustası

Tunç Başaran'ın ilgi çeken 
filmleri ağırlıklı olarak edebi-
yat uyarlaması olan filmleri-
dir. Onun başarılı bir uyarla-
yıcı olmasından daha önemli 
olan uyarlamayı tercih ettiği 
kitapları seçmedeki marife-
tidir. Uyarlamak için seçtiği 
kitaplar popüler, çok oku-
nanlar kategorisinde değildir. 
Uyarlanması durumunda 
herhangi bir gişe başarısına 
dönüşebileceği şeklinde bir 
umut vermemektedir. Bu 
kitapların yazarları genellikle 
edebiyat çevrelerinde yete-
rince tanınmayan isimlerdir. 
Buna rağmen bu kitapları 
alıp filme dönüştürmesi ve 
gişede de başarılı sonuçlar 
alması onun hikâyeden çok 
iyi anladığını da ispatla-
maktadır. Hikâye bilgisinin 
gelişkinliğinde bir dönemin 
popüler romancılarından 
olan annesi Pakize Başaran'ın 
önemli katkısı olmuştur 
denebilir. 

Çoğu zaman edebiyat 
klasikleri denebilecek çok 
okunan kitapların sinemaya 
uyarlandığı ortamda Tunç 
Başaran, neredeyse kimsenin 
adını duymadığı kitapları 
filmleştirmiştir. Film vesi-

lesiyle kitaplar gündeme 
gelmiş ve kitleler tarafından 
okunmaya başlamıştır. Hem 
filmi izleyip hem de kitabı 
okuyan kitleler ekseriyetle 
filmi daha çok beğenmiş-
tir. Bu da Başaran'ın film 
çekerken metne aynıyla sadık 
kalmadığını göstermektedir. 
Başaran, kitaptan esinlenir 
ya da konusunu alır ama onu 
çeşitli şekillerde yorumla-
yarak, kendileştirerek beyaz 
perdeye aktarır. Kitabın 
yazarının aksine yönetmen, 
metne çok başka bir bakış 
getirir. 

Yazarının toplumcu, ide-
olojiye yaslanan bir bakışla 
politik olarak değerlendirdiği 
metni  Tunç Başaran, bireyin 
dramı üzerinden anlam-
landırır: "Bir sevgi filmidir 
Uçurtmayı Vurmasınlar. 
Filmi bu duygularla yaptım. 
Hiç politik bir film değil dü-
şünülenin aksine. Ben filmde 
mekân olarak hapishaneyi 
seçmiştim sadece. Aynı filmi 
tren garında da çekebilir-
dim. Benim amacım sevgiyi 
anlatmaktı. Sanat eserlerini 
herkes kendine göre yorum-
lar. Bence sanatın politik bir 
amacı yoktur zaten olmama-
lı." Bu sözlerinden hareketle, 
Başaran'ın uyarladığı metin-
leri bir zemin olarak aldığı 
ve yapıyı kendi dünyasından 
hareketle kurduğu çıkarımı 
yapılabilir. 

İdeolojik Dışarıdalık

Tunç Başaran'ın ideolo-
jik konumlanması da kafa 
karıştırıcıdır. Mustafa Kemal 
Atatürk'e büyük sevgi duyar 
Başaran: "Atatürk'e büyük 
bir hayranlık besliyorum. 
O birçok lidere de ilham 

Çoğu zaman edebiyat 
klasikleri denebilecek 
çok okunan kitapların 
sinemaya uyarlandığı 
ortamda Tunç Başaran, 
neredeyse kimsenin 
adını duymadığı kitap-
ları filmleştirmiştir. Film 
vesilesiyle kitaplar gün-
deme gelmiş ve kitleler 
tarafından okunmaya 
başlamıştır. Hem filmi 
izleyip hem de kitabı 
okuyan kitleler ekse-
riyetle filmi daha çok 
beğenmiştir.
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olmuş, çok öngörülü bir 
lider. Benim başucumda ilk 
olarak Kur'an-ı Kerim var, 
sonra da Atatürk'ün eseri 
Nutuk. Gençlere de Nutuk'u 
okumalarını mutlaka tavsiye 
ediyorum." İsmet İnönü için 
ise aynı ölçüde olumsuz yar-
gılar taşımaktadır: "Atatürk 
sonrası tek parti dönemi, 
tek kelimeyle berbattı. 
İsmet İnönü mağduruyum. 
Tek parti dönemi, faşist bir 
dönemdi. Soldan da, sağdan 
da insanlar çok mağdur oldu. 
Sefillik içinde öldü insanlar. 
Karneyle ekmek alıyorduk." 
Bu düşüncelerini kamuo-
yuyla paylaştığında, çok ağır 
eleştirilerin hedefi olur. Bu 
konuda bu kadar köşeli dü-
şüncelere sahip olması biraz 
da dönemle ilgili yaptığı 
araştırmalardan kaynaklanır. 

Bir Adnan Menderes filmi 
çekmek için uzun yıllar araş-
tırmalar yapar. Türkiye'de tek 
parti dönemi ve çok partili 
hayata geçiş denemeleri 
üzerine yoğun okumalar ger-
çekleştirir. Ne var ki, bu film 
projesini gerçekleştirmesi bir 
türlü mümkün olmaz. Başa-
ran'ın bu film tasarısını uzun 
zamandır dillendirmesine 
karşın hayata geçirmekte 
zorlanmasının kesin nede-
ni bilinemese de konunun 
ideolojik kamplaşmanın tam 
göbeğinde olması dolayısıyla 
üzerine kolayca söz söylene-
bilecek bir konu olmamasın-
dan kaynaklandığı ifade edi-
lebilir. Hayata geçirilemeyen 
bu filmin düşünsel yönelimi-
ni Başaran'ın konuyla ilgili 
düşüncelerinden çıkarmak 
mümkün olabilir: "Gençler 
kıyma makinesinden geçi-
rilerek öldürüldü yalanını 
çıkardılar. O zaman 20'li yaş-

larımın başında üniversitede 
okuyordum, iyi hatırlıyorum. 
Büyük yalanlar çıkardılar. 
Milleti sokağa döküp 27 Ma-
yıs Darbesi'ne kılıf buldular. 
'27 Mayıs darbe değil.' diyen 
ahmaklar var hâlâ bunları 
anlamak mümkün değil. Dar-
beydi düpedüz." 27 Mayıs 
darbesini özgürlük getiren 
bir ihtilal olarak nitelendiren 
Türk solu ile Başaran'ın bu 
sözlerinden sızan düşünce 
dünyası arasında derin bir 
yarık olduğu rahatlıkla gö-
rülebilir. Başaran'ın ideolojik 
olarak yerleşik grupların 
dışında bir hayat sürmesi, 
onun söylediği bu tür sözler 
üzerine yapılan saldırılarda 
yalnızlaşmasını kaçınılmaz 
hâle getirmiştir. Bu durum 
ona hem bir özgürlük alanı 
sağlamış hem de belli yönler-
den etkisizleştirmiştir. 

Sahip olduğu düşünsel 
özgürlük alanında, temel ka-
bulleri de rahatça sorgulama 
imkânı bulabilmiş, merceğini 
üzerinde kemikleşmiş kanılar 
olan klasik metinlere çevire-
bilmiştir. Dede Korkut anla-
tısında geçen Deli Dumrul 
hikâyesi bunlardan biridir. 
Tunç Başaran, Deli Dumrul 
hikâyesini geleneksel kabul-
lere yaslanmak yerine yeni-
den düşünür: "Deli Dumrul 
gidip annesinden babasından 
canını istiyor ama vermiyor-
lar. Bu sefer karısından isti-
yor, karısı veriyor canını. Bu 
bir kere bu Türk örf ve adet-
lerine aykırı. Nasıl aykırı? 
Türkiye'de hangi ana hangi 
baba evladına canını ver-
mez? Bu dışarısı için geçerli. 
Böyle olunca, 'Dede Korkut, 
Dede Korkut diyoruz. Bu 
dede denen deyyus nereden 
çalmış acaba?' diye düşün-

düm. Araştırdım ve bunu 
Yunan mitolojisinde buldum. 
Bu hikâyeye de bir formül 
buldum. Anne ve baba aynı 
anda ölüyorlar." Bu çabanın 
sonucunda vardığı bu kanaat, 
Türk toplumunu yakından 
tanımakla ancak ulaşılabile-
cek bir kanaattir. Başaran'ın 
Türk toplumunu iyi tanıma, 
anlama imkânı bulması onun 
ideolojik saplantılardan 
arınma çabasıyla da ilgilidir. 
Zihnindeki gerçeği toplumun 
gerçeği gibi sunan aydınların 
aksine toplumun gerçeğini 
ön yargılarını yıkarak arama 
telaşında olan bir yönet-
men o. Böyle olabildiği için 
Türk seyircisiyle iyi ilişkiler 
kurabiliyor, filmleri seyirciler 
tarafından severek izleniyor. 

Tunç Başaran'ın anlattık-
larından ideolojik formas-
yona olan negatif tutumu-
nun erken yaşlarından beri 
sürdüğü anlaşılıyor: "Aslına 
bakarsanız hiçbir okulu 
sevmedim. Daha doğrusu, 
okumayı sevmedim. Çünkü, 
karakterim icabı bana bir 
şeyin empoze edilmesinden 
hoşlanmıyorum." Bunlar da 
Başaran'ın erken yaşlarından 
itibaren halkla doğrudan 
iletişim kurmayı tercih eden 
bir eğilimde olduğunu gös-
teriyor. Bir yönetmen olarak, 
Türk halkıyla iletişimini hep 
bu doğrultuda sürdürmüştür 
Başaran. Bundan sonra da 
Türk halkının zihninde dost 
bir imge olarak varlığını sür-
dürmeye devam edecektir. 
Rahmet olsun.
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20 ARALIK

ESKADER Kültür 
Sanat Ödülleri

Edebiyat Sanat ve Kültür 
Araştırmaları Derneği 
(ESKADER) tarafından 
verilen "ESKADER Kültür 
Sanat Ödülleri"nin sahipleri 
açıklandı. Türk diline, Türk 
kültürüne, bu toprakların 
mayasını yoğuran irfan 
insanlarının öğrettiği is-
tikamette takdim edildiği 
belirtilen ESKADER Kültür 
Sanat Ödülleri'nde 17 dalda 
19 isim ödüle layık görüldü. 
Yönetmen Nazif Tunç "sine-
ma" alanında ödül almaya 
hak kazanırken, "müzik" da-
lında neyzen Sadrettin Özçi-
mi, "klasik Türk sanatları" 
dalında sedefkar Enis Türk 
ödüle değer bulundu."Dene-
me" dalında Okuma Halleri 
kitabıyla Canan Olpak Koç, 
"hikâye" alanında Semud'un 
Torunları kitabıyla Caner 
Çaylak, "düşünce" alanında 
Gelenekten Modernliğe 
Osmanlı kitabıyla Bedri 
Gencer, "inceleme" alanında 
Kurmaca Bedenler kitabıyla 
Beyhan Kanter, "roman" da-
lında Meyra kitabıyla Sinan 
Akyüz ödüle hak kazandı. 
ESKADER'in "Üstün Hizmet 
Ödülü"nü ise Alev Alatlı, 
İdris Yamantürk, Prof. Dr. 
Muhittin Serin paylaştı.

21 ARALIK

Gözüm, Gönlüm, Ruhum 
ve Renklerin Dansı

Ressam Kamuran Kardaş'ın 
ilk kişisel sergisi "Gözüm, 
Gönlüm, Ruhum ve Renkle-
rin Dansı" Albaraka Sanat 
Galerisi'nde açıldı. 4 yıllık 
bir emeğin sonucu olan 65 
eser sanatseverlerle buluş-
turuldu. "Gözüm, Gönlüm, 
Ruhum ve Renklerin Dansı", 
sanatçının ilk profesyonel 
sergisi oldu. 

24 ARALIK
İstanbul Devlet Modern Folk Müziği 
Topluluğu ZKS'de bir konser gerçek-
leştirdi.

26 ARALIK
"Siyasal İlahiyat" konusunun işlendiği 
Kavramların İzinde söyleşisinde Asım 
Öz, Bünyamin Bezci'yi konuk etti.

27 ARALIK
Devlet Tiyatroları Aziz Dostum Çehov 
isimli oyunu sahneledi.

Hazırladığı bütün yazar 
dosyalarını kalıcı bir kayna-
ğa dönüştüren Notos, 79. sa-
yısında geçtiğimiz yüzyılın 
en güçlü/zayıf ve en yalın/
zor yazarı Samuel Beckett'e 
yöneliyor. Adlandırılamayan 
romanları, öyküleri, şiirleri, 
oyunları ve metinleriyle 
Samuel Beckett'i ağırlayan 
dosyada Alan Astro, Arma-
ğan Ekici, Meltem Gürle, 
Beliz Güçbilmez, Begüm 
Tuğlu Atamer, Dermot 
Moran'ın yazıları; Seda Mit, 
Ömer Faruk Yaman ve Ömer 
Koçağ'ın desenleri yer alıyor.

Yokülkenin Yokyazarı
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21 ARALIK

NECİP FAZIL
ÖDÜLLERİ

Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını ya-
şatmak amacıyla Star gazetesi tarafından Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın desteğiyle altıncısı gerçekleştirilen 2019 
Necip Fazıl Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. 

"Gündüz Geceye Muhtaç" temasıyla gerçekleştirilen 
ödül töreninde Necip Fazıl Şiir Ödülü'nü alan şair İbrahim 
Tenekeci, şiirin Türk milletinin kurucu unsurlarından birisi 
olduğunu belirttiği konuşmasında aziz olanın, temiz kala-
nın şiirini yazmaya, sanatı vesile kılarak, iyiliği ve güzelliği 
yaymaya çalıştığını dile getirdi. Necip Fazıl Hikâye-Roman 
Ödülü'ne layık görülen Cemal Şakar ise "Edebiyat, elbette 
dünyayı değiştiremez ama dünyaya ilişkin idrakimi-
zi değiştirir. İşte bu yüzden büyük bir eserle karşılaşan 
insan artık değişmiş, dönüşmüş, yeniden doğmuştur." 
ifadelerini kullandı. Gecede Necip Fazıl Saygı Ödülü ise M. 
Uğur Derman'a verildi. Derman'a ödülünü Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Derman, 64 yıldır 
başta hüsnühat olmak üzere bütün gelenekli sanatların ve 
İstanbul kültürünün yaşatılması gayreti içinde olduğunu 
ifade ederek, "Kendilerinden feyz aldığım Osmanlı devrinin 
muhterem üstatları bu dünyayı nevmit bir ruh haletiyle 
terk ettiler. Çünkü cumhuriyet rejimi onlara sıcak bakmadı. 
Bu sebeple bana verilen saygı mevkisini şahsım için değil, 
onlar namına kabullenerek ruhlarını şad etmek istiyorum." 
dedi. 

Seçici kurulunda Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi 
Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet 
Murat Özel ve Necip Tosun'un yer aldığı 2019 Necip Fazıl 
Ödüllerinde "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü"ne Prof. 
Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz, Necip Fazıl 
Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne Emced İslâm Emced, 
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü ise Meryem Kılıç ve Emin 
Gürdamur layık görüldü.

Temel İslâm 
Ansiklopedisi 
Yayımlandı
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Araştırmaları Merkezi 
tarafından genel okuyucuya 
İslâm diniyle ilgili temel 
konular, kavramlar ve kişiler 
hakkında doğru bilginin an-
laşılır biçimde ulaştırılması 
amacıyla hazırlanan Temel 
İslâm Ansiklopedisi yayım-
landı.  Yaklaşık 10 yılda 
hazırlanan 8 ciltlik eserde, 
İslâm'a dair 1426 madde yer 
aldı. Örgün eğitim, din hiz-
metleri ve irşat faaliyetleri 
için yardımcı kaynak olma 
özelliğine sahip Temel İslâm 
Ansiklopedisi, akademik 
terim yoğunluğu az tutu-
larak ve öğretici bir üslup 
kullanılarak, 383 bilgilen-
dirici çizim ve infografikler 
eşliğinde okura sunuldu. 
Yaklaşık 180 ilim insanı ve 
uzmanın görev aldığını pro-
je, Müslüman için gündelik 
hayatında karşılaşacağı 
birçok probleme çözüm 
sunacak bilgi ve bakış açısı 
sunuyor. İslâm'da inanç 
ve yaşayışla ilgili kişinin 
sosyal hayatta karşılaşacağı 
problemleri ele alan pek çok 
başlık bulunan ansiklopedi-
de medya, banka, ekonomi, 
iletişim, spor gibi TDV İslâm 
Ansiklopedisi'nde bulunma-
yan bazı genel maddelere de 
yer verildi.
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Temel İslâm Ansiklopedisi
Tuncay Başoğlu
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TDV İslâm Araştırmala-
rı Merkezi tarafından 

hazırlanan Temel İslâm 
Ansiklopedisi, İslâm dini 
ve ilimlerine dair ihtisası 
bulunmayan genel okuyu-
cuya bu konular hakkında 
doğru ve yeterli bilgi sunma 
ihtiyacından kaynaklandı. 
Eser; günlük dinî bilgiler 
konusunda kaynaklık etmeyi, 
modern çağın getirdiği belli 
başlı problemler karşısında 
İslâm'ın bakışını ana hatlarıy-
la ortaya koymayı ve İslâm'ın 
mesajını, anlaşılır bir üslupla 
en doğru şekilde aktarmayı 
hedefliyor. Bilgi kirliliğinin 
çok fazla olduğu günümüz 
dünyasında, İslâm dini 
hakkında doğru bilgilenme 
büyük önem taşıyor. 

Öncesinde bazı deneme-
ler olmakla birlikte eserle 
ilgili çalışmalara 2009 - 2010 
yılları itibarıyla başlandı ve 
yaklaşık on yıl sonra 2019'da 
8 cilt olarak yayımlandı. Ta-
bii, -2013 sonu itibarıyla 44 
cilt olarak bitecek olan- TDV 
İslâm Ansiklopedisi'yle ilgili 
çalışmalar hızla sürerken 
böyle bir eser hazırlanması 
düşüncesi kendiliğinden 
ortaya çıkmadı. Eserin bir 
sebeb-i zuhûru/vukuu var: 
Böyle bir eser hazırlanması-

nın gündeme gelmesi Rusya 
Müslümanlarından gelen bir 
teklif üzerine oldu. Yapılan 
görüşmeler, ilk denemeler ve 
kurum içi müzakereler sonu-
cunda ihtiyaç tespiti yapıldı; 
muhatap kitleye, üsluba ve 
içeriğe dair esaslar belirle-
nerek buna uygun bir eser 
hazırlanması planlandı. Yine 
aynı gerekçeye binaen eserin 
öncelikle Rusça yayımlanma-
sı planlanmıştı, Türkçe yayını 
daha sonra düşünülüyordu. 
Bundan dolayı, hazırlanan 
maddeler Rusçaya çevriliyor 
ve bunların kontrolü yapılı-
yordu. Ancak uçak krizinden 
sonra tercümenin bir süre 
kesintiye uğraması, ardından 
da bazı hususlarda anlaş-
ma sağlanamaması üzerine 
eserin hazırlığı devam etti ve 
Türkçe yayın öne alındı.

Terimler ve 
Önemli Şahsiyetler

Ansiklopedileri hem 
kavram sözlükleri hem de 
biyografi eserleri olarak göre-
biliriz. Temel İslâm Ansik-
lopedisi, İslâm dininin inanç 
ve yaşayış esaslarına dair pek 
çok kavramın yanı sıra temel 
İslâm ilimlerindeki belli başlı 
terimleri ve önemli şahsiyet-

ANSİKLOPEDİLERİ HEM KAVRAM SÖZLÜKLERİ HEM DE BİYOGRAFİ ESERLERİ OLARAK GÖREBİLİ-
RİZ. TEMEL İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ, İSLÂM DİNİNİN İNANÇ VE YAŞAYIŞ ESASLARINA DAİR PEK ÇOK 
KAVRAMIN YANI SIRA TEMEL İSLÂM İLİMLERİNDEKİ BELLİ BAŞLI TERİMLERİ VE ÖNEMLİ ŞAHSİ-
YETLERİ DE ELE ALIYOR.
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leri de ele alıyor. Eserin bir 
ansiklopedi olmanın öte-
sinde öğretici bir yönü var, 
başta gençler olmak üzere 
okuyucuya temel çerçevede 
İslâm dinini tanıma, Müslü-
manca düşünme ve yaşa-
manın gereklerini öğrenme, 
İslâm'ın varlığa ve hayata 
dair genel ilkelerini kavrama 
imkânı sunuyor. 

İSAM bünyesinde on 
yıllık bir çalışmanın mahsulü 
olarak 180 civarında ilim 
insanı ve uzmanın katkısıy-
la hazırlanan eser, altyapı 
itibarıyla İSAM'ın ansik-
lopedi tecrübesine çok şey 
borçludur. Öte yandan büyük 
ansiklopedinin akademik 
üslubundan kaçınılmasında 
olduğu gibi siyasi tarih ve 
kültür ve medeniyet tarihiyle 
ilgili maddeler de çoğun-
lukla eserin dışında bırakıl-
mış, daha çok temel İslâm 
bilimleriyle sınırlı bir içerik 
belirlenmiştir. 

Bilgi ve manevî boyutu 
birlikte işlemeyi hedefleyen 
eserin öne çıkan başlıca 
özellikleri arasında şunları 
sayabiliriz:

Dünyanın dört bir yanın-
da farklı din ve kültürlerle 
bir arada yaşayan Müslüman 
toplulukların dinî eğitim 
ihtiyacını gidermeyi hedefle-
di. Muhatap kitleyi gözeterek 
sade, kolay anlaşılır bir dil ve 
üslupla hazırlandı. 

Ortak Şuur ve 
Vicdanı Oluşturan 
İtidalli Anlayış

Birçok yabancı dile çevril-
mesi planlanan eserin Türkçe 
yayımında 1426 maddeye yer 
verildi. Maddelerin yaklaşık 
üçte ikisi dinî kaynaklarda ve 

ilim dallarında sıkça kullanı-
lan kavramlar ve terimlerden 
oluşmaktadır. 

Ayrıca peygamberlere, 
peygamberlerle ilişkili bir kı-
sım önemli tarihi şahsiyetle-
re, sahabîlere ve İslâm tarihi 
boyunca çeşitli yönleriyle 
öne çıkan âlimlere ait 392 
biyografi maddesi bulunmak-
tadır. Biyografisi bulunan 
kişiler hakkında özlü bilgi 
vermek üzere kimlik kartları 
hazırlanmıştır. 

Eser; çeşitli kavram, konu 
ve olayların daha iyi anlatımı 
ve okullarda eğitim materyali 
olarak da kullanılabilmesi 
amacıyla 400'e yakın bilgi-
lendirici çizim (infografik) ve 
tablo ile zenginleştirildi.

İslâm dininin inanç esas-
ları, ahlak, ibadetler, helaller 
ve haramlar, insanlararası 
ilişkiler ve toplum düzenine 
dair ilke ve hükümleri olabil-
diğince kuşatıcı olarak işlen-
di. Dinî bilgi, sahih kaynak-
lara ve Müslüman ümmetin 
tarih boyunca ana yolunu, 
ortak şuur ve vicdanını oluş-
turan itidalli anlayışa dayalı 
olarak aktarıldı. 

Dinî terimler, belli başlı 
sureler, esmâ-yi hüsnâ, 
mezhepler, tarikatlar, dinler, 
Kur'an'da adı geçen pey-
gamberler, Hz. Peygamber 
döneminin önemli olayları, 
sahabîler ve önde gelen 
âlimlere dair madde başlıkla-
rına yer verildi.  Günümüzde 
genellikle fıkıh kapsamında 
incelenen hukuk, sosyoloji, 
siyaset ve ekonomi alanlarını 
ilgilendiren temel bazı kav-
ramlar (insan hakları, ekono-
mi, eğitim, medya, iletişim, 
spor vb.) açıklandı. 

Pek çok farklı sorunla 
karşılaştığımız günümüzde 

İslâm'ı, Müslümanlara ve 
Müslümanların dışındaki 
kişilere ve topluluklara sahih 
kaynaklara dayalı olarak 
tanıtmak, İslâm'ın mesajı-
nı sağduyulu ve ölçülü bir 
üslupla iletmek, günümüz 
insanının anlayışına uygun 
bir dil ve söylem ortaya koy-
mak büyük bir mesele olarak 
önümüzde duruyor. Eserin 
bu yolda bir katkı sağlayaca-
ğını, özellikle gençler için iyi 
bir kaynak olduğunu düşü-
nüyoruz.
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23 ARALIK

2. İstanbul Uluslararası 
Halk Müzikleri Festivali

Beyoğlu Belediyesi ve Sanat Hayattır Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerin-
de, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 2. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri 
Festivali düzenlendi. Müzikal içeriği Yavuz Bingöl Sanat Merkezi (YBSM) tarafından hazır-
lanan festivale Grand Pera Emek Sahnesi'nin yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi kampüsleri ev sahipliği yaptı. Festivalin 
açılışında Erkan Oğur ile İsmail Hakkı Demircioğlu sevenleriyle bir araya gelirken kapanış 
gecesinde Yavuz Bingöl sahne aldı. Bingöl'ün konserinin ardından Azerbaycanlı usta sa-
natçı Alim Qasimov, kızı Fergana Qasimova ile aynı sahneyi paylaştı.

Festival kapsamında Bedia Akartürk, Gülşen Kutlu, Şükriye Tutkun, Suzan Kardeş, Öz-
lem Özdil, Ender Balkır, İsmail Altunsaray, Grup İmera, Gülay, Tolga Kaya, Emel Tasçıoğlu, 
Şems Trio ve Aysel Yakupoğlu, kampüs konserlerinde sevenleriyle buluştu. Türk halk mü-
ziğinin konuşulduğu panellerin de düzenlendiği festival, Türkiye'nin farklı üniversitelerin-
den akademisyenleri konuk etti. Festival kapsamında ayrıca Anadolu'nun müzik dünyasına 
armağan ettiği enstrümanların yer aldığı bir sergi ve bu sergi kapsamında bağlama yapım 
atölyesi de gerçekleştirildi.

26 ARALIK

Edebiyat ve Gençlik

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik ve Sul-
tanbeyli belediyelerinin desteğiyle Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından 
düzenlenen "11. Edebiyat Festivali" düzenlendi. "Edebiyat ve Gençlik" temasının işlendiği 
etkinlikte, 30'dan fazla oturumda 70'in üzerinde konuşmacı yer aldı. Oturumların yanı 
sıra müzik ve şiir dinletilerinin de sanatseverlerle buluştuğu etkinlik kapsamında tiyatro 
ve belgesel film gösterimlerine yer verildi. Festivalin açılış töreninde Göksel Baktagir'in 
verdiği konserin ardından Ali Ural ve Doç. Dr. Mehmet Samsakçı'nın konuşmacı olarak 
katıldığı "Edebiyat ve Gençlik" başlıklı açılış oturumu yapıldı.Festival süresince Yusuf 
Kaplan, Ümit Meriç, Savaş Ş. Barkçin, Ahmet Murat, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Güray Sün-
gü ve Turgay Anar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda konuşmacı, edebiyat ve gençlik 
ilişkisini irdeledi. Festival kapsamında verilen ödüllerde "Hikâye" dalında yazar Serkan 
Üstüner, "Roman" dalında yazar Şule Köklü, "Şiir" dalında şair Sümeyra Yaman, "Deneme" 
dalında ise yazar Gökhan Ergür ödüle layık görüldü.
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26 ARALIK

ÖNDER KÜLTÜR SANAT 
ÖDÜLLERİ

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından, "Ehliyet ve 
Liyakat" temasıyla dördüncüsü gerçekleştirilen kültür 
sanat ödülleri sahiplerini buldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğ-
lu'nun yanı sıra fikir ve sanat dünyasından birçok ismin 
konuk olduğu törende konuşan ÖNDER Genel Başkanı 
Kamber Çal, ülke çapında 500'e yakın dernekle beraber 
imam hatip lisesi öğrencilerinin yanında olduklarını be-
lirterek, "Camia olarak geçmişten devraldığımız değer ve 
birikimi her sahada geliştirerek geleceğe aktarma çabası 
içerisindeyiz." dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy törenin Zey-
tinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşmesinden 
mutululuk duyduklarını ifade ederek, "Bir imam hatip lisesi 
mezunu olarak ÖNDER'in bu günlere gelmesinde emeği ge-
çen başta başkanlarımız olmak üzere herkesi kutluyorum. 
İnşallah bu kültür sanat ödülleri 40'lı, 50'li yılları bulur. 
İnşallah bu ödüller vesilesiyle imam hatip nesli bir model 
olma imkânı bulur." dedi.

Gecede "Yılın Fikriyat Ödülü" D. Mehmet Doğan'a, "Yılın 
Müzik Ödülü" Abdülbaki Kömür'e, "Yılın Sinema Ödülü" 
Dilsiz adlı filmiyle Murat Pay'a, "Yılın Edebiyat Ödülü" yazar 
Gökhan Özcan'a, "Yılın Medya Ödülü" de TRT 2 adına TRT 
Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun'a takdim edildi.

28 ARALIK
Prof. Dr. İsmail Coşkun'un, çağdaş 
Türkiye'yi şekillendiren olayların 
tanıklıklara ilişkin hatırat ve biyog-
rafilerle birlikte konuşulduğu Tarih 
ve Edebiyat Okumaları semineri 
gerçekleştirildi.

28 ARALIK
Tanburi Gökhan Filizman, perküs-
yon sanatçısı Turgut Yiğit Dalar ve 
neyzen Can Gülbal, "Neyzen ve 
Tanburi Bestekârlar" isimli bir dinleti 
gerçekleştirdi.

30 ARALIK
"Estetikten Poetikaya Osmanlı Şiiri" 
konusunun işlendiği Gelenekselden 
Çağdaşa söyleşisinde Ayşe Taşkent, 
Doç. Dr. Berat Açıl'ı ağırladı.

Son yıllarda yerlilik, millîlik 
hayli gündemde.  İki aylık 
edebiyat ve sanat dergisi 
olan Karabatak, 47. sayısını 
"yerli olmayan yerliler" dos-
yasıyla yayımladı. Ali Ural'ın, 
"Aynı toprağın çocukları 
olmak" başlıklı sunuşuyla 
açılan dergide  D. Mehmet 
Doğan, Yılmaz Daşcıoğlu, 
Ertuğrul Aydın, Mehmet Ali 
Gündoğdu, Mehmet Sabri 
Genç, Şafak Çelik, Demet 
Şahin, Oğuz Şenses, Ercan 
Yılmaz,  Güzide Ertürk, Göz-
de Özdemir, Bünyamin De-
mirci, Rabia Berna Tümkor 
ve Ünal Çelik'in yazıları yer 
alıyor. Dosya konusu bağ-
lamanındı Oktay Taftalı ile 
yapılan söyleşinin yanı sıra 
şiir ve hikâyelere yer veren 
dergide tiyatro ve sinema 
yazıları da bulunuyor. 

Yerli Olmayan 
Yerliler
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EDEBİYAT VE FELSEFE
Edebiyat ve edebiyatın meselelerinin disiplinlerarası bir yöntemle ele alındığı; her ay 
farklı bir alandan bir uzmanla edebiyatın muhtelif perspektiflerden masaya yatırıldığı 
"Edebiyat Ne Söyler?" söyleşileri aralık ayında Ali Utku'yu ağırladı. Moderatörlüğünü usta 
öykücü Cemal Şakar'ın üstlendiği söyleşide, Ali Utku'nun derinlikli izahat ve düşünceleri 
ile edebiyatın felsefe ile ilişkisi irdelendi.

Sanatın duyguyla, felsefenin ise akılla hareket ediyor oluşu genel kabulünün aslında 
bulanık olduğunu ifade eden Ali Utku, Nietzsche örneğinde olduğu gibi kimi zaman kavra-
mın metaforlaştığı gerçeğine işaret ederek şunları aktardı:

"Eski Yunan'da kavram bir anda ortaya çıkmaz. Kavramın ortaya çıkışı da metaforik 
olandan bir geçiştir. Felsefe, kavram üretme faaliyeti olarak gösterilmektedir. Nasıl ki bir 
ressam renkler ile çalışıyorsa filozof da kavramlarla çalışır. Öte yandan edebiyatın alanı 
da sanki duyguymuş gibi görünüyor ama bu da yine bir belirsizlik. Edebî metin de belli bir 
düşünce biçimini bize sunuyor. Hatta duygusal olanı, rasyonel olanla bütünleştirerek dö-
nüştürüyor. Sanatçı filozof olarak değerlendirilen filozoflar da, örneğin, Albert Camus'nün 
Sisifos Söyleni adlı eserinde, "saçma"yı bir kavram olarak bize sunuyor. Ama aynı filozof, 
mesela Yabancı veya Veba romanında saçma'yı bize bir kahramanın yaşam deneyimleri ve 
duygu dünyası üzerinden sunuyor. Bir tarafta kavramsal bir çalışma, bir tarafta ise duygu 
ve yaşam deneyimi üzerinden bir çalışma..."

27 ARALIK



ARALIK 2019 219

Çağdaş Sanat Yayıncılığı
Samed Karagöz
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ÇAĞDAŞ SANATIN İNŞASI; TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN ZENGİNLERİNİN, BÜYÜK HOLDİNGLERİNİN, 
ŞİRKETLERİNİN GEREK KENDİ KOLEKSİYONLARINI OLUŞTURARAK GEREKSE DE BİENALLERE, 
SERGİLERE, SANAT YARIŞMALARINA SPONSOR OLARAK NASIL NEOLİBERAL SİSTEM İÇERİSİN-
DE PRESTİJ KAZANDIKLARINI ANLAMAK BAKIMINDAN LİTERATÜRDEKİ BOŞLUĞU DOLDURAN 
DEĞERLİ BİR ÇALIŞMA. SEMBOLİK SERMAYENİN SANAT KURUMLARINDA, MÜZELERDE, KOLEK-
SİYONLARDA NASIL ETKİLİ OLDUĞUNU GÖZLER ÖNÜNE SEREN BU ESERİN BENCE TEK EKSİĞİ 
İNDEKSİNİN OLMAMASI.

Güzel sanatlar fakültesin-
de okumadıysanız sanatı 

anlamanız, hele ki çağdaş 
sanatı anlamanız zor olabilir. 
Çok şükür son zamanlarda 
ülkemizde sanatı anlamak 
isteyen "sıradan" kişilerin 
başvurabileceği kitap sayısı 
hızla artıyor. Bu alanda  
dikkat çekici birkaç yayına 
dikkat çekmek istiyorum.

Türk Sanatında 
Paris Etkisi

Osmanlı modernleşme-
sinin bağlamasıyla birlikte 
başlayan sanat maceramızda 
Paris her daim önemli bir yer 
işgal etmiştir. Dünya sana-
tının merkezi New York'a 
geçene kadar Paris bütün 
dünyanın sanat merkeziydi. 
ABD'nin İkinci Dünya Sava-
şı'ndan sonra birçok alanda 
olduğu gibi sanatla alakalı 
da merkezi konuma gelmesi 
kaçınılmazdı. Tüm bunlara 
rağmen Paris etkisi Türk sa-
natında uzun yıllar boyunca 
devam etti.

Sanat tarihçisi Necmi 
Sönmez'in Yapı Kredi Yayın-
ları'ndan çıkan Paris Tecrü-

beleri École de Paris - Çağdaş 
Türk Sanatı: 1945-1965 adlı 
kitabı adından anlaşılacağı 
üzere 1945-1965 arasında 
Paris'in Türkiye'ye etkisini 
ele alıyor.

Kitapta Hale Asaf, Fikret 
Mualla, Fahrelnissa Zeid, 
Nejad Melih Devrim, Avni 
Arbaş, Selim Turan, Mübin 
Orhon, Albert Bitran, Tiraje 
Dikmen, Abidin Dino, Se-
miramis Zorlu, Hakkı Anlı, 
Erdal Alantar, İlhan Koman, 
Şükriye Dikmen, Haşmet 
Akal, Cihat Burak, Adnan 
Çoker, Adnan Varınca, Gü-
neş Karabuda gibi isimlerin 
nasıl Parislileştiklerini ele 
alıyor. Ayrıca Türk ressamla-
rın Fransız sanat dünyasında 
nasıl algılandıkları da ayrı bir 
bölüm olarak ele alınıyor.

Avni Lifij'in Yazıları

15 Ekim 2019- 12 Ocak 
2020 tarihleri arasında Sakıp 
Sabancı Üniversitesi Sakıp 
Sabancı Müzesi'nde "Avni 
Lifij Çağının Yenisi" adlı bir 
sergi düzenlendi. Bu sergiye 
eşlik eden bir katalog müze 
tarafından neşredildi. Bu 
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katalogda Ferit Edgü'nün 
"Avni Lifij için 15 Not", Zafer 
Toprak'ın "Avni Lifij'in Yazı 
Dünyası ve Entelektüel Kim-
liği", Ahmet Kamil Gören'in 
"Kısa Yaşamının Büyük 
Mirasıyla Avni Lifij", Ömer 
Faruk Şerifoğlu'nun "Avni 
Lifij'i Yeniden Keşfetmek" 
başlıklı yazıları yer alıyor.

Müze ayrıca Kırmızı Kedi 
Yayınları'yla iş birliği yaparak 
Avni Lifij'in Sanat Yazıları'nı 
yayımladı. Bu kitabı sanat ta-
rihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu 
yayına hazırladı.

Çok yönlü bir sanatçı 
olan Hüseyin Avni Lifij'in 
sanat yaklaşımı böylece ilk 
kez bütünlüklü bir şekilde 
sanatseverlerin dikkatine 
sunuldu. Bir kısmı yayımlan-
dıktan sonra unutulmuş olan 
bu yazılar Türk sanat tarihi 
yazımına önemli bir katkı 
sağladı. 1927 yılında dünyaya 
gelen sanatçının yazılarında 
kullandığı bazı kelimeler 
bugün için biraz zor anla-
şıldığı durumlarda yayınevi 
dipnot kullanmak yerine o 
kelimenin altına günümüz-
deki kullanımı yazmış.  Satır 
aralıkları normalden biraz 
daha fazla olmuş lakin okura 
büyük kolaylık sağlayan bir 
uygulama yapılmış.

İstanbul'da İki Yıl
 
İstiklal Caddesi'nde yer 

alan Arter, Dolapdere'de 
yer alan yeni müze binasına 
taşındıktan sonra eski mekân 
"Meşher" adıyla yeni bir 
galeri olarak sanatseverlere 
hizmet vermeye başladı. 
13 Eylül- 22 Aralık 2019 
tarihleri arasına Avrupa'da 
seramik sanatının çağdaş 
sanata buluşmasını merkeze 

alan "Kalıpları Aşınca" sergisi 
yer aldı. 7 Şubat - 10 Mayıs 
tarihleri arasında ise Alexis 
Gritchenko'nun "İstanbul Yıl-
ları" başlıklı sergisi yer aldı.

Kimdir Alexis Gritchen-
ko? 1919 yılında İstanbul'a 
Bolşevik Devrimi'nden kaçıp 
gelen Beyaz Rus bir ressam. 
O tarihlerde İstanbul İttifak 
Devletlerinin işgali altında 
olmasına rağmen, yaklaşık 
135 bin Beyaz Rus mülteci-
ye ev sahipliği ediyordu. Bu 
mülteciler, maalesef bugün 
olduğu gibi, Gritchenko da 
dâhil olmak üzere dışlanıp 
horlanıyor, zaman zaman 
şiddet bile görüyorlardı.

Gritchenko Ukrayna 
doğumlu usta bir ressam, 
seyahat etmeyi, denizi çok 
seviyor; aynı zamanda bir 
sanat eleştirmeni ve sanat 
tarihçisi. Eski Rus ikonaları 
üzerine yayımlanmış bir kita-
bı var. O tarihteki birçok Rus 
gibi -ki bugün de nispeten 
geçerli- İstanbul'a hayran. 
Çünkü İstanbul, Osmanlı'nın 
fethinden sonra da Ortodoks 
Hıristiyanlar için önemini 
korumaya devam etti. Ayrıca 
daha meşhur Rus ressamlar 
Maleviç ve Kandinskiy'le de 
arkadaş Gritchenko. Sovyet-
ler döneminde kendisine bu-
gün hâlâ faaliyetlerine devam 
eden Tretyakov Galerisi'nin 
müdürlüğü teklif edilir ama 
"Memur olmak bana göre 
değil!" diyerek bu teklifi red-
deder. Bu şartlar altında İs-
tanbul'a göçen sanatçı, büyük 
maddi zorluklar yaşar. Bazı 
günler sadece soğan yiyebi-
lecek kadar para bulabilir. Ve 
parasızlık çektiği için İstan-
bul'daki üretiminin büyük 
kısmında sulu boya kullanır 
çünkü sulu boya temini en az 

Sanat söz konusu oldu-
ğuna teorik metinlerin 
hemen tamamı Batılı 
sanat eleştirmenleri, 
Batılı sanatçılar, Batılı 
düşünürler tarafından 
kaleme alındığı için 
sanat algımızda da is-
temsizce bir Batılılık yer 
alıyor.



ARALIK 2019 221

maliyetli malzemedir. Oysa 
kendisi, yağlı boya resimle-
rin her zaman sulu boyadan 
daha önemli olduğunu düşü-
nür. İstanbul'da sadece iki yıl 
kalan sanatçı, önce Yuna-
nistan'a oradan da Fransa'ya 
gider ve oraya yerleşir. Güz 
Salonu'nda (Salon d'Autom-
ne) sergilenen ilk eserleri 
sulu boya yapıtlarıdır.

İstanbul dönemi sa-
natçının kariyerinde bir 
kırılma noktası oluşturuyor. 
1922 yılında Paris'te açtığı 
ilk kişisel sergisinin adının 
"İstanbul Mavi ve Pembe" 
olması bunun bir göstergesi-
dir. Türk sanat tarihi açısın-
dan da Gritchenko önemlidir 
çünkü İstanbul'da olduğu 
dönemde Türk ressamlarla 
bir araya gelir, onlarla konu-
şur, tartışır. Ama en çok da 
İbrahim Çallı'yı etkiler ve bir 
dönem Çallı'nın misafiri olur. 
Gritchenko'nun halk tasvir-
leri, minyatürler ve mezar 
taşlarını birer sanatsal kay-
nak olarak göstermesi Çallı 
üzerinde, dolaylı olarak da 
Çallı'nın talebesi olan Bedri 
Rahmi Eyüboğlu üzerinde et-
kili olur. İstanbul'da geçirdiği 
dönemde tuttuğu günlüğünü 
İstanbul'da İki Yıl adıyla 
yıllar sonra kitaplaştırdı. Bu 
kitap da sergi kapsamında 
Yapı Kredi Yayınları tarafın-
dan neşredilip sanatseverle-
rin beğenisine ve dikkatine 
sunuldu. Böylelikle ortaya 
belge niteliğinde bir eser 
çıkmış oldu.

Çağdaş Sanatta 
Dönüşümler

Uluslararası Eleştirmen-
ler Derneği Türkiye Şubesi 
[AICA Türkiye] tarafından 

Aralık 2012-Ocak 2013 ayları 
arasında "1980'den Günümü-
ze Türkiye'de Görsel Sanat-
lar: Tanıklar ve Paylaşımlar" 
başlığıyla Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Sedat 
Hakkı Eldem Oditoryumu'n-
da bir konuşma dizisi dü-
zenlenmişti. Geniş kapsamlı 
bu konuşma dizisi Corpus 
Yayınları tarafından Çağdaş 
Sanat Nasıl Oluyor Yani? 
adıyla kitaplaştı. Onar yıllık 
üç ana bölümden oluşan ki-
tapta Ali Akay, Derya Yücel, 
Gülsün Karamustafa, Haldun 
Dostoğlu, İnci Eviner, Emre 
Zeytinoğlu, Devrim Erbil, 
İpek Duben, Levent Çalı-
koğlu, Yusuf Taktak, Zeynep 
Yasa Yaman gibi onlarca sa-
natçı, sanat tarihçisi, sanatçı, 
akademisyenin konuşmaları 
yer alıyor.

Formal bir sanat tarihi ol-
masa da yaklaşık 700 sayfalık 
kitapla Türk çağdaş sanatının 
bir panoraması çıkartılıyor. 
AICA Türkiye başkanı Fırat 
Arapoğlu'nun sunuşta da be-
lirttiği üzere her bir dönem 
için teorik bağlamda sanatta 
dönüşümler, sanatçılar, stüd-
yolar, galeriler ve basın gibi 
alt başlıklar hâlinde sunulu-
yor. Çağdaş Türk sanatının 
30 yıllık bu dönemini anla-
mak isteyenler için önemli 
bir kaynak ortaya çıkıyor.

Sembolik Sermayenin 
Etkisi

Çağdaş sanatın değerinin 
ne olduğu, sanat tarihi, sanat 
felsefesi ve bu ikisinde belki 
da daha çok sanat ekono-
misi açısından ele alan pek 
çok çalışma mevcut. Lakin 
bu değeri sanat sosyolojisi 
açısından değerlendirmeye 

yönelik pek çalışma yapılmı-
yor. Hülya Biçer Olgun'un bu 
alandaki doktora tezi Çizgi 
Kitabevi tarafından Çağdaş 
Sanatın Toplumsal İnşası 
adıyla neşredildi. Kitap dok-
tora tezinin gözden geçiril-
miş bir hâli.

Toplumda sanat beğeni-
sinin nasıl oluştuğunun an-
laşılması için atılmış önemli 
bir adımla karşı karşıyayız. 
Tabi ki bu beğeninin ekono-
mik düzeydeki yansımasının 
nasıl olduğu, Türkiye'nin 
önde gelen zenginlerinin, 
büyük holdinglerinin, şirket-
lerinin gerek kendi koleksi-
yonlarını oluşturarak gerekse 
de bienallere, sergilere, sanat 
yarışmalarına sponsor olarak 
nasıl neoliberal sistem içeri-
sinde prestij kazandıklarını 
anlamak bakımından litera-
türdeki boşluğu dolduran bir 
çalışma. Sembolik serma-
yenin sanat kurumlarında, 
müzelerde, koleksiyonlarda 
nasıl etkili olduğunu gözler 
önüne seren bu eserin bence 
tek eksiği indeksinin olma-
ması.

Modern Sanat 
Müzesinin Tasarımı

İletişim Yayınları'nın 
"Sanat Hayat" dizisinden 
çıkan Halil Edhem'in Modern 
Sanat Müzesinin Tasarımı 
Müzecilik Yazıları kitabını 
Ali Artun derledi. Uzun 
yıllardan beri yayımlan-
ması planlanan bu kitap üç 
ana bölümden oluşuyor. 
İlk bölümde Halil Edhem'i 
tanıyanların, onunla çalış-
mış olanların onunla alakalı 
tanıklıkları, ikinci bölümde 
Halil Edhem'in yerli müzelo-
jinin en başta gelen kaynağı 
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sayılan Elvah-ı Nakşiye Ko-
leksiyonu dâhil olmak üzere 
müzelerle alakalı yazıları, 
üçüncü ve son bölümde ise 
Füruzan Kınal'ın hazırladığı 
Halil Edhem bibliyografyası 
yer alıyor.

Sadrazam İbrahim Ed-
hem Paşa'nın oğlu, Osman 
Hamdi Bey'in kardeşi olan 
Halil Edhem jeoloji ve kimya 
eğitimi almasına rağmen 
bugünkü İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri bünyesinde yer alan 
Eski Şark Eserleri Müzesi 
[Âsâr-ı Atîka Müze-i Hümâ-
yunu'nun] müdür yardım-
cılığı görevini üstlendi. Ve 
çalışmalarını daha çok bu 
alanda sürdürdü. Ağabeyinin 
vefatından sonra da müzenin 
müdürlüğü görevini sürdür-
dü. Geç Osmanlı ve erken 
Cumhuriyet döneminin 
önemli müzecisinin, müze-
cilikle ilgili olarak yazdığı 
bu yazılar Ali Artun'un Halil 
Edhem'in "Modern İstanbul 
Müzesi" başlıklı sunuş yazı-
sıyla birlikte okunduğunda 
bugünün müzeciliğine ve 
maalesef hâlâ var olmayan 
millî müzemize dair fikir 
edinmemize yardımcı oluyor.

Farklı Disiplinler 
ve Ufuklar

Sanat söz konusu olduğu-
na teorik metinlerin hemen 
tamamı Batılı sanat eleştir-
menleri, Batılı sanatçılar, 
Batılı düşünürler tarafından 
kaleme alındığı için sanat 
algımızda da istemsizce bir 
Batılılık yer alıyor. Resmin 
temelini oluşturan "renk"-
lerle alakalı olarak Batılı ol-
masına rağmen Müslümanca 
bir yaklaşım sergileyen 
1954 yılında Sevilla'da yani 

Endülüs'te dünyaya gelen 
Hashim Cabrera'nın İşrak, 
Ruhun Renkleri isimli eseri 
Hece Yayınları'ndan çıktı. Bu 
kitabı, Cabrera'nın daha önce 
yayımlanan İslâm ve Çağdaş 
Sanat isimli eserini de Türk-
çeye kazandıran İbrahim 
Aybek çevirdi.

Renk söz konusu oldu-
ğunda fizik, psikoloji, fizyo-
loji, algı ve anlambilim gibi 
alanlarda ciddi çalışmalar 
yapmak gerekir. Cabrera da 
bu alanlarda okumalar yapar 
ama onun için yeterli olmaz.

Kitabın giriş bölümünde 
Cabrera'nın şu sözleri kitabın 
yaklaşımını özetliyor: "İşrak, 
Ruhun Renkleri; rengin 20. 
yüzyılın günümüze uzanan 
bazı yeniliklerinin sonuçları-
nın mirasçısı ve aynı zaman-
da da yeni teknolojilerin 
patlak vermesinin ve gele-
neksel irfan gibi yeni bilimsel 
modellerinin ürünü olarak 
doğan çağdaş sorunlardan 
yola çıkan bir çalışmadır. Bu 
yolculuğuma sadece farklı 
akımlar ve fikir gelenekleri 
arasındaki anlaşmazlıklardan 
çıkarak başlamadım, özellikle 
de renk olgusunu analitik, 
indirgemeci, mekanizmacı ve 
baskın şekilde çözümleyici 
bir kavrayışla inceleyen farklı 
disiplinleri ve ufukları ele 
aldım. Bu öyle bir sorunsal 
ki bilim bize disiplinlera-
rası incelemeyi, bütüncül 
bakışı, parçalı bakışı, ortak 
alan teorisini ve aralarında 
bağlantı kurmayı sundukça 
ortaya çıkan yeni dünyevi 
bakış açılarıyla bu sorunsalın 
artık mazide kaldığı ispatlan-
mıştır."

Resimle ilgilenen herkes 
doğal olarak renklerle de 
ilgilenmek durumundadır. 

Sanat söz konusu oldu-
ğuna teorik metinlerin 
hemen tamamı Batılı 
sanat eleştirmenleri, 
Batılı sanatçılar, Batılı 
düşünürler tarafından 
kaleme alındığı için 
sanat algımızda da is-
temsizce bir Batılılık yer 
alıyor.
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Cabrera'nın bu çalışması 
bize, bizden ve bize uygun 
bir çalışma alanı sunduğu 
için son derece önemli bir 
eser.

Arter Yayınları

Vehbi Koç Vakfı kuruluşu 
olan Arter ilk olarak 2010 
yılında İstiklal Caddesi 211 
No.lu Meymenet Han'da 
faaliyetlerine başlamıştı. 
2019 Eylül'ünde ise ilk başta 
planlandığı gibi bir galeriden 
çıkıp yeni binası olan Do-
lapdere'deki müzeye taşındı. 
Eski mekânda gerçekleşen 
35 sergiye 37 yayın eşlik 
etti. Şimdi ise yeni mekânla 
birlikte yayıncılık anlamında 
da farklı ve dikkate değer bir 
işe girişiyor Arter.

Yayınevi iki farklı yeni 
seriye ev sahipliği yapıyor. 
Arka Plan ve Yakın Plan. 
Yakın Plan serisinden tek 
bir sanatçının tek bir eserine 
odaklanıyor/odaklanacak. Bu 
serinin ilk kitabında müzenin 
başküratörü Emre Baykal, 
Sarkis'in ilk kez 1986 yılında 
Maçka Sanat Galerisi'nde, 
1989 yılında Paris'teki Centre 
Pompidou'da "Yeryüzü Bü-
yücüleri" sergisinde yer alan 
Çaylak Sokak isimli eseri yer 
alıyor. Bakın kitabın Arter'in 
Kurucu Direktörü Melih 
Fereli'nin kaleme aldığı önsö-
zünde Sarkis'ten yapılan bir 
alıntı bunun ipucunu nasıl 
veriyor: "Çaylak Sokak'ta 
ilkler var. Bir işaret koyarım 
sergilerimde, bir de sonların 
habercisi vardır. O ikisi ara-
sında diyalektik bir bağ var. 
Çaylak Sokak ilklerle doğ-
du." Bu seride yılda sadece 
iki kitap yayınlanacak. Ama 
Türkiye çağdaş sanatının 

son derece önemli eserlerine 
yer verileceğini görmek için 
müneccim olmaya gerek yok. 
Bu seri sayesinde ilerleyen 
yıllarda Türkiye çağdaş sana-
tının alternatif bir tarihinin 
oluşması son derece müm-
kün.

"Yakın Plan" serisinde ise 
iki kitap yayımlandı. Bu seri 
Arter'de düzenlenen kolek-
siyon sergilerine eşlik ediyor 
ve onlarla aynı adı taşıyor: 
Saat Kaç? ve Kelimeler Pek 
Gereksiz. Saat Kaç? kitabını 
Emre Baykal, Eda Erkmen ve 
Süreyyya Evren; Kelimeler 
Pek Gereksiz'i ise Selen An-
sen ile Süreyyya Evren yayına 
hazırlamış. Bu seride dikkati 
çeken bu yayınların birer 
katalog metni değil, sergiye 
dair düşünsel bir arka plan 
sunan metinlerden oluşması. 
Bu kitaplar Saat Kaç?'ın ön 
sözünde de belirtildiği üzere 
"sergiyi ve sergilenen işleri 
anlatmaktan ziyade onlarla 
duygudaşlık kuran, aynı konu 
ve kavramlar üzerine kafa 
yormuş, pek çoğu sergideki 
sanatçıların çağdaşı olan 
yazarlar tarafından kaleme 
alınmış metin parçalarından 
oluşuyor."

Bu kitapların dışında üç 
önemli kitap daha var Ar-
ter'in yeni yayınları arasında. 
Uzun zamandır sanatsever-
lerle buluşmamış olan Altan 
Gürman eserleri bir retros-
pektifle Arter'de yer alıyor ve 
bu sergiye son derece başarılı 
bir Altan Gürman kataloğu 
eşlik ediyor. Hem sergiden 
görünümlerin hem de eski 
sergileme biçimlerinin yer 
aldı kitapta Barış Acar, Selen 
Ansen, Ahu Antmen, Duygu 
Demir, Bora Gürdaş, Ali 
Kayaalp, İz Öztat ve Nermin 

Saybaşılı'nın yazıları yer 
alıyor.

Bir diğer önemli sanatçı 
Ayşe Erkmen'in "Beyazımt-
rak" başlıklı sergisine eşlik 
eden kitap Arter'in başkü-
ratörü Emre Baykal'ın Ayşe 
Erkmen'le uzun bir söyleşi-
sinden oluşuyor ve ortaya 
sanatçıyı yakından tanımak 
için son derece önemli bir 
metin çıkıyor. Ayrıca kitapta 
Ayşe Erkmen'in 2017 tarihli 
Dolapdere isimli ses yerleş-
tirmesini dinlemek için bir 
QR kod yer alıyor. Keşke 
diğer yayınlarda da QR kod 
kullanarak sanat eserlerini 
görme/izleme imkânı olsay-
mış. Bunun ilerleyen yıllarda 
yayıncılıkta çok daha sıklıkla 
karşımıza çıkacağını düşünü-
yorum.

Son yayın ise İnci Fur-
ni'nin Bir An İçin Durdu 
başlıklı sergisine eşlik ediyor. 
Eda Berkmen ve Süreyyya 
Evren'in hazırladığı ki-
tap 4 bölümden oluşuyor. 
Eda Berkmen'in sanatçıyla 
söyleşisi, İnci Furni'den bir 
epigram, bir şiir ve Sema 
Kaygusuz'un Ansızın Oluşan 
başlıklı metni.
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BEN GİTTİĞİM BÜTÜN YABANCI ÜLKELERDE OPERAYA MUTLAKA GİDERİM. ÇÜNKÜ HER ÜL-
KENİN ÜNLÜ YÖNETMENLERİNİ, SOLİSTLERİNİ TAKİP EDERİM. TANINMIŞ OPERALAR HÂLÂ 
BİRÇOK KENTTE SAHNEYE KONULUYOR, HER YIL FESTİVALLER DÜZENLENİYOR. WAG-
NER'İN OPERALARI BAYREUTH'DA SEYREDİLİYOR.

Operanın Önemi 
Hayatımızdaki Yeri
Doğan Hızlan
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Ben niçin operayı seve-
rim? Tiyatro ile müzik 

bir araya geldiği için. Opera 
sanatçısı hem iyi bir oyun-
cu olarak sahnede varlığını 
gösterecek hem de iyi bir ses 
sanatçısı olacak. Türkiye'de 
Türk operası Özsoy'la baş-
lıyor. İran Şahı'nın Türkiye 
ziyareti nedeniyle bu besteyi 
Atatürk, Adnan Saygun'a 
ısmarlamıştı .

Gerçi operanın serüveni 
onunla başlamamıştı, Tanzi-
mat'tan sonra sarayda bu tür 
söylenmiş, dinlenmişti.

Ben gittiğim bütün 
yabancı ülkelerde operaya 
mutlaka giderim. Çünkü her 
ülkenin ünlü yönetmenlerini, 
solistlerini takip ederim.

Tanınmış operalar hâlâ 
birçok kentte sahneye ko-
nuluyor, her yıl festivaller 
düzenleniyor. Wagner'in 
operaları Bayreuth'da seyre-
diliyor.

Yurt dışındaki operalara 
Türk solistleri de katılıyor. 
Murat Karahan bu adlardan 
biri.

Opera sanatçısı gerilimli 
bir hayat sürer.

Teresa Stratas, açılış 
geçişinden önce yaşadıklarını 

videoda anlatmıştı: "Aylar-
ca bir gece için çalışırız, o 
geceye göre bir hayat yaşarız. 
Gerçekten de bir detone hata 
sanatçının ününe halel getir-
meye yeter."

Ünlü tenor Roberto 
Alagna, bir gecelik hatayı zor 
affettirdi.

Opera severlerin önemli 
bir yeri de La Scala'dır, İtal-
ya'da Covent Garden'dir.

Frankfurt Operası'nın da 
ayrı bir özelliği vardır.

Operanın bir özelliği 
dekordur, operanın geçtiği 
çağda, yıldaki kıyafetler ayrı 
bir görkem kazandırır temsi-
le. Birçok ünlü ressam sahne 
tasarımı yaparlar. Kokoş-
ka'dan Woody Allen'a kadar 
uzun bir liste yapabilirim.

Bazı yönetmenler, dekora 
önem vermezler, sadelik ön 
plandadır. Frankfurt Opera-
sı'nda bu anlayışla övgü top-
layan Mozart'ın Sihirli Flüt 
operasını seyretmiştim.

Opera binalarının yakı-
nında, temsillere göre saati 
düzenlenen lokantalar vardır. 
Temsilin bitiminden sonra 
oraya gidilir.

Operayı bilerek seyret-
mek için librettoyu okumak 



ocak 2020 227

gerekir, konuyu ancak böyle 
öğrenebilirsiniz.

Şimdi teknoloji seyirciye 
başka imkânlar da tanıyor. 
Oturdukları koltuğun önün-
de ya da sahnenin yukarısın-
da aryaların konuşmaların 
yazısını görebiliyoruz.

Ama ikisini bir arada 
yapmak seyir kalitesine sekte 
vurur bence.

Ünlü yazar Jean Cocte-
au, Kral Öidipus operasının 
metnini Latince yazmıştı. 
Demişti ki, önemli olan mü-
ziktir, metin değil.

Türk opera bestecileri-
nin hemen hemen hepsinin 
operasını seyrettim. Me-
tinlerini de okudum. Tarihi 
kahramanlarımız üzerine 
beste yaptılar.

Opera bestecilerinin 
toplumsal, siyasal anlayışları 
da incelenir, tartışılır.

Wagner, Nazizmi besledi 
diyenler vardır.

Mozart'ı bile bakın bir yıl 
dönümünde nasıl eleştirdiler.

Mozart Fransız İhtila-
li'nin gerçekleşmesinden iki 
yıl sonra öldü, neden ihtilale 
değinmedi, diye soruyorlar.

Saraydan Kız Kaçırma 
için de uzun incelemeler 
yayınlandı. Saraydan kız 
kaçırma mı yoksa sarayda kız 
kaçırma mı?

Bu opera Topkapı Sara-
yı'nda önceki yıllarda, müzik 
festivallerinde sahnelenirdi.

Operanın geçtiği yerde 
oynanması seyirciyi etkiliyor.

Kahire'de piramitlerde 
Giuseppe Verdi'nin Aida 
operasını seyrettim, binlerce 
askerin zafer dönüşü çok 
etkilemişti.

Bizet'nin Carmen operası 
da olayın geçtiği İspanya'da 
çekilmişti.

Her operanın etkisi 
farklıdır. Wagner'i dinlerken 
canlanırım, o kahramanlar 
beni sertleştirir. Hele madeni 
nefesli çalgıların etki alanına 
girerim.

Mozart operalarında 
hayat böyle, der huzur bulu-
rum.

Çok opera seyrettiğim 
için sonucunu, konusunu 
bilirim ama beni ilgilendiren 
sanatçının performansıdır.

Maria Callas'ı çok dinle-
dim, Puccini'nin Madama 
Butterfly operasındaki veda 
sahnesi beni ürpertir.

Gerçek ve tek divamız 
Leylâ Gencer'in long play-
lerini yıllar önce İtalya'dan 
aldım. Herkes tanıyordu. 
CD'lerinden, long playlerden 
Donizetti'yi yaratan biriydi; 
benim etkilendiğim sesler-
dendi.

Mozart'ın Don Giovan-
ni'sini kaç kez seyrettiğimi, 
kaç kez dinlediğimi hatır-
layamıyorum. Bazı aryalar 
belleğimdedir.

Mozart'ın Sihirli Flüt'ü-
nün de ilk aryasını da zaman 
zaman söylerim.

Kütüphanemde bazı 
bestecilerin kendi eserlerini 
yönettikleri taş plaklarım 
vardır. Richard Strauss bun-
lardan biridir.

Opera sanatını yabancı 
müzik dergilerinden izler, 
yeni seslerin CD'lerini getir-
tirim.

Operacılar ülkeleri-
nin popüler müziğini de 
söylerler.

İcraları opera söyleyişinin 
izini taşır. Leonard Bernste-
in'ın Batı Yakasının Hikâyesi 
(West Side Story) operacılar 
tarafından da söylendi. Bir 
müzikaldi.

Placido Domingo, tan-
goları bir opera sanatçısı 
rengiyle icra etti.

Gardel'in kendine özgü 
tavrı yoktu.

Opera sanatçısı Agnes 
Baltsa da, Yunanca şarkı-
lar söyledi ama en az Nana 
Mouskiri kadar başarılı 
değildi.

Bizim opera sanatçı-
larımız da Türk müziği ve 
türküleri çok sesli olarak icra 
ettiler.

Murat Karahan'ın Zeki 
Müren şarkıları çok başarı-
lıydı.

Remziye Alper Tanrıkulu, 
aryalar kadar türküleri de 
aynı başarıyla söyledi.

Opera dekorlarını bugüne 
aktararak yapılan uygulama-
lar başarılı oldu. Yekta Ka-
ra'nın yönettiği opera buna 
iyi örnek olarak gösterilebilir.

Solistlerin yaşamını sey-
rettik Maria Callas'ın Master 
Class'ını, Leylâ Gencer 
Belgeseli'ni.

Şimdi operaların bütü-
nü yerine uvertür, tanınmış 
aryalar CD'leri daha çok 
satılıyor.

Türkiye'de opera dinleyi-
cisi azımsanmayacak sayı-
dadır. Öğrenmek isteyenler 
için okuyacakları iyi kitaplar 
yayımlanmıştır.

Şimdi opera yönetimleri 
de değişmiştir.

Bir tane sanat yönetmeni 
vardır bir de idare yönetme-
ni, temsil edilecek operayı 
sanat yönetmeni seçerken 
gördüğü ilgiyi sanat yönet-
meninden soracaktır, ona 
göre seçer, sanat kısmında 
özgürdür.
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Entelektüel 
Geleneklerin 
Türkiye'ye Etkisi

2018 yılının ocak ayında hayata gözlerini yuman, son dönem Türk sosyolojisinin büyük 
isimlerinden Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, "Entelektüel Geleneklerin Türkiye'ye Etkisi" 
başlığı altında düzenlenen, "Başka Kelimelerle: Hüsamettin Arslan Buluşması" panelinde, 
eserleri, fikirleri ve Türk sosyolojisinde durduğu düzlem üzerinden hatırlandı.

Cemil Öğmen'in yönettiği panele, Prof. Dr.Feridun Yılmaz, Prof. Dr. Yasin Aktay ve Prof. 
Dr. Kurtuluş Kayalı katıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Cemil Öğmen, Prof. Dr. Hüsamettin Arslan'ın 
bilimsel düzlemdeki çabasından bahsederken, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, konuşmasında, 
Hüsamettin Arslan'ın sosyolojik yaklaşımını, tarihçiliğine yaslanarak, rastlanması zor bir 
tutuma dönüştürmesini işaret ederek", "Hüsamettin Arslan'ın iki dönemi var. O dönemle-
rin ilki, Epistemik Cemaat'in yayınlandığı dönem. Ondan önceki dönemi bana göre şunu 
çok net bir biçimde gösteriyor. Hacettepe Üniversitesinde, tarih tahsili görüyor. Baktığınız 
zaman bu tarih ve sosyoloji bağlantısı, bunu felsefi açıdan temellendirme, çok net bir bi-
çimde hayatının merkezine oturmuş. " dedi.  
Panelin konuşmacılarından Prof. Dr. Yasin Aktay, Hüsamettin Arslan'ın yaşadığı dönemde 
vefatından sonraki ilgiye mazhar olamadığını, bunun ise Türk düşünce hayatı açısından 
altı çizilmesi gereken bir kusur olduğunu vurgularken, Feridun Yılmaz ise konuşmasında, 
bilim felsefesi ve pozitivizm çerçevesinde Hüsamettin Arslan'ın düşünceye katkısını, dü-
şüncesinin sınırlarını ve Heidegger düşüncesine varan yolculuğunu dile getirdi.

03 OCAK

01 OCAK

TYB Yılın Yazar, 
Fikir Adamı ve 

Sanatçıları ÖDÜLLERİ

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından verilen "Yılın Yazar, 
Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini almaya hak kazanan 
isimler açıklandı. 1981'den bu yana gelenekselleşen TYB 
ödüllerine, bu yıl hikâye dalında Herkesten Sonra Gelen 
kitabıyla Emin Gürdamur, şiir dalında Fiten kitabıyla Hakan 
Şarkdemir, roman dalında ise Alem-i Misal Rehberi eseriyle 
Burcu Güven aldı. 

Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları kapsamında 
ayrıca deneme, araştırma, dil, hatıra, gezi, fıkra, ropörtaj 
gibi alanlarda ödüller sahiplerini buldu. 2019 Üstün Hizmet 
Ödülleri'ne ise Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, Prof. Dr. Sami 
Güçlü ile Prof. Dr. Süreyya Faruki'ye lâyık bulundu. 
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Hüsamettin Arslan 
ve Meselelerimizi 
Konuşmak 

Türk düşünce hayatına, 
telif eserleri, çevirileri ve 
hiç de azımsanmayacak bir 
miras sayılabilecek Para-
digma Yayınları'yla büyük 
katkılar sunan, 2018 yılında 
kaybettiğimiz Hüsamettin 
Aslan aynı zamanda eski-
lerin "söz ehli" dediği bir 
entelektüeldi. Onun yazıları 
kadar konuşmaları, bol çağ-
rışımlı, etkileşimli dersleri 
de entelektüel bir mirastır. 
Onun derin mirasının küçük 
bir parçası, Zeytinburnu 
Kültür Yayınları tarafından 
kitaplaştırıldı.

Düşünce dünyasına ak-
tüel gelişmeler ve problem-
ler aracılığıyla uzanmaya 
çalışan Meselelerimizi Konuş-
mak, Hüsamettin Arslan'ın 
Gezi Parkı olaylarından 
17-25 Aralık'a 15 Temmuz 
Darbe Teşebbüsünden 
Başkanlık Sistemi'ne geçiş 
sürecine uzanan karar an-
larında Zeytinburnu Kültür 
ve Sanat Merkezinde verdiği 
seminerleri bir araya geti-
riyor.

Siyasetle, etikle, bilimler-
le bağlantılar kurarak iler-
leyen bir düşünce geliştiren 
Hüsamettin Arslan; üslubu-
nun parlaklığıyla, canlılığıy-
la ve berrak görüşüyle yak-
laşmakta olan değişimleri 
algılamaktaki duyarlılığıyla 
dikkat çeker. Meselelerimizi 
Konuşmak kaderini üst-
lenen Arslan'ın, kendini 
Türkiye'nin kaderinden 
sorumlu tuttuğunu çok açık 
bir şekilde ortaya koyuyor. 
Teorik metinlerin ve tarih 
kitaplarının aktarmaya pek 
muktedir olamayacağı bir 
derinlik ve duyguyla mese-
leleri anlamamızı sağlayan 

konuşmaları, siyasi süreç-
leri göz önünde tutarak, o 
dönemlerin şartlarını dik-
kate alarak okumak doğru 
olur. İmparatorluk ufkunun 
altını tekrar tekrar çizen 
Arslan, Türkiye'de gelişme-
leri kendi bütünlüğü içinde 
takip etmeye çalışırken, 
dünya-tarihsel bir kesitte 
konunun çeşitli yönlerini, 
eksik parçalarını, bir arada 
değerlendirmeyi gözeten bir 
yaklaşım geliştirir.

Meselelerimizi Konuşmak, 
sosyal bilimler, tarihyazımı, 
Türkiye'nin siyasal sistemi, 
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 
uzanan süreç, entelektüel, 
etik, hayatın anlamı, mu-
hafazakârlık, din, hakikat, 
elitler sorunu, iktidar, ulus 
devlet, imparatorluk, dil, 
gelenek, ritüel, siyasi hare-
ketler ve tarihçiler üzerine 
etraflı bir tartışma yürüten 
metinlerden oluşuyor. Ayrı-
ca Hoca'nın kendisine ilişkin 
de canlı ayrıntılar var ki-
tapta. Üzerine çok yazılmış 
bahislerde düşündürtmeyi 
başaran Arslan'ın konuşma-
larının her biri kendi içinde 
çeşitli özgünlükler taşımak-
la beraber, meselelerimizle 
geleceğimiz arasındaki or-
taklıklara eğilmesi hasebiyle 
bir muhasebe imkânı aynı 
zamanda.

Meselelerimizi Konuşmak, 
yalnızca şimdiyi ve geçmişi 
tartışmayı değil, geleceği 
de etraflıca hesaba katmayı 
öneren kapsamlı bir eser... 
Aynı zamanda, kitabın 
sunuşunda Ömer Arısoy'un 
ifade ettiği gibi: "Hüsamet-
tin Aslan'ın izini sürmek 
için bir kılavuz."

Meselelerimizi 
Konuşmak

M
eselelerim

izi 
Konuşm

ak

Hüsamettin 
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 Meselelerimizi 

Meselelerimizi 

Meselelerimizi Konuşmak
Hüsamettin Arslan
Zeytinburnu Belediyesi  
Kültür Yayınları
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04 OCAK

Yaşayan 
Ömer Seyfettin

Türk Edebiyatının kurucu isimlerinden Ömer Seyfettin, 
vefatının 100. yılında Türkiye Yazarlar Sendikası, Kadıköy 
Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı. 
Ömer Seyfettin'in kitapları, fotoğrafları ve diğer doküman-
larının yer aldığı Yaşayan Ömer Seyfettin 100. Yıl sergisi 
4-10 Ocak tarihlerinde ziyarete açılırken Barış Manço Kül-
tür Merkezinde bir anma gecesi düzenlendi. 

Gecede "Ömer Seyfettin'in Öz Yaşam Öyküsü - Gö-
nen'den Kadıköy'e" sunumu sonrası sanatçının hayatını 
konu edinen belgesel gösterildi. Gerçekleştirilen "Ömer 
Seyfettin Öykücülüğü ve Dili" konulu panelin ardından 
yazar için bestelenmiş Hikâyeler Peşinde adlı eser piyano 
eşliğinde seslendirildi.

Yalnızlığın 
Mis Kokmalı

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve 
Eren Eyüboğlu'nun eserle-
rinin yer aldığı "Yalnızlığın 
Mis Kokmalı" sergisi Galeri 
Selvin'de sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu. Eyü-
boğlu çiftinin ilk çalışma 
yıllarından başlayarak 
son eserlerine kadar 100'e 
yakın eserinin yer aldığı 
sergide sanatçıların portre, 
natürmort, peyzaj, İstanbul 
manzaraları ve kumlardan 
yaptıkları eserler yer aldı. 
Çiftin aile koleksiyonuna ait 
özel büyük ebatlı 30'a yakın 
eserin ilk kez görüldüğü 
sergi kapsamında yer alan 
100'e yakın guaj ve yağlı 
boya resimden 40'ı ilk kez 
gün yüzüne çıktı.

09 OCAK

02 OCAK
Prof. Dr. Ömer Türker, İslâm Düşün-
cesi ve Çağdaş Sorunlar semine-
rinde, "Kelam Geleneğinde Doğa 
Felsefesi" konusunu işledi.

04 OCAK
Prof. Dr. İsmail Coşkun'un, çağdaş 
Türkiye'yi şekillendiren olayların 
tanıklıklara ilişkin hatırat ve biyog-
rafilerle birlikte konuşulduğu Tarih 
ve Edebiyat Okumaları semineri 
gerçekleştirildi.

04 OCAK
Tar sanatçısı Volkan Kaplan, vokalist 
Ayhan Aydın ve bağlama sanatçısı Er-
kan Akalın "Üç Dem Türküler" isimli 
bir dinleti gerçekleştirdi.
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Hız ve Haz Çağında 
Kültür Sanat Gazeteciliği
Ayşe Olgun

   
   

   
 y

or
u

m

GELENEKSEL GAZETECİLİK İLE BİRLİKTE KÜLTÜR SANAT GAZETECİLİĞİ DE CAN ÇEKİŞİYOR. HEM 
KÜLTÜR SANAT DÜNYASI HEM KÜLTÜR SANAT GAZETECİLİĞİ HIZLA DİJİTALE DÖNÜYOR. BİZ BİR 
YANDAN HEM MATBU GAZETEDE KÜLTÜR SANATA YER AÇMAYA ÇALIŞIYOR HEM DE DİJİTAL 
MEDYADA YENİ BİR OKUR KİTLESİNE DE ULAŞMAK İÇİN ÇABA HARCIYORUZ. ANCAK GENELLİKLE 
MEDYADA BU ÇABANIN BİR KARŞILIĞI YOK. İLK GÖZDEN ÇIKARILAN KÜLTÜR SANAT SAYFALARI 
OLUYOR. 

Magazin haberciliği 
bir virüs gibi gazete 

sayfalarına bulaştığından beri 
kültür sanat kendini koruma 
adına âdeta inzivaya çekildi. 
Tiraj uğruna fikri idam eden, 
görseli hâkim kılan anlayış, 
kültür sanat haberciliğini can 
çekişme noktasına getirdi. 
Dijitalleşme ve siyasî ku-
tuplaşma da cabası. Bugün 
kültür sanat gazeteciliği, hiç 
olmadığı kadar dar bir alana 
hapsediliyor.

Son bir yılın kültür sanat 
gazeteciliğinde görülen tablo 
vahim. Daha iyiye değil, daha 
kötüye doğru bir gidişat söz 
konusu. Matbu gazetelerin 
okurları dijital medyaya 
kayarken, gazeteler de birer 
birer kapılarına kilit vuruyor. 
Ayakta kalanlar ise ekonomik 
kaygılarla sayfa sayısını düşü-
rüyor. Dijitalleşme süreci, 
matbu yayıncılığın alanını 
daha da daralttı. Bunun 
etkisiyle gazete tirajlarında 
ciddi düşüş görüldü. Kültür 
sanat haberciliğinde uzman 
kadrolar, köşe yazarları son 
on yılda sessizce bu alanı 
terk etmeye başladı. Siyasî 

haberlerin daha çok okun-
ması kalem erbapları için 
de daha cazip geldi. Köşe 
yazıları, haberler, röportajlar 
artık kültür sanat alanın-
da değil siyaset alanında 
yoğunluk kazandı. Değişim 
sadece matbuda değil genel 
kültür sanat haberciliğinde 
de yaşanıyor. Artık kurumlar 
alandan çekilip masa başı ha-
berciliğe doğru ilerledi. Daha 
az kişiyle daha çok iş yapmak 
mesleğin girdiği bir başka 
çıkmaz. Böyle olunca da 
haberin kaynağı kişilerle yüz 
yüze görüşmek yerine çevrim 
içi yazışmalara yöneldi. Vakit 
darlığından e-posta üze-
rinden gönderilen sorular, 
telefonla yapılan röportajlar 
dijital yayıncılığında ise masa 
başı canlı video görüntüleri-
ne dönüştü.

Dönüşüm Süreci 

Bu ve buna benzer onlar-
ca etken kültür sanat haber-
lerinin niteliğini derinden et-
kiledi. Zamanla yarışıp çok iş 
üretmek yerine daha kaliteli 
işler yapma derdine düştük. 
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Hâliyle sınırlı sayıda kültür 
sanat sayfası çıkardık ve az 
miktarda haberle yetindik. 
Matbu gazetelerde kültür 
sanata daha geniş alanlar 
açabilmek adına kültür-sanat 
haberlerini hafta sonu ekleri 
ve kitap eklerinde mümkün 
mertebe ayrıntılı çalışmayı 
seçtik. Ana gazetelerin siyasî, 
ekonomik ağırlıklı gündem-
lerine karşı kültür sanatı 
korumaya çalıştık. Ancak 
gündemi,  genellikle siyaset 
ve onun etrafında gelişen 
olaylar belirleyince kültür 
sanat haberlerinin okunma 
ve paylaşım oranları da düş-
tü. Biz yine de kültür sanatı, 
arşivlere taşımak maksadıyla 
haberleştirmeye devam ettik. 
Çünkü biliyoruz ki hâlâ mat-
bu gazetelerin kültür sanat 
haberleri pek çok araştırmacı 
ve akademisyen için değerli 
arşiv niteliğinde. 

Aslında kültür sanat 
gazeteciliğinin sancılı hikâ-
yesi eskilere uzanıyor. 150 
yılı aşan basın tarihimizde 
Cumhuriyet sonrası kültür 
sanat gazeteciliği gittikçe iç-
ler acısı bir hâl alıyor. Necip 
Fazıl Kısakürek, hatıralarını 
topladığı Bâbıâli kitabında 
bu durumu dikkat çekici bir 
anekdotla anlatıyor. Hürriyet 
gazetesinin kurucusu Sedat 
Simavi, iş görüşmesi için bir 
araya geldikleri Necip Fazıl'a 
çıkaracağı gazeteyi şöyle 
tarif ediyor: "Göreceksiniz 
fikri idam edeceğim! Sadece 
resim ve göze hitap! Dava, 
satmakta." Necip Fazıl, bu 
görüşmeden yıllar sonra 
şunu söylüyor: "Evet, sabık 
şair gördü. Hürriyet gazetesi-
nin Bâbıâli'de yaptığı dehşet 
verici inkılabı gördü. Hürri-
yet'in tirajı arttıkça milletin 

ruh seviyesi düştü."
Peki, bu değişim nasıl 

yaşandı?
Gazetelerde edebiyat 

ürünlerinin yerini yavaş 
yavaş magazin dünyasında 
boy gösteren ünlü kadın 
görselleri ve haberleri alıyor. 
Ünlü yazarların yönettiği 
kültür sanat sayfaları da 
kendiliğinden küçülüyor. 
Derken gazete kuponlarıyla 
yeni bir okur avı başlıyor. 
Çekilişlerle kupon biriktiren 
okura ev, araba hatta uçak 
bile vaat ediliyor. Kupon-
lara ilgi azalınca bu sefer 
de tabak, çanak dağıtılıyor. 
Fakat 1990'larda bu yol yasal 
bakımdan "kültür hizmeti" 
ile sınırlandırılıyor. 2000'li 
yıllara kadar ansiklopedi, 
klasik eserler, film CD'le-
ri okurlarına hediye eden 
gazetelerin bu kültür yarışı 
devam ediyor ta ki okur artık 
bu hediyelere kayıtsız kalana 
kadar. Bu anlamda Yeni Şafak 
gazetesinin evlerde hatırı 
sayılır bir kütüphane oluştur-
duğunu söyleyebilirim.

Fikir Gazetelerinde 
Kültür Sanat

1990'lar hem ana akım 
hem de fikir kaygısıyla yola 
çıkan medyanın yeniden şe-
killendiği yıllar. Bu dönemde 
muhafazakâr camianın kur-
duğu radyo, televizyon, dergi 
ve gazeteler öne çıkmaya 
başlıyor. Kültür sanat sayfala-
rı ise yeniden şekilleniyor.

1996 yılının Ekim ayında 
Yeni Şafak gazetesine işe 
başlama hikâyemde etkili 
olan unsur, edebiyata olan 
ilgimdi. Bunun sebebi de fik-
rî gazetelerde kültür sanatın 
hâlâ önemli kabul edilmesin-

dendir. Uzun yıllar istihbarat 
servisinde çalışsam da zaman 
zaman gazetemizin kültür  
sanat sayfasına da destek 
verdim. 24 yıllık gazetecilik 
mesleğimin son 8 yılında ise 
kültür sanat gazeteciliğine 
önce kitap ekiyle ardından 
kültür sanat haberciliği ve 
şefliğiyle dâhil oldum.

Şimdi bugünden geçmişe 
baktığımda şunu söyleyebi-
lirim: Geleneksel gazeteci-
lik ile birlikte kültür sanat 
gazeteciliği de can çekişiyor. 
Hem kültür sanat dünyası 
hem kültür sanat gazeteciliği 
hızla dijitale dönüyor. Biz 
Yeni Şafak'ta bir yandan hem 
matbu gazetede kültür- sana-
ta yer açmaya çalışıyor hem 
de dijital medyada yeni bir 
okur kitlesine de ulaşmak 
için çaba harcıyoruz. An-
cak genellikle medyada bu 
çabanın bir karşılığı yok. İlk 
gözden çıkarılan kültür sanat 
sayfaları oluyor.

Kültür sanat haber-
ciliğinin olmazsa olmazı 
bilgi ve birikimdir. Müzikten 
sinemaya, kitaptan tiyatroya, 
resimden mimariye kadar 
pek çok alanda okumak ve 
araştırma yapmak gerekir. Bu 
alanda haber üreten kişinin 
en azından belli başlı önemli 
isimleri bilmesi elzemdir. 
Kültür sanat muhabiri ancak 
bu bilgi birikiminden yola 
çıkarak nitelikli haberler ya-
pabilir. Ayrıca kültür sanatın 
bir alanında da çalışırken 
uzmanlaşması gerekir. Ancak 
artık ne bu bilgi birikimi 
ne de uzmanlık mümkün 
değil. Kitabını okumadan 
yazarla görüşmeye gitmek, 
adını ilk kez duyduğu bir 
ressamla orada ayaküstü 
röportaj yapmak artık kültür 
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sanatta olağan sayılıyor. 
Rutinin dışına çıkamamak 
ya da yabancı sitelerden 
dosya konuları bulup onlara 
imza atmak, PR ajanslarının 
yönlendirdiği "müşteriler"le 
röportaj yapmak artık pek 
çok çalışan tarafından haber 
sayılıyor. Ayrıca kültür sanat 
kurumları ile muhabirler 
arasında ikinci bir şirket var: 
PR ajansları. Haberlerini PR 
şirketleriyle çalışmak son yıl-
lardaki kültür sanatın diğer 
handikabı. Mesela bir haber 
toplantısına ya da bir sergi 
açılışına gittiğinde elinde bir 
disk ile dönmek kültür sanat 
habercisi için çok sıradan. 
Tek elden yazılmış haberin 
yüzlerce sitede aynı başlık 
ve görsellerle yer alması ise 
bu işin kaçınılmaz sonucu. 
Evet dijital medyada kültür 
sanatın en büyük handikabı, 
özel haberin eksikliği ve ken-
di gündemini oluşturama-
mak.  Çünkü herkes zamanla 
yarışıyor. Zamanla ve hızla 
yarışanın imdadına da ya 
ajans haberleri yetişiyor ya 
da görseli ve puntosu büyük 
ama içi boş 'kes-yapıştır'la 
kopya habercilik. Özgün 
içerik yok denecek kadar az. 
Bir diğer sorun da dijital ya-
yıncılıkta tecrübeli gazeteci 
sayısının az olması. Bu da 
hem özel haber sayısını hem 
de kalitesini olumsuz yönde 
etkiliyor. Artık daha kuruma 
gelmeden muhabirin kendi 
sosyal medya hesabından 
haberi paylaşması bir sorun 
teşkil etmiyor. Çünkü hızlı 
olan kazanır! Hem matbu 
hem de dijital medyanın 
ortak sorunu ise yeni nesil 
gazetecilerin ses getirecek 
haberlerle değil "ekran yüzü" 
olarak öne çıkmak istemesi. 

Herkes haberinin değil "ken-
disi"nin fark edilmesi için 
çaba sarf ediyor. 

Başka bir ifadeyle po-
pülerliğin iş gördüğü bir 
dönemdeyiz. Bu da nitelikli 
kültür sanat haberciliğinin 
en büyük düşmanı. Kitap 
fuarlarında imza kuyrukları, 
televizyon ve dijital medya-
da popüler olan yazarların 
önünde oluşuyor artık. 
Magazin bile kültür sanat 
dünyasında yol almaya baş-
ladı. Kültür sanat kurumları, 
sosyal medyada takipçisi 
fazla ama hiçbir birikimi 
olmayan isimlerle iş yapma 
peşinde. Bu isimlere "uzman" 
payesi veriliyor kültür sanat 
kurumlarında hatta üniversi-
telerde "konuşmacı"   vasfıyla 
karşımıza çıkıyor.

Hızla değişen kültür-sa-
nat dünyasında yer bulma-
ya çalışan sadece popüler 
adresler değil. Siyasî kutup-
laşma üzerinden kendine 
kültür-sanat mecrasında yer 
açmaya çalışan bir kitle de 
var. Öyle ki sosyal medyada 
yeni filmini, yeni oyununu, 
yeni kitabını duyurmadan 
önce siyasî söylemiyle ortaya 
çıkmayan ünlü kalmadı. 
Dünyada ve ülkemizde siyasî 
kimliğini aleni kılmayan isim 
iş yapamaz oldu. Özellikle 
yurtdışında ödül almak için 
giden Türk yazarların önce 
yabancı basına Türkiye aley-
hine beyan vermesi bir âdeta 
geleneğe dönüştü. 

Bütün bu zorluklara 
rağmen nitelikli kültür-sa-
nat haberciliği can çekişse 
de yaşamaya devam ediyor, 
devam edecek de. Çünkü hız 
ve hazla teknolojinin popü-
lerliğine koşan insan bir gün 
yorulacak. Son yıllarda çok 

konuşulan yavaş şehir, yavaş 
yemek gibi yavaş gazetecilik 
de önce kültür sanat okur-
larını etrafında toplayacak. 
Ama bunun için popülerliğe 
karşı kültür sanat gazete-
ciliğinin sessiz ve derinden 
direnmeye devam etmesi 
lazım. 
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09 OCAK

MEKÂNIN 
DAYATTIKLARI

Versus Art Project Beyoğlu, 
Sercan Apaydın'ın dördüncü 
kişisel sergisi "Han"'a ev 
sahipliği yaptı. Mekanın 
bireye ve varoluşa etkisi ve 
dayattıklarının sorgulandığı 
sergide; Apaydın'ın çokça 
vakit geçirdiği iş hanı ile 
kurduğu zorunlu ilişkinin 
ürünü eserlere ev sahipliği 
yaptı. Yüzleştiği hanın geo-
metrisinden ilhamla çizgisel 
hareketlerin ön plana çıktığı 
sergi, Apaydın'ın mekan 
içinde mekan yaratma tut-
kusunu yansıttı. 

11 OCAK

Amadeus 
Prömiyerini Yaptı

Başrollerini Selçuk Yöntem, 
Okan Bayülgen ve Özlem 
Öçalmaz'ın paylaştığı Ama-
deus oyununun prömiyeri 
yapıldı. Peter Shaffer ta-
rafından kaleme alınan ve 
dünya müzik tarihinin unu-
tulmaz bestecileri Wolfgang 
Amadeus Mozart ile Antonio 
Salieri'nin hikâyesine odak-
lanan oyun, UNIQ Hall'de 
tiyatroseverlerle buluştu. Işıl 
Kasapoğlu rejisiyle Çolpan 
İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu 
ve Piu Entertaiment iş bir-
liğinde hazırlanan oyunun 
müziklerinde şef Volkan Ak-
koç yönetiminde orkestra ve 
koronun canlı performansı 
yer aldı.
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10 OCAK
Prof. Dr. Ali Birinci Dünden Kalanlar 
seminerinde, yakın tarihimizden 
mühim kimi şahsiyetlerin hatıralarını 
referans vererek, ciddiyet kavramını 
anlattı. 

10 OCAK
Devlet Tiyatroları Leylâ ile Mecnun 
oyununu sahneledi.

11 OCAK
Prof. Dr. İsmail Coşkun'un, çağdaş 
Türkiye'yi şekillendiren olayların 
tanıklıklara ilişkin hatırat ve biyog-
rafilerle birlikte konuşulduğu Tarih 
ve Edebiyat Okumaları semineri 
gerçekleştirildi.

15 OCAK

Kısa Film Uzun Etki
"Dijital Yalnızlık" temasıyla 
dördüncü kez düzenlenen 
Sabancı Vakfı Kısa Film 
Yarışması'nda ödüller sa-
hiplerine verildi. Parti isimli 
filmiyle Efe Can Yıldız'ın 
birincilik ödülüne layık 
görüldüğü yarışmanın jü-
risinde yönetmen Mahmut 
Fazıl Coşkun, oyuncu Hazar 
Ergüçlü, yönetmen Najwa 
Najjar, Makedonyalı oyuncu 
Labina Mitevska ve İtalyan 
festival danışmanı Teresa 
Cavina yer aldı. "Kısa Film 
Uzun Etki" sloganıyla yola 
çıkan yarışma ile genç sine-
macılara fırsat sunulması 
amaçlanırken "Kısa Film 
Platformu Buluşmaları" 
etkinlikleriyle genç sinema-
cılar usta sinemacılarla bir 
araya getirildi. Toplumsal 
sorunları sinemanın bakış 
açısıyla gündeme taşımayı 
hedefleyen ve 490 kısa fil-
min başvurduğu yarışmada 
finale kalan 13 eser içinden 
4'ü, ödüle layık görüldü.
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15 OCAK

"Sanat ve müzik aşkı, 
gençlerle yol bulsun!"
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Sanatçı Ceren Necipoğ-
lu'nun anısına düzenle-
nen "Ceren Necipoğlu 
İstanbul Uluslararası 
Arp Festivali", 15-19 Ocak  
tarihleri arasında İstan-
bul'da sanatseverlerle bu-
luştu. Anadolu Üniversi-
tesi Devlet Konservatuarı 
öğretim görevlisi ve Arp 
Sanat Dalı Başkanı, aynı 
zamanda pedagog Ceren 
Necipoğlu, Brezilya'nın 
başkenti Rio de Jane-
rio'da verdiği konserden 
dönerken uçağının Atlas 
Okyanusu'na düşmesi so-
nucu hayatını kaybetmiş-
ti. Ömrünü arp sanatına 
adayan Necipoğlu'nun 
anısını ve "paylaşarak öğ-
renme" misyonunu yay-
gınlaştırarak Türkiye'de 
arp sanatının gelişimine 
katkıda bulunmayı amaç-
lıyan festivalde konserler 
ve ustalık sınıflarının 
yanı sıra "Solo Arp" ve 
"Oda Müziği Yarışmaları" 
da düzenlendi. Festivalin 
açılış gecesinde sanat yö-
netmeni Florence Sitruk 
müzikseverlerle buluşur-
ken festival süresince St. 
Petersburg ve Szeged Arp 
yarışmalarının birincisi, 
genç yetenek Tatiana 
Repnikova'nın aralarında 
olduğu sanatçılar sahne 
aldı. 

Sanatçının 
Şehrine Vefası

Ressam İsmet Yedikardeş'in "Medeniyetler Kapısı Mardin" 
isimli kişisel sergisi açıldı. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi 
Şen'in üstlendiği sergi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Mer-
kezi'nde sanatseverlerle buluştu. İsmet Yedikardeş tam 17 
yıl önce Mardin resimleri yapmaya başladığını, bu serginin 
bir tarafıyla 17 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu dile getir-
di. "Her insanın kendi memleketine bir vefa borcu vardır. 
Bir insan şairse memleketinin şiirini yazmalı, ressamsa 
memleketinin resmini çizmeli, sanayiciyse memleketine 
sanayi kurmalı. O zaman bütün ülke eşit şekilde kalkınır." 
ifadelerini kullandı. Yedikardeş, Mardin'in farklı köken ve 
dinlerden insanların dostluk içinde yaşadığı bir şehir oldu-
ğunu ve bütün dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi.

Mehmet Lütfi Şen ise serginin, Türk resim sanatının 
kendi kimliğinden çağdaş olarak neşet etmesine bir cevap 
niteliği taşıdığını belirtti.

16 OCAK
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11 OCAK
Hanende Harun Cura, neyzen Yasin 
Özçimi ve tanburi Hakkı Özçimi 
"Elhan-ı Şita" isminde bir dinleti 
gerçekleştirdi.

14 OCAK
Nezih Başgelen, "İstanbul'un Kara 
Surları" seminerinde, "Mermer 
Kule'den Sulukule'ye" güzergâhını 
anlattı.

15 OCAK
Ekrem Demirli, Tasavvuf ve Şiir 
seminerinde,  Muhyiddin İbn-i Arabi  
şiirindeki kavramları irdeledi.

BİR ÖMRÜN BEREKETİ
Sunuculuğunu Samed Karagöz'ün üstlendiği ve sanat, edebiyat ve fikir dünyamızın 
kıymetli isimlerinin ağırlanıp, okurlarıyla buluşmalarının sağlandığı "100 Yüze İmza ve 
Söyleşi" programı, ocak ayı oturumunda Prof. Dr. M. Uğur Derman'ı konuk etti.

Geleneksel sanatlar alanında ülkemizde ve uluslararası sahada otorite kabul edilen 
Prof. Dr. M. Uğur Derman, geçmişin kaybolan sanatlarını günümüze taşıdığı çalışmaları 
vesilesiyle Türk sanatına yönelik değerli hizmetlerine devam ediyor. M. Uğur Derman'ın 
çeşitli zamanlarda dergilerde, kitaplarda yayınlanmış makaleleri, kongre ve sempozyum 
bildirileri, konferans metinleri, hatıraları ve geleneksel sanatlara dair kaleme aldığı muh-
telif yazılarının bir araya getirildiği Ömrümün Bereketi isimli kitap serisi, üçüncü kitabıyla 
okurlarıyla buluştu.

M. Uğur Derman, lise çağlarında, ömrünü kitaba ve eğitime adayan eğitimci, mütefek-
kir, şair ve yazar Mahir İz ile tanıştığını ifade ederek, merhum ile olan ilişkisini şu sözlerle 
anlattı:

"Mahir Bey'in seminerlerine devam ederek, kendisine karşı bir kalp rabıtam oldu. 
Alâkamı gördü, o da benimle alâkalandı. Ben liseyi bitirdikten sonra da kopmadık birbiri-
mizden. Sebeb-i feyzimdir desem Mahir İz, doğruyu söylemiş olurum."

17 OCAK
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Kayseri'de 1419'da inşa-
atına başlanan, 1490'da 
tamamlanan ve Etnografya 
Müzesi olarak kullanılan 
Güpgüpoğlu Konağı, resto-
rasyonun ardından yeniden 
hizmete açıldı.

İki yıl süren restorasyo-
nun ardından ziyaretçilerini 
karşılayan konak Kayse-
ri'nin en eski evlerinden 
biri. 1998'de Etnografya Mü-
zesi olarak hizmet vermeye 
başlayan konakta, kentin 
folklorik zenginlikleri ve 
Anadolu halk kültürünün 
eşsiz eserleri sergileniyor. 
Konakta ayrıca pastırma 
ve mantı gibi kentle özdeş-
leşmiş gastronomi değer-
lerinin yapılışı balmumu 
heykellerle tanıtılıyor.

21 OCAK600 Yıllık Tarih 
Kapılarını Açtı

Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası, Ludwig van 
Beethoven'ın doğumunun 
250. yılında özel bir konsere 
imza attı. İstanbul Lütfi 
Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı'nda ger-
çekleştirilen "Beethoven'a 
Armağan-1" adlı konserde, 
Sascha Goetzel yönetimin-
deki BİFO'nun konuğu 2017 
Uluslararası Beethoven 
Piyano Yarışması'nda birin-
cilik ödülünü alan İtalyan 
piyanist Rodolfo Leone oldu.

23 OCAK

Beethoven 
250 Yaşında

16 OCAK
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği 
Korosu bir konser gerçekleştirdi.

17 OCAK
Devlet Tiyatroları Profesyonel isimli 
oyununu sahneledi.

18 OCAK
Vokalist Serhan Yasdıman, gitarist 
Serhan Bülbül ve prodüksiyon sanat-
çısı Yaman Hadi "Serhan Yasdıman 
Trio" isimli bir dinleti gerçekleştirdi.
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21 OCAK
İstanbul Devlet Modern Folk Müzik 
Topluluğu bir konser verdi.

24 OCAK
Devlet Tiyatroları Büyüklere Masallar 
isimli oyununu sahneledi.

Popüler Kültür 
ve Güncel Sanat

Küratör, kültür eleştirmeni, sanat ve siyaset kuramcısı 
Hasan Bülent Kahraman, Açık Diyalog İstanbul ve Akbank 
Sanat iş birliğiyle "Çağdaş Sanat ve Küratörlük" programı 
kapsamında düzenlenen "Popüler Kültür ve Güncel Sanat" 
seminerinde konuştu.

Akbank Sanat'ta gerçekleşen seminerde, güncel sanatla 
popüler kültür arasındaki doğrudan ilişkiyi irdeleyen bir 
çalışmanın Türkiye'de olmadığını aktaran Kahraman, " 
Aslında güncel sanatla ilgili hiçbir çalışma söz konusu 
değil. Hiçbir sanatçının arşivi ve birikimini derleyen bir 
kaynak olmadığını, buraya hazırlanırken bir kere daha gör-
düm. Bu sefaleti ve felaketi bildiğim için benim bazı kişisel 
girişimlerim olmuştur ama onlar da tamamlanamamıştır." 
ifadelerini kullandı.

Kahraman, Türkiye'de popüler kültür ve güncel sanatla 
ilgili monografik çalışmaların yapılması gerektiğine işaret 
ederek "Katiyen yazılmamış bir tarihten, derlenmemiş 
bir birikimden, olmayan birtakım sanatsal veya kültürel 
eğilimlerden bahsediyoruz. Bunlar çeşitli kişilerin çeşitli 
dönemlerde aklına gelenleri yazmasından ileriye henüz git-
memiştir. Bu bağlamda güncel sanatın ne olduğu da Türki-
ye'de tartışılan bir husus." değerlendirmesinde bulundu.

25 OCAK

Hece'nin Akif İnan Özel 
Sayısı derginin 39. özel sayı 
olarak çıktı. Merhum şair, 
yazar Akif İnan için yapılan 
kapsamlı bir çalışmanın 
ürünü olan özel sayı 640 
sayfadan müteşekkil. Ya-
zarın şairliğinin yanında 
eğitimciliğinin ve sendika-
cılığının ele alındığı dokuz 
bölüm hâlinde düzenlenen 
özel sayının son bölümünde 
otuz sayfalık bir albüm bulu-
nuyor. Kaynakça, biyografi, 
mektuplar ve soruşturma 
kısımları ise daha sonra 
yapılacak çalışmalara kıla-
vuzluk edecek nitelikte. 

Şair, Yazar 
Akif İnan için

26 OCAK
Vokalist Erhan Uslu, kabak kemane 
sanatçısı Mehmet Şimşek ve gitarist 
Emre Parlak "Telmih Trio" isimli bir 
dinleti gerçekleştirdi.
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28 OCAK
Ali Ayçil, Şiirle Gelenler seminerinde, 
"Şiir ve Manzume: Necip Fazıl'da Şiir 
Aşımı" konusunu işledi.

29 OCAK
"Popülizm" konusunun işlendiği 
Kavramların İzinde söyleşisinde Asım 
Öz, Ali Aslan'ı konuk etti.

27 OCAK

Uzun Zaman Önce 'ye 
Dublin'den Ödül

Cihan Sağlam'ın yazıp yönettiği Uzun Zaman Önce, ulus-
lararası prömiyerini yaptığı 8. Silk Road Uluslararası Film 
Festivali'nden ödülle döndü. İrlanda'nın başkenti Dublin'de 
düzenlenen festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Ya-
rışması'nda, başrol oyuncusu Onur Dikmen "En İyi Erkek 
Oyuncu" seçildi.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Ümit Çırak, Esra Bezen Bil-
gin, Zeynep Kaçar, Sevinç Erbulak ve Murat Garipağaoğlu 
yer alıdığı film daha önce Boğaziçi Film Festivali'nde "En 
İyi Kadın Oyuncu", "Uluslararası Adana Altın Koza Film 
Festivali"nde de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödüllerini 
almıştı. 

Türkiye'ye ilişkin sosyolojik genellemeleri tarihsel boyutları 
çerçevesinde ele alma şeklinde bir eğilimi olan Erol Güngör, 
sosyolojik çıkarımlarını geçmişi göz önünde bulundurarak 
yapmıştır. İki aylık düşünce dergisi Millî Mecmûa 12. sayı-
sında Türk düşünce tarihinin geleneğinden süzülüp gelen 
Erol Güngör'ün entelektüel dünyasını ele aldı. Dergide, 
Erol Güngör'ün düşünceleri sosyal bilimler zaviyesinden 
belli tema ve kavramlar üzerinden bir değerlendirmeye tabi 
tutuldu. Makalelerde incelenen milliyetçilik, kültür, mede-
niyet, İslâm, eğitim, tarih, hafıza, gelenek, modernleşme ve 
ahlak gibi pek çok meselede Güngör'ün ortaya koyduğu gö-
rüşlerin hâlâ ne kadar güncel olduğunu görmek mümkün. 

Erol Güngör İncelemelerine 
Majör Bir Katkı



31 OCAK
"Eleştirinin Eleştirisi" konusunun 
işlendiği Edebiyat Ne Söyler? söyle-
şisinde Cemal Şakar,  Mehmet Narlı'yı 
konuk etti.

31 OCAK
İstanbul Devlet Türk Müziği Araş-
tırma ve Uygulama Topluluğu bir 
konser verdi.
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27 OCAK

Yeni Hayat Yeni Sanat
Sanat ve edebiyat dünyasın-
dan birçok isim ile farklı 
coğrafyalardan Türkiye'ye 
yerleşen yaklaşık 200 sa-
natçı, "Göç Sanatı" progra-
mında bir araya geldi.  Türk 
Arap Medya Derneği ile Göç 
Sanatçıları Derneğinin dü-
zenlediği, göçmen sanatçıla-
rın resim ve heykel alanında 
eserlerinin yer aldığı sergi 
ile şiir ve müzik dinletisin-
den oluşan program, Zey-
tinburnu Kültür ve Sanat 
Merkezinde sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu.

Türk edebiyatının her kuşağından birçok önemli ismin ya-
zılarıyla katkıda bulunduğu kültür, edebiyat ve fikir dergisi 
Muhit'in ilk sayısı yayımlandı. İbrahim Tenekeci'nin genel 
yayın yönetmenliğini yaptığı dergi edebiyat dünyasına yeni 
bir soluk getirdi.  Güncel edebiyatın nabzının attığı derginin 
"Başlarken" yazısında Tenekeci şu hususa dikkat çekti: "Bu 
sayımıza 1938 doğumlu Hüsrev Hatemi ile henüz 18 yaşında 
olan Yunus Emre Güneş aynı heyecanla katkı veriyor." Tene-
keci derginin öncelikli amaçlarından birinin de edebiyat ve 
fikir dünyasına yeni isimler kazandırmak olduğunu yazdı. 

Edebiyatımızın Yeni Muhit 'i 
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Bursa'da 
Piyano Günleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 
Uluslararası Bursa Piyano Festivali ABD, İsveç, Japonya, 
Ukrayna, Bulgaristan ve Özbekistan ile 25 şehirden 250 pi-
yano sanatçısının katılımıyla gerçekleştirildi. Festival kap-
samında Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, ABD'den Prof. Dr. 
Tamara Poddubnaya, İsveç'ten Natalia Kazimirovskaia gibi 
isimlerin de aralarında olduğu sanatçılar piyano resitalleri 
icra ederken Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Eskişehir Devlet Konservatuvarı akademik kad-
roları ile Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Elena 
Çekiç Müzik Akademisinden piyanistler de performansla-
rını sergiledi. Festivalin "Master Class" bölümünde, ünlü 
piyanistler gençlere birebir piyano eğitimi verdi.

29 OCAK

Küçük Sanatçılar 
Festivalde Buluştu

Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi'nin ev sahipliğinde 
"2. Çocuk Sanat Festivali", 
30 Ocak-2 Şubat tarihleri 
arasında gerçekleştiril-
di. Çocukların resimden 
müziğe, danstan karikatüre, 
senaryo yazarlığından 
fotoğrafa kadar çok sayıda 
atölyeye katılma fırsatı bul-
duğu festival kapsamında 
Tan Sağtürk Akademi'de 
çocuklar duygularını 
dansla anlatırken, Ragıp 
Savaş Sanat Akademisi'nde 
yaratıcılıklarını kelimelerle 
ifade etme imkânı buldular. 
Resim tutkunu katılımcılar 
ise Devrim Erbil ve Yiğit Ya-
zıcı atölyelerinde hayallerini 
çizgiler ve renklerle tuvale 
aktardılar.

31 OCAK
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Merkez Efendi'nin 
YoluNDA

Kültür tarihi literatüründe 
"silsilename" olarak adlan-
dırılan eserler, ihtiva ettik-
leri biyografi bilgileri başka 
kaynaklarda yer almadığı 
için birinci elden müracaat 
kaynaklarıdır. 

İlk kez 16. yüzyılda 
kaleme alınan ve yine 
muhtemelen Merkez Efendi 
dergâhında yıllarca ilave 
bilgiler eklenerek tekâmül 
eden bu tekke yazması, 
Gönül Ehli için Seçilmişler 
Silsilesi, bir bakıma Merkez 
Efendi'nin manevi yolunu; 
kendi dönemini, öncesi ve 
sonrası ile ele alıp değerlen-
diriyor. Eserin derleyicisi 
olduğu düşünülen Şeyh 
Nurullah Kılıç, 1977 yılında 
vefat eden, Sünbüliye yolun-
dan, hem Merkez Efendi'de 
hem Yenikapı ve Bahariye 
Mevlevihanelerinde ney 
üflemiş bir şeyh efendidir. 

Seyfettin Ünlü'nün Fars-
ça aslından günümüz diline 
çevirdiği Gönül Ehli için 
Seçilmişler, orijinal el yazma-
nın sayfa tasarımlarını ve 
Farsça-Latinize okunuşunu 
da içeriyor. Bu yönüyle aka-
demik çalışmalar yapanlar 
ve konunun bütün ilgilileri 
için bir başucu kaynağı olan 
eser Zeytinburnu Kültür 
Yayınları arasından çıktı.

Merkez Efendi Yolunda
Gönül Ehli İçin Seçilmişler Silsilesi
Seyfettin Ünlü
Zeytinburnu Belediyesi  
Kültür Yayınları
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Edebiyatın İyileştiriciliği Üzerine
Ahmet Sarı
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YAZAR YAZMA SÜRECİNDE NASIL GÖNÜLLÜ BİR ŞEKİLDE ÜSTELİK ÖZDİSİPLİNLE YILLARCA BİR 
ROMANI YAZMAK İÇİN KENDİNİ DIŞ DÜNYAYA KAPATIYORSA, KENDİNİ KAPATTIĞI ZAMAN DİLİ-
MİNDE YAZMA YOLUYLA RUHUNU BİR NAR GİBİ AÇIYORSA, KENDİNİ YAZMA YOLUYLA ARINDI-
RIYORSA; TÜM GAİLELERİNDEN, DERTLERİNDEN, SIKINTILARINDAN, VARLIK YÜKÜNDEN YAZMA 
YOLUYLA DEŞARJ OLUYORSA; OKUR DA ÖBÜR KANATTA YAZARIN YAZDIKLARINI OKUMA SÜRE-
CİYLE AYNI SÜRECİ YAŞAMAKTADIR.

İnsanın edebî olanla 
tanışıklığı, elbette 

kendine Tanrı tarafın-
dan dil bahşedilmesi ve 
Hz. Adem'e (a.s.) isim-
lerin öğretilmesiyle 
doğrudan bağlantılıdır. 
Cennetten ineceği yer-
de, o "pıtraklı diyar"da, 
neyin neye tekabül 
ettiğini, bitkilerin, 
hayvanların adlarının 
neler olduğunu; bunla-
rın mahiyetinin ne ol-
duğunu; hayatı idame 
etmek için bunlardan 
hangisinin insana dost, 
hangisinin düşman 
olduğunu bilmesi ge-
rekmektedir.

 "Tüm isimler bil-
gisi" (Bakara: 31) insan 
ontolojisine yüklen-
mişse, insan o yetiyle 
doğuyorsa, ömrünün 
ilerleyen zamanlarında 
elbette bu donanım-
ların kullanılması 
gerekmektedir. İnsanın 
diğer canlılardan farklı 
olarak bu bağlamda 
ruhunda, varlığında ve 
yeti olarak melekelerle 
yüklü hâlde bir dille, 
bir dil yetisiyle dünya 

geldiği yadsınamaz. Başlan-
gıçta bu dilin lirik olduğunu; 
yabanıl toplumlarda sözcük 
dağarcığı o kadar da gelişmiş 
olmadığından, insanlar o dar 
dil sınırlarında dil deneyim-
lerini şekillendirmediklerin-
den bu dilin mecaza kaçtığını 
dillendiren antropologlar da 
vardır.

Katharsis Yoluyla 
Arınma İmkânı

 Sözcük dağarcığı geliş-
tikçe insan sadece gündelik 
yaşamını kolaylaştırmayacak, 
kendisine edebiyat yapacak 
geniş bir mecra da bulacak; 
dil bilmediği için meramını 
anlatamadığından dolayı kıv-
ranan bir çocuğun hâlinden 
sözcük dağarcığı geliştikçe, 
eş anlamları, karşıt anlam-
ları, sözcük katmanlarını 
geliştirdikçe bunu kendini 
ifade etmede bir kolaylığa 
dönüştürecektir. Kendini 
ifade etme, ruhundaki sıkın-
tılarını dillendirme, derdini 
açma elbette daracık söz 
dağarcığı ile değil de daha 
geniş, muazzam bir sözcük 
dağarcığıyla daha iyi ger-
çekleşecektir. Toplumlarda 

ilk metinlerin sakral olması, 
daha sonra bunların yerini 
profan metinlerin alması 
edebî bir çeşitlilik sağlamış-
tır. Profan metinlerde insan-
lık durumuna dair ne varsa o 
konuların ele alınması insa-
nın çilesini ya da mutluğunu 
ele alma imkânına kavuşabil-
mesi; dünya hâllerini hangi 
vakıayla, olayla anlatıyorsa 
bunların hepsinin edebî 
türlerin gelişmesini sağlamış 
ve insanlar yazma yoluyla 
ruhlarını arındırma, ruhları-
nı sağaltma, içgörüyle ken-
dilerini iyileştirme, katharsis 
yoluyla arınma imkânını 
bulmuşlardır. Ta Aristoteles 
dramasında gün yüzüne çı-
kan, o dönem kadim tiyat-
rolarda oyuncuları izleyen 
insanların kendilerini oyuna, 
oyunun konusuyla özdeşleş-
tirmelerini kolaylaştıran bu 
katharsis edimi bugün bile 
bibliyoterapide, kitap okuyan 
insanın arınma sürecinde 
önemli rol oynamaktadır. 
Tiyatrodaki iki ezelî maske, 
biri üzülen (tragedya) diğeri 
gülen (komedya); tiyatroya 
uğrayan insanların bu iki 
duyguyla oyundan hareketle 
nasıl yüzleşeceklerini öngö-
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rüyorsa, edebî metin, bu ister 
roman, ister şiir, ister hikâye, 
isterse de destan, efsane 
olsun hepsinde okurun oku-
duğu sürece kendini metne 
kaptıracağı, metinle yüzleşe-
ceği, metnin kaderine ken-
dini eklemleyeceği ve orada 
kendine yakın bulduğu bir 
karakterle özdeşleşeceği ve 
kitap okunma sürecinde de 
bir şekilde metnin kendisini 
terapi edeceği bilgisi yatar.

 Bu sadece edebî metin-
leri temsil eden romanlar 
için geçerli değildir; sinema 
için, sanat için, drama için 
bile geçerlidir. Yazar yazma 
sürecinde nasıl gönüllü bir 
şekilde üstelik özdisiplinle 
yıllarca bir romanı yazmak 
için kendini dış dünyaya 
kapatıyorsa, kendini kapat-
tığı zaman diliminde yazma 
yoluyla ruhunu bir nar gibi 
açıyorsa, kendini yazma 
yoluyla arındırıyorsa; tüm 
gailelerinden, dertlerin-
den, sıkıntılarından, varlık 
yükünden yazma yoluyla 
deşarj oluyorsa; okur da öbür 
kanatta yazarın yazdıklarını 
okuma süreciyle aynı süreci 
yaşamaktadır. 

Ruha Dokunan 
Sözcükler

Bunun için Kafka'nın son 
yıllarında, aşırı hasta olduğu 
demlerde, ölümüne aylar 
kala sevgilisi ile Berlin'de, 
Steglitz Meydanı'nda yaptığı 
gezintide parkta ağlayan bir 
kıza rastlaması, onun derdini 
sorması, küçük kızın oyun-
cak bebeğini kaybettiğini dil-
lendirmesi üzerine o ölümcül 
hasta Kafka'nın üç hafta 
boyunca söz konusu kıza 
her gün kaybettiği oyuncak 

bebeğin ağzından mektuplar 
yazması, gelip bir de yazdık-
larını parkta ona okuması 
yoluyla kızın acısını dindir-
mesi, aslında bir anlamda 
kendi acısını dindirmesi 
anlamına da gelmektedir. İki 
taraf da edebiyat yardımıyla 
kendi acılarını unutmakta, 
uydurma ya da yalan dahi 
olsa o yalanın büyüleyici gü-
cüne kendilerini kaptırmakta 
ve dertlerini unutmaktadır-
lar. Sağaltım işte budur. 

Yazar yıllarca yazdığı 
için katharsis olur ve arınır, 
sağalır; okur da kendinde bir 
dert varsa romanların bile bir 
terapi olduğunu düşünecek 
olursak, özdeşleştiği karak-
terin kurmaca gerçek içinde 
sorunları nasıl aştığına tanık 
olduğundan, kendini onun 
yerine koyarak aynı sağaltım 
sürecini kendisi de yaşar. 
Kafka saatlerce yazmayla bu 
terapiyi bulur, kesintisiz yaz-
ma, ayaklar uyuşana, yazma 
masasından kalkamama dere-
kesine kadar kendinden ge-
çerek, varlığı ikiye yararak bir 
yazma ediminden yanadır; 
Thomas Bernhard, Robert 
Walser kendi çılgınlıkların-
dan yazma yoluyla kurtu-
labilmiş yazarlardır. Robert 
Walser'in sanatoryumlarda 
kaldığı düşünülecek olursa 
bugün elimizdeki metinlerin 
sağlıklı bilinç akışının, düzen-
li cümlelerinin yıllarca kendi 
çılgınlığından yazma yoluyla 
kurtulmaya çalışan bir zihnin 
ürünü olduğu açıkça görülür. 
Bu temrinler çılgınlıktan da 
uzaklaştırır yazarı. Aynı şan-
sa Hölderlin erişememiştir. 
Şiir yazdığı ve şiir de nadiren 
ilhamla geldiğinden, Hölder-
lin manzum alanı seçtiğin-
den, mensur olarak ruhunu 

yazarak açma imkânı, yazma 
fırsatı bulamadığından otuz 
yıl çılgınlığın kıskacında ka-
palı kalır. Ruhunu yazı yoluy-
la boşaltma imkânı bulamaz 
ya da az yazdığından kendi 
çılgınlığından yazma yoluyla 
kurtulma imkânını ken-
dinden bertaraf etmiş olur. 
Klasik gelenekte teselliler-
dense, günümüzde romanlar 
milenyum insanının sağaltım 
işlevini üstlenmiş görünmek-
tedir. Sanatın kendisinin za-
ten bir terapi boyutu olduğu 
gözden kaçmazsa "sözün şifa 
verici gücü"ne ya da "sözün 
kahredici gücü"ne inanan 
insanların bu inançları da 
basite alınmaması gerekmek-
tedir. 

Semavi metinlerin insan 
ruhuna verdiği şifayı, eski ka-
dim metinlerin insan ruhuna 
verdiği huzuru; her insanın 
zevki ve beğenisi farklı oldu-
ğundan kendi beğendikleri 
edebî türlerle yüzleşen insan-
ların Narkissos'un göle eğil-
diği gibi metne eğildikleri ve 
kendilerini gördükleri; kendi 
güzellikleri ya da ruhların-
daki arızaları yakaladıkları 
söylenebilir. Bu bir yüzleşme 
hâlidir ve sözcüklerin bib-
liyoterapi indinde böyle bir 
gücü vardır. 2 bin 300 sene 
önce İskenderiye Kütüpha-
nesi üzerine yazılan yazıda: 
"Ruhu Sağaltıcı Mekânlar" 
boşa yazılmamıştır. Sözcük 
iyi anlamda ve kötü anlam-
da ruha dokunur. Sağaltım 
gücü, terapi yeteneği ise hiç 
görmezden gelinmemelidir. 
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Tiyatro Alanının Yeniden 
Yapılandırılması ve Özel Tiyatrolar
Bünyamin Yılmaz
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TİYATRO, ÖZÜ İTİBARİYLE SAHNELERDE İCRA EDİLEN VE SEYİRCİNİN ALKIŞLARIYLA YAŞAYAN BİR 
SANAT DALI. SEYİRCİSİNİ DİJİTAL ORTAMLARDA ARAYAN TİYATRO İÇİN HENÜZ NE SANATÇILAR 
NE DE SEYİRCİLER HAZIR. ELBETTE Kİ DİJİTAL PLATFORMLARDA İNTERAKTİF OYUNLARA YÖNEL-
MEK, FARKLI ÜLKELERDEN AYNI OYUNLARI İZLEMEK VE KATILMAK MÜMKÜN HÂLE GELECEK 
GİBİ GÖRÜNÜYOR. ÖYLE GÖRÜNÜYOR Kİ BİZİM "İKİ KALAS Bİ HEVES" TİYATROMUZ DİJİTALİN DE 
KATKILARIYLA SAHNEDE İCRA EDİLMEYE, SEYİRCİSİYLE BİRLİKTE DEVAM EDECEK.

Türkiye, sadece kendi 
sınırları içinde değil, dı-

şında da önemle takip edilen 
bir ülke. Önceki yıllarda daha 
çok neler söylediği, neler 
yaptığı dış etkiler bağlamın-
da ele alınırken, son yıllarda 
aktif bir yöntem belirleyen, 
kendi çizgisini oluşturan bir 
ülkeyle karşılaşmak, mu-
hatapları açısından da artık 
alışık olunan bir durum. 

Ülkemiz sadece yöne-
tim bakımından yeni bir 
faza geçmedi, ülke içi aktif 
dinamikler yol aldıkça farklı 
coğrafyalarda yeni bir bakışla 
ele alınmayı hak eder hâle 
geldi.

Gerek popüler sanat alanı 
gerekse de kadim geleneğe 
yaslanan kültür yaklaşımla-
rıyla iki farklı alanda ilerler 
görünse de Türkiye'nin ima-
jını ortaya koyan eserler, her 
boyutuyla birbirini etkilediği 
yeni bir dönemi işaretliyor. 

Umudu Artıran 
Gelişmeler 

Daha çok Hollywood 
yapımı sinema ve dizi ürün-

lerinin yelpazeyi kapladığı 
dünya pazarına hiç beklen-
meyen bir aktör olarak Türk 
dizileri girdi. Pek çok ülkede 
artık bizim dizilerimizle 
karşılaşmak şaşırtıcı değil 
artık. Latin Amerika'da, 
Ortadoğu'da ya da Uzakdo-
ğu'da Türkçe konuşan biriyle 
karşılaştığınızda dizilerin 
ne kadar etki bıraktığını ça-
bucak anlayabilirsiniz. Türk 
sinemasının şimdilik dün-
ya festivallerinde görünür 
olduğunu söyleyebiliriz. Dizi 
yapımcılarımız yeni yöntem-
ler peşinde ve görünür olan 
ilginin sürmesi için ciddi 
çalışmalar yapıyorlar. 

Dizi ve sinema dünyası-
na baktığınızda başarınızı 
artıran en önemli güç oyun-
culuk. Devlet Tiyatroları ve 
İstanbul Şehir Tiyatroları 
oyuncularının yanı sıra özel 
tiyatroların da bu etkide 
payları büyük. 

Kamu tiyatrolarının yanı 
sıra özel tiyatrolar için de 
devlet desteği meselesi, gün-
demden düşmeyen bir konu. 
Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı'nın her yıl açıkladığı des-
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tekler çok sayıda özel tiyatro 
için can simidi konumunda. 
Geçtiğimiz yıllarda öncelikle 
İstanbul  Büyükşehir  Beledi-
yesi'nin ve ilçe belediyelerin 
katkılarıyla birlikte kendi 
gişesini açabilen tiyatroların 
sayısının artması umudu 
artıran gelişmeler oldu. 

Geçen sezonlara şöyle bir 
göz attığımızda Zengin Mut-
fağı, Süt Kardeşler, Kral Lear, 
Bir Delinin Hatıra Defteri, 
Bir Baba Hamlet, Amadeus, 
39 Basamak, Joseph K., Kürk 
Mantolu Madonna, Plastik 
Aşklar, On Küçük Zenci, Vee 
Perde, Don Kişot'um Ben, 
Sevgili Arsız Ölüm, Pencere, 
Sevmekten Öldü Desinler, 
Eğlenceli Cinayetler Kum-
panyası, Yüz Yılın Evi, Tarla 
Kuşuydu Juliet gibi oyunları 
artı hanemize yazabiliyoruz. 
Müzikalleri de unutmayalım. 
Damdaki Kemancı, Alice, 
Bana Amy De, Pera Müzikali 
seyirciyi heyecanlandıran iş-
lerdi. Şener Şen, Ediz Hun ve 
Nevra Serezli usta işi dönüş 
yaptılar sahneye. 

Ancak dünyayla birlikte 
içinde bulunduğumuz süreç 
sanat alanında özellikle de 
tiyatrolar açısından bakış 
açımızı değiştirmemiz ge-
reken yeni bir sürece işaret 
ediyor. 

Tiyatro, özü itibariyle 
sahnelerde icra edilen ve se-
yircinin alkışlarıyla yaşayan 
bir sanat dalı. Seyircisini diji-
tal ortamlarda arayan tiyatro 
için henüz ne sanatçılar ne 
de seyirciler hazır. Elbette ki 
dijital platformlarda interak-
tif oyunlara yönelmek, farklı 
ülkelerden aynı oyunları iz-
lemek ve katılmak mümkün 
hâle gelecek gibi görünüyor. 
Öyle görünüyor ki bizim "iki 

kalas bi heves" tiyatromuz 
dijitalin de katkılarıyla sah-
nede icra edilmeye, seyirci-
siyle birlikte devam edecek.

Ülkemizde artık sana-
tın tüm alanlarını etkile-
yen ideolojik bakış tüm bu 
sorunların ötesinde başka 
bir soruna işaret ediyor. 
Neredeyse sanatlarıyla değil 
de ayrıştırıcı ve zorlayıcı bir 
çizgiyi yaptıkları işin önüne 
çıkan ve gittikçe de bu çizgiyi 
derinleştiren gettocu anlayış, 
dünyaya gösterdiğimiz kap-
sayıcılığın aksine ilerliyor. 

Ülke çoğunluğunu 
oluşturan mutedil anlayışın 
yansıdığı tiyatro oyunlarının 
azlığı, sanat alanının ideolo-
jik bakışa teslim olduğu gibi 
bir algıyı besliyor. 

Mevlana'nın dediği gibi, 
"dün dünde kaldı cancağı-
zım, şimdi yeni şeyler söyle-
mek lazım."

Yerel yönetimlerin des-
teğiyle hem İstanbul hem de 
Anadolu'da özel tiyatroların 
çoğaldığını, tiyatro okulları 
sayesinde oyuncu ya da tiyat-
ro yazarı olmanın kolaylaş-
tığını ifade etmek mümkün. 
Gençlerin heyecanları usta 
isimlerle buluştuğunda çok 
daha güçlü bir sinerji oluşu-
yor. 

Peki, görünen buysa yeni 
şeyler söylemek gerçekten 
mümkün mü? Godot'yu 
beklemek aslında en kolayı 
ama Mevlana'nın çağrısını 
da kulak ardı etmek artık o 
kadar zor. 

Sanat ve Edebiyat 
Bağıyla Yakınlaşmak

Bu toprakları sadece 
kendisinden ibaret görmek 
yeterli değil. Ateş çemberine 

Mustafa Kutlu'nun hikâ-
yelerinin, Nuri Pakdil'in 
oyunlarının kitaplardan 
sahneye taşması yeni 
gelişmeler arasında 
sayılabilir. Bu dönemde 
Oğuz Atay'ın Tutuna-
mayanlar ve Korkuyu 
Beklerken eserlerinin 
sahnelenmesini de 
ekleyebiliriz listeye. 
Özel tiyatroların kültür 
dünyamıza daha çok 
katkı vereceği şartları 
kolaylaştırmak gere-
kiyor. Sadece kamu 
desteğinden söz etmi-
yorum aslında, yerel 
yönetimiyle, yazarıyla, 
sanatseveriyle, okuruy-
la yeni dönemi birlikte 
inşa etmemiz gerekiyor. 
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dönüşen Osmanlı bakiyesi 
ülkelerden bizim payımıza 
kardeşliği hatırlamak düştü. 
Alev Alatlı'nın ifadesiy-
le "dünyanın iyiliği" için 
Türkiye'miz yeniden hem 
kendini gözden geçirmek 
hem de dünyayla ilişkilerini 
düzenlemek zorunda. Bize 
sığınan mazlumlara desteğin 
çok ötesinde yeni sosyolojiyi 
okuyabilecek bir donanı-
ma hazır olmak gerekiyor. 
Savaşın yakıcılığı bir nebze 
azalırken ülkemize çok sayı-
da sanatçının da geldiğinin 
farkında olmalıyız. 

Dünyanın yaşadığı zorlu 
süreçte Türkiye dikkatleri 
üzerine çekti. Asya ve Avru-
pa'yla ilişkilerin demir ağlarla 
birbirine bağlandığı yeni 
dönemde ticaretin canlılığını 
artırması beklenirken aslında 
asıl dinamo etkisi yapan 
gücün sanat olduğunun da 
farkına varacağız. 

Körfez ülkeleri dâhil, 
Afrika'ya uzanan bir hat 
yeni dönemin dikkatli 
okunmasını zorunlu kılıyor. 
Sağlamasını yapmanın yolu 
üniversitelerimizde okuyan 
yabancı öğrencileri dinle-
mekten geçiyor. 

Toplumları, ülkeleri 
birbirine yakınlaştıran en 
güçlü bağ, sanat ve edebiyat. 
Özellikle de kadim kültürden 
tevarüs ettirilen bağların 
güçlendiğine dair işaretler 
çoğalmışsa. 

Tiyatro, sinema ve ede-
biyat. Gözümüzü artık ufka 
dikmek, dünyanın neredeyse 
her yerinde dijital döne-
me girilmesiyle birlikte de 
içimizi biraz daha eşelemek 
zorundayız. 

Necip Fazıl Kısakürek, 
Fethi Gemuhluoğlu, Sezai 

Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit 
Zarifoğlu sadece bu coğraf-
yanın isimleri değil. Ülke-
mizin bir heyecan dalgası 
oluşturan isimleri de genç 
kuşakların eklenmesiyle 
gittikçe artıyor. 

Hep anlatılıyor ya, tiyat-
romuz Edirne'nin ötesine 
geçemiyor diye. Artık bir 
ötesi var ve hepimize düşen 
hazırlıklı olmak. Henüz 
tiyatrolarımız sadece bizi 
bize anlatıyor. Ama yarın 
sahne değişecek, popüler 
kültürün içimizde aldığı ışık 
hızına bakılırsa bizim de ağır 
ağır acele etmemiz gerektiği 
ortada. 

1980'lerin ortalarında 
bir grup genç bir yurdun 
yemekhanesinde "İnsanlar 
ve Soytarılar" adıyla bir oyun 
hazırlığına başladı. O yıllarda 
büyük bir etki bırakan oyun, 
Hasan Nail Canat, Ulvi 
Alacakaptan, İbrahim Sadri, 
Hüseyin Goncagül, Barbaros 
Ceylan gibi isimlerin çaba-
larıyla ortaya çıkmıştı. Birlik 
Sanat ve Adım Sahnesi ocak 
oldu, günümüze kadar da 
filizlerini vermeye devam 
etti. Sıradışı Martı ve Yanık 
Devrem geçtiğimiz iki sezon-
da izleyebildiğimiz oyunlar 
oldu. 

Batı'nın en önemli tiyatro 
oyunları sahnelerimizde per-
de açıyor. Yerli oyunlarda da 
son yıllarda artış gözleniyor. 
Mustafa Kutlu'nun hikâyele-
rinin, Nuri Pakdil'in oyun-
larının kitaplardan sahneye 
taşması yeni gelişmeler ara-
sında sayılabilir. Bu dönemde 
Oğuz Atay'ın Tutunama-
yanlar ve Korkuyu Beklerken 
eserlerinin sahnelenmesini 
de ekleyebiliriz listeye. 

Özel tiyatroların kültür 

dünyamıza daha çok katkı 
vereceği şartları kolaylaştır-
mak gerekiyor. Sadece kamu 
desteğinden söz etmiyorum 
aslında, yerel yönetimiyle, 
yazarıyla, sanatseveriyle, 
okuruyla yeni dönemi birlik-
te inşa etmemiz gerekiyor. 

Batı'yı, Doğu'yu, Asya'yı 
da güçlü takibe almış bir 
ülkenin hem yazarı hem 
oyuncusu masalları, destan-
ları, edebiyat başyapıtlarını, 
güçlü eserleri yakın okuma-
dan geçirmesinin vakti geldi. 
Tarihi binaların yeniden dö-
nüşümle sanat mekânı hâline 
getirildiği bir zamanda belki 
de mekânların küçüklüğüne 
takılmadan oluşturacağı he-
yecanlara bakmak gerekiyor. 
Taksim'in orta yerinde gele-
ceğin sanatçılarını ağırlama-
ya hazırlanan Atatürk Kültür 
Merkezi ve daha nice kültür 
merkezi gençlerle ustalar 
arasındaki yolu kısaltmalı. 

İçimizden mırıldandığı-
mız şiirlerin, cümlelerin ucu-
nu neden sahneden taşarken 
yakalamaya çalışmayalım. 
Gönül dilimizi işlemeyi ih-
mal etmeden Türkçe, Arap-
ça, İngilizce replikler neden 
coğrafyaları aşmasın? 
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DİJİTAL KÜLTÜRLE BİRLİKTE HATIRLAMA FONKSİYONU DAHA DA AZALMAKTA VE DİKKAT ÖGE-
SİNE DUYULAN İHTİYAÇ ARTMASINA RAĞMEN DİKKATSİZLİK ÇOĞALMAKTADIR. BUNUN KÜLTÜR 
ALANINA YANSIMAMASI ELBETTE DÜŞÜNÜLEMEZ. DİJİTALLEŞMEYLE BİRLİKTE DİJİTAL KÜLTÜ-
RÜN İLK ÜRÜNÜ DİYEBİLECEĞİMİZ BİRTAKIM GELİŞMELER GEÇTİĞİMİZ SON İKİ YILDA ÜLKEMİZ-
DE DE GÖRÜLMEYE BAŞLADI.

Dünya Dijitalleşirken
Kültürden Ne Haber Var?
Ahmet Melih Karauğuz
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Zoraki bir dijital yaşama 
geçiş günleri yaşıyoruz. 

Dijitalleşmenin henüz tama-
men etkisi altına alamadığı 
eğitim başta olmak üzere ya-
yınevleri, dergiler ve birçok 
farklı alanda faaliyet gösteren 
eğitim/kültür araçları diji-
talleşmeye, mevcut işleyişini 
dijital üzerinden devam 
ettirebilme kaygısı yaşamaya 
başladı. Dijitalleşme meselesi 
yeni bir mesele olmasa da 
yaşadıklarımız ve edindiği-
miz tecrübeler her açıdan 
fazlasıyla yeni. Dijitalleşme-
nin bu kadar hâkim olmaya 
başladığını ve olmaya da de-
vam edeceğini gördüğümüz 
şu günlerde, kültür alanının 
dijitalleşme macerasına 
odaklanmak, genel de olsa 
yaşananları, yaşanacakları 
konuşarak bir anlamda dijital 
kültürün ne olduğuna dair 
bir şeyler söyleme durumu 
zorunlu bir hâl gibi duruyor. 
Dünya dijitalleşiyor, kültürün 
bundan bihaber kalması dü-
şünülemezse ne haberler var 
onlara bakmak gerekiyor.

Kültürün Biçimleri ve 
Dönüşüm

Genel anlamda kültür 
dediğimiz zaman karşımıza 
iki alan çıkmaktadır: sözlü 
kültür ve yazılı kültür. Sözlü 
kültür insanlık tarihiyle ya-
şıtsa da yazılı kültür, özellikle 
anlatımda hâkim olmasını 
düşünürsek: yeni bir kültü-
rel biçim olarak karşımızda 
duruyor. Bunlara 1980'lerle 
birlikte bir üçüncüsü, dijital 
kültürün eklenmesini de ka-
bul edersek kültürün biçim-
lerine bugün dijitalle birlikte 
üç ayrı biçim etki etmektedir 
diyebiliriz. 

Her kültürel biçimin 
kendine göre anlatıma kattığı 
bir dizi kurallar, gereklilikler 
vardır. Bunlardan bahsedip 
dijital kültürde neyin ayrı/
farklı olduğunu daha rahat 
görebiliriz. Sözlü kültür-
de kayıt imkânı olmadığı 
için hafızanın daim olması 
zorunluluğu ve anlatılanların 
unutulmaması gerekliliği 
nedeniyle anlatılarda sürekli 
tekrarlar olması, fonetik ve 
ritmik açıdan hatırlamaya 
imkân sağlayan birtakım söz 
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oyunları ya da anlatı tek-
nikleri geliştirilmesi gerekli 
olmuştur. Yazılı kültürle 
birlikte sözün uçuculuğu 
önündeki engel kalkmış ve 
bu sayede kayda geçen sözü 
yazmak için eskiye göre daha 
özgür ve rahat bir anlatım 
tarzı benimsenmiştir. Çünkü 
ne kadar karışık ve unutul-
maya yakın şeyler yazsanız 
da artık elde yazının oldu-
ğu bir materyalin olması 
yazdığınız/söylediğiniz şeyin 
unutulmamasını sağlaya-
caktır. Dijital kültür her ne 
kadar sözlü kültürün yeniden 
yükselmesi olarak okunsa da 
aslında öyle demek imkân-
sızdır. Çünkü sözlü kültürün 
ana belirleyicisi kayıt edile-
mezliktir. Oysa dijitalleşme-
de kayıt edilme imkânları 
yazıdan da daha çeşitli ve 
kolaydır. Dijital kültürün 
sözlü ve yazılı kültürden 
farkı, kayıt etme işleminin 
sonsuz ve hızlı bir şekilde 
olmasının yanında kayıt 
edilen şeye artık görüntüyü 
de eklemesidir. Artık insan 
zihni görüntüleri de hatırla-
mak zorunda hissetmemekte 
her şeyi dijital dünyanın im-
kânları içerisinde kaydedip 
"gerektiği" zaman karşısında 
açarak ona bakmaktadır. Bir 
anlamıyla dijital kültür, yazılı 
kültürün söze yaptığını, yani 
sözü yazıyla kayıt alma işini 
görüntüye yapmaktadır. Bu 
da bir anlamda betimlemele-
ri daha az kullanılır bir hâle 
getirmektedir. Yani dijital 
kültür artık metinden görsel-
leştirmeye yönelik anlatım 
tekniklerini büyük oranda 
rafa kaldırmakta, metinlerin 
daha doğrudan olmasına ne-
den olmaktadır. Çünkü artık 
görüntü de her istediğimiz 

zaman karşımıza çıkacaktır.
Dijital kültürle birlikte 

hatırlama fonksiyonu daha 
da azalmakta ve dikkat 
ögesine duyulan ihtiyaç art-
masına rağmen dikkatsizlik 
çoğalmaktadır. Bunun kültür 
alanına yansımaması elbette 
düşünülemez. Dijitalleşmey-
le birlikte dijital kültürün ilk 
ürünü diyebileceğimiz bir-
takım gelişmeler geçtiğimiz 
son iki yılda ülkemizde de 
görülmeye başladı. BirYu-
dumKitap, Trendeki Yabancı, 
Ze Dergi, dijital marketlerde 
kullanıma sunulan kitap özet 
uygulamaları, daha görsel 
pdf dergiler ve elbette yay-
gınlaşan kültür podcastleri, 
YouTube videoları, sesli kitap 
uygulamaları ve daha nicesi 
bunlar arasında sayılabilir. 

Dijitalleşme, Tüketim 
ve Pazarlama

Yukarıda saydığım 
"ürünler"in tam anlamıyla 
dijital kültür ögesi olduğunu 
söylemek mümkün değildir. 
Çünkü McLuhan'ın dediği, 
aracın mesaj olması durumu 
bu ürünler içinde yer alan 
eserler için henüz geçerli 
değildir. Özellikle sesli kitap 
uygulamaları, okunmak için 
yazılmış kitapları sadece 
seslendirmektedir. Yine Ze 
Dergi de yayımladığı kayıt-
larda yer alan eserleri yine 
okunacak şekilde yazdır-
maktadır, dinlenecek şekilde 
değil. Trendeki Yabancı 
içinde yer alan öyküler de 
yine daha sonra kitaplaşmak 
üzere yazılmaktadır. Bir tek 
belki, BirYudumKitap'ın 
market uygulamasında yer 
alan özetler dijitale uygun 
şekilde yazılmış materyaller 
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olarak gösterilebilir ama o da 
tam olarak değil.

Ülkemiz dijital kültür ala-
nında henüz ilk adımları atı-
yor diyebiliriz. Kaldı ki tam 
anlamıyla yazılı kültürün de 
egemen olmadığı bir coğrafya 
üzerinde hızlıca bir dijital 
kültür ögesi olacak eserler 
yahut çıktılar beklemek de 
haksızlık olacaktır. Ancak 
dijital kültür dediğimiz daha 
görsel ve işitsel olanın dijitale 
uygun şekilde yapılandırıl-
ması gerektiği gerçeği de göz 
ardı edilmemelidir. O zaman 
dijital kültürde eserler neye 
benzeyebilecekler? Basit bir 
örneklemeyle şöyle diyebi-
liriz. Kaleme alınan hikâye 
çoklu ortamlar eşliğinde 
deneyimlenebilir olacaktır. 
Açacak olursak dijitalleşmeye 
ait ögelerden akıllı telefonlar, 
televizyonlar, sosyal ağlar, 
akıllı saatlerimiz vb. birçok 
elementin bir araya geldiği 
bir deneyimleme imkânı. Ka-
rakterin hikâyesinde karakter 
hızlı kalp atışı yaşarken akıllı 
saatimizin senkron olmasıy-
la bizim de metni okurken 
karakteri deneyimlememiz, 
sosyal müzik ağı senkronuyla 
birlikte karakterin yürüdüğü 
sokaklarda yürüyor olma 
hissi verilmesi ve benzeri 
durumlar tam anlamıyla bir 
dijital kültür ürünü olarak 
nitelenebilecektir. Şu an yapı-
lan işlerin çoğu işlerin e hâli 
olarak karşımızda duruyor.

Dijital kültür her şeyi 
hemen ve şimdi verme ve 
kullanıcısının deneyimle-
diği hazzı artırma üzerine 
kurgulandığı için birçok 
uygulama da geçmiş eserleri 
kırparak sunmakta, bu da 
dijital kültürün en büyük 
problemlerinden biri olan bir 

şeyi maipüle etme durumu 
doğurmaktadır. Örneğin özet 
uygulamaları üzerinden ki-
taplar olduğundan farklı bir 
şekilde bir tüketim nesnesine 
dönüştürülürken, başarı-
sız bir eserin başarılı kısmı 
fazlaca öne çıkarak satış ala-
nında manipülasyona sebe-
biyet verilebiliyordur. Dijital 
kültürün pazarlamanın tam 
ortasında kendini konum-
landırıyor olması da bir diğer 
sorun olarak karşımızda 
durmaktadır. Çünkü dijital 
olanın, kalabalık içinde önde 
olabilmesi için algoritmaya 
uygun çalışması gerekmekte 
ve bunun için de algoritmik 
kuralları kendine içkin hâle 
getirmesi gerekmektedir. Bu 
da sanat eserinde dışarıdan 
bir etkinin zorunluluğunu 
ortaya çıkarabilecektir. Bu el-
bette daha önce de mümkün 
bir durumdur ancak dijital-
leşme bunun etkisini daha da 
artırmaktadır.

Henüz yeni tecrübe 
etmeye başladığımız dijitalin 
hayata egemen olması ger-
çekliği üzerinden en çok tar-
tışılması ve hakkında düşü-
nülmesi gereken unsurlardan 
biri olarak kültürün önemli 
olduğunu söyleyebiliriz. Zira 
toplumları var eden kültürel 
birikimleri ve bu birikimin 
gündelik rutin ve işleyiş için-
de hâkim oluşudur. Dijital-
leşme tüketim ve pazarlama 
merkezli ilerlerken kültürün 
değerinin en az etkiyle bu 
girdaptan çıkması önemlidir. 
Bunun için de dijital kültür 
üzerine ülkemizde son bir 
iki yılda yaşanan canlanma-
nın artarak devam etmesi 
ve Türkçe düşünce özelinde, 
ülke temelli bir izlekle ilerle-
mesi gerekmektedir.

Ülkemiz dijital kültür 
alanında henüz ilk 
adımları atıyor diyebi-
liriz. Kaldı ki tam anla-
mıyla yazılı kültürün 
de egemen olmadığı 
bir coğrafya üzerinde 
hızlıca bir dijital kültür 
ögesi olacak eserler 
yahut çıktılar beklemek 
de haksızlık olacaktır. 
Ancak dijital kültür 
dediğimiz daha görsel 
ve işitsel olanın dijitale 
uygun şekilde yapılan-
dırılması gerektiği ger-
çeği de göz ardı edilme-
melidir.
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01 ŞUBAT
9. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması 
ödülleri sahiplerini buldu.

01 ŞUBAT
Prof. Dr. İsmail Coşkun'un, çağdaş 
Türkiye'yi şekillendiren olayların hatı-
rat ve biyografilerle birlikte konuşul-
duğu Tarih ve Edebiyat Okumaları 
semineri gerçekleştirildi.

01 ŞUBAT
Hanende Ömer Faruk Güney, kanun 
sanatçısı Emin Esen ve udî Ufuk Kaan 
İçli  "Üç Tasavvuf Mûsikîsi ve Camii 
Mûsikîsi Formunda Örnekler" isimli 
bir dinleti gerçekleştirdi.

02 ŞUBAT

Ömercik'e Veda

Yeşilçam filmlerinin 
unutulmaz karakterleri 
arasında yer alan "Ömer-
cik" lakaplı, ünlü sinema 
oyuncusu Ömer Dönmez, 
60 yaşında son yolculuğuna 
uğurlandı. Sinemaya, kuzeni 
Zeynep Değirmencioğlu 
ve babası senarist Hamdi 
Değirmencioğlu sayesinde 
adım atan sanatçı, henüz 
dört yaşındayken, Ses 
dergisinin açtığı yarışmada 
"çocuk yıldız" olarak seçildi. 
Yeşilçam'a 1965'te Sevgim ve 
Gururum filmiyle giriş yapan 
Ömer Dönmez, 1970'li yılla-
ra kadar kırka yakın filmde 
rol aldı.

Pasajlar sosyal bilimler dergisi, dördüncü sayısında günü-
müzü algılamak için pek uygun bir terim olan post-truth 
üzerine çeşitli disiplinlerden, farklı kalemler tarafından 
kaleme alınan makalelere yer verdi. Derginin içeriği mese-
leye âşina olanların hakikatin kaybolması, önemsizleşmesi, 
görmezden gelinmesi, yok sayılması, rafa kaldırılması, öte-
lenmesi ve bu kapıya çıkan diğer daha nice tasvirle anıldı-
ğını bildikleri tuhaf zamanlarda nasıl bir evrenin içerisinde 
bulunduğumuzu farklı açılardan algılamamıza katkı sundu. 

Post-Truth Çağı 

Luca Barcellona Kaligrafist'te
Kaligrafi sanatçısı Luca Barcellona, Küçükçekmece Beledi-
yesi tarafından yazı kültürüne katkı sağlamak ve sanatsal 
etkileşimi artırmak amacıyla gerçekleştirilen  "Kaligrafist" 
uluslararası yazı kültürü etkinliğine katıldı. İtalyan sanatçı, 
Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi'nde gerçek-
leştirilen "Brush Pen" ve "Blackletter" atölyelerinde dört 
gün boyunca Türkiye'den ve dünyadan 40'a yakın yazı ve 
kaligrafi meraklısıyla bir araya geldi.

Associazione Calligrafica İtaliana'da kaligrafi sanatı 
dersleri veren sanatçı, aynı zamanda farklı ülkelerde 
atölye çalışmaları, sergiler, konferanslar ve performanslar 
düzenlendi. Yazıları yıllardır dünyanın önemli markaları ta-
rafından talep gören Barcellona, yazı üzerine yaptığı çalış-
malardan yola çıkarak graffiti sanatı, klasik kaligrafi sanatı, 
duvar boyamaları, sanal gerçeklikte kaligrafi, tipografi ve 
tipo baskı alanında da deneyimlerini sergiledi.

04 ŞUBAT
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05 ŞUBAT
Prof. Dr. Ömer Türker, İslâm Düşünce-
si ve Çağdaş Sorunlar seminerinde, 
"Felsefe Geleneğinde Doğa Teorisi" 
konusunu işledi.

07 ŞUBAT
"Kültür Politikası" konusunun işlen-
diği Kavramların İzinde söyleşisinde 
Asım Öz, Hakan Arslanbenzer'i konuk 
etti.

08 ŞUBAT
Prof. Dr. İsmail Coşkun'un, çağdaş 
Türkiye'yi şekillendiren olayların, hatı-
rat ve biyografilerle birlikte konuşul-
duğu Tarih ve Edebiyat Okumaları 
semineri gerçekleştirildi.

02 ŞUBAT

ZEYTİNBURNU'NU 
'EN İYİ ANLATAN'

FOTOĞRAFLAR 
BELLİ OLDU

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Fe-
derasyonu iş birliğiyle bu yıl 9'uncusu organize edilen 
Zeytinburnu Geleneksel Fotoğraf Yarışması'nın finali 
yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere toplamda 35 bin TL 
para ödülü dağıtıldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de amatör 
ve profesyonel fotoğrafçılar, Zeytinburnu'nun herhangi bir 
bölgesinde çekilmiş, renkli veya siyah-beyaz fotoğraflarla 
en iyi görüntü ve kompozisyonu aktarmak için yarıştılar.
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül 
töreninde bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başka-
nı Ömer Arısoy, Zeytinburnu için geleneksel bir hale gelen 
ve bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Fotoğraf Yarışması'nın 9 
yıl içerisinde Zeytinburnu'nun görsel hafızasına katkı anla-
mında önemli bir envanter oluşturduğuna değindi. 
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05 ŞUBAT

İstanbul'da 
Blues Vakti 

Caz, R&B, soul ve blues müziğinin dünyaca ünlü isimlerinden China Moses İstan-
bul'da müzikseverlerle buluştu. Blues ve soul klasiklerini zenginleştirerek yorumla-
yan sanatçının İş Kuleleri Salonu'ndaki konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. 
Moses, konserde Disconnected, Breaking Point, Better, I can be happy, Broken ve Silen-
ce'ın da aralarında bulunduğu birçok sevilen parçasını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat 
süren konserde, sanatçıya turne grubu The Vibe Tribe'ın yanı sıra Türk müzisyenler 
Aycan Teztel ve Şenova Ülker eşlik etti.

05 ŞUBAT

Tunca Yönder 
Aramızdan Ayrıldı

TRT Ankara Televizyonu'n-
da yayınlanan ilk televizyon 
draması Şair Evlenmesi'nin 
yönetmenliğini yaparak 
Türk televizyonlarının ilk 
drama yönetmeni unvanını 
alan oyuncu ve yönetmen 
Tunca Yönder hayatını kay-
betti. Aynı zamanda senarist 
ve yapımcı da olan Tunca 
Yönder, Ankara ve İstanbul 
film festivallerinden ödüller 
almış bir isimdi. Yönetmen 
ve yapımcı olarak binin üze-
rinde reklam filmi bulunan 
Yönder, 1970'te başlayan 
çağdaş Türk reklamcılığının 
ilk yönetmenlerindendi.

08 ŞUBAT

Uluslararası 
CNR Kitap Fuarı

Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB desteğiyle düzenle-
nen Uluslararası CNR Kitap Fuarı yedinci kez kitap sever-
lerle buluştu. Yeşilköy CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nin 
ev sahipliği yaptığı fuarın teması "Keşfet" oldu. 500'den 
fazla yayınevi ve markanın katıldığı CNR İstanbul Kitap 
Fuarı'nda, yayıncılık yelpazesinin tüm kesimleri temsil edil-
di. Fuarın onur konuğu olan Ahmet Ümit'le birlikte 500'den 
fazla yazar, fuar süresince imza günleriyle okurlarıyla bu-
luştu. Fuarda ayrıca duayen gazeteci Hıfzı Topuz'a "Yaşam 
Boyu Onur Ödülü" takdim edildi. 
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Benim 
Ayakkabılarımda Yürü

İstanbul Concept tarafın-
dan sanat ve sanatçıların 
dilinden dünyaya seslenmek 
amacıyla düzenlenen "Ulus-
lararası 360 Dereceden Aşk 
Festivali"nin 12.si "Benim 
Ayakkabılarımda Yürü" 
temasıyla gerçekleştirildi. 
Şubat ayı boyunca devam 
eden festivalin açılışında 
profesyonel 25 fotoğrafçının 
farklı coğrafyalarda çektiği 
karelerin yer aldığı "Foto 
Muhabirleri Sergisi" izleni-
me sunuldu. Yüzü aşkın kül-
tür-sanat insanını bir araya 
getiren festivalin ana mekân 
sponsorluğunu 42 Maslak 
üstlendi. Festival progra-
mında "Yüz Yüze" adlı oto-
portre sergisi ile "Hatırla" 
ve "Benim Ayakkabılarımda 
Yürü" başlıklı karma sergi-
lerin yanı sıra akademisyen 
ve tasarımcı adaylarının 
atölye çalışmaları ile çeşitli 
söyleşi ve sosyal sorumluluk 
çalışmalarına da yer verildi. 

06 ŞUBAT

Geleneksel Kapı 
Tokmakları Sergisi 

Beykoz'da, Anadolu'nun 
zengin kültürünü, sosyal 
yaşantısını, sanat ve estetik 
anlayışını yansıtan "Ge-
leneksel Kapı Tokmakları 
Sergisi" açıldı. Beykoz Be-
lediyesinin Anadolu kültür 
mirasını tanıtmak ve yeni 
nesillerle buluşturmak ama-
cıyla düzenlediği sergide, 
mahir ustaların alın teriyle 
yüz yıllar boyu şekillenen 
kapı tokmakları ve el işçiliği 
örnekleri yer aldı. Sergi için 
19. yüzyıl başlarında Ana-
dolu şehirlerinde evlerin, 
camilerin, hanların kapıları-
nı süsleyen, ev sahiplerinin 
mesleği ve sosyal statüsü 
ve kimliği hakkında bilgiler 
veren parçalar seçildi.

07 ŞUBAT
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07 ŞUBAT

CerModern'de 
İki Sergi 

Birden

CerModern iki önemli sergiye ev sahipliği yaptı. Fransız 
çizgi roman sanatçısı Moebius ile Enki Bilal'in eserlerinin 
yer aldığı, şimdiye kadarki en geniş ölçekli sergide iki 
sanatçıdan 150 parça eser sanatseverlerle buluştu. Ser-
gide serigrafi, heykel, resim ve saat tasarımları yer aldı. 
CerModern'de ayrıca Ali Kotan ile Selim İleri'nin ortak 
çalışmasıyla ortaya koyduğu eserler "Gece Sirenleri" te-
masıyla sergilenmeye başlandı. Ali Kotan'ın Selim İleri'nin 
metinlerinden, İleri'nin de Kotan'ın resimlerinden ilham 
alarak hazırladıkları eserlerin beğeniye sunulduğu sergide 
85 eser yer aldı.

08 ŞUBAT
Hanende Adem Tay, neyzen Engin 
Canlı ve kanun sanatçısı Mustafa 
Dedeoğlu "İlahi Nağmeler" isminde 
bir dinleti gerçekleştirdi.

11 ŞUBAT
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği 
Korosu bir konser gerçekleştirdi.

13 ŞUBAT
İstanbul Devlet Türk Müziği Araş-
tırma ve Uygulama Topluluğu bir 
konser verdi.
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Yaşayan İnsan 
Hazineleri Ödül Töreni

UNESCO çatısı altında imzalanan, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleş-
mesi kapsamında Türkiye'de somut olmayan kültürel miras ve yaşayan insan hazineleri 
kategorileri ile ilgili belirlenen kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu 
verilen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri" Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde 
düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törende söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, 2008'den bugüne her yıl devam eden değerlendirmeler neticesinde Türkiye'den 29 
kişi ve bir topluluğun yaşayan insan hazineleri listesinde, 112 değerin de somut olmayan 
kültürel miras ve millî envanteri içerisinde yer aldığını ifade etti. Türkiye'nin UNESCO 
Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kayıt ettirdiği 18 unsur ile 178 ülke içinde en 
çok kültürel değerlere sahip 5 ülke arasında bulunduğunu belirten Erdoğan, ödül alan 
sanatçılarla ilgili olarak "Bu sanatçılarımız, tüm hayatlarını vakfederek elde ettikleri bu 
becerileriyle, ortaya koydukları eserlerle, ülkemize ve dünyaya kazandırdıkları bu özgün 
değerlerle her türlü teşekkürü ve takdiri hak ediyorlar." diye konuştu.

Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde ipek böcekçiliği geleneği alanında Hasan 
Büyük Aşık, minare âlem ustası Mahmut Efeoğlu, kemençe yapım ustası Hasan Sancak, 
Damal bebek yapım ustası Fidan Atmaca, çini sanatı alanında Hamza Üstünkaya, telkâri 
alanında Suphi Hindiyerli, Çanakkale seramik alanında İsmail Bütün, ebru sanatçısı Ahmet 
Hikmet Barutçugil, bitki yetiştirme ve ağaç aşılama alanında Orhun Güven, abdallık gele-
neği, davul yapım ve icrası alanında Adem Göçer, aşıklık geleneği temsilcilerinden Maksut 
Koca ve Ali Rıza Ezgi, sipsi yapımı ve icracısı Mehmet Bedel ile Halime Özke ve Eşme kilimi 
dokuma ustası merhum Ümmü Balyemez adına oğlu Ümit Balyemez ödül aldı.

11 ŞUBAT
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Süheyl Ünver'in 
Aziz Hatırası
Hatırı sayılır bir gayretle ömrünü tıp, sanat ve kültür tari-
himize adamış; geçmişi geleceğe bağlayan mühim ve müs-
tesna şahsiyetlerimizden Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver 'in 
aziz hatırası, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde yâd 
edildi. 88 yıllık ömrünün neredeyse tamamını araştırarak, 
yazarak, ders vererek, hekimlik yaparak, resim, tezhip, hüs-
nühat çalışarak ve önemli bir başvuru kaynağı olan arşivini 
oluşturarak geçiren Süheyl Ünver Hoca; Ahmed Güner 
Sayar'ın anlatımıyla, kalbimizde ve hafızamızda durduğu 
yerden yeniden bizlere seslendi.

Ahmed Güner Sayar, genç yaşlarında tanıştığı Süheyl 
Ünver ile olan hatıralarından, anladıklarından, hocanın şah-
siyetinden hareket ettiği konuşmasında Süheyl Ünver için 
"Zevk-i selimi harekete geçiriyor, tüm kültür damarlarına 
nüfuz ediyor. Osmanlı'dan gelen tek bir yaprak belge onun 
için çok kıymetli. Bize ait hayatın izlerini topluyor. 1500 
tane el yapması defter hazırlıyor. Gittiği gezdiği her yer 
için seyahat notları hazırlıyor.  O bizim için Kâtip Çelebi ile 
Evliya Çelebi'yi eklemleştiren ve buna resim boyutunu ilave 
eden müstesna bir insandır." ifadelerini kullandı. Ünver'in 
bir rehber olduğunu, pek çok insanın yolunu aydınlattığını 
belirten Sayar; "Süheyl Bey'i tanı, Türkiye'yi tanırsın. Ben 
başka birçok insana yetiştim. Görmem gereken insanlardan 
görmediğim de olmuştur, fakat ihtiyaç duymadım. Süheyl 
Bey doyuruyordu sohbetiyle." İfadelerini kullandı.

12 ŞUBAT

12 ŞUBAT

SUAT İLHAN
VEFAT ETTİ
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Kurucu 
Başkanı ve Atatürk Araş-
tırma Merkezi Şeref Üyesi 
emekli Korgeneral Suat 
İlhan vefat etti.

Merhum Suat İlhan için 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumunda ailesi-
nin de katılımı ile cenaze 
töreni düzenlendi.

25 ŞUBAT

muzaffer ilhan
erdost'a veda
Şair, yazar, çevirmen, ga-
zeteci ve yayıncı Muzaffer 
İlhan Erdost Ankara'da 
hayata gözlerini yumdu. 
"İkinci Yeni" şiir akımına 
adını veren Erdost, aynı 
zamanda Sol Yayınlarının 
kurucusuydu.
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13 ŞUBAT

Esere ve Emeğe Saygı

Telif hakları konusuna dikkat çekme amacıyla Türkiye Gü-
zel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü deste-
ğiyle düzenlenen ''Esere ve Emeğe Saygı'' temalı 4. Karika-
tür ve Afiş Yarışması Sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat 
Merkezinde sanatseverlerle buluştu. Yarışmanın karikatür 
dalında birincilik ödülünü Faruk Çağla, ikincilik ödülünü 
Sait Oktay, üçüncülük ödülünü Şadi Karaşahinoğlu alırken 
afiş dalında ise birinciliği Elif Didem Pamuk, ikinciliği Şey-
manur Gürgen, üçünlüğü ise Zeynep Akan kazandı. 

İngiliz Oda Orkestrası İstanbul'da
Dünyanın köklü orkestralarından English Chamber Or-
chestra (İngiliz Oda Orkestrası) Cemal Reşit Rey Konser 
Salonunda müzikseverlerle buluştu. Stephanie Gonley'in 
solist ve şef olarak yer aldığı konserde, Franz Schubert'in 
5 Alman Dansı ve Rondo, La Majör, Wolfgang Amadeus Mo-
zart'ın Keman Konçertosu, No. 4 ve Joseph Haydn'in Merkür 
Senfonisi, No. 43 eserleri seslendirildi. İngiliz Oda Orkest-
rası, 400'den fazla bestecinin 1.500'den fazla eserini içeren 
plak koleksiyonuyla dünyanın en çok kayda sahip orkest-
rası olma özelliğini taşıyor. English Chamber Orchestra'yı 
1985'te ilk kez CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni 
Cem Mansur yönetmişti.  

13 ŞUBAT
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Okur dergisi 12. sayında Anadolu'da mektep ve ocak olmuş 
kitabevlerinin işlevi ve bugüne yansıyan kısmı üzerine bir 
dosya hazırladı. Dergi, bir kısmı ayakta kalıp direnen, bir 
kısmı ise artık kapanan bu kitabevlerinin sadece bir ticaret-
hane değil aynı zamanda kültür aktarımını sağlayan değerli 
muhitler olduğuna dikkati çekti.  Dergide ayrıca bir önceki 
yılın önemli kitapları seçkisine yer verildi. 2019'da yayın-
lanmış 12 ayrı kategorideki kitaplar üzerinden bir anlamda 
yılın muhasebesi yapıldı.

Anadolu'da Kitabevleri 

Krank Art'ta Bir İkili
Ressam Güneş Terkol'un "Bir İkili" adlı kişisel sergisi, 
KRANK Art Gallery'de açıldı. Sergide, sanatçının "16. İstan-
bul Bienali"nde Güçlü Öztekin ile beraber gerçekleştirdiği 
"Warlbmon" adlı enstalasyonu ve bienal sürecinde ürettiği 
eserlerinin yanı sıra ahşap, serigrafik ile taş baskı alanla-
rında eserleri yer aldı. Çalışmalarında sıklıkla hikâyeler-
den ilham aldığı figürleri ve sahneleri işleyerek kumaşları 
dönüştüren Terkol, 2019-2020 kış döneminde Akbank baskı 
atölyesine uygulayıcı sanatçı olarak seçilmişti. Sergi kapsa-
mında ayrıca sanatçının karma ve solo sergilerini, katıldığı 
bienalleri ve kollektif çalışmalarını mercek altına alınan bir 
kitap da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

13 ŞUBAT
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14 ŞUBAT
Devlet Tiyatroları Papağan Kaçtı 
isimli çocuk oyununu sahneledi.

14 ŞUBAT
Prof. Dr. Ali Birinci, Dünden Kalanlar 
seminerinde "Meşrutiyet Hayatı-
mızın Meçhul Sayfaları" konulu bir 
konuşma gerçekleştirdi.

15 ŞUBAT
Prof. Dr. İsmail Coşkun'un, çağdaş 
Türkiye'yi şekillendiren olayların, hatı-
rat ve biyografilerle birlikte konuşul-
duğu Tarih ve Edebiyat Okumaları 
semineri gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'deki 
müzelerin uluslararası tanıtımı için düzen-
lenen "Müzede Selfie Günü" yarışmasında 
ödül kazananlar belirlendi. Müze ve ören 
yerlerine ilgiyi artırmak amacıyla 15 Ocak'ta 
kutlanan "Müzede Selfie Günü"ne sosyal 
medya kullanıcılarının yanı sıra kültür, sanat 
ve eğitim dünyasından çok sayıda isim yoğun 
ilgi gösterildi. Yarışma çerçevesinde yapı-
lan değerlendirmede, Çanakkale'de minik 
öğrencileriyle Troya Müzesi'ni ziyaret eden 
öğretmen Burcu Kandemir ile "Türkiye'yi 
ikinci evi olarak gördüğünü" belirterek Efes 
Antik Kenti'nden fotoğrafını gönderen Albert 
Chamorro ödüle hak kazandı.

15 ŞUBAT

Müzede Selfıe
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15 ŞUBAT

Tarihe Dijital 
Koruma

İstanbul Üniversitesi, 
1928-1942 yılları arasında 
Türkiye'de yayınlanan 32 
gazeteyi tarayarak 581 
bin 106 sayfayı elektronik 
ortama aktardı. İstanbul 
Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığının "Gazeteden 
Tarihe Bakış Projesi" kapsa-
mında yürütülen çalışma-
lara 2012 yılında, yıpranan 
gazetelerin elden geçirilerek 
restore edilmesiyle başlanır-
ken 2016 yılından itibaren 
sayfaların dijital ortama ak-
tarımı gerçekleştirildi. 1928 
ile 1948 yılları arasındaki 
gazeteleri içeren projede 55 
gazeteden 32'sinin dijitale 
aktarımı tamamlandı. Kalan 
23 gazete için çalışmalar 
sürüyor. Proje, telif hakları 
çerçevesinde de ilerleyen 
yılları kapsayacak şekilde 
devam edecek. 
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15 ŞUBAT

Karadeniz 
6. Kitap Fuarı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Ya-
pım A.Ş'nin organize ettiği 
"Karadeniz 6. Kitap Fuarı" 
15-23 Şubat tarihlerinde 
Samsun'da gerçekleştirildi. 
TÜYAP Fuar ve Kongre Mer-
kezi'nin ev sahipliği yaptığı 
fuara 250'den fazla yayınevi 
ve sivil toplum kuruluşu 
katılırken fuar kapsamında 
çeşitli panel, söyleşi ve atöl-
yelerden oluşan 70 kültür 
sanat etkinliği gerçekleşti-
rildi. Çevre illerden de ilgi 
gören Karadeniz Kitap Fua-
rı'nı 207 bin 441 kitapsever 
ziyaret etti.

Kaçırılan Tarihİ 
Eserler Geri Alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, önceki yıllarda yurt dışına 
kaçırılan iki kültür varlığını Türkiye'ye getirdi. Isparta 
kökenli Sidamara tipi lahit ile MÖ 3000-2000'e tarihlenen 
Anadolu kökenli iki boğalı kağnı heykeli Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. İngiltere'deki 
Bonham's Müzayede Evi'nde, benzerleri Şanlıurfa Müzesi 
koleksiyonunda yer alan iki boğa tarafından çekilen kağnı 
heykelinin satışa çıkarıldığının tespiti üzerine Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'ne 
aracılığıyla eserin satışının durdurulması istendi ve eserin 
sahibiyle temasa geçildi. Kişi, eser üzerindeki mülkiyet 
hakkından vazgeçti ve eserin Türkiye'ye iadesi kabul edildi.

15 ŞUBAT

Sağlıklı olmanın anlamı hatta  bir erdeme dönüşmesi 
üzerine çeşitli yorumlar yapılır uzun zamandır. Sağlıklı 
yaşam sendromunun bir ideolojiye dönüştüğünü öne süren 
düşünürlerin varlığı da yadsınamaz. Lacivert dergisi  65. 
sayısında modern tıp olgusunu bütün boyutlarıyla mercek 
altına aldı.

Modern Tıp 
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Sunuculuğunu Bünyamin Yılmaz'ın üstlendiği, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde icra 
edilen "Konuşmalar" söyleşisinin şubat ayı konuğu Nabi Avcı'ydı. Ülkemizin hem kültür 
sanat hem de siyaset ikliminde kalıcı imzalar bırakmış olan Nabi Avcı'yla ekseriyetle Enfor-
matik Cehalet kitabı ve düşüncesi etrafında bir sohbet gerçekleştirildi. 

Enformatik Cehalet'in yazıldığı dönemde henüz internetin olmadığını, bugün bilgiye 
erişim imkânlarının gelişmesi ile beraber cehaletin de kendi içinde geliştiğini ifade eden 
Nabi Avcı:

"Bu kitabın yazıldığı tarihlerde internet yoktu Türkiye'de. Henüz çok kanallı televizyon-
lar yoktu. Sadece siyah beyaz bir yayın vardı. Sosyal medya diye bir şey yoktu. 'Zır cehalet' 
aşaması bütün bunlarla birlikte gelen bir şey olduğu için bu kitapta sadece cehalet kısmı 
var. Zaman zaman yeni baskı için yapılan gözden geçirmelerde zır cehalete atıflar var tabi." 
ifadelerini kullandı.

Günümüzün şartları ile birlikte, zır cehalet ismini verdiği ve bilmemekle değil, (sözde) 
bilmekle kazanılan yeni cehalet tipinin tehlikelerine işaret eden Nabi Avcı, düşüncesini şu 
sözlerle açıkladı:

"Cehalet bile artık aranabilir bir şey. Çünkü cehalet en azından neyin bilinmediğinin 
bilinebileceği bir şeydir. Yani cehalet ölçülebilir, onu telafi etmenin yolu vardır. Bir konuda 
cahildir insan, kendisinin bile 'Ben o konuda cahilim.' demesi mümkündür ve dolayısıyla 
giderilebilir, telafi edilebilir bir şeydir. Ama eğer zır cehaletin mekanizmaları bizim zihin 
dünyamızı ele geçirmişse artık orada yapacak çok şey olduğunu düşünmüyorum."

Dinleyiciler tarafından yoğun ilgi ile takip edilen söyleşinin sonunda Nabi Avcı kitapla-
rını imzaladı.

YENİ CEHALETİN 
TEHLİKELERİ

17 ŞUBAT
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Şehir ve Edebiyat 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şiir Derneğinin iş birliğiyle 
düzenlenen Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festi-
vali'nin 12.si gerçekleştirildi. Tophane-i Amire Kültür ve 
Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başlayan 
festivalde divan şiirlerinin tablolara yansıdığı "Bercesteler" 
isimli sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Festivale 
katılan şairlerden Marianne Larsen, Azita Ghahreman, 
Najwan Darvish, Ömer Erdem, Paul-Henri Campbell ve 
Yaprak Öz'ün kendi şiirlerini okudukları gece; udda Bilen 
Işıktaş, kemençede Nağme Yarkın, kanunda Serkan Halili ve 
viyolonselde Volkan Ertem'in sahne aldığı "Türk Müziği'n-
de Saz Eserleri" konseriyle sona erdi. Onursal başkanlığını 
kuruluşundan beri Doğan Hızlan'ın üstlendiği festivale 10'u 
yurt dışından, 10'u da Türkiye'den olmak üzere toplam 20 
şair ve yazar katıldı. Hem "Divan Edebiyatı" hem de "Şehir 
ve Edebiyat" temasını öne çıkaran festival programında 
konferans, şiir okuması ve şiir hatları vapuru gibi etkinlik-
lere yer verildi.

18 ŞUBAT

ESKİ EVLER 
VE SOKAKLAR
Yıllar boyunca İstanbul ve 
Anadolu'nun tarihî evlerini, 
zamanın ve moderniz-
min karşısındaki varoluş 
mücadelelerinde yalnız 
bırakmayarak tuvallerde 
ölümsüz hâle getirme gay-
retinde olan Mimar Tezcan 
Sağlam'ın eserleri, "Eski 
Evler ve Sokaklar" ismiyle 
Zeytinburnu Kültür ve Sa-
nat Merkezinde sergilendi.
Estetiğe, mimarlık mesleği-
nin kattığı tekniği de ekle-
yen Tezcan Sağlam, fırçasını 
bir kalem gibi kullanarak 
eserlerini âdeta görsel ger-
çek tekniği ile estetik birer 
mimari döküman olacak 
nitelikte sunuyor.

18 ŞUBAT
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15 ŞUBAT
Bağlama sanatçısı Selçuk Murat Kızı-
lateş, çellist Murat Süngü ve gitarist 
Şeyhmus Fidan "Şems Trio" isimli bir 
dinleti gerçekleştirdi.

18 ŞUBAT
İstanbul Devlet Modern Folk Müzik 
Topluluğu bir konser verdi.

19 ŞUBAT
Ekrem Demirli, Tasavvuf ve Şiir semi-
nerinde,  Niyazi Mısrî şiiri üzerinden 
tasavvufta kapı kavramını ele aldı.

Kapan 'a 
Nepal'den Ödül
Seyid Çolak'ın yönetmenliğini yaptığı Kapan filmi, Ulusla-
rarası Nepal Film Festivali'nin uluslararası kategorisinde, 
"En İyi Film Ödülü"ne layık görüldü. Nepal'in Katmandu 
şehrinde düzenlenen 3. Nepal Uluslararası Film Festivali 
jürisi, "izleyicilerin insani duyarlılığını kamçılayan ve bunu 
şiirsel bir sinematografiyle sunan güçlü bir yapım" olması 
nedeniyle Kapan'ı ödüllendirdiklerini açıkladı. Festival-
deki tek Türk yapımı olan Kapan, dünya prömiyerini 41. 
Uluslararası Moskova Film Festivali'nde yapmış; Almanya, 
İsveç, Belarus, İspanya, Hindistan, Bulgaristan, Rusya ve 
İrlanda'nın da aralarında olduğu ülkelerde gösterilirken 
yurt içinde ve dışında katıldığı birçok festivalden ödülle 
dönmüştü. 

19 ŞUBAT

18 ŞUBAT

Özgürlük ve Direnişin 
Sembol İsmi Malcolm X

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, ABD'de 
ırkçılığa karşı mücadelenin sembol isimlerden Malcolm 
X'in kızı İlyasa Şahbaz'ın konuşmacı olarak ağırlandığı 
"Malcom X ve Onun Dünyası" ve "Malcolm X ve onun Ame-
rikan İslâmına Etkileri" konulu konferanslar düzenlendi. 
Malcom X'in gençlik yıllarını anlatan bir de kitabı olan 
Şahbaz, babasının günlüğünü okuduğunu ve onu daha iyi 
anladığını dile getirirken Amerika'da o dönem Afro-Ameri-
kan halklara yapılan haksızlıkların olduğunu, Malcom X'in 
vicdanı öne çıkararak herkese ilham verdiğini söyledi. Ba-
basının hareketinin, sadece Amerikalılar tarafından değil, 
dünya toplumları tarafından takdir edildiğini ifade ettiği 
konuşmasında Şahbaz; Malcom X'in herkes için mücadele 
ettiğinin altını çizdi. Babasının  güçlü, tutku, merhametli 
ve samimi olduğunu, kendini insanların refahına adadığını 
söyledi.
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Millet Kütüphanesi 
Açıldı

Kuruluş çalışmalarına 
2015'te başlanan Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi 
bünyesinde yer alan Millet 
Kütüphanesi, düzenlenen 
törenle kapılarını açtı. 
Törende konuşan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, kütüphanenin 
4 milyondan fazla basılı 
esere ev sahipliği yaptığını 

20 ŞUBAT
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belirtirken hedeflerinin bu 
sayıyı 5 milyona çıkarmak 
olduğunu söyledi. Kuruluş 
aşamasında Türkiye'nin 
önde gelen kültür insanları, 
sahaflar, kütüphane yöneti-
cileri, sivil toplum kuruluş-
ları, dezavantajlı gruplar ve 
aileleriyle yapılan çalıştaylar 
sonucu şekillenen kütüp-
hane Türkiye'nin en büyük 

kütüphanesi olmakla birlik-
te, ilerleyen zamanlarda da 
hem koleksiyon hem de hiz-
metleri açısından dünyanın 
sayılı kütüphaneleri arasına 
girecek. Basılı kaynakların 
yanı sıra elektronik kaynak 
aboneliklerine de başlanan 
kütüphanede, erişilebilen 
550 bin e-kitap, 120 milyon 
makale ve rapor bulunuyor. 
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Medeniyet Hafızamıza
Anlamlı Bir Katkı
Murat Özer

   
   

   
 y
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u

m

125 BİN METREKARELİK ALANA YAYILMIŞ, 4 MİLYON BASILI ESER, 120 MİLYON MAKALE VE 550 BİN 
E-KİTABIN BULUNDUĞU CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ; CUMHURİYET TARİHİMİZİN 
EN ANLAMLI YAPITLARINDAN BİRİSİ.

İnsanoğlunun kendi bilgi 
birikimini gelecek kuşak-

lara aktarmak ve üzerinde 
müphemlik barındırmayacak 
sahici ve kalıcı bir iletişim 
kurmak için ürettiği yazının 
tarihi beş bin yılı geçiyor. 
Mezopotamya'da çivi ve 
Mısır'da hiyeroglif yazıları-
nın ortaya çıkması, insanlık 
tarihinin bir medeniyet inşa 
etme sürecinde en başat rolü 
üstlendi şüphesiz.

Fırat ve Dicle nehirlerinin 
etrafında gelişen bu mümbit 
arazi ve geniş havza, sadece 
toplumsal düzenin ve sosyal 
müesseselerin teşekkülüne 
ev sahipliği yapmadı. Aynı 
zamanda kültürel gelişimin 
de merkezi oldu. 

Bu yönüyle üzerinde 
yaşadığımız bu topraklar, 
bilginin üretimi ve muhafa-
zasının, insanlık tarihinde 
nasıl bir seyir izlediğinin en 
kıymetli şahididir. Kitapla 
inşa edilen bu medeniyetin 
merkezinde yer alan Me-
zopotamya, doğal olarak 
kütüphanelerin de ilk çıkış 
noktası olacaktı.

İlk Kütüphaneler 
ve Coğrafyamız

Dünyanın ilk kütüpha-
nesi, 2685 yıl önce bugünkü 
Irak'ın Ninova şehrinde 
kurulmuştu. Anadolu'nun 
yazıyla tanışmasını sağla-
yan Asurluların kurduğu bu 
kütüphane asırlar boyunca 
ilmin neden muhafaza edil-
mesi gerektiğine varlığıyla 
yanıt verdi. Bugün bu antik 
yerleşimin yanında Musul 
şehri yükseliyor. 

Ninova Kütüphanesi'nden 
üç asır sonra uygarlığın bir 
başka merkezi olan Nil kıyı-
sında inşa edilen İskenderiye 
Kütüphanesi'nde 150 bin el 
yazması eserin bulunduğu 
biliniyor. Ptolemaios Hane-
danı döneminde Mısır'da 
kurulan bu kütüphane ne 
yazık ki bağnazlar tarafın-
dan yakıldı, tıpkı Bağdat'ı 
işgal eden Moğolların paha 
biçilmez kültürel varlığımızı 
imha ettiği gibi.

Dünya ilim mirasına 
katkı sunan, bugün hâlâ 
kullanmakta olduğumuz 
teknik usulde inşa edilmiş ilk 
kütüphanemizin banisi, ilmi 
himaye etmek konusunda 
titizlik gösteren bir kadındı. 
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İslâm medeniyetinin inşasın-
da Karaviyyun Medresesi'nin 
bir parçası olarak 859 yılında 
Fatıma el Fihriya Hanım ta-
rafından Fas'ta kurulan bu 
kütüphaneden İbn Haldun 
ve İbn Rüşd gibi âlimlerin 
istifade ettiğini biliyoruz.

Hem Selçuklu hem de 
Osmanlı devirlerinde külliye-
lerin bir parçası olarak inşa 
ettiğimiz medreselerimiz 
müstakil kütüphanelere sa-
hiplerdi. Nizamülmülk tara-
fından 11. yüzyılda başlatılan 
geniş çaplı medrese progra-
mının bir tezahürü olarak 
henüz Osmanlı'nın erken 
dönemlerinde, Anadolu bir 
kütüphaneler çağını yaşa-
mıştı. Edirne'de 1435 yılında 
inşa edilen İkinci Murad 
Darülhadisi ve 1440 yılında 
Bursa Umurbey Camii'nde 
kurulmuş kütüphaneler, vak-
fiyeleri günümüze ulaşmış ilk 
örneklerimiz olarak devleti-
mizin kitapla kurduğu güçlü 
ilişkinin kanıtlarıdır.

Osmanlı'nın modern 
anlamdaki ilk kütüphane-
si Beyazıt Külliyesi'nin bir 
parçasının dönüştürülme-
siyle oluşmuştu. Cumhuriyet 
sonrasında ise Yıldız Sara-
yı'ndaki koleksiyon İstanbul 
Üniversitesi'ne taşınarak 550 
yıllık geçmişi olan bir eğitim 
kurumunun güçlenmesi 
istenmişti. 

Bilgiyi aktarmak ve mu-
hafaza etmenin en az bilgiyi 
üretmek kadar değerli oldu-
ğunu biliyoruz. Bugün sosyal 
ve ekonomik bakımdan öne 
çıkan pek çok ülkede kütüp-
haneler, o ülkelerin sadece 
bilimsel varlığının güçlü 
bir göstergesi olarak değil 
bünyelerinde barındırdıkları 
hazineleriyle aynı zamanda 

birer itibar yapısı olarak 
yükseliyorlar. 

ABD Kongre Kütüphane-
si'nin 70 milyonu el yazması, 
164 milyon esere ev sahipliği 
yaptığı dikkate alınırsa eko-
nomik ve askerî gücün tek 
başına yeterli olmadığı, bu 
gücü tahkim eden en önemli 
unsurun şüphesiz ilmi mira-
sın insanlığın hizmetine su-
nulması olduğu görülecektir.

Hepimizin yakından 
bildiği ve Osmanlı'dan 
Cumhuriyet'e modern kü-
tüphaneciliğin banilerinden 
Ali Emiri Efendi, okumaya 
yazılmış bir mektup gibi de 
görebileceğimiz Kitap Gazeli 
şiirinde kitapları "mucizeli 
dürbün"  diye anar. Geçmişte 
bu dünyada her alanda olup 
biteni yansıtan medeniyetler, 
bilgi birikimlerini oluşturan 
yazılı ve görsel unsurlarını 
nesilden nesile ancak kütüp-
haneler sayesinde aktarabil-
miştir. Mesela sadece İslâmî 
ilimlerin değil dünya bilimler 
tarihinin yeniden yazılmasını 
sağlayan çığır açıcı eseriy-
le tanınan rahmetli Fuat 
Sezgin, ilimde derinleşmesini 
sağlayan en önemli eserleri 
Süleymaniye Kütüphanesi'n-
deki yazma koleksiyonunda 
bulduğunu çeşitli vesilelerle 
ifade etmiştir. 

Sadece bu örnek bile kül-
türel atılımın olmazsa olmaz 
unsurlarının başında kitap-
larla dolu yaşayan kütüpha-
nelerin geldiğini ispatlamaya 
yeter de artar bile. Çünkü 
ancak bu mekânlar sayesin-
de nitelikli okuma kültürü 
kazanılır, müşterek kültür ve 
bilgi birikimi sonraki nesille-
re hakkıyla ulaştırılabilir. Bir 
okurun yaşadığı o çok özel 
tecrübeleri harika bir şekilde 

anlatan Aliya İzzetbegoviç'in 
sorduğu gibi kim olduğunu, 
nereden geldiğini bilmeyen 
bir millet, nereye gidece-
ğini ve ne için çabaladığını 
bilebilir mi? Ayrıca okuma 
kültürü kazanan bireylerin 
daha nitelikli, duyarlı ve 
yaratıcı olacağını söylemeye 
gerek yok.

Bizim tarihî mirasımızın 
bir kısmı Cumhurbaşkan-
lığı Millet Kütüphanesi ile 
milletimizle buluştu. Kü-
tüphanenin 20 Şubat'taki 
açılış merasimini, Özbekis-
tan Devlet Başkanı Şevket 
Mirziyoyev ile birlikte yapan 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, böylece 
Türk medeniyetinin ilimde 
bir zamanlar başkenti olan 
Semerkand ve Buhara'nın 
ruhunun da bu kütüphaneye 
taşınmasını sağlamış oldu. 
Konuk Cumhurbaşkanı Mir-
ziyoyev'in Türk dünyası için 
de büyük önem taşıyan bu 
abidevi kütüphaneye hediye 
olarak 350 eseri getirmesi 
güçlü bir sembolik anlam 
taşıyor.

Milletin Evinde 
İlim Bahçesi

Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın ifade-
siyle "milletin evi" olması için 
inşa edilmiş Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi'nde artık âdeta 
bir zafer anıtı gibi yükselen 
bir kütüphaneye sahibiz. 
125 bin metrekarelik alana 
yayılmış, 4 milyon basılı 
eser, 120 milyon makale ve 
550 bin e-kitabın bulundu-
ğu Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi, Cumhuriyet 
tarihimizin en anlamlı yapıt-
larından birisi.
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Sadece bünyesinde topla-
dığı eserleriyle değil, Külli-
ye'nin mimari programının 
benzersiz bir parçası olarak 
da göz dolduruyor. Olağa-
nüstü bir incelik ve ustalıkla 
inşa edilen bu yapı, Millet 
Camii, Kongre Merkezi ve 
Sergi Salonu gibi diğer sosyal 
yapılar ile gerçek anlamda bir 
külliye vasfının 21. yüzyılda 
nasıl olması gerektiğini de 
ortaya koymaktadır. 

Her ziyaretçi kütüp-
hanede biricik bir tecrübe 
yaşar, hiçbir benzerinde 
tıpatıp tekrarlanamayacak 
bir yaşantı dilimi yaratır ama 
biz yine de intibalarımızı 
kaydedelim: Plan şeması-
nın merkezine yerleştirilen 
abidevi kubbesiyle Millet 
Kütüphanesi geleneksel Os-
manlı mimarlığından ilham 
alınarak modern mimarlık ve 
mühendislik prensipleri üze-
rine inşa edildi. Merkezdeki 
okuma salonunu çevreleyen 
geniş sütunlar, sadece taşıyıcı 
nitelikleriyle değil kubbeye 
ulaşan tezyini programıyla 
da göz dolduruyor.

Mavi gök kubbeyi çağrış-
tıran bu üst yapının kubbe 
eteklerinde Kur'an-ı Kerim'in 
Alak Suresi 4. ayeti olan "O 
kalemle yazmayı öğretendir. 
İnsana bilmediğini öğreten-
dir." ilahi kelamı, okuyucula-
ra bilginin değişmez ve muh-
kem kaynağını hatırlatıyor. 
Yapının ikinci katına özenle 
yerleştirilen konferans salo-
nu ve geniş bir alana yayılmış 
Selçuklu Sergi Salonu'yla 
kütüphane, kitapla bilginin 
görsel ve işitsel ilişkisini de 
buluşturmayı başarıyor.

Özel ve genel koleksi-
yonları yanında Cumhurbaş-
kanlığı Kütüphanesi, Türki-

ye'deki eğitim süreçlerinin 
daha nitelikli hâle gelmesine 
de katkı sunacak bir içeriğe 
sahip. Kitaplarla, dergilerle 
ve diğer unsurlarla sürekli 
zenginleştirilmekte olan kü-
tüphanede çocuklara da özel 
bir bölüm ayrılmış olması 
hayli önemli. Zira bu bölüm 
onların nitelikli etkinlik 
ve yöntemlerle edebiyatın, 
tarihin ve bilimin kısacası 
okumanın büyülü dünyasıyla 
tanıştıracak özelliktedir. 

Mehmet Şevket Eygi, 
Abdülbaki Gölpınarlı, Prof. 
Dr. İlber Ortaylı, Cinuçen 
Tanrıkorur, Kamil Dürüst, 
Şerif Onaran, Muhsin Mete, 
Ahmet Günel Elgin, Hasan 
Celal Güzel, okuyarak kendi 
"fildişi kulesi"ne çekilen Ce-
mil Meriç, Hasan Doğan ve 
Prof. Dr. Abdurrahman Gü-
zel gibi kitapları can yoldaşı 
kabul eden pek çok mümtaz 
şahsın kişisel kütüphane-
leri de böylece tek bir çatı 
altında toplandı. Denilebilir 
ki, Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi, gerek mimari 
tasarımı gerek içeriği bakı-
mından güçlü yarınlarımızı 
şekillendirecek nesillerimize 
gerçek okurluğun ve yazılı 
kültürün millet hayatındaki 
değerini daha şimdiden fark 
ettirmektedir.

Hiç şüphesiz kültür ve 
sanat alanında Türkiye'nin 
hak ettiği yere gelmesini 
sağlamanın yolu okuma kül-
türü ediniminden geçmek-
tedir. Bu ise kütüphanelerin 
geliştirilmesiyle doğrudan 
bağlantılıdır. Alternatif 
okuma seçenekleri sunan 
Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi, bu bağlamda 
her geçen gün bir adım daha 
öne çıkıyor. Zengin hayalle-

riyle geleceği şekillendirecek 
kuracak gençlerin birbirleriy-
le, sorumlu oldukları çevrey-
le, medeniyetimizin izleriyle 
ve bugünle güçlü bağlar 
kurmaları kütüphanelerle 
sağlanabilir. Çünkü kütüp-
haneler, insanın geçmişiyle 
geleceğiyle dünyayı tanıma-
sını ve ufkunu geliştirmesini 
sağlayan şuur köprüleri inşa 
etmektedir.  

Müdavimlerini kitapları 
ve okuma yazma eylemini 
yeniden düşündüren Cum-
hurbaşkanlığı Millet Kü-
tüphanesi, bütün çağların 
önemli isimleri ve eserleriyle 
buluşturan kütüphanelerin 
medeniyetimizde oynadığı 
kritik rolün sürükleyici hikâ-
yesine başka bir açıdan bak-
mayı sağlamaktadır. Bazen 
bir meseleyi özümsemek için 
kendimizi şiirin dünyasına 
bırakmak gerekir. Bu yazıyı 
da olağanüstü geniş ufkuyla 
ve birikimiyle hepimizi ay-
dınlatan Ali Emiri Efendi'nin 
bir beytiyle bağlayalım: 

Âlemin mazideki ahval-i 
gûnâgûnunu
Keşf için muciz-nüma bir 
dûrbinimdir kitap
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Sanat galerilerindeki plastik ve görsel sanatlara ilişkin 
üretimlerin yanı sıra antikacıların da nadide eserlerle 
yer aldığı İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF) İstanbul 
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fuara, yerli ve yabancı 
sanatçılara ait resim, heykel, baskı ve fotoğraf gibi sanatsal 
eserlerden oluşan seçkileriyle çok sayıda ulusal ve ulusla-
rarası galeri katıldı. Fuarın sanat kısmında farklı türlerde 
yüzlerce eser yer alırken antika bölümünde de Osmanlı 
döneminden kalan saat, el yazması kitap, emaye, tabela, 
çini, biblo, halı, avize, sancak, vazo ve tepsi gibi nadide 
parçalar dikkati çekti. Fuarda yaklaşık 200 yıllık "Osmanlı 
Dersaadet Haliç Yapımı Bağa Saat", bronz üzeri altın kapla-
ması, 2. Abdülhamid Han'ın baskı şeklinde tuğrası, Osmanlı 
arması ve sülüs hatla yazılı "Saatin efhamı taattir, saatin 
encamı saadettir" ifadesi bulunan dev masa saati gibi eşsiz 
antikaların yanı sıra Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, 
Süleyman Saim Tekcan, İmdat Avcı, David Davidyan, Eti 
Behar ve Yücel Kale'nin de arasında bulunduğu sanatçıların 
eserleri yer aldı. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 10 metre geniş-
liği ve 3 metre yüksekliğiyle 1 milyon dolar paha biçilen ve 9 
parçadan oluşan 1956 tarihli dev yağlı boya çalışması fuarın 
en dikkat çeken eserleri oldu.

20 ŞUBAT

İstanbul Sanat ve 
Antika Fuarı

21 ŞUBAT
Devlet Tiyatroları Karmakarışık 
isimli oyununu sahneledi.

22 ŞUBAT
Prof. Dr. İsmail Coşkun'un, çağdaş 
Türkiye'yi şekillendiren olayların, hatı-
rat ve biyografilerle birlikte konuşul-
duğu Tarih ve Edebiyat Okumaları 
semineri gerçekleştirildi.

22 ŞUBAT
Hanende İbrahim Karaoğlu, neyzen 
Rıfat Varol ve kanun sanatçısı Abdül-
kerim Dursun "Güldeste-i Evliya" 
isimli bir dinleti gerçekleştirdi.
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22 ŞUBAT

Türk Piyano 
Virtüözleri Berlin'de

Berlin Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle müzik tarihi-
nin en önemli bestecileri arasında sayılan Ludwig van Beet-
hoven'ın doğumunun 250. yıl dönümü anısına konser veril-
di. Berlin Filarmoni Orkestrası'nın Oda Müziği Salonu'nda 
müzikseverle buluşan konserde, Türkiye'nin başarılı piyano 
virtüözleri Beethoven'ın çok bilinmeyen eserlerini yeniden 
icra etti. "Sonatların Ötesinde" (Jenseits der Sonaten) adlı 
konserde, Türkiye'nin değerli piyano virtüözleri Muhiddin 
Dürrüoğlu, Emre Elivar, Salih Can Gevrek, Kandemir Bas-
macıoğlu ve Yunus Tuncalı Beethoven'ın birbirinden güzel 
eserlerini seslendirdiler. 

24 ŞUBAT

Talat Sait Halman 
Çeviri Ödülü 
Sahiplerini Buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) tarafından verilen 
"Talat Sait Halman Çeviri 
Ödülü", Ebru Erbaş ve Kamil 
Kayhan Yükseler arasında 
paylaştırıldı. Türkiye'nin ilk 
Kültür Bakanı ve 2008-2014 
arasında İKSV Mütevelli-
ler Kurulu Başkanı olarak 
görev yapan, 2014 yılında 
yaşamını yitiren Talat Sait 
Halman anısına verilen ödül 
nitelikli edebiyat çevirilerini 
desteklemek amacıyla beş 
yıldır veriliyor. Doğan Hız-
lan başkanlığında, yazar ve 
çevirmen Sevin Okyay, Ayşe 
Sarısayın, Yiğit Bener ve 
Kaya Genç'ten oluşan seçici 
kurulun değerlendirmesi 
sonucu Talat Sait Halman 
Çeviri Ödülü'ne bu defa 
Mathias Énard'ın Pusula 
kitabını çeviren Ebru Erbaş 
ve Leonid Andreyev'in Kızıl 
Kahkaha adlı eserini çeviren 
Kamil Kayhan Yükseler layık 
görüldü.

25 ŞUBAT
Ali Ayçil, Şiirle Gelenler seminerinde, 
"Şairin Portresi: Turgut Uyar" konu-
sunu işledi.

27 ŞUBAT
100 Yüze İmza ve Söyleşi programın-
da Samed Karagöz, "İsmet Özel ve 
Partizan" kitabı vesilesiyle Hüseyin 
Etil'i konuk etti.
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Mimesis ve Çeviri Sorunları
Barış Özkul
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YAZARIN TERCİHİ NE OLURSA OLSUN, ÇEVİRİ SONUÇTA BİR ESERİN O DİLİ BİLMEYENLER İÇİN 
ERİŞİLEBİLİR OLMASI AMACIYLA YAPILDIĞINA GÖRE BÖYLE BİR BAHANEYE SIĞINMAK BANA 
MAKUL GELMİYOR. ÜSTELİK MİMESİS'İN AYNI ZAMANDA BİR KARŞILAŞTIRMALI ÜSLUP TARİHİ OL-
DUĞU DÜŞÜNÜLÜRSE BU KOŞULLARDA TÜRKİYELİ OKURUN GEÇ ANTİK DÖNEMİN ÜSLUBUNU 
ANLAYABİLMEK İÇİN LATİNCE VEYA ESKİ YUNANCA ÖĞRENMESİ GEREKİYOR – OYSA ÇEVİRİ FAA-
LİYETİ TAM DA BU TÜR ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAK AMACIYLA ORTAYA ÇIKMAMIŞ MIDIR?

Erich Auerbach'ın Mime-
sis: Batı Edebiyatında 

Gerçekliğin Tasviri adlı kitabı 
geçen yıl (çev. Herdem Be-
len-Hüseyin Ertürk, İthaki, 
Yayınları, İstanbul, 2019) 
Türkçeye çevrilen önemli ki-
taplardan birisi.  Mimesis'in 
çağdaş edebiyat tarihindeki 
çığır açıcı konumu ve İkinci 
Dünya Savaşı sonrası giderek 
rağbet gören karşılaştırmalı 
edebiyat araştırmalarına 
öncülük etmesi dışında 
Türkiye'deki okuru doğrudan 
ilgilendiren bir özelliği de 
İstanbul'da yazılmış olması. 
Auerbach, Nazilerden kaçıp 
yerleştiği İstanbul'da kale-
me aldığı bu eseri o yıllarda 
Türkiye'deki kütüphane ve 
kaynak yetersizliğinden ötü-
rü büyük ölçüde hafızasına 
dayanarak yazdığını anlat-
mıştır. Kader Konuk (Do-
ğu-Batı Mimesis: Auerbach 
Türkiye'de, Metis Yayınları, 
İstanbul, 2010) yazarın bu 
iddiasını abartılı bulsa da 
kitabın sık sık izlenimlere ve 
çağrışımlara bel bağlayan bir 
denemeci üslubuyla yazıl-
ması Auerbach'ın "tez"ini 
güçlendirmektedir.

Mimesis'te Odysseus'dan 

Proust'a binlerce yıllık bir 
zaman dilimini ele alan 
Auerbach; Batı edebiyatında 
gerçekliğin temsilini, üs-
lupların ayrışmasını, türler 
arasındaki sınırların ortaya 
çıkışını farklı dillerde ya-
zılmış onlarca eser ışığında 
inceler. Eskilerin "mütebah-
hir" dedikleri türden, geniş 
vukuflu bir araştırmacı olan 
Auerbach, anadili Almanca 
dışında altı yedi dil bildiği 
gibi bu dillerde yazılmış eser-
leri bir karşılaştırmalı edebi-
yat incelemesi için seferber 
edebilmiştir. Mimesis'in çe-
virisi açısından bunun büyük 
bir zorluk olduğu kesindir. 
Bu değinide öncelikle Türkçe 
çeviride söz konusu zorluğun 
oluşturduğu sorunlara işaret 
edeceğim.

Mimesis'in ilk iki yüz 
sayfasında Batı edebiyatın-
da gerçekliğin esasen Yeni 
Ahit'le başladığı ileri sürü-
lürken klasik döneme özgü 
anlatı üslubunun retorik 
süsünün, zaman ve mekân 
dışılığının ilkin İsa'nın hikâ-
yesiyle son bulduğundan söz 
edilir: 

İsa bir kahraman ve kral 
olarak değil en alt toplumsal 
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basamaktan biri olarak or-
taya çıkmıştır; ilk çömezleri 
bir balıkçı ve zanaatkârdır; 
yaşam alanı Filistin'deki kü-
çük bir topluluğun gündelik 
ortamıdır; diyalogları tahsil-
darlar, fahişeler, yoksullar ve 
çocuklarladır. (s. 90)

 Auerbach, anlatı tari-
hindeki bu dönüm noktasını 
geç Antik döneme özgü 
retorik sanatının debdebeli 
ve gerçekdışı tasvirlerinden 
örnekler sunarak tanımlar. 
Sözcük seçiminde üslubun 
en uç noktalarına çıkılıp 
fiyakalı sıfatlar ve mecazlar 
kullanılmıştır: "Ardentes 
gemmae"ye karşı "egentium 
ventres", "lanarum vestimen-
ta quibus repellatur frigus", 
"vestes sericae" ya da "quibus 
nudetur ambitio". (s. 83) Yeni 
Ahit üslubundaki tevazu (hu-
milio) ile geç Antik dönemin 
üslubundaki gösterişli yüce-
lik (sublimo) arasındaki farkı 
örnekleyen bu söyleyişlerden 
Mimesis'in ilk iki yüz sayfa-
sında bol miktarda mevcut 
ve eserin Türkçesinde bunlar 
çevrilmeden bırakılmış. Ya-
yınevi ana metinde Türkçesi 
yer almayan bu söyleyişleri 
dipnot veya sonnotla açıkla-
ma gereği duymamış. Bunun 
yerine iç kapakta şöyle bir 
açıklama yapılmış: 

"... yazarın tercihi gö-
zetilerek, kaynak dillerdeki 
(çevrilmemiş) alıntılar ko-
runmuş, elimizdeki baskıda 
renkli verilmiştir."

Yazarın tercihi ne olursa 
olsun, çeviri sonuçta bir 
eserin o dili bilmeyenler için 
erişilebilir olması amacıyla 
yapıldığına göre böyle bir ba-
haneye sığınmak bana makul 
gelmiyor. Üstelik Mimesis'in 
aynı zamanda bir karşılaştır-

malı üslup tarihi olduğu dü-
şünülürse bu koşullarda Türk 
okurun geç Antik dönemin 
üslubunu anlayabilmek için 
Latince veya Eski Yunanca 
öğrenmesi gerekiyor – oysa 
çeviri faaliyeti tam da bu tür 
engelleri ortadan kaldırmak 
amacıyla ortaya çıkmamış 
mıdır?

Mimesis'in bir başka 
önemli tezi Antik dönem 
üslubundan İsevi üsluba 
geçişin ardından iyiden iyiye 
belirginleşen üsluplar ay-
rışmasının zamanla fiziksel, 
kozmolojik, etik, tarihsel-si-
yasal özellikler kazandığı 
(modern zamanların gerçek-
lik anlayışı bu özelliklerin 
dallanıp budaklanmasıyla 
gelişmiştir) ve Dante'nin İla-
hi Komedyası'nın bir yüzüyle 
geçmişe (İsevi üsluba) öbür 
yüzüyle geleceğe (modern 
gerçekçi üsluba) dönük 
olmasıyla bu evrimde önemli 
bir aşamayı temsil ettiği 
yönündedir. Tarih ve efsane, 
trajedi ve komedi, insan ve 
doğa, geçmiş ve güncel za-
man Dante'de iç içe geçmiş-
tir. Auerbach bu tezini İlahi 
Komedya'dan ve Dante'nin 
çağdaşı kimi yazarlardan 
örneklerle pekiştirir: "Uzun, 
yalvaran, anılarla ve serzeniş-
lerle dolu ısrarı 28. mısradaki 
sözlerle taçlanır: Dimmi se 
i Romagnuoli han pace o 
guerra!" (s. 222) "vulgare, 
illustre, cardinale, aulicum 
et curiale" (s. 215). "Il poema 
sacro, al quale ha posto 
mano e cielo e terra" (s. 
215). Mimesis'in Türkçesin-
de bu kısımlar çevrilmeden 
bırakılmış ve çevrilmeyen 
yerler bazı sayfalarda birkaç 
paragraf tutuyor. 

Mimesis gibi bir eseri 

Mimesis, alabildiğine 
öznel ve izlenimsel bir 
çalışma olmakla birlikte 
Auerbach'ın Faustvari 
bilme, anlatma; eserler, 
yazarlar, çağlar arasın-
da dolaşma arzusu ve 
kabiliyeti onu benzer-
siz kılıyor. Bir çağrışım 
Auerbach'ı Proust'tan 
alıp Homeros'a götü-
rebiliyor; Yeni Ahit'teki 
bir anekdotu Fielding'in 
Tom Jones'una, Don 
Kişot'taki bir sahneyi 
Rabelais'nin müstehcen 
diline hamledebiliyor.
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çevirmek kuşkusuz olduk-
ça zorlu ve cesur bir uğraş, 
bunu göğüsleyebildikleri 
için çevirmenleri ve yayı-
nevini tebrik etmek lazım. 
Ancak çevrilmeden bırakılan 
kısımların fazlalığına bakın-
ca, Mimesis'in hâlâ tam ve 
yetkin bir şekilde Türk okura 
ulaşmadığı söylenebilir. Bu 
da ülkemizdeki yayıncılık ve 
çeviri faaliyetiyle ilgili soru 
işaretleri yaratıyor.

Edebiyat Tarihinde 
Dönüm Noktası

Auerbach; Mimesis'le 
edebiyat tarihçiliğinde bir 
dönemi kapatırken bir başka-
sını açmıştır. Homeros'tan 
Proust'a Batı edebiyatının 
binlerce yılını, bir yığın tür 
ve üslupla birlikte tek eserde 
incelemek ancak 1820-1945 
arasında mümkün olabilir-
di. Goethe'nin weltlitera-
tur (dünya edebiyatı) mefhu-
mu ve Doğu-Batı Divanı'yla 
açtığı çığır 20. yüzyıl başında 
Auerbach gibi "mütebahhir" 
edebiyat tarihçilerinin ortaya 
çıkışına zemin hazırlamış-
tır. Çağdaşı Ernst Robert 
Curtius ve Leo Spitzer gibi 
Auerbach da sayısız dil bilir 
(Latince, Eski Yunanca, Fran-
sızca, İtalyanca, İngilizce, 
İspanyolca, Provençal) ve bil-
mediği dillerde yazılmış eser-
ler hakkında yorum yapmaz. 
Rus edebiyatında gerçekliğin 
temsilini, Gogol'ün Palto'su-
nu Mimesis'e almamasının 
nedeni olarak Rusça bilme-
mesini gösterirken edebiyat-
ta gerçekliğin eserin biçemi 
ile toplumsal bağlam ara-
sındaki girift ilişkiler içinde 
belirlendiğini (dolayısıyla bir 
dili bilmeden o dilde yazılmış 

edebiyat eserlerinde gerçek-
liğin temsili hakkında yorum 
yapılamayacağını) belirtir.

Beri yandan bildiği dil-
lerde yazılmış sayısız eseri 
muazzam bir özgüven ve 
rahatlıkla karşılaştırmaya ko-
yulur Auerbach. O tarihlerde 
(1930'ların sonu, 1940'ların 
başı) Naziler'den kaçıp yer-
leştiği İstanbul'da kaynaklara 
yeterince ulaşamadığından 
büyük ölçüde hafızasına gü-
venerek Mimesis'i yazdığını 
iddia eder. Bunun doğruluğu 
ya da yanlışlığı bir yana; Eski 
Ahit'le Yeni Ahit'i, Yeni 
Ahit'le Homeros'u, Rabelais 
ile Dante'yi, Shakespeare ile 
Cervantes'i, Flaubert ile Bal-
zac'ı, Proust ile Virginia Wo-
olf 'u bu eserlerin kendisinde 
bıraktığı izleri sürerek karşı-
laştırması Mimesis'i benzer-
siz bir eser kılar. Batı'da veya 
Doğu'da o tarihlerde Auer-
bach'ınki kadar büyük çaplı 
bir karşılaştırmaya girişmeyi 
göze alan çıkmamıştır.

Auerbach'la birlikte 
bütün türler, üsluplar ve 
dönemler arasında mekik 
dokuyan edebiyat tarihçi-
liği sona ererken Mimesis, 
girişte de belirtildiği üzere 
İkinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra karşılaştırmalı edebi-
yat bölümlerine esin kaynağı 
olarak yeni bir çığırı açmıştır. 
Bundan böyle karşılaştırma 
yapmak edebiyat analizi-
nin olmazsa olmazı hâline 
gelirken araştırmacılar bir 
uzmanlık alanı belirleyip 
bu alana dâhil olan eserleri 
ve türleri karşılaştırmıştır. 
Örneğin Batı'da her biri 
Auerbach'tan farklı şekillerde 
etkilenen Cleanth Brooks ve 
W.C. Wimsatt lirik ile; Step-
hen Greenblatt, drama ile; 

Fredric Jameson ise romanla 
ilgilenmişlerdir. Mimesis; 
edebiyat tarihinin abidele-
rinden biri olarak kendinden 
önceki çağı kapatırken ken-
disinden sonrakine edebiyat 
yapıtlarını karşılaştırma ve 
edebiyattan geniş kültürel 
anlamlar çıkartma disiplini 
kazandırmıştır. Bugün bir 
derginin eski sayılarından 
birindeki şu veya bu anek-
dotu keşfetmiş olmayı kendi 
başına edebiyat tarihçiliği 
zanneden akademiklerin 
dünyası Auerbach'ın dün-
yasına taban tabana zıttır. 
Auerbach metinlerden ve ke-
limelerden anlam çıkartma-
nın evrimleşen biçimlerine 
kültüre ilişkin geniş anlamlar 
çıkartmak üzere eğilmiştir. 
Bu anlamda Mimesis retorik 
yapı ile sosyo-politik bağlam 
arasındaki ilişkiye odaklan-
mış bir edebiyat sosyolojisi 
deneyidir aynı zamanda.

Batı Edebiyatında 
Gerçekliğin Temsili

Auerbach, Prusya disip-
liniyle bilenmiş bir kütüp-
haneci olarak ciltler dolusu 
kitap okuduğu 1920'lerde 
filolojinin vazifesinin edebi-
yatta temsil edilen gerçeklik 
ile gerçek hayattaki tarihsel 
gerçeklik arasındaki karma-
şık ilişkiyi keşfetmek oldu-
ğuna kanaat getirmişti. Bu, 
21. yüzyılda fazla iddialı bir 
proje gibi görünebilir ama 
basit bir lirikten hareketle bir 
kültür tarihi yazmak 20. yüz-
yılın ilk yarısında filolojinin 
gündemini oluşturduğu gibi 
Auerbach'ın epey etkilen-
diği felsefeci Giambattista 
Vico'nun gerçekliğin temsili 
ile gerçekliğin algılanışı ara-
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sındaki ilişkinin kavranması 
üstüne oturttuğu estetik ufuk 
da böyle geniş bir anlama 
çabasını içerir: Her çağ kendi 
gerçeklik tasavvuruna ve bu 
tasavvuru aktarmak üzere 
geliştirdiği temsil araçlarına 
sahiptir, çağı anlamak bu 
temsil araçlarını (edebi-
yat yapıtlarını) ve estetik 
mükemmeliyet imkânlarını 
anlamaktan geçer.

Auerbach bu öncülden 
hareketle ilkin Klasik Çağ'a 
gider. Klasik Çağ'da Batı'da 
gerçekliğin temsilini belirle-
yen ilk tasnif olarak "stiller/
üsluplar ayrışması" ortaya 
çıkmıştır. Toplumsal ger-
çeklikle ilgili öncüllerden 
hareketle soyluluk yüce bir 
sınıf olarak tanımlanırken 
bu tanım edebiyat eserle-
rinin teması ve üslubunu 
doğrudan belirlemiştir. Bir 
antik Yunan tragedyasında 
herhangi bir marangozun 
başından geçenleri okuma-
yız; sublimato (yüce) ile hu-
miliato (sıradan-mütevazı) 
arasında yapılmış, toplumsal 
statü temelli kesin bir ayrım 
yürürlüktedir. Yine Klasik 
Çağ'da, sözgelimi Home-
ros'ta karakterlerin bir arka 
planı, zamansallığı, tarih-
selliği yoktur; Homeros'un 
karakterleri her yeni güne 
hayatlarının ilk günü gibi 
başlarlar. Homeros tarihsel 
gerçekliğin edebiyat eseri-
ne ve insan bilincine henüz 
nüfuz etmediği bir insanlık 
hâlinin temsilcisidir.

Eski ve Yeni Ahit'le 
(özellikle Yeni ile) birlikte 
durum değişir ve İsa-Mesih 
hikâyesiyle Batı edebiyatında 
"gerçek anlamda" gerçeklik 
başlar. İsa hem bir maran-
gozdur hem de tanrısal bir 

figürdür –havarileri arasında 
yine son derece sıradan sayı-
labilecek Celileli balıkçı Pet-
rus gibileri vardır–; yüce ve 
sıradanın İsa'nın karakterin-
de birleşmesi üsluplar ayrış-
masının aşınması anlamına 
gelmektedir. İsa'dan önce bir 
marangozun ya da balıkçının 
öyküsü edebiyat eserlerinde 
ancak güldürü ögesi olarak 
yer alabilmişken şimdi artık 
sıradan ve yüce sentezine 
dayalı, elle tutulur, tarihsel 
gerçeklik merkezdedir.

Böylece Batı edebiya-
tında zaman, mekân, bilinç 
ve karakter düzleminde 
bir derinleşme başlamıştır. 
Karakterler artık Homeros'ta 
olduğu gibi her yeni güne 
hayatlarının ilk günü gibi 
başlamazlar, zamanla olgun-
laşıp evrimleşirler. Tanrı on-
dan oğlunu kurban etmesini 
istemeden önceki İbrahim'le 
sonraki İbrahim aynı adam 
değildir. Zaman, hükmünü 
yürütmüştür.

Klasik Çağ üslubu ve 
anlatımına karşı İsa ile Yeni 
Ahit'in temsil ettiği yeni 
gerçeklik zirvesine Dante ile 
ulaşır. Dante'nin cehenne-
minde karakterler hem ala-
bildiğine sıradan ve gerçek; 
açgözlü ve pinti; gaddar ve 
merhametlidir hem de ce-
hennemde Hegel'in deyimiy-
le "sabitlenmiş bir varoluş"a 
hapsolmuşlardır. Bu yüce-sı-
radan eksenini yeni yeni yazı 
diline giren vulgar İtalyanca 
ile yüksek klasik üslubu 
sentezleyerek sunan İlahi 
Komedya, Auerbach'a göre 
sonraki yüzyılların gerçeklik 
anlayışını uzun süre belirle-
meye devam etmiştir. Dante, 
cennet ile cehennemi klasik 
dönemin temsilcisi Vergi-
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lius'la beraber gezmektedir 
ancak Cennet'in pasajların-
dan birinde "Bırak kaşısınlar 
nereleri kaşınıyorsa" şeklin-
deki dizeyi anımsarsak Vergi-
lius ile Dante arasındaki me-
safenin sarih bir ifadesidir. 
Seçkin bir üslupla güncellikle 
aşırı iç içe geçmişlik, Goet-
he'nin deyimiyle Dante'nin 
"itici, hatta tiksindirici, bü-
yüklüğü" Auerbach'ı büyüler 
(s. 213). Ona göre Shakes-
peare de dâhil olmak üzere 
16. yüzyıl sonuna dek Batı 
gerçekliği Dante'ye öykünme 
ve Dante'den sapma sarka-
cında ilerlemiştir. Buralarda 
Auerbach'ın yorumları alabil-
diğine öznel ve kimi zaman 
genelleyicidir, Shakespeare'in 
kozmik düzenin merkezine 
insanı yerleştirerek edebiyat-
ta yaptığı yeniliği (özellik-
le Macbeth ve Hamlet'te) pek 
önemsemez. Shakespeare'in 
yer yer Yunan ve Latin yazar-
larına öykünen, yer yer aşırı 
şakacı ve laubali olabilen 
üslubundan hazzetmediği 
bellidir. Gerçeklik Auerba-
ch'ta –Prusyalılardan bekle-
neceği üzere– bir "ciddiyet" 
meselesidir.

Bu yüzden gerçekliğin 
temsilinde sonraki kritik 
eşik olarak 19. yüzyıl Fransız 
romanını görür: Stendhal, 
Balzac ve Flaubert. Auer-
bach'ın özellikle Stendhal'in 
Restorasyon dönemi Fran-
sası'nı tasvirindeki nesnellik 
üstüne yorumları; Flaubert 
ve Emma Bovary üstüne gö-
rüşleri, bir taşra doktorunun 
kültürel ve toplumsal koşul-
ları bağlamında gerçekliğin 
sunumuna dair analizleri 
edebiyat tarihçiliğinin doruk 
noktalarını oluşturur. Gel-
gelelim Auerbach 19. yüzyıl 

konusunda da fazlasıyla 
seçicidir; İngiliz edebiyatın-
da komik, karikatürize ve 
ahlakçı anlatım tarzının bas-
kınlığından ötürü Dickens'ın 
bile toplumsal gerçekliği 
ciddiyetle, siyasal-sosyal 
manzarayla ilişkilendirerek 
aktaramadığını ileri sürer. 
Oysa Dickens, Hard Times'ı 
yazarak Viktorya Çağı'nın 
belki de tek belgesel gerçekçi 
romanını yazmıştır; Oliver 
Twist keza ahlakçı olmakla 
birlikte bir o kadar gerçekçi-
dir. Elizabeth Gaskell, Disra-
eli, Charles Kingsley, Harriet 
Martineau gibi Britanyalı 
yazarlarda "ciddi gerçekli-
ğin" tasvirine neredeyse hiç 
girmez Auerbach; 19. yüzyıl 
İngiliz romanını topyekûn 
ahlakçı bulması belki de Ro-
manolog olması ve esas ilgi 
alanının Fransız edebiyatında 
toplanmasıyla alakalıdır.

Sanatçı mı 
Akademik mi?

Auerbach "gerçekliğin 
temsilinde" son noktayı 
Proust ve Virginia Woolf 
ile koyarak Mimesis'teki altı 
yüz sayfalık Batı edebiyatı 
analizini modernistlerin 
parçalar ve izlenimlerden bü-
tüne doğru yol alan gerçeklik 
tasvirini sahiplenerek, biraz 
da İstanbul'da onu kuşatan 
çağrışımsal zenginliği bu 
yazarlara doğru genişleterek 
bitirir.

Mimesis, alabildiğine öz-
nel ve izlenimsel bir çalışma 
olmakla birlikte Auerbach'ın 
faustvari bilme, anlatma; 
eserler, yazarlar, çağlar 
arasında dolaşma arzusu ve 
kabiliyeti onu benzersiz kılı-
yor. Bir çağrışım Auerbach'ı 

Proust'tan alıp Homeros'a 
götürebiliyor; Yeni Ahit'teki 
bir anektodu Fielding'in Tom 
Jones'una, Don Kişot'taki bir 
sahneyi Rabelais'nin müs-
tehcen diline hamledebiliyor. 
Bütün bunlara bakınca; Au-
erbach akademik bir kasvet-
ten ziyade sanatçı şahsiyeti 
ve hassasiyeti aksettiriyor. 
Tıpkı 19. Asır Türk Edebiya-
tı'nda Tanpınar'ın daha dar 
kapsamlı bir zaman dilimi 
içinde yaptığı gibi.
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26 ŞUBAT

Misafirler: Sanatçılar 
ve Zanaatkârlar
İstanbul Modern'in İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 
başlattığı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamın-
da üretilen eserlerden oluşan "Misafirler: Sanatçılar ve Za-
naatkarlar" sergisi açıldı. İstanbul Modern'de sanatsever-
lerle buluşan sergide, program kapsamında İstanbul'daki 
zanaatkarlarla Türkiye'de üretim yapmak üzere bir araya 
gelen uluslararası sanatçıların yeni yapıtlarına yer verildi. 
İstanbul'un küresel ölçekte tanıtımını ve görünürlüğünü 
arttırmayı da amaçlayan programa katılan misafir sanat-
çılar, İstanbul'da ahşap oymadan halı dokumaya, metal 
sıvamadan yorgancılığa kadar pek çok zanaatın ustasıyla 
bir araya gelerek üretimlerini gerçekleştirdi. İstanbul 
Modern'in küratöryel ekibinden Öykü Özsoy ve Ümit 
Mesci'nin küratörlüğünü üstlendiği sergide, Faig Ahmed 
(Bakü), Rana Begum (Londra), Benji Boyadgian (Kudüs), 
Rodrigo Hernandez (Meksiko), Servet Koçyiğit (Amster-
dam), Outi Pieski (Utsjoki ve Numminen), Randi & Katrine 
(Kopenhag), Wael Shawky (İskenderiye ve Philadelphia) ve 
Jorinde Voigt (Berlin) eserleriyle yer aldı.

26 ŞUBAT

Mehmet Ragıp Karcı
VEFAT ETTİ
Şair, yazar, müzisyen ve 
belgesel film yönetmeni 
Mehmet Ragıp Karcı ara-
mızdan ayrıldı. Edebiyatla 
müzik, şiirle türkü arasında-
ki sanat bağlarını irdeleyen 
yazılarıyla şiir, hikâye ve çe-
virileri Türk Yurdu, Mavera, 
Yönelişler, Hece, Yedi İklim, 
Edebiyat, Gelişme gibi der-
gilerde yayımlandı.
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Zeytin Ağacı 
Gün Yüzüne Çıktı

Mehmed Âkif'in Halkalı 
Ziraat Mektebi kitabet-i 
resmiye muallimliğini ilâve 
bir vazife olarak ifası esna-
sında hiç şüphesiz mektep 
idaresinin talebi ve belki de 
ısrarı üzerine zeytin hak-
kında Fransızca kitaplardan 
derleme yoluyla bir kitap 
tercüme etmiş olduğunun 
ortaya çıkması yeni ve heye-
can verici bir gerçektir. Bu 
kitabın aynı zamanda Meh-
med Âkif'in Türkçe ziraat 
lügatçesine katkısını ihtiva 
etmesi bakımından da ayrı 
bir değeri olduğu açıktır.

Zeytin Ağacı = l'Olivier, 
Halkalı Ziraat Mektebi çatısı 
altında şapograf usûlüyle 
çoğaltılmış bir ders kita-
bıdır. Kitabın kapağında 
"mütercim ve nâşirleri" 
Mehmed Âkif ve Mikâil 
Çilingiryan, "muharrir ve 
musavviri" Mehmed Ekrem 
(Üzümeri) olarak kaydedil-
miştir. Burada muharrir, 
kitabın müellifi olmayıp 
hattatı olarak anlaşılmalıdır. 
Yani "tahrir" işlemi burada 
"telif" işine değil, şapograf 
baskı için hattatlık işine 
işaret etmektedir.

1328-1329 ders senesinde 
formalar hâlinde basılması-
na başlanan kitabın baskısı 
5 Mayıs 1329 (18 Mayıs 1913) 
tarihinde tamamlanmıştır.

Mehmed Âkif ve Mikâil 
Çilingiryan imzalı mukad-
dimesinde de açıkça ifade 
edildiğine göre eser, birkaç 
kitaptan tercüme yoluyla 
hazırlanmıştır. Bibliyografik 
görünüşüne bakılırsa kitap, 
asıl itibariyle Léon Degrully 
ve Eugene Guillaud & Viala 
Pierre'in kitaplarını tercü-
me yoluyla esas almakta, 

İtalyanca ve kısmen Türkçe 
kaynaklardan da ekler ba-
rındırmaktadır.

İtalyanca Dispensedi 
Entomologia adlı çalışmayı 
(belki bir makaleyi) tercüme 
edenin ise Mikâil Çilingir-
yan olduğu anlaşılmaktadır. 
Çilingiryan'ın biyografisi 
gibi bildiği diller hakkında 
da bir bilgi olmamakla 
beraber, Âkif'in İtalyanca 
bilmediği aşikâr olduğun-
dan bibliyografyadaki İtal-
yanca metnin müterciminin 
Çilingiryan olduğu kesin 
sayılabilir.

Bu genel görünüşe baka-
rak kitabın tercüme yoluyla 
teşkil edilmiş bir derleme 
çalışması olduğu ifade 
edilmelidir. Zeytinburnu 
Belediyesi Kültür Yayınları 
tarafından yayımlanan 
eser, Prof. Dr. Ali Birinci'nin 
engin tecessüsü, Selma 
Günaydın ve Yusuf Turan 
Günaydın kardeşlerin 
çeviriyazı çalışması ile gün 
ışığına çıktı.

ZEYTİN AĞACI

ZEY
TİN AĞ

ACI

Mehmed Âkif
Mikâil Çilingiryan

M
ehm

ed Âkif - M
ikâil Çilingiryan

Mehmed Âkif’in Halkalı Ziraat Mektebi kitabet-i resmiye muallimliğini  
ilâve bir vazife olarak ifası esnasında, hiç şüphesiz mektep idaresinin talebi ve 
belki de ısrarı üzerine, zeytin hakkında Fransızca kitaplardan derleme yoluyla 
bir kitap tercüme etmiş olduğunun ortaya çıkması yeni ve heyecan verici  
bir gerçektir. Bu kitabın aynı zamanda Mehmed Âkif’in Türkçe ziraat 
lügatçesine katkısını ihtiva etmesi bakımından da ayrı bir değeri olduğu açıktır.

Zeytin Ağacı = l’Olivier, Halkalı Ziraat Mektebi çatısı altında şapograf usûlüyle 
çoğaltılmış bir ders kitabıdır. Kitabın kapağında “mütercim ve nâşirleri” 
Mehmed Âkif ve Mikâil Çilingiryan, “muharrir ve musavviri” Mehmed Ekrem 
(Üzümeri) olarak kaydedilmiştir. Burada muharrir, kitabın müellifi olmayıp 
hattatı olarak anlaşılmalıdır. Yani “tahrir” işlemi burada “telif” işine değil, 
şapograf baskı için hattatlık işine işaret etmektedir.

1328-1329 ders senesinde formalar hâlinde basılmasına başlanan kitabın 
baskısı 5 Mayıs 1329 (18 Mayıs 1913) tarihinde tamamlanmıştır.

Mehmed Âkif ve Mikâil Çilingiryan imzalı mukaddimesinde de açıkça 
ifade edildiğine göre eser, birkaç kitaptan tercüme yoluyla hazırlanmıştır. 
Bibliyografik görünüşüne bakılırsa kitap, asıl itibariyle Léon Degrully ve 
Eugene Guillaud & Viala Pierre’in kitaplarını tercüme yoluyla esas almakta; 
İtalyanca ve kısmen Türkçe kaynaklardan da ekler barındırmaktadır.  
İtalyanca “Dispensedi Entomologia” adlı çalışmayı (belki bir makaleyi) 
tercüme edenin ise Mikâil Çilingiryan olduğu anlaşılmaktadır. Çilingiryan’ın 
biyografisi gibi, bildiği diller hakkında da bir bilgimiz olmamakla beraber, 
Âkif’in İtalyanca bilmediği aşikâr olduğundan, bibliyografyadaki İtalyanca 
metnin müterciminin Çilingiryan olduğu kesin sayılabilir.

Bu genel görünüşe bakarak kitabın tercüme yoluyla teşkil edilmiş bir derleme 
çalışması olduğu ifade edilmelidir. Eser, Prof. Dr. Ali Birinci’nin  
engin tecessüsü, Selma Günaydın ve Yusuf Turan Günaydın kardeşlerin 
çeviriyazı çalışması ile gün ışığına çıkartılmıştır.

Zeytin Ağacı
Mehmed Âkif
Mikâil Çilingiryan
Zeytinburnu Belediyesi  
Kültür Yayınları
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Sergilere Genel Bir Bakış
Samed Karagöz
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OSMANLI'NIN SON DÖNEMİYLE BAŞLAYAN BATILILAŞMA "MÜCADELEMİZ" CUMHURİYET'LE 
BİRLİKTE BAŞKA BİR SAFHAYA GEÇTİ VE "ESKİYİ HATIRLATAN" HEMEN HER ŞEY BAŞTA MUSİKİ VE 
TÜRK-İSLÂM KİTAP SANATLARI OLMAK ÜZERE SİLİNDİ. BİLDİĞİMİZ HİKÂYE DAHA SONRA BUNLAR 
TEKRAR SERBESTLİĞE KAVUŞABİLSE DE ARTIK "ESKİ TADI" YOKTU. ZATEN SANAT ANLAMINDAKİ 
BATILILAŞMA ÇABALARIMIZIN ANCAK 1990'LARDA DÜNYAYLA TAM OLARAK BÜTÜNLEŞTİĞİNİ 
SÖYLESEM ABARTMIŞ OLMAM.

Hemen her yıl önceki 
dönem sergilerinin kısa 

bir özetini yapmaya çalışı-
rım. İmkânlar elverdiğince 
gelecek yılda bizi bekleyen-
lere değinirim. İmkânlar 
elverdiğince dememin özel 
bir nedeni var çünkü bizde 
müzeler sergi programları-
nı maalesef yakın zamanda 
duyuruyorlar. Bunun teme-
linde ise gözlemleyebildiğim 
kadarıyla, sergi programla-
rının maalesef çok önceden 
belli olmaması yatıyor. Buna 
rağmen sergilerin ardından 
geçen günlere bakıp yaşa-
dıklarımızı hatırlamak her 
daim iyidir. Hem geçmişe 
bakma hem de geleceğe dair 
fikir edinme imkânına sahip 
oluruz bu durumda. Ben de 
bu yazımda kendi hususi 
zaviyemden dikkatimi çeken 
sergilerin bir özetini sunma-
ya çalışacağım.

Mutluluk 
Resimlerimiz

Türk sanat tarihinin de-
ğerli bir sanatçısının önemli 
sergisine şahit olduk 2019'da. 
Koçak Türkiye'de fotogerçek-
lik akımının ilk temsilcilerin-

den. SALT Beyoğlu ve SALT 
Galata'da açılan ve "Mutluluk 
Resimlerimiz" adını taşıyan 
sergi, sanatçının şimdiye ka-
dar açılan en kapsamlı sergi-
si. Koçak 1970'li yıllarda dev-
let bursuyla gittiği Paris'te 
özellikle kadın dergilerinden 
ve reklamlardan çokça etkile-
nir. Hollywood sinemasını 
ve popüler kültür yaygınlaş-
masını eleştirel bir gözle ele 
alarak ilk bakışta fotoğraf 
zannedilebilen "gerçeklikte" 
eserler meydana getirir. Tu-
val üzerine akrilikle çalıştığı 
1973 tarihli "La Machine" 
isimli seri sanatçının Paris 
yıllarında yaptığı ilk renkli 
resimlerden. Bu seride de gö-
rebildiğimiz bu erken dönem 
eserinde Koçak, sanayileşme 
toplumlarındaki yalnızlaşma-
yı ve bireyin yabancılaşması-
nı vurguluyor. İlk resmi 1973 
yılındaki Salon d'Automne'da 
(Sonbahar Salonu) sunulan 
seri, ertesi yıl Grand Palais'de 
düzenlenen Salon des Artis-
tes Français sergisinde yer 
alır. Sergide yer alan ve yine 
70'li yıllardaki çalışmaların-
dan olan "Faroche" (Yabanıl), 
"Vivre" (Yaşamak) ve "Cha-
made"den oluşan fetiş nesne 
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serisi de sanatçının en dikkat 
çeken eserlerinden. Bir sergi 
salonundan çok bir öğrenme 
ve araştırma mekânı olan 
SALT Galata'da ise sanatçı-
nın akademi yıllarında aldığı 
eğitim esnasındaki çizimleri 
yer aldı. Sanatçının tama-
men klasik bir eğitim alırken 
fotogerçekçiliğe yönelme-
sini izleyebilmek bu sergiyi 
önemli kılan hususlardan 
biri.

Çin Güncel 
Sanatından Yorumlar

Pera Müzesi, üzerinde 
detaylı bir şekilde düşünül-
mesi gereken bir sergiye ev 
sahipliği yaptı. 11 Nisan - 28 
Temmuz 2019 tarihlerinde 
gerçekleşen "Mürekkepten: 
Çin Güncel Sanatından 
Yorumlar"ın bazı açılardan 
daha fazla dikkate değer 
olduğunu düşünüyorum.

Çin'in tıpkı bizim gibi 
kültürel yaşantısı doğal 
akışından çıkmış. Kültür 
devrimi adı altında son 
derece şiddetli bir şekilde var 
olan kültüre ve sanata savaş 
açılmış. Üretilen eserler sı-
nıfsal bir ayrıma dayanıyordu 
ve yeni düzene göre bu kabul 
edilemezdi. Başka ülkeler 
de bizdeki veya Çin'dekine 
benzeyen süreçler yaşadı. 
Bazılarının etkisi uzun sürdü, 
bazıları Nazi Almaya'sında 
olduğu gibi siyasi iktidarın 
değişmesiyle birlikte yok 
oldu. Bizdeyse durum biraz 
daha farklı. Osmanlı'nın 
son dönemiyle başlayan 
Batılılaşma "mücadelemiz" 
Cumhuriyet'le birlikte başka 
bir safhaya geçti ve "eskiyi 
hatırlatan" hemen her şey 
başta musiki ve Türk-İslâm 

kitap sanatları olmak üzere 
silindi. Bildiğimiz hikâye 
daha sonra bunlar tekrar ser-
bestliğe kavuşabilse de artık 
"eski tadı" yoktu. Zaten sanat 
anlamındaki Batılılaşma ça-
balarımızın ancak 1990'larda 
dünyayla tam olarak bütün-
leştiğini söylesem abartmış 
olmam. Bize benzer bir 
süreçten geçmiş olan Çin'in 
içinde bulunduğumuz dö-
nemde gelenekten hareketle 
üretilmiş eserlerinden oluşan 
sergi, bu açıdan da önemli.

Küratörlüğünü uzun 
yıllardır Çin'de yaşayan ve 
Çin güncel sanatı konusunda 
uzmanlaşan Karen Smith'in 
üstlendiği sergide, 13 sanat-
çının 30'dan fazla eseri vardı. 
Sergide eserleri yer alan 
sanatçılarsa; Chen Guan-
gwu, Chen Haiyan, Li Ming, 
Liang Wei, Luo Yongjin, Qiu 
Anxiong, Sun Yanchu, Tang 
Bohua, Xu Bing, Xu Hong-
ming, Xing Danwen, Jian-Jun 
Zhang ve Zhou Fan.

Sergide yer alan eserlerde 
sadece fırça, mürekkep, kâğıt 
gibi geleneksel malzemeler 
kullanılmamış. Bu malzeme-
lerin kültür içindeki genel 
yaklaşımı ön plandaydı. 
Karen Smith de sanatçıla-
rın bu yaklaşımı günümüze 
uyarladıklarını, manipüle 
ettiklerini veya yapısöküme 
uğrattıklarını aktardı. Küra-
tör, sanatçıların genel olarak 
mürekkebi, dünyanın fiziki 
hâlini ve bu fiziki dünyanın 
mekânla olan bağını anlama-
nın bir aracı olarak kullan-
dıklarını belirtti. Böylelikle 
tarihçesi yüzlerce yıla yayıl-
mış olan ve Çin sanatının en 
dinamik kullanılan malzeme-
si mürekkebin ileride nasıl 
imkânlara sahip olduğuna 

dair de sanatseverlere bir 
izlek sundu. Sergide dikkati-
mi çeken bir başka husus ise 
Pera Müzesi'nin yaklaşımı.

Batılı bir kurumla iş bir-
liğine gidip 'hazır bir sergiyi 
Türkiye'ye getirmek yerine 
Karen Smith'le doğrudan 
çalışarak daha önce sergilen-
memiş bir küratöryel yaklaşı-
mı hedefleyip bunu gerçek-
leştirmesi son derece takdire 
şayan. Diğer müzelerimize 
de örnek olması gerektiğini 
düşündüğüm bir yaklaşım.

16. İstanbul Bienali

Tabii çağdaş sanatın en 
önemli buluşma noktası İs-
tanbul Bienali. Artık dünya-
nın sayılı bienallerinden biri 
sayılan İstanbul Bienali'nin 
teması Yedinci Kıta'ydı. İn-
sanoğlunun karşı karşıya ol-
duğu en büyük tehlikelerden 
birisi yaşadığımız çevresel 
sıkıntılar ve küresel ısınma. 
Bugün okyanuslardaki atıkla-
rı bilim insanları tarafından 
"Yedinci Kıta" diye tanımla-
nıyor. Antroposen yani insan 
çağı olarak adlandırılan bu 
dönemi ve çevresel sıkıntıları 
merkeze alarak "Yedinci Kıta" 
başlığını taşıyan 16. İstan-
bul Bienali Fransız Nicolas 
Bourriaud küratörlüğünde 
gerçekleşti.

Pera Müzesi, MSGSÜ 
İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi ve Büyükada'da 
gerçekleşen bienalde Pera 
Müzesi'nde yer alan eserleri 
mekânla daha uyumlu olma-
sından dolayı daha etkileyici 
buldum. Pera Müzesi'nin dai-
mi sergileri arasında bulunan 
"Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" 
sergisinden sonra 1911 yılın-
da dünyaya gelen ve 2008'de 
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yaşamını yitiren Amerikalı 
sanatçı Norman Daly'nin tüm 
detaylarıyla yer alan hayali 
dünyası veya İtalyan sanat-
çı Luigi Serafini'nin "hayal 
ürünü bir evrenin resimli 
ansiklopedisi"ni "okumak" 
bütünleştirici bir etkiye yol 
açtı. Aynı şekilde Pera Müze-
si'ndeki "Kesişen Dünyalar" 
salonlarını gezdikten sonra 
Polonyalı Piotr Uklanski'nin 
hem teknik hem de yaklaşım 
biçimi olarak sanki müzede 
yer alan serginin bir devamı 
hissini sağlaması etkileyiciydi.

MSGSÜ İstanbul Resim 
ve Heykel Müzesi'nde ise iz-
leyicileri etkileyen daha çok 
binanın kendisi oldu. Uzun 
zamandır açılmayı bekleyen 
Emre Arolat imzasını taşıyan 
bina bienalde görücüye 
çıkmış oldu. Brezilyalı 
sanatçı Jonathas de Andra-
de'nin 37 dakikalık "O Peixe" 
(Balık) isimli videosu bence 
bienaldeki en önemli eser-
lerden biriydi. Mükemmel 
bir hikâye anlatımıyla Latin 
Amerika'nın sömürgecilik 
tarihini ve "acil meseleler ve 
huzursuzlukları"nı aktarıyor. 
Ayrıca Deniz Aktaş'ın "Yok-
yerler" serisi, Dora Budor'un 
"Köken" serisi en etkileyici 
işler arasındaydı.

Sanatsallığın az olduğu 
fazlasıyla akademik, fazlasıy-
la "öğretici", fazlasıyla "düz" 
bir bienaldi karşılaştığımız. 
Dünyadaki plastik atıklar, 
antroposen, küresel iklim 
adaleti çok daha sanatsal yol-
larla ifade edilebilirdi. Ayrıca 
Türkiye'de başlayan Sıfır Atık 
Projesi'ne de yer verilme-
mesini bir eksiklik olarak 
gördüğümü belirtmeliyim.

Sanat söz konusu oldu-
ğunda merkez hiç şüphesiz 

İstanbul'dur. Modern ve 
çağdaş söz konusu olduğun-
da da durum pek farklı değil. 
Lakin bu yıl içinde çevredeki 
bir gelişme son derece önem-
liydi. Eskişehir'de açılan 
Odunpazarı Modern Müze, 
Anadolu'daki potansiyeli 
ortaya koydu.

Binayı ünlü Japon mimar-
lık firması Kengo Kuma and 
Associates tasarladı. Kengo 
Kuma 2020 Japonya Olim-
piyatlarına, 1 yıl gecikmeli 
olsa da ev sahipliği yapa-
cak stadyumun ve İskoçya 
Dundee'deki Victoria&Albert 
Müzesi gibi ikonik binalar-
da imzası olan bir mimar. 
Burada 4 temel unsur hemen 
dikkati çekiyor.

Geometri, ışık kullanımı, 
ahşap ve kümelenme yani 
binanın bulunduğu tarihî 
Odunpazarı'nın sokakları ve 
evlerinde olduğu gibi tek bir 
çizgiyi takip etmiyor. Kengo 
Kuma verdiği bir röportajda 
amacını şu sözlerle aktardı:

"Müzelerin 21. yüzyıl-
da bir halk merkezi işlevi 
görebileceğini düşünüyorum. 
Müzeler birer sanat mekânı 
olmaktan öte, toplumun 
oturma odaları olabilirler."

UNESCO Dünya Kültür 
Mirası geçici listesinde yer 
alan Odunpazarı evlerinin 
arasında, bu mimariye uygun 
bu binayı görmek için başta 
İstanbul ve Ankara olmak 
üzere Türkiye'nin her yerin-
den ve yurt dışından birçok 
sanatseverin Eskişehir'e 
geleceğini düşünüyorum.

Müzenin ilk sergisinin 
küratörü Haldun Dostoğlu. 
Bir müzenin ilk sergisi o 
müzenin karakterini, gelece-
ğini, vizyonunu, misyonunu 
anlatan ipuçları barındırır. 

Sanat söz konusu ol-
duğunda merkez hiç 
şüphesiz İstanbul'dur. 
Modern ve çağdaş söz 
konusu olduğunda da 
durum pek farklı değil. 
Lakin bu yıl içinde çev-
redeki bir gelişme son 
derece önemliydi. Es-
kişehir'de açılan Odun-
pazarı Modern Müze 
Anadolu'daki potansiye-
li ortaya koydu.
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"Vuslat" adını taşıyan bu 
ilk sergide de bunu gör-
mek mümkün. Eskişehir'in 
modern ve çağdaş sanatlar 
müzesine, yıllardır Erol 
Tabanca tarafından toplanan 
eserlerin seyircilerine ve son 
olarak bir koleksiyoncunun 
hayaline kavuşmasını anlatan 
"Vuslat" başlıklı sergide 90 
eser sergilendi. Bu eserlerin 
tamamı Erol Tabanca'nın 
yaklaşık 1100 eserden oluşan 
koleksiyonundan seçilmiş. 
Dostoğlu'nun anlattığına 
göre sergi birkaç kez baştan 
sona tekrar düzenlenmiş. 
Hem eserlerin bir kısmı de-
ğişmiş hem de sergilendikleri 
yerler. Bu sergide amaçlanan 
da koleksiyoncunun gelişme 
hikâyesi. Alışageldiğimiz di-
ğer sergilerdeki hikâyelerden 
farklı bir hikâye karşımıza 
çıktı.

Japon bambu sanatçısı 
Tanabe Chikuunsai IV'ün  
Odunpazarı Modern Mü-
ze'sine özel ürettiği eser dik-
kat çekiciydi. Chikuunsai'nin 
eserleri bana bir başka Japon 
sanatçı Chihura Shiota'nın 
eserlerini çağrıştırıyor. Her 
iki sanatçının eserlerinin 
ortak noktası mekâna özel 
üretilmesi ve başka bir mekâ-
na taşınamamasıdır.

Eskişehir'de atılan bu 
önemli adımın diğer Ana-
dolu şehirlerine de örnek 
olacağına inancım tam. Başta 
İzmir, Bursa, Diyarbakır gibi 
büyükşehirlerin iş insanla-
rının yakın zamanda benzer 
projelere girişmesi sanatın 
Türkiye'nin sadece bir şeh-
rine sıkışmamasına, Türki-
ye'nin küresel sanat harita-
sındaki yerinin pekiştirmeye 
yardımcı olacaktır.

Müzenin banisi Erol 

Tabanca, Eskişehirli bir 
iş insanı. Yıllardır sanata 
yaptığı yatırımlarla zaten 
sanat dünyasında tanınan, 
bilinen bir sima. Attığı bu 
yeni adımla kazandıklarının 
bir kısmını Eskişehir halkına 
aktararak örnek bir davranış-
ta bulunuyor.

Böyle Daha Güzelsin

28 Şubat 1997, bu ülkenin 
tarihine kara bir leke olarak 
yazıldı. O gün Millî Güvenlik 
Kurulu'nda alınan kararlar 
ülkenin sadece siyasal değil 
toplumsal yapısına da büyük 
darbe vurdu. O günlerde ya-
şananların izleri hâlâ birçok 
kişide devam ediyor. Hiç 
şüphesiz o dönem en büyük 
mağduriyeti kadınlar yaşadı. 
Özellikle başörtüsüne karşı 
toplumun içinde bir direnç 
oluşturulmaya çalışıldı ve 
bunda da maalesef kısmen 
başarılı olundu. Kadınlar 
başörtüleriyle üniversite-
ye gidemedi. Bazı kadınlar 
mecburen başlarını açarak 
üniversiteye gittiler. Yaşa-
dıkları büyük bir sarsıntıydı. 
Bir erkek olarak bu benim 
kolaylıkla anlayabileceğim 
bir durum değil. 28 Şubat 
döneminden imam hatipli 
bir öğrenci olarak etkilendim 
lakin bu kadınların karşı-
laştıkları baskıyla mukayese 
edilemeyecek bir durum.

Bu sene 28 Şubat 2020'de 
"Böyle Daha Güzelsin" baş-
lıklı Yasemin Darbaz Kara-
ca'nın küratörlüğünde bir 
sergi açıldı. Açıkçası sergiye 
giderken içimde bir şüphe 
vardı. Çok fazla ajitasyon, 
kör kör parmağım gözüne, 
basit eserler göreceğimden 
endişe etmiştim. İstanbul 

Arkeoloji Müzesi'nin hemen 
karşısında yer alan Darp-
hane-i Amire'nin avlusuna 
girer girmez, Melek Zeynep 
Bulut'un "René Pavillion/
Scar" isimli eseri ziyaretçileri 
uzaktan karşıladı. Paslanmış 
yüzeyi görür görmez aklıma 
İsmet Özel'in "Kısa Panto-
lon Paslı Çakı Dizde Kabuk 
Bağlamış Yara/Kısa Çakı 
Paslı Pantolon Gözde Yarası 
Kalmış Kabuk" isimli şiiri 
geldi. İçine girilebilen ama 
iyileşmeye de başlamış bir 
yara kabuğu aynı zamanda 
doğum anını da sembolize 
ediyor.

Hemen sağ tarafımda 
ise duvardaki "Hem unut-
tum hepsini hem de bir bir 
aklımda" yazısı Hilal Büşra 
Cebeci'nin "Gel Bir de Bura-
dan Bak" isimli karışık teknik 
kullanılan eseriyle sergiye 
gelirken içimdeki şüphenin 
gereksiz olduğuna kanaat 
getirdim. Cebeci'nin sergide 
ayrıca "Dreamcatcher is Fe-
eling Blue" isimli bölünmüş, 
parçalı, yas ve hüznü hisset-
tiren bir heykeli de yer aldı.

Elif Eda'nın "Aramızdaki 
Şey" isimli eseri, sanal ger-
çeklik gözlükleriyle izlenen 
bir video art. Yaşanan baskıyı 
iliklerinize kadar hissetme-
nize neden oluyor. Teknik 
olarak son derece başarılı 
olan eserin duygusu da çok 
yüksek.

Sergi mekânında sürekli 
olarak duyulan bir beste var. 
Piyanoda icra edilen bu beste 
Büşra Kayıkçı'nın "Madde 
42" isimli eseri. Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nın 
42. maddesi "Kimse, eğitim 
ve öğrenim hakkından yok-
sun bırakılamaz" der. Sanat-
çının bu maddeye atfen or-
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taya koyduğu eserde sağ elin 
sabit kaldığı sol elin sürekli 
yer değiştirdiği bir piyano 
icrasıyla karşılaşıldı. İki elin 
arasındaki (iktidar ve/veya 
statüko ile dönemin kadın-
larının) çekişmeyi, tek taraflı 
diyalog çabasını ve müca-
deleyi izlemek mümkündü. 
Ayrıca 42 numaralı tuşa sağ 
el asla basmazken sol elin de 
basmasına müsaade etmez. 
Sergide üç eseriyle yer alan 
Muzaffer Malkoç'un "Dar 
Açı" isimli eseri birbirine 
30 santimetre mesafede yer 
alan iki tablodan müteşekkil. 
Bir eserin sergilenmesi için 
gerekli tüm şartlar olmasına 
rağmen eseri, tabloları gör-
mek âdeta imkânsızdı.

Bir diğer dikkati çe-
ken eser ise Esra Özyaşar 
Tosun'a ait "Cerrahi Tezyin" 
başlıklı eser. Geleneksel 
sanatların vazgeçilmez bir 
parçası olan tezhibin cerrahi 
aletler üzerine uygulanmış 
hâli. Cerrah olma hayalleri 
kurarken dönemin şartların-
dan ve baskılarından dolayı 
tıp eğitimi alamayıp hayatına 
tezhip ve çini sanatçısı olarak 
devam eden bir kadının 
çığlığı. İlerleyen dönemlerde 
bu sanatçının benzer işlerini 
görmeyi ümit ediyorum.

Serginin en eleştirel eseri 
ise bence Sümeyye Öztürk 
Ulu imzasını taşıyan "İpek/
Böceği ile Yusufçuk." İki 
kanallı videoda bir tarafta 
bir tırtılın koza örmesi ama 
kelebeğe dönüşemeyip ipek 
olması, diğer tarafta ise tek 
başına uçan bir yusufçuk 
yer alıyor. Kadınlar yaşadık-
larının acısını çekip belki 
de "ölürlerken" yusufçukla 
temsil edilen, aynı kesimin 
erkeklerinin hayatlarına daha 

az yarayla belki de hasarsız 
bir şekilde devam etmeleri 
gözler önüne seriliyor.

Sergide ayrıca Bünyamin 
Atan'ın "Kara Kutu", Aslıhan 
Ergün-Fatih Ergün'ün "Kapı 
Duvar" ve "Görünmezlik Ku-
tusu", Mehtap Özer Isovic'in 
"Marilyn", Çağla Kaplan-Nur 
Özdamar'ın "Gölge Oyunu", 
Merve Güçlü-Afra Bedriye 
Öztürk'ün "Dress Code Dip-
loma", Güzin Fırat Tever'in 
"Ölü Piksel" isimli eserleri 
yer aldı.

Son söz serginin küratörü 
Yasemin Darbaz Karaca'dan: 

"Böyle güzelsin ile böyle 
daha güzelsin arasındaki 
fark, bir kelime değil, aslında 
bir anlama biçimi. 'Seni 
benim kurguladığım hâlinle 
daha güzel buluyorum' de-
menin bir başka türlüsü."

Gelenekten Çağdaşa, 
Sanatçılar ve 
Zanaatkârlar

İstanbul Modern'de 2010 
yılında açılan ve küratörlü-
ğünü Levent Çalıkoğlu'nun 
yaptığı "Gelenekten Çağ-
daşa" isimli sergi, benim 
kişisel hayatımda ve sanata 
yaklaşımımda son derece 
önemli bir yere sahiptir. Erol 
Akyavaş, İsmet Doğan, İnci 
Eviner, Bedri Rahmi Eyü-
boğlu, Selma Gürbüz, Ergin 
İnan, Balkan Naci İslimyeli, 
Murat Morova ve Ekrem 
Yalçındağ'ın çalışmalarının 
yer aldığı sergi; geleneksel 
sanatların geleneğe hapsol-
maması gerektiğini, çağdaş 
sanat pratikleri arasında da 
önemli bir yer edinebilece-
ğini son derece başarılı bir 
şekilde gösteriyordu. Lakin 
bu serginin sanat dünya-

sı üzerinde büyük bir etki 
yarattığını düşünmüyorum. 
Çünkü bu sergiden sonra 
geleneksel sanatlardan ha-
reketle çağdaş sanat alanın-
da maalesef dikkate değer 
bir artış görülmedi. Ama 
gene de var olan artışta bu 
serginin bir payının olduğu 
kanaatindeyim.

Gene İstanbul Modern'de 
açılan "Misafirler: Sanatçılar 
ve Zanaatkârlar" sergisini 
gezerken hissiyatım da on yıl 
öncesiyle çok benzerdi. Tür-
kiye'de yer alan bazı zanaat-
ların çağdaş sanatla buluş-
ması ufuk açıcı bir yaklaşım 
olarak karşımda duruyordu.

Esasında bu sergiyi uzun 
zamandır bekliyordum 
çünkü bu sergide, İstanbul 
Modern'in, İstanbul Kal-
kınma Ajansı tarafından 
desteklenen uluslararası 
misafir sanatçı programının 
meyveleri yer alıyordu. Uzun 
süre önce duyurulan, davet 
edilen sanatçılar ve ülkeleri/
şehirleri şöyle: Faig Ahmed 
(Azerbaycan), Rana Begum 
(Londra), Benji Boyadgian 
(Kudüs), Rodrigo Hernandez 
(Mexico City), Servet Koçyi-
ğit (Amsterdam), Outi Pieski 
(Utsjoki ve Numminen), 
Randi&Katrine (Kopenhag), 
Wael Shawky (İskenderiye 
ve Philadelphia) ve Jorinde 
Voigt (Berlin). Bienallerden, 
uluslararası sergilerden ve 
müzelerdeki eserlerinden 
aşina olduğumuz sanatçılar. 
Ve yapılan dağılımın Avrupa 
merkezli olmamasını dikkate 
değer buldum.

Sergide bu yeni eserlerin 
ortaya çıkışını anlatan vide-
oların gösterilmesi de hem 
sanatçıyı daha yakından tanı-
mak hem zanaatkârı bilmek 
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hem de sürecin nasıl işledi-
ğini anlayabilmek için son 
derece faydalı bir yaklaşım.

Ebrunun bir zanaat olarak 
adlandırılmasını ise tam ola-
rak anlayamadım. Serginin 
küratörlerinden Öykü Özsoy, 
zanaatı şöyle tarif ediyor: 

"Zanaat, bir ihtiyacı karşı-
lamaya yönelik bir ürünün, 
yüzyıllardır ustadan çırağa 
aktarılan bilgiyle öğrenilen 
ve defalarca aynı yöntemler 
tekrarlanarak elde edilen el 
becerisi ve hüner sonucu 
üretilmesidir."

 Ebru birçok kişi için 
sanat olarak adlandırılırken 
burada zanaat olarak adlan-
dırılması ve bu şekilde de-
ğerlendirilmesinin üzerinde 
ayrıca durulması, düşünül-
mesi gerektiğine inanıyorum.

Ebruyu kullanıp ortaya 
muazzam bir eser çıkaran 
Rodrigo Hernandez'in eseri-
nin ebruyla ilgilenen birçok 
kişiye ilham kaynağı olacağı-
na inancım tam.

Faig Ahmed ise ortaya 
gene muazzam bir halı çıkar-
mış. 3. Jameel Art Prize'da 
kısa listeye kaldığı günden 
beri halılarını yakından takip 
etmeye gayret ettiğim Faig 
Ahmed, bu kez yün ve ipek 
karışımı yarısı Hereke'de ya-
rısı Azerbaycan'da dokunan 
bir halıyla karşımızda.

Londra'da ikamet eden 
Bangladeş asıllı Rana Begum 
ise metali farklı renklerde 
kullanarak İstanbul'un anıt-
sal, tarihi binalarını imgele-
yen bir seri ortaya çıkarmış.

Picasso-İzmir ve 
Abrakadabra

2005 yılında Sakıp Sabancı 
Müzesi'nde açılan Picasso 
sergisinden sonra Türkiye'de 
açılan bir başka Picasso 
sergisine bu kez İzmir'de yer 
alan Arkas Sanat Merkezi ev 
sahipliği yaptı. Paris Picas-
so Müzesi'nin 2017 yılında 
Picasso'nun farklı yönlerini ön 
plana çıkartmak için başlattığı 
Picasso Méditerranée projesi-
nin son sergisinin adı: "Picas-
so: Gösteri Sanatı". Sanatçının 
Boğa Kafatası, Matador, Mavi 
Şapkalı Kadın Portresi gibi 
bilindik eserlerinin yanı sıra 
daha az bilinen eserlerinin de 
yer aldığı sergide toplam 83 
eser yer aldı. Sergilenen eser-
lerin büyük çoğunluğu Paris 
Picasso Müzesi'nin koleksiyo-
nundan. Ama bunun dışında 
koleksiyonlardan ödünç alınan 
eserler de vardı.

58. Venedik Bienali'nde 
üç eseriyle yer alan Halil 
Altındere bu kez İstiklal 
Caddesi üzerinde yer alan 
Yapı Kredi Sanat'ta MAXXI 
Müzesi direktörü ve 10. İstan-
bul Bienali'nin küratörlüğünü 
üstlenen Hou Hanru'nun 
küratörlüğünde Abrakadabra 
başlıklı sergiyle sanatseverler-
le buluştu. Günümüz sanatına 
dair hiçbir bilginiz olmasa 
bile Atındere'nin sergide yer 
alan eserlerinde görenleri 
mutlaka cezbedecek noktalar 
vardı. Yarı Asistan, Houdi-
ni'nin Şapkası veya Hiphop 
Bitcoin bunlardan bazıları. 
2012 tarihli Boxin Bag (Boks 
Torbası) isimli mermerden 
yapılmış eserle alakalı yapılan 
uyarı ise serginin gülümse-
ten taraflarından biri: Lütfen 
Sanat Eserine Vurmayınız!

Kalıpları Aşınca

İstiklal Caddesi'nde daha 
önce çağdaş sanatın İstan-
bul'daki en önemli adresi 
Arter'e ev sahipliği yapan 
eski Meymenet Han'da Vehbi 
Koç Vakfı'nın kültür-sanat 
dünyasına son armağanı olan 
Meşher faaliyet göstermeye 
başladı. Meşherin kelime 
anlamı "teşhir yeri" yani sergi 
mekânı. Şimdiye kadar bu ke-
limenin bir galeri adı olarak 
kullanılmamış olması açıkça-
sı beni şaşırttı. Bir kere çağ-
daş sanatla ilgili bir mekâna 
Osmanlıca bir isim verilmesi 
bu yeni kurumun kimliğine 
dair önemli bir ipucu bence. 
Gelenekle kuvvetli bağlara 
sahip çağdaş sanat eserlerini 
göreceğimizi umuyorum.

"Kapıları Aşınca" adlı 
serginin alt başlığı ise  "Mit, 
Efsane ve Masallarla Av-
rupa'dan Çağdaş Seramik". 
Adından da anlaşılacağı üze-
re bu sergide sadece seramik 
ve türevlerine yer veriliyor. 
Daha önce aynı mekânda 
onlarca sergi gezdim lakin bu 
sergideki kalabalığı görme-
miştim. Bunun nedenini sa-
dece cadde tarafındaki eser-
lerin dikkat çekici olmasıyla 
açıklamak mümkün görün-
müyor. İngiltere'de faaliyet 
gösteren ve hem sanatçılara 
hem de koleksiyonculara 
imkânlar sağlayan Messums 
Wiltshire'la yapılan iş birliği 
neticesinde oluşturulan ser-
gide klasik bir malzeme olan 
seramiğin çağdaş sanatla na-
sıl buluşabileceğine dair son 
derece dikkat çekici eserler 
yer aldı.
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British Council
(İngiliz Kültür Heyeti)
Hakan Arslanbenzer
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SÖMÜRGELERİN BAĞIMSIZLAŞMASI VE SOĞUK SAVAŞ SÜREÇLERİNDE "KÜLTÜREL İLİŞKİLER" 
MOTTOSUYLA HAREKET EDEREK ÜLKESİNİN PRESTİJİNE KATKIDA BULUNAN BRİTİSH COUNCİL, 
GÜNÜMÜZDE İNGİLTERE'NİN EN ÖNEMLİ YUMUŞAK GÜÇ KURULUŞU OLARAK DEĞERLENDİRİL-
MEKTEDİR. 

Tarihçe

British Council 
(BC), 1934'te İngil-

tere Dışişleri Bakanlığı 
yetkilileri tarafından o 
zamanki adıyla Britan-
ya İmparatorluğu'nun 
Birinci Dünya Sava-
şı'ndan sonra azalan 
uluslararası prestijini 
barışçı propaganda yo-
luyla artırmak ve aynı 
dönemde agresif bir 
propaganda stratejisi 
izleyen Sovyetler Birli-
ği, İtalya ve Almanya'y-
la rekabet edebilmek 
amacıyla kurulmuştur. 
Sömürgelerin bağım-
sızlaşması ve Soğuk 
Savaş süreçlerinde 
"kültürel ilişkiler" 
mottosuyla hareket 
ederek ülkesinin pres-
tijine katkıda bulu-
nan BC, günümüzde 
İngiltere'nin en önemli 
yumuşak güç kuruluşu 
olarak değerlendiril-
mektedir.  

Sadece iki memur 
ve 5 bin dolar ödenekle 
yola çıkan kuruluş, 
bugün 10 binden fazla 

çalışanı ve 1 milyar 250 bin 
sterlin civarındaki bütçesiyle 
110'dan fazla ülkede faal olup 
dünyanın en büyük kültürel 
diplomasi kuruluşlarından 
biridir. Gelirinin yüzde 15'ini 
1940'ta verilen ve 1993'te 
yenilenen Kraliyet İmtiyazı 
(Royal Charter) sayesinde 
Dışişleri Bakanlığı'ndan alan 
BC, geri kalan yüzde 85'i 
kendi faaliyetleri sayesinde 
elde etmektedir. Kâr amacı 
gütmeyen şirket ve hayır 
kurumu statüsüne sahip 
kuruluş, 1950'li yıllardan beri 
İngilizce öğretimi, değişim 
programları ve İngiltere 
yükseköğretim kurumları-
na piyasa danışmanlığı vb. 
hizmetler merkezde olmak 
üzere iki ve çok taraflı 
kültürel ilişkilerde İngilte-
re'yi temsil etmektedir. Son 
dönemde ise kuruluşun sivil 
toplum alanında da önemli iş 
birliklerine gittiği ve yoğun 
bir faaliyet yürüttüğü görül-
mektedir.

Türkiye'deki Varlığı

BC'nin ilk Türkiye şubesi 
1940'ta Michael Grant baş-
kanlığında Ankara'da açılmış 

ve bugüne kadar kesintisiz 
çalışmıştır. Kuruluşun İstan-
bul şubesi de oldukça faaldir. 
BC'nin Türkiye'deki statüsü 
15 Mayıs 2018 tarihli "Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükûmeti 
ile Büyük Britanya ve Kuzey 
İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükûmeti Arasındaki Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu, 
İşleyişi ve Faaliyetlerine 
Dair Anlaşma" ile hukuki bir 
zemine kavuşturulmuş ve 
Yunus Emre Enstitüsü'nün 
İngiltere'deki varlık ve faa-
liyeti ile karşılıklılık ilkesi 
çerçevesi içine alınmıştır.

BC'nin Ankara'da 22, 
İstanbul'da 31 personeli olup 
bunların sekizi İngiltere'den 
atanmış, geri kalan personel 
Türkiye'de istihdam edilmiş-
tir (2012 verileri). 

Faaliyetleri

İngilizce Kursları ve 
IELTS Sınavları: BC, Ankara 
ve İstanbul şubelerinde sür-
dürdüğü İngilizce kurslarının 
yanı sıra İzmir, Bursa, Ada-
na, Antalya ve Erzurum'da da 
IELTS (International English 
Language Testing System: 
Uluslararası İngiliz Dili Sınav 
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Sistemi) sınavları yapabil-
mektedir. Kuruluş, Kovid-19 
salgını nedeniyle 2020 yılın-
da yüz yüze sınavları sınırlı 
sayıda tutmakta, adayları 
çevrim içi sınava yönlendir-
mektedir. Hedeflerine göre 
3 farklı IELTS sınav tercihi 
sunulmaktadır. 

1. Akademik ve Genel 
Eğitim 

2. İngiltere Vizesi ve 
Göçmenlik 

3. Yaşam Becerileri 
Kuruluş, İngilizce öğret-

menlerine yönelik program 
ve yayınlar konusunda da 
uzmandır.

Sanat Programları: Tarihi 
boyunca dünya çapında çok 
sayıda sergi, konser vb. 
sanat etkinlikleri düzenleyen 
kuruluş son yıllarda sanat 
yönelimli etkinliklerini sivil 
toplum ve kamusal alan 
kavramları çerçevesi içine al-
mıştır. Bu kapsamda, 2017'de 
başlatılan "Kültür ve Sanat 
Alanında Kadın ve Liderlik" 
programı dikkat çekmekte-
dir. Programın mütemmim 
cüzü olan Kültürde Kadın 
Gücü araştırması BC'nin 
internet sitesinden indirile-
bilmektedir. 

Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Çalışmaları: Kuruluş 
kültürel çeşitlilik ve toplum-
sal cinsiyet eşitliği temalarını 
odak olarak benimsemiş bu-
lunmaktadır. Türkiye'deki 80. 
yıl dönümünü de bu cümle-
den olmak üzere "80 Yıl, 80 
Kadın, 80 Hikâye" başlıklı 
bir programla kutlamakta ve 
kişilerin BC ile olan tanışık-
lıklarını internet sitesinden 
paylaşmaktadır.  

Araştırma Fonları: Ku-
ruluş, İngiltere'nin gelişen 
ekonomiye sahip 15 ülkeye 

yönelik yürüttüğü Newton 
Fonu'nun Türkiye ayağı 
olarak Kâtip Çelebi-Newton 
Fonu'nu TÜBİTAK'la iş bir-
liği içinde idare etmektedir. 
Fon, Türkiye ve İngiltere'deki 
bilimsel araştırma ve ino-
vasyon sektörlerini bir araya 
getirerek Türkiye'deki ekono-
mik kalkınma ve toplumsal 
refah alanlarında karşılaşılan 
sorunlara ortak çözümler 
geliştirmeyi hedeflemektedir. 
İkili programlar çerçevesinde 
birlikte araştırma ve inovas-
yon odaklı çalışmalar yürü-
tecek iki ülke arasında güçlü, 
sürdürülebilir ve sistematik 
ilişkiler inşa edilmesi, var 
olan iş birliklerinin geliştiril-
mesi amaçlanmaktadır. İngil-
tere ve Türkiye hükûmetleri 
tarafından desteklenen ve 
2021 yılına kadar devam 
edecek olan programa yılda 8 
milyon sterlin tahsis edil-
mektedir. Fon zaman zaman 
araştırma projeleri için çağrı-
ya çıkmakta ve BC internet 
sitesi üzerinden çevrim içi 
başvuru yapılabilmektedir. 

Burs Programları: BC yer 
yer İngiltere üniversitelerinin 
verdiği öğrenim burslarına 
aracılık etmektedir. GREAT 
Burs Programı kapsamında 
2020 için 13 İngiltere üni-
versitesi birer Türk öğren-
ciye lisansüstü eğitim bursu 
sunmuştur. Burs miktarı 
asgari 10 bin sterlin olup bir 
yıllıktır. 

Sosyal Programlar: BC, 
sivil toplum çalışmaları kap-
samında toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin yanı sıra gençlik 
sorunları ve gençliğe yönelik 
politikalar ile de ilgilen-
mektedir. Next Generation 
(Yeni Nesil) programı bu 
çerçevede uygulanmaktadır. 

Program içeriği gençliğin 
eğilim, talep ve ihtiyaçlarını 
tespit etmeye yönelik olarak 
yerli sivil toplum kuruluşları 
ve üniversitelerle iş birliği 
içinde yürütülen araştırma-
lar, sosyal medya çalışması, 
yarışma, tanıtımlar ve sosyal 
çalışmalardan oluşmaktadır. 

İngiltere'de Ücretli Eğitim: 
BC'nin faaliyetlerinin önemli 
kısımlarından biri yurtdışın-
daki öğrencileri İngiltere'deki 
yükseköğretim kurumlarına 
yönlendirmektir. İngilte-
re'nin kritik ihracat kalem-
lerinden biri olan üniversite 
ve teknik eğitim kurumları, 
BC'nin söz konusu kurum-
lara 1980'lerden beri verdiği 
piyasa danışmanlığı saye-
sinde dünya çapında hizmet 
satabilmektedir. İngiltere yüz 
binlerce uluslararası öğrenci-
ye ev sahipliği yaparken, Tür-
kiye'den İngiltere'ye üniversi-
te için giden binlerce gencin 
bir kısmının yolu da BC'den 
geçmektedir. BC, İngiliz 
yükseköğretim kurumlarının 
reklamını yaparken Türk 
öğrenciler için de İngiltere'de 
çalışma ve burs imkânları 
hakkında birinci elden bilgi 
sunmaktadır. Bu kapsamda 
kuruluş, 14 İngiltere üniver-
sitesinin temsilcilerinin 4-8 
Mart tarihlerinde İstanbul, 
İzmir, Ankara, Adana ve 
Mersin'de 19 farklı özel liseyi 
ziyaret ederek öğrencilere 
bilgi vermesini sağlamıştır. 
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TRAVMATİK OLAY, BİREYİ KARŞI KOYAMAYACAĞI BİR GÜÇ KARŞISINDA ÇARESİZ BIRAKIR VE 
GENELLİKLE İNSANIN KAVRAMA SINIRLARININ DIŞINA TAŞAR. DUYGUSAL ALANI KISITLANIR, 
TAHAMMÜLÜ AZALIR, ÖFKE PATLAMALARI YAŞAR, İRKİLME TEPKİSİ VERİR. HUZURSUZDUR VE 
KONSANTRASYON GÜÇLÜĞÜ ÇEKER. TRAVMATİK YAŞANTI SONRASI BİREY, YAŞADIĞI DÜNYA, 
KENDİSİ, DİĞER İNSANLAR VE GELECEKLE İLGİLİ KAVRAYIŞLARINI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEK 
ZORUNDA KALIR.

Pandemi ve
Psikolojik Sağlık
Erol Göka
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Küresel salgın ile birlikte 
ortaya çıkan psikolojik 

panoramayı değerlendirirken 
öncelikle hastalık boyutuna 
varmış tablolar dikkatimizi 
çekiyor. Bunların başında 
korku ve kaygı geliyor. Kü-
resel salgınla birlikte hafif ve 
orta düzeyde korku ve kaygı 
ortaya çıkması, beklenen bir 
durumdu ama birçok insan-
da korku ve kaygı bununla 
kalmayarak oldukça ileri 
boyutlara vardı.

Bu ölümcül bulaşıcı has-
talığın yol açacağı olumsuz 
hâlin nerelere kadar uzana-
cağının hâlâ belirsiz olması, 
insanların (kendilerinin 
ve yakınlarının) hastalığa 
yakalanma ve belki de far-
kına varmadan başkalarını 
hastalandırma kaygılarının 
temelini oluşturuyor. Bunlara 
salgınla birlikte başlayan 
olumsuz değişikliklerin 
sosyoekonomik durumlarını, 
beklentilerini ve ideallerini 
ne ölçüde negatif yönde etki-
lediği ve etkileyeceğiyle ilgili 
kaygılar da eklendi.  Önce-
den ruhsal rahatsızlığı olan-
lar ve psikolojik bakımdan 

dayanıklılık gösteremeyenler, 
bu kaygıları ve korkuları 
daha şiddetli biçimde yaşadı-
lar, yaşıyorlar.

Korku, Kaygı ve 
Travmatik Boyut

Salgınla birlikte başlayan 
korku ve kaygı, hâlen devam 
ediyor. Hastalığın bulaşma, 
tedavi ve aşı gibi yollarla 
tıbbi korunma alanlarındaki 
belirsizlik de zaman za-
man olumlu ama daha çok 
olumsuz haberlerin eşliğinde 
sürüyor. Durum böyle oldu-
ğu sürece korku ve kaygının 
kolayca yatışmayacağı, psi-
kolojik dayanıksızlık göste-
ren kimselerde psikiyatrik 
yardıma ihtiyaç duyulacağı 
ve salgın sonrası yaşama ve 
davranış tarzlarında, alına-
cak tedbirlerde belirleyici 
olacağı açık.  

Korku ve kaygıların, 
zaman zaman görülen düşük 
yoğunluklu kitlesel panik 
hâlinin haricinde, küresel 
salgının bir de "travmatik" 
boyutu ortaya çıktı. Birey-
ler karşılaştıkları olumsuz 
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yaşantılar olağan sınırlar 
içinde kaldığında, onlarla bir 
biçimde baş edebilirler. Trav-
matik olaylarda ise baş etme 
becerileri hiçbir işe yarama-
dıkları gibi felce uğrar. Kişi, 
tekrar tekrar bu süreci hatır-
lar, her tetiklemede yeniden 
yaşar gibi hisseder, uykusu 
bozulur, rüyaları kâbusa dö-
nüşür. Travmatik olay, bireyi 
karşı koyamayacağı bir güç 
karşısında çaresiz bırakır ve 
genellikle insanın kavrama 
sınırlarının dışına taşar. Duy-
gusal alanı kısıtlanır, taham-
mülü azalır, öfke patlamaları 
yaşar, irkilme tepkisi verir. 
Huzursuzdur ve konsantras-
yon güçlüğü çeker. Trav-
matik yaşantı sonrası birey, 
yaşadığı dünya, kendisi, diğer 
insanlar ve gelecekle ilgili 
kavrayışlarını yeniden göz-
den geçirmek zorunda kalır. 
Travma ile yaşamın olağan 
akışı sekteye uğrar, belleğin 
önceki kayıt sistemi ve içeriği 
çok önemli değişikliklere 
uğrar, kimi zaman bellek 
neredeyse tamamen silinir, 
sanki bireysel tarih hatta 
bireyin zihnine kaydolmuş 
somut hâliyle tüm toplumsal 
bellek sıfırlanır. Ulaşılmak 
istenen hedefler anlamsız-
laşır, gelecek bilinmezliğe 
gömülür.

Bugün travma kavramı-
nın içeriği oldukça genişle-
miştir; doğal afetler, kazalar 
gibi olayların yanı sıra savaş, 
işkence, tecavüz, göç ya-
şantısı, hastalık ve sevilen 
yakının kaybı başlıca travma-
tik olaylar içinde değerlen-
dirilir. "Travma sonrası stres 
bozukluğu" (TSSB), travmayı 
takiben bir kişinin başına 
gelebilecek en ağır psikolojik 
durumdur, kronikleştiğinde 

tedavisi pek zor bir rahatsız-
lık tablosudur. Bireyin olay 
sonrası yaşantısının âdeta 
sürekli olarak travmayı, 
uykuda bile sürekli hatırla-
yacak şekilde bozulduğu bu 
hastalıkta hayatı eskisi gibi 
sürdürme imkânı kalmaz. 
Ancak TSSB ortaya çıkmasa 
bile travmatik olayın bire-
yin ruhsal yaşamı üzerinde 
sarsıcı ve örseleyici etkileri 
olabilir. Travma sonrasında 
hemen herkes çaresizlik, 
yetersizlik, acizlik, güçsüzlük 
ve öfke hisseder.

Şüphesiz küresel salgın 
sürecinde yaşananların bir 
kısmı, özellikle hastalar, 
hasta yakınları ve sağlık 
çalışanları açısından trav-
ma tanımına büyük ölçüde 
uymaktadır. Kanaatimizce 
medyadan ve sosyal medya-
dan salgınla ilgili haberleri 
mütemadiyen izleyenler, 
dehşetengiz görüntülerle 
karşılaşan ve olumsuzluklara 
kulak kesilenler de salgının 
travmatik etkisi altındadır-
lar. Salgının yatışmasının 
ardından, bunların bir kısmı 
rahatsızlık düzeyine gelerek 
kronikleşecektir.

Salgının Ruhsal 
Etkileri

Küresel salgının yol 
açtığı psikolojik rahatsızlık-
ları değerlendirirken korku, 
kaygı ve travma dışında 
mutlaka üzerinde durulması 
bir kavram da "matem"dir. 
Binlerce insanın vefat ettiği 
küresel salgın, iyileşseler bile 
birçoklarının sağlıklarını 
bozmuş, sosyoekonomik 
durumlarında gerilemeye, 
arkadaşlıklardan, dostluklar-
dan uzak durmaya, olağan 

yaşam çevrelerinden ayrıl-
malarına neden olmuştur. 
Tüm bunların salgın sonrası 
dönemde büyük psikolojik 
sorunlar olarak karşımıza 
çıkmaya devam edeceklerdir.  

İnsanın psikolojik yapısı 
bizi kayıplarımızın ardın-
dan yas tutmaya zorlar. Yasa 
neden olan kayıp, sadece 
sevilen birinin ölümü değil-
dir aynı zamanda yaşanılan 
mekân dâhil hayali bir sevgi 
nesnesinin kaybı, sağlık, 
güç, otonomi ya da vücudun 
bir parçasının veya normal 
fonksiyonunun yitimi de yas 
gerektirir. Önemli bir kaybı 
tecrübe eden kişi, hayatı-
nı yeniden organize edip 
kurmadan önce, daha düne 
kadar hayatında çok önemli 
bir yer tutan ama şimdi kay-
bolan nesneyle vedalaşmak, 
hayatın ağırlığı karşısında 
yeniden soluklanmak, hayatı 
öğrenmek için yas tutmaya 
ihtiyaç duyar.  

Yas süreci, belli bir yol 
izler. Yasın süresi, ruhsal or-
ganizasyonumuzun yeniden 
sağlanabilmesi aylar hatta 
bazen yıllar alabilir. Bazı 
insanlarda kâh kişilik organi-
zasyonları yetersiz olduğun-
dan kâh kaybın niteliğinin 
çok ağır olması nedeniyle 
yas tutma yetisi bozulur; yas 
tutulamadığından süreç, bir 
türlü tamamlanamaz, komp-
like bir biçim alarak sürer 
gider. Bir yakınının kaybı, 
kimi zaman insanı öylesine 
hazırlıksız, aniden yakalar, 
ölüm öylesine acıklı ve acılı 
bir biçimde gündeme gelir ya 
da bir anda birçok yakınımızı 
birden kaybetme talihsizli-
ğine uğrarız ki en dayanıklı 
psikolojilerin bile böyle du-
rumlara katlanması imkânsız 
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olabilir. Böyle katlanılması 
imkânsız, beklenmedik, çok 
acılı ölümlerde yas sürecinin 
sağlıklı bir biçimde işleme-
sini sağlamak çok ama çok 
güçtür. Her ölüm için söz 
konusu olan aile sistemin-
deki yeni rol dağılımları, 
beklenmedik ani ölümlerde 
çok daha acil ve dramatiktir. 
Ölüm; sıklıkla aile sistemini 
altüst eden, önceden hiç 
hesap edilmemiş değişimle-
re neden olabilir.  Matemle 
ilgili bilgilerimiz, bu küresel 
salgında çözülmemiş, komp-
like bir hâle gelmiş matem 
yaşantılarının bireylerin ve 
toplulukların psikolojilerini 
çok uzun süreler olumsuz 
biçimde etkileyeceğine işaret 
ediyor.

Kovid-19 salgını sırasında 
dikkatler daha ziyade bulaş-
ma riskini önlemeye dönük 
tedbirlere yöneldiğinden, sü-
rekli olarak ertelenen matem 
süreçleri gözden kaçabil-
mektedir. İnsanların hasta 
yakınlarıyla gerçek anlamda 
vedalaşmaları çoğu zaman 
mümkün olmadığı gibi kay-
bın ardından yaslarını sağlık-
lı biçimde tutmalarında ana 
rolü üstlenen ritüeller dahi 
yerine getirilememektedir. 
Tüm bu eksikliklerin salgın 
sonrası zamanlarda karşımı-
za bitirilememiş ve komplike 
matem şeklinde çıkacaklarını 
öngörmek zor değildir.

Küresel salgın sırasında 
sigara, alkol ve madde ba-
ğımlılığının yanında kumar 
gibi davranış bağımlıklarının 
gündelik yaşama kısıtlılıklar 
getiren böylesi süreçlerde 
dikkat verilmesi gereken özel 
alanlardan olduğu ortaya 
çıktı. Ancak bu durum, çoğu 
zaman mesleki farkındalı-

ğın ötesinde yöneticilerin 
yeterine dikkatini çekemedi 
Medya, merceğini daha 
ziyade, salgına karşı tedbirle-
rin ayrılmaz bir parçası olan 
"evde kalma" sürecinde daha 
ziyade yeme davranışı ve eg-
zersiz ihtiyacı gibi gerçekten 
de birçok psikolojik ve tıbbi 
probleme yol açma potan-
siyeli barındıran sorunlara 
yöneltti. Oysa salgın sürecin-
de bağımlılık sorunlarını ve 
özellikle internet ve sosyal 
medya kullanımının yol aça-
cağı davranış bağımlılığını 
hesaba katmalıyız.

Tüm bunların dışında, 
salgın sırasında, uzun süre 
evde kalmaya, belli sınırlar 
içinde kalarak davranma-
ya zorlanmaya bağlı öfke, 
gerilim ve iletişim prob-
lemlerinin artışı, karantina 
ve izolasyon sorunları, 
aile-içi çatışmaların artması, 
önceden ruhsal rahatsızlığı 
bulunanların rahatsızlık-
larında alevlenme, kaygılı 
kişilik yapısına sahip bulu-
nanların kaygılarındaki artış 
nedeniyle takıntılı ve şüpheci 
tepkilerin çoğalması gibi 
psikopatolojik sorunlar da 
kaydedilmeli, bunların bir 
kısmının salgının yatışmasını 
müteakip döneme sarkacağı 
akılda tutulmalıdır. İzolasyon 
sonucunda, insanların dar 
fiziksel alanları monoton 
aktivitelerle paylaşmak du-
rumunda kalmalarının ancak 
internet ve telefonlarla kısıtlı 
iletişim kurmanın, saatlerce 
internet ve sosyal medya-
da belli bir amaç olmadan 
geçirilen saatlerin zihinsel 
ve duygusal becerilerin zarar 
görmesine neden olabilece-
ği, bu süreçte bazı insanlar 
komplo teorilerine daha 

Kovid-19 salgını sıra-
sında dikkatler daha 
ziyade bulaşma riskini 
önlemeye dönük ted-
birlere yöneldiğinden, 
sürekli olarak ertelenen 
matem süreçleri göz-
den kaçabilmektedir. 
İnsanların hasta yakın-
larıyla gerçek anlamda 
vedalaşmaları çoğu za-
man mümkün olmadığı 
gibi kaybın ardından 
yaslarını sağlıklı biçim-
de tutmalarında ana 
rolü üstlenen ritüeller 
dahi yerine getirileme-
mektedir.
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fazla inanabileceğine, kişiler 
arası şiddetin artabileceği ve 
uzun vadede sosyal ilişkilerin 
olumsuz yönde etkileneceği 
unutulmamalıdır.

Tüm bu psikolojik rahat-
sızlık tablolarının etkileri 
yaygın ve uzun sürelidir 
ve ileriye güçlü yansımalar 
yapacakları kesindir.  Sal-
gın sırasında, salgın öncesi 
psikososyal yapının üzerine 
yükselen, psikopatolojiden 
ziyade bireysel ve toplumsal 
psikolojiyi ilgilendiren, salgın 
öncesi dönemden farklı-
lıklar gösteren başka bazı 
yaygın tepkiler, tutumlar ve 
zihniyet biçimleri de ortaya 
çıktı. Yöneticilerin salgının 
yayılmasını önlemek için 
aldıkları sokağa çıkma ve 
seyahat yasağı, karantina, 
bazı sektörlerdeki işleyişin 
geçici olarak durdurulma-
sı, maske takma ve fiziki 
mesafeye uyma zorunluluğu 
gibi tedbirler kâh bu tepki ve 
tutumları pekiştirdi kâh on-
lar tarafından yönlendirildi. 
Tüm bunlara salgınla birlikte 
önceden psikiyatrik rahatsız-
lığı bulunanların gerek yeter-
li tedavi ve bakımı alamama-
ları gerek ortaya çıkan yeni 
yaşam koşullarının tetikle-
yici etkisi nedeniyle daha da 
olumsuz bir klinik tablo içine 
girecekleri de eklendiğinde, 
Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri'nin çağrısı haklılık 
kazanmaktadır. Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri  
Guterres, Kovid-19 salgı-
nın ruhsal etkilerine dikkat 
çekerek tüm hükûmetleri ruh 
sağlığı alanındaki yatırımları-
nı artırmaya çağırmıştır.  

Bu arada salgın sırasında 
başta yaşlılar ve eğitimleri, 
gündelik yaşamları, planları 

sekteye uğramış çocuklar, 
gençler, işsizler ve bu süreçte 
işsiz kalmış olanlar olmak 
üzere dezavantajlı grupların 
durumlarının da özel bir 
dikkat gerektirdiği belirtil-
melidir. İnsanlar topluluk 
hâlindeyken birdenbire baş 
gösteren tehlikeli durum-
larda korku, panik hâlleri 
yaşanabileceği, sınırlı fiziksel 
ve sosyal alanlara sıkışan 
bireyler arasında şiddet 
eğilimlerinin ortaya çıkabi-
leceği, hatta darp, cinayet, 
yağma gibi suçların artabile-
ceği unutulmamalıdır. Hayret 
verici bir biçimde bazı 
insanların, bırakın siyasî oto-
riteyi, sağlık otoritesine bile 
uymadıkları, kendilerine ve 
başkalarına zarar vermeme 
konusunda asgarî özeni bile 
göstermedikleri üzerine dü-
şünülmelidir. Bu kişiler için 
üretilen "kovidiot" kavramı 
sözlüklerde yerini aldı ama 
bir yandan da sosyal psiko-
lojide otoriteye ve çoğunluğa 
uymayan yanımızla ilgili yeni 
araştırmalar yapma gereği 
ortaya çıktı.
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02 MART

Suat Yalaz 
Hayatını Kaybetti
Türk çizgi roman tarihinin 
en uzun soluklu çalışmala-
rından biri olan Karaoğlan'ın 
yazarı, senarist, yönetmen 
ve çizer Suat Yalaz 87 yaşın-
da hayatını kaybetti. İlk kez 
1962'de Akşam gazetesinde 
tefrika edilen Karaoğlan, en 
son 2000'li yıllarda bir kez 
daha okuyucuyla buluşmuş-
tu.

02 MART

ABDULLAH TURHAN
VEFAT ETTİ
1001 Roman dergisinde 
tefrika edilen Tolga çizgi 
romanının yanı sıra Fatih’in 
fedaisi Kara Murat’ın mace-
ralarını anlattığı çizgi ro-
manla tanınan çizgi roman 
yazar ve çizeri, karikatürist, 
gazeteci Abdullah Turhan, 
Marmaris’te hayata gözleri-
ni yumdu.

02 MART

Kadri Öztopçu'YA
VEDA
Yazar Kadri Öztopçu 66 
yaşında hayata veda etti. 
Şiirleri, Yeni Adımlar, Türkiye 
Yazıları, Güney, Adam Sanat 
ve Şiiratı; öyküleri ise Adam 
Öykü, Eşik Cini ve Notos 
dergilerinde yayımlanan 
Öztopçu, 2010 Cevdet Kud-
ret Edebiyat Ödülü'ne değer 
görülmüştü.

Yayıncılık Dünyası 
İstanbul'da Buluştu

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) düzenlenen "5. 
İstanbul Fellowship" (Uluslararası Telif Zirvesi) 3-4-5 Mart 
tarihlerinde gerçekleştirildi. Her yıl telif ve çeviri görüşme-
leri yapmak amacıyla yabancı yayımcıları İstanbul'a getiren 
programın açılışı, Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirildi. 
TURCA Genel Koordinatörü Esra Ceceli'nin selamlama 
konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden TBYM 
Başkanı Mustafa Doğru, İstanbul Fellowship'in her yıl he-
deflerini büyüterek yayıncılık dünyasının kalbini İstanbul'a 
taşıdığını söyledi. Doğru, İstanbul Fellowship'in dünya 
yayıncıları ile Türk yayıncılarının iş birliğinin artırılması ve 
İstanbul'un bir telif marketi hâline getirilmesi amacıyla ilk 
kez 2016 yılında düzenlendiğini hatırlattı. İstanbul Fellows-
hip'e 98 ülkeden 620 başvuru yapıldığını belirten Doğru, 
"Katılımcılarımız bu sene 65 ülkeden 165'i yabancı ve 100'ü 
yerli olmak üzere 265 yayıncıya ulaştı." diye konuştu. İstan-
bul'u yayın dünyasının merkezi hâline getirmeyi amaçlayan 
program kapsamında ayrıca "Türk Edebiyatı ve Yolculu-
ğunun Uluslararası Yolculuğu" ve "Yayıncılık Sektöründe 
Kadın Girişimci ve Yöneticilerin Yeri" konuları ele alındı.

03 MART
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Yayıncılıkta Pandemi Dönemi
ve Sonrası
Furkan Çalışkan
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SESLİ KİTAP YAYGINLAŞIRKEN MATBU KİTAP AZALMIYOR. ELEKTRONİK KİTAP KULLANICILARI 
EVLERİNDEKİ KÜTÜPHANELERİ DE BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR. PANDEMİ DÖNEMİ VE SONRASI 
İÇİN DE BU EĞİLİMİN BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM.

2020 yılı beraberinde getir-
diği olağanüstü durumlar-

la birlikte değişimin, dönü-
şümün ve limit durumların 
daha yüksek bir frekansta 
konuşulduğu bir yol olarak 
elbette yayıncılık dünyası 
içinde birçok sorgulamayı 
beraberinde getirdi. Tartışa 
tartışa artık yeni bir klişe hâ-
line gelen e-kitap, dijitalleş-
me ve kitabın formu meselesi 
uygun koşulların da oluşma-
sıyla bir test imkânı da buldu 
diyebiliriz. Şüphesiz uygula-
mada ve kullanımda olan bu 
yeni teknolojiler toplumsal 
meşruiyet ve alışkanlık konu-
sunda üzerlerinde taşıdıkları 
müphemliği aşma konusun-
da hiç beklenmedik şartlara 
kavuştular. Pandemi sebebiy-
le kitapçıların kapanması ve 
lojistik problemlerin ortaya 
çıkmasıyla sanki bir simülas-
yonun içinde bulduk kendi-
mizi. Şahsen hem arz eden 
hem de talep eden tarafta 
olduğum için her iki açıdan 
da şahsi deneyim ve gözlem-
lerimi paylaşmak isterim. 

Az Metin, Çok Görsel, 
Özet Bilgi

Öncelikle dijitalleşmenin 
kendisini çabuk kabul ettir-
diği medya alanında dönüşü-
mün hız kazandığı herkesin 
malumu. Sosyal medyanın 
alternatif bir mecradan ana 
akım bir mecraya doğru 
giden serüveni hız kazandı. 
Zaten medyanın hızlı tüketil-
me, çabuk manipüle edebil-
me, algı oluşturma, muhatabı 
için minimum çaba maksi-
mum tatmin sağlama gibi 
geleneksel davranışları dijital 
medya ile karşılıklı etkileşim, 
serbest kürsü, dikkat çekme 
çılgınlığı ilaveleriyle başka 
bir seviyeye geldi. Bu nokta-
da değişmeyen ise "kısa, özet, 
yüzeysel, manşet ve spotlara 
has bir söylem fetişizmi" 
oldu. İşte dijitalleşmenin 
yaygınlık ve kabul gördüğü 
bu zemin, konu; düşünce, 
edebiyat, tarih ve sanat yani 
kitabın bir form olarak yüz 
yıllardır ev sahipliği yaptığı 
alanlar olunca aynı imkânları 
oluşturamadı. Zira az metin, 
çok görsel, özet bilgi ya da 
yargı paradigmalarına göre 
dizayn edilen sosyal medya 
platformları ve bu tarz bir 
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dijitalleşme yordamına sahip 
insan için kitabın taşıdığı ya 
da temsil ettiği algı dünyası 
başka bir boyuta ait. Aslında 
şunu söylemek istiyorum, 
konvansiyonel medya dijital-
leşirken bir yer değiştirme 
zincirini takip ediyor, kitap 
yayıncılığında ise yeni tekno-
lojiler birbirine yer açmakta. 
Başka bir ifadeyle sesli kitap 
yaygınlaşırken matbu kitap 
azalmıyor. Elektronik kitap 
kullanıcıları evlerindeki 
kütüphaneleri de büyütme-
ye devam ediyor. Pandemi 
dönemi ve sonrası için de bu 
eğilimin bu şekilde devam 
edeceğini düşünüyorum. 

İdealizm, Özveri ve 
Kültürel Amaç

Özellikle karantina gün-
leri bizlerin evlerimizle yeni-
den tanıştığımız bir dönem 
oldu. Ev ile tanışınca, zaman 
algımızda da değişti. Evi bir 
mola yeri, acil ihtiyaçlarımı-
zı giderdiğimiz bir sığınak, 
bir pit-stop gibi görmemeye 
başlamak kitapla kurduğu-
muz ilişkiyi ise tazeledi. Zira 
olması gereken yavaşlığa ve 
bu yavaşlığın beraberinde 
getirdiği dikkate sahip olmak 
ideal okuyucu zihninin 
ihtiyaç duyduğu şartlara da 
ulaşmak demek. Bu yüzden 
kitaba talebin arttığı fakat 
temin etmenin güçleştiği 
bu ilginç deneyim eminim 
yayıncılık dünyası açısın-
dan birçok çıktı verecektir. 
Bunlardan ilki yayınevi ile 
okuyucu arasındaki tedarik 
zincirinin daha alternatifli, 
karşılıklı hakları koruyan, 
acil durumlar için planlar 
geliştirebilen bir düzleme 
ulaşması gerektiği. 

Yine hemen akla gelen 
diğer bir husus ise yayıncılığa 
sektörlerden bir sektör mua-
melesi yapmanın hiçbir soru-
nu esaslı bir şekilde çözmeyi 
mümkün kılmaması. Çünkü 
yayıncılık yaşayan kültürün, 
devam eden geleneğin, inşa 
edilen geleceğin mekaniz-
masıdır. Bunun toplumsal 
rolü zannedilen de çok 
daha fazladır. Az emek çok 
kazanç, kısa zaman büyük 
kâr gibi modern ekonominin 
gösterdiği hedeflerin aksi is-
tikametinde duran yayıncılık 
için rahatlıkla şunu söyleye-
bilirim; idealizm, özveri ve 
kültürel bir amaç olmadan 
icra edilmesi pek mümkün 
değil. 

Ucuz örnekleri, salt ticari 
kaygılarla yapılan işleri bir 
kenara bırakırsak yazarından 
çevirmenine editöründen 
musahhihine, depo görev-
lisinden kitapçısına kadar 
bütün aktörlerin ortak bir 
özveri içinde ayakta dur-
maya çalıştıkları bir gerçek. 
Ticarete konu olan bütün 
ayrıntılarının ülkemizin 
geleceği adına uygun kanun-
lara teminat altına alınması 
yani özellikle küçük ve orta 
ölçekli yayıncılar için pozitif 
bir ayrım yapılması gerekli. 
Bir ülkeyi gerçekten tanımak 
için yayınevlerine bakmak 
gerektiğine inanıyorum. Zor 
günler geçiren birçok kıy-
metli yayıncıya sahip çıkacak 
okuyucuların hâlen en büyük 
teminatımız olduğunu unut-
mamak lazım. Umarım ev 
ile tanışma, yavaşlama gibi 
deneyimler bu tip okuyucu-
ların sayısını arttırmıştır.

Kitaba talebin arttığı 
fakat temin etmenin 
güçleştiği bu ilginç 
deneyim eminim yayın-
cılık dünyası açısından 
birçok çıktı verecektir. 
Bunlardan ilki yayınevi 
ile okuyucu arasındaki 
tedarik zincirinin daha 
alternatifli, karşılıklı 
hakları koruyan, acil 
durumlar için planlar 
geliştirebilen bir düzle-
me ulaşması gerektiği.
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05 MART

Dünya Kuklaları 
İzmirde

İzmir'de "14.Uluslarası Kukla Günleri" gerçekleştirildi. 
Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, 
İzmir Ticaret Odası, ilçe belediyeleri, büyükelçilikler, kültür 
merkezleri ve üniversitelerin desteğiyle düzenlendi. 23 ülke-
den 50 grubun katılması planlanan etkinlik; İtalya, İran, Çin 
ve Avusturya ekiplerinin Kovid-19 yüzünden katılamaması 
sonucu 19 ülke ve 43 toplulukla başladı. Festivalin açılış 
gecesinde Almanya'dan Theater Strahl'ın Sınıf Sınıf adlı 
gösterisiyle sahnelendi.

SCOPE New York Art 
Show'da Türk İmzası
Türk sanatçılar dünyanın en prestijli sanat fuarların-
dan SCOPE New York Art Show'da Türkiye'yi temsil etti. 
ABD'nin New York eyaletindeki sanat etkinliğinde Çağdaş 
Türk Sanatçıları Derneğinin (ACT) soyut çalışmaları büyük 
ilgi gördü. Manhattan şehrinde düzenlenen SCOPE New 
York çağdaş sanat fuarına ilk kez bir Türk sanatçı derneği 
grup olarak kabul edildi. Türk sanatçıları dünyaya tanıt-
mak için 2015'te Paris'te kurulan ACT organizasyonluğun-
da sergilenen Türk sanatçıların çalışmaları New Yorklu 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Soyut çalışmaların 
yer aldığı ACT standında, Ahmet Yeşil, Gülten İmamoğlu, 
Senem Erseven ve Nilüfer Yıldırım gibi uluslararası çapta 
isim yapmış Türk sanatçılar tabloları hakkında ziyaretçile-
re bilgi verdi.

05 MART
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06 MART

Yılın Basın Fotoğrafı 
Ödülleri

Türkiye Foto Muhabirleri 
Derneği tarafından düzen-
lenen "Yılın Basın Fotoğrafı" 
ödüllerinin sahipleri belli 
oldu.  6 bine yakın fotoğra-
fın değerlendirildiği orga-
nizasyonda 7 kategoride 34 
fotoğraf ve 7 fotoğraf serisi 
ödüle değer bulundu. "Yılın 
Basın Fotoğrafı" ödülünü 
kazanan Savaş Onur Şen 
aynı eseri ile "Yılın Çevre 
Fotoğrafı" ödülüne de layık 
bulundu. 

07 MART
Bilgi Evleri Öykü Yarışması ödülleri 
sahiplerini buldu.

07 MART
Bağlama sanatçısı Emre Bilkay, ka-
nun sanatçısı Erman Ertan ve gitarist 
Çağatay Özkaya "Anadolu'dan Tür-
küler" isimli bir dinleti gerçekleştirdi.

08 MART
Tanburi Esat Şar gözetiminde, klasik 
mûsikî eserlerinin icra edildiği ve ilgili 
olan herkesin sazları ve sesleri ile eşlik 
edebildiği Meşk Halkası Nağme-
dar'da gerçekleştirildi.

Kültür ve sanat alanında 
geçmişi yeniden keşfetmeyi 
ve bu alanı üretken kılacak 
yeniliklere öncülük etmeyi 
hedefleyen Kalyon Kültür, 
Şişli Nişantaşı'ndaki Taş 
Konak'ta hizmet vermeye 
başladı. Pelin Çift'in sunu-
culuğunu yaptığı açılışa, 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın eşi Emine 
Erdoğan, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
Kalyon Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemal 
Kalyoncu ve Kalyon Kültür 
Kurucusu Sena Kalyoncu, iş, 
sanat ve basın camiasından 
isimler katıldı.

06 MART Kalyon Kültür 
Açıldı

06 MART

Yunus Emre Vefatının 
700. Yılında yad Edildi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZU) İslâmi İlimler 
Fakültesi bünyesindeki Tasavvuf Araştırmaları Merkezi 
(İSTAM) ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle "Yunus Emre 
Paneli" düzenlendi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde vefatının 700. 
yılında Yunus Emre'yi yad etmek için gerçekleştirilen prog-
ramın moderatörü İZÜ İslâmi İlimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Vefatının 700. yılı münasebetiyle 
Anadolu erenlerinden, bu toprakların bizim olmasını sağla-
yan ve bizim olan bu topraklarda gönül dünyamızın izlerini 
sürmemize vesile olan büyüğümüz, üstadımız Yunus Emre 
Hazretlerini anlamak ve tanımak için buradayız." şeklinde 
konuştu.
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08 MART

Sappho Yeniden 
Keşfedildi

Akdeniz Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Arkeoloji Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Havva İşkan Işık, 1972'den 
bu yana Antalya Müzesi'nde  
bulunan portre heykelin, 
antik dönemin ilk ve en 
önemli kadın şairi olarak 
bilinen Sappho'ya ait oldu-
ğunu tespit ettiğini söyledi. 
Aynı zamanda Patara Antik 
Kenti Kazı Başkanı olan 
Işık, yaptığı araştırmada 
portrenin Antik dönemin 
ilk ve en önemli kadın şairi 
olarak bilinen Sappho'ya 
ait olduğunu tespit ettiğini, 
çalışmalarını konuk ola-
rak gittiği yurt dışındaki 
üniversitelerde akademik 
incelemeyle de teyit ettiğini 
ifade ederek çalışmasıyla 
ilgili bilimsel makaleyi yakın 
zamanda yayımlayacağını, 
böylece bütün dünyanın bu 
eserin Antalya Müzesi'nde 
olduğunu öğreneceğini 
belirtti.

Müslüman-HIristiyan Bilginlerin Felsefe ve 
Din Bilimi Üzerine Çalışmaları

İbn Haldun Üniversitesi tarafından Müslüman ve Hıristi-
yan bilginleri bir araya getiren "Müslüman-Hıristiyan Bil-
ginlerin Felsefe ve Din Bilimi Üzerine Çalışmaları" başlıklı 
sempozyum düzenlendi. İbn Haldun Üniversitesi Süleyma-
niye Yerleşkesi'nde 9-12 Mart'ta düzenlenen sempozyumda 
Müslüman ve Hıristiyan bilginler; güncel konu ve sorun-
larla ilgili araştırmalarını ve dikkati çeken saptamalarını, 
felsefe ve teoloji perspektifinden katılımcılarla paylaştı.

09 MART
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09 MART

Eflatun'dan 
İslâm Düşüncesine: 
İnsan Tasavvuru
Prof. Dr. Ömer Türker 
rehberliğinde, İslâm dü-
şüncesine yön veren ana 
prensipler ve İslâm düşünce 
birikiminin bugünün mo-
dern meselelerine yönelik 
yaklaşımlarını ele alan 
"İslâm Düşüncesi ve Çağdaş 
Sorunlar" seminerleri, her 
ay odaklandığı spesifik 
konularla topyekûn bir dü-
şünce tablosu resmediyor. 
Prof. Dr. Ömer Türker, mart 
ayı seminerinde "Felsefe Ge-
leneğinde İnsan Tasavvuru" 
konusunu ele aldı.

09 MART
Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın 
Meclisinin düzenlemiş olduğu 8 Mart 
Kadınlar Günü - Kadına Saygı Prog-
ramı ZKS'de gerçekleştirildi.

10 MART
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet 
Müzik Topluluklarına bağlı İstanbul 
Devlet Modern Folk Müziği Toplulu-
ğu konser verdi.

10 MART

Souad Massi 
İstanbul'da

Geleneksel müzikleri, 
folk ve rock ile buluşturan 
tarzıyla tanınan Cezayirli 
sanatçı Souad Massi, İstan-
bullu hayranlarıyla bir araya 
geldi. Yeni albümü Oumniya 
(My wish) ile beğeni toplayan 
şarkıcı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu'nda sahne-
ye çıktı. Souad Massi'ye 
gitarda Abdenour Djemai, 
kemanda Mokrane Aldani, 
perküsyonda Rabah Khalfa 
ve Esteban Sotolongo Zapa-
ta eşlik etti.

09 MART

Nişart Galeri'de 
İki Sergi Birden

Aralarında ressam Devrim 
Erbil, Karl Talip Kara, Ergin 
İnan ve Kübra Ünsaç'ın 
eserlerinin bulunduğu 
"Highlight" adlı karma 
resim sergisi ile sanatçı 
Müberra Yılmaz'ın heykel ve 
tuvallerinden oluşan "Only 
Art" adlı solo sergi, Nişart 
Galeri'de ziyarete açıldı. 35 
sanatçının farklı tekniklerle 
hazırladıkları yaklaşık 60 
eserin yer aldığı sergide 
postmodern eserlerin yanı 
sıra soyut ve figüratif işler 
ile iki Atatürk portresi sa-
natseverlerle buluştu. Hey-
keltıraş ve ressam Müberra 
Yılmaz'ın  "Only Art" adlı 
sergisinde ise 11 tablo ve 35 
heykel ilk kez sanatseverle-
rin beğenisine sunuldu.
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11 MART

İstanbul'un 
Kara Surları 

Ülkemizin zengin arkeolojik potansiyelini sistematik bir 
şekilde fotoğraflarla belgeleyerek, bu konuda saygın bir 
başvuru kaynağı oluşturan Arkeoloji ve Sanat dergisi edi-
törü, arkeolog Nezih Başgelen "Yedikule - Küçük ve Büyük 
Altınkapı" isimli semineriyle Zeytinburnu Kültür ve Sanat 
Merkezinde arkeoloji, sanat ve tarih meraklılarıyla buluştu.
Arkeolog Nezih Başgelen, sahip olduğu zengin görsel arşiv, 
tarihî belgeler ve güncel fotoğraflarla, tarihin derinlikle-
rinden bugüne kadar uzanmış ve şehir yaşantısının önemli 
bir parçası olmaya devam eden İstanbul surlarının Yedikule 
- Küçük ve Büyük Altınkapı güzergâhını adım adım anlata-
rak konuya dair ufuk açıcı bir sunum gerçekleştirdi.
Böylece İstanbul'un kara surları üzerinden aslında bir ken-
tin çok uzun bir tarihe yayılmış yaşantısına dair kıymetli 
bir bilgi bütünü sundu.

ArtAnkara 6. Çağdaş Sa-
nat Fuarı Ankara Cong-
resium ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Yerli ve 
yabancı 125 sanat gale-
risinin katıldığı fuarda 
"Sanata Katkı Onur Ödü-
lü"ne Tepebaşı Belediyesi 
layık görülürken "Sanatçı 
Onur Ödülü" heykeltraş 
Metin Yurdanur'un, 
"Kurum Onur Ödülü" ise 
Baksı Müzesi'nin oldu. 
Türkiye genelinden ve çe-
şitli ülkelerden galerileri, 
müzeleri ve sanat kurum-
larını bir araya getiren 
ArtAnkara, 15 Mart'ta 
sona erdi.

12 MART

Polisİye Meraklıları 
Capitol'de Buluştu 

Polisiye kültür dergisi 221B ve Capitol iş birliğiyle düzenle-
nen "Polisiye Günleri", 12-15 Mart'ta polisiye meraklılarıyla 
buluştu. Etkinlik boyunca polisiye alanında uzman 16 ismin 
katıldığı söyleşiler, atölyeler ve imza günleri gerçekleştiril-
di. Özel hazırlanan dekorlarla tüm katılımcılara polisiyenin 
yaşam alanlarını deneyimleme imkânı sunulan etkinlikte, 
polisiye sinemanın dünyadaki önemli örneklerinin özel 
gösterimi de düzenlendi. Erol Üyepazarcı'dan Sevil Atasoy'a 
birçok polisiye yazarının söyleşi ve imza günü etkinlikleriy-
le okuyucularıyla buluştuğu "Polisiye Günleri"nde, polisiye 
edebiyatla sinemanın dünü ve bugünü ele alındı.
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Limited Editions ile 
Bienalin 30 Yılı 
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından İstanbul Biena-
li'nin 30. yılına özel hazırlanan "Limited Editions" sergisi, 
İGA Lounge'da sanatseverlerle buluştu. İKSV İstanbul 
Bienali'nin 30. yıl özel projesi olarak yerli ve yabancı sanat-
çıların katkılarıyla hazırlanan "Limited Editions" sergisine 
katılan 15 sanatçının, bu proje için özel olarak hazırladığı 
eserlerin sınırlı sayıda üretilen baskıları, sergi için özel 
olarak bir araya getirildi. Sergide 30 yıl boyunca düzenle-
nen 15 bienale katkıda bulunan Füsun Onur, Ayşe Erkmen, 
Gülsün Karamustafa, Lawrence Weiner, Halil Altındere, 
Francis Alys, Elmgreen & Dragset, Taner Ceylan, Wael 
Shawky, Michael Rakowitz, Nevin Aladağ, Akram Zaatari, 
İnci Eviner, Adrian Villar Rojas ve Mark Dion'a ait 15 eser 
yer aldı. 

12 MART

John 
Malkovich 

Olmak

ABD'li oyuncu, yönetmen 
ve yapımcı John Malkovich, 
"John Malkovich The Music 
Critic Show" adlı müzikli 
gösteride sanatseverler-
le buluştu. Dünyaca ünlü 
Hollywood yıldızı Malkovich 
ile keman sanatçısı Aleksey 
Igudesman ve piyanist 
Hyung-ki Joo, Turkcell 
Platinum Istanbul Night 
Flight konserler serisi kap-
samında, Lütfi Kırdar Ana-
dolu Oditoryum'unda sahne 
aldı. Beethoven, Chopin, 
Prokofiev, Dvorak, Brahms, 
Debussy ve Schumann gibi 
önemli klasik müzik beste-
cilerinin eserlerine ilişkin 
yapılmış eleştirileri sunan 
67 yaşındaki sanatçı, izleyi-
cilerden yoğun alkış aldı.

13 MART
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16 MART

Haluk Levent'ten 
700 Bin Kişilik Konser

Yeni tip koronavirüs dolayı-
sıyla alınan önlemler çerçe-
vesinde konserleri iptal olan 
ünlü sanatçı Haluk Levent, 
15 Mart'ta gerçekleştir-
diği çevrim içi konseriyle 
700 bin dinleyiciye ulaştı. 
Levent, yaptığı açıklamada, 
konserler iptal edilince evle-
rinde canı sıkılan ve etkin-
liklere gidemeyen insanlar 
için moral konseri yapmayı 
düşündüğünü belirtti. Ünlü 
sanatçı, çevrim içi konserin-
de, Zifiri, Dağlar, Anlasana, 
Tam Bana Göre ve Yeter Artık 
Deli Gönül adlı eserlerinin de 
arasında olduğunu birçok 
sevilen şarkısını seslendirdi.

12 MART

Zeynep Nihal 
Yeğinobalı'YA VEDA
Romancı ve çevirmen 
Zeynep Nihal Yeğinobalı, 
aramızdan ayrıldı.  Yeğino-
balı C. Dickens, J. Austen, 
E. Galeano, F. Weldon, I. 
Murdoch, A. J. Cronin, E. 
Bronte, E. M. Remarque, S. 
Maugham, M. Twain gibi 
birçok yazarın eserlerini 
dilimize kazandırmıştı.
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Yerel Yönetimlere 
Plastik Sanatlardan Bakmak
Mehmet Lütfi Şen
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GEÇTİĞİMİZ KÜLTÜR SEZONU İÇİN DEĞERLENDİRME YAPMANIN İKİ TEMELLİ ZORLUĞU VAR. İLKİ 
2019-2020 PERİYODU ÖNCESİNDE YEREL SEÇİMLERİN YAPILMIŞ OLMASI. YENİ GELEN YÖNETİM-
LER TAM DA YENİ İŞBAŞI YAPMALARI SEBEBİYLE SEÇİM MEYDANLARINDA HAZIR GÖRÜNTÜLER 
VERSELER DE PRATİKTE YÖNETİMDEKİ İLK YIL ALIŞMA DÖNEMİ OLUYOR. İKİNCİ ENGELSE YAŞA-
MAYA DEVAM ETTİĞİMİZ PANDEMİ SEBEBİYLE SEZONUN BAŞLAMASINDAN KISA ZAMAN SONRA 
KAPANMASI. 

On yıl önce Dünya Kültür 
Başkenti seçilmiş bir 

şehrin yerel yönetimlerinin 
kültürel duruşuna bakmak, 
plastik sanatlardaki geldikleri 
yere ilişkin yorumlar yap-
manın heyecan verici olması 
beklenir normalde. Ben ala-
nın otuz yıllık profesyoneli 
olarak ne yazık ki bu heye-
canı duyamıyorum. Kültür 
Başkenti süreci başlamadan 
önce yine bir andaç için yerel 
yönetimler ve kültür üzerine 
yaptığım bir sezon değerlen-
dirmesinde bugünkünden 
daha heyecanlı ve ümitli 
olduğumu hatırlıyorum. 

Bu heyecansızlık gelişme 
olmadığı anlamında yorum-
lanmamalı. Elbette mezkûr 
alanda gelişmeler var ama 
özneniz İstanbul'sa yapılan-
ların hem nitelik hem nicelik 
olarak çok daha yukarıda 
olmasını beklemek hakkımız. 
Bunların ötesinde geçtiğimiz 
kültür sezonu için değerlen-
dirme yapmanın iki temelli 
zorluğu var. İlki 2019-2020 
periyodu öncesinde yerel 
seçimlerin yapılmış olması. 
Yeni gelen yönetimler tam da 

yeni işbaşı yapmaları sebe-
biyle seçim meydanlarında 
hazır görüntüler verseler de 
pratikte yönetimdeki ilk yıl 
alışma dönemi oluyor. İkinci 
engelse yaşamaya devam 
ettiğimiz pandemi sebebiyle 
sezonun başlamasından kısa 
zaman sonra kapanması. 

Pandemi Öncesi 
ve Sonrası

Benim pandemi öncesi 
verdiğim sergi ve müzelerle 
ilgili bir seminerde birçok 
ilçe belediyesi kültür depart-
manı yetkilileriyle hasbihal 
etme imkânım oldu. Bu 
vesileyle zaten hepimizin 
malumu olan kültür ve sa-
natta olmamız gerekenin çok 
gerisindelik, plastik sanatlar-
da en ileri boyutuyla yaşanı-
yor. Birçok kültür departma-
nı yetkilisinin aklında müze 
ve sergi diye bir kavram dahi 
yok. Kültürel takvim yayınla-
yan az sayıda belediyemizde 
yine kategori olarak sergi yer 
almıyor. Örneğin bir beledi-
yemiz "etkinlik türü anketi" 
yapıyor. Vatandaşa daha 
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fazla düzenlenmesini iste-
diğiniz etkinlikleri soruyor; 
seçeneklerde sinema, tiyatro, 
söyleşi, seminer, çocuk oyu-
nu, konser yer alıyor "sergi" 
diye bir seçenek yok. 

Bu kadar olumsuz 
örneklerden sonra biraz 
da bu anlamda gelenek 
oluşturmuş yerel yönetim-
lere bakalım. Bu yazının 
da yayıncısı Zeytinburnu 
Belediyesi kendi öz serma-
yesiyle Zeytinburnu Kültür 
ve Sanat Merkezini açtığı 
dönemden bugüne plastik 
sanatlarda bir başarı öyküsü 
yazıyor. Bu süreci geçtiğimiz 
yıl mükemmel bir sergileme 
mekânı olarak Kazlıçeşme 
Sanat'ı açarak pekiştirmiş 
oldu. Cumhurbaşkanımızın 
katılımıyla gerçekleştirilen 
resim sergisinden sonraki 
planlanan etkinlikleri ne 
yazık ki pandemi sonrasına 
ertelemek zorunluğu doğdu. 
Zeytinburnu, Kültür ve 
Sanat Merkezindeki periyo-
dik sergilerine 2020 Şubat 
ayına kadar bildik kalitesiyle 
devam etmesi ve yayınladığı 
yetkin kataloglarla başa-
rılı geleneğini geliştirerek 
sürdürüyor. Yine plastik 
sanatlar deyince akla gelen 
ve sanata kazandırdığı yeni 
mekânla öne çıkan Üsküdar 
Belediyesi var. Özellikle Bağ-
larbaşı Kültür Merkezi Fu-
ayesini yenileyerek ve Sahil 
Nevmekan'ı açarak daha da 
önemlisi buralarda pandemi 
sürecine kadar düzenli sergi 
çalışmalarıyla ve planlanan 
projeleriyle başarı öyküsüne 
devem ediyor.

 Sergi söz konusu ol-
duğunda öne çıkan bele-
diyelerimizden Beyoğlu'nu 
konuşmamız gerekiyor. 

Başkanlık binasında tasar-
ladıkları sergi mekânıyla 
periyodik sergilerde başarılı 
bir grafiği var Beyoğlu'nun. 
Ama daha önemlisi yeni 
dönemde İstiklal Caddesi'n-
de yapımını sürdürdükleri 
önemli bir sergileme mekâ-
nı yakında sanatseverlerin 
hizmetine girecek. Yeni 
sergileme mekânıyla birlik-
te Beyoğlu Belediyesi'nin 
plastik sanatlarda çok daha 
etkin olacağını bekliyorum. 
Pendik Belediyesi son dö-
nemde önemli sergilere imza 
attı. Pandemi öncesinde de 
yoluna devam ediyordu yeni 
normalde iyi çalışmaları 
olacaktır mutlaka. 

Sergilerle Sanata 
Değer Katmak

Bu belediyelerimizin 
yanında bir zamanlar sergi 
deyince akla gelen Küçük-
çekmece ve Beşiktaş'a bak-
tığımda pandemi sürecinin 
fluluğu var. Özellikle Küçük-
çekmece Belediyesi Aziz Ye-
niay başkanlığı döneminde 
yeni kendi öz sermayesiyle 
sanata kazandırdığı mekân-
lar, açtığı sergiler ve yayın-
ladığı kataloglarla önemli 
bir merkez haline gelmişti. 
Yeniay sonrası bir önceki 
dönem bir duraklama yaşan-
dı bu periyotta. Bu dönem 
yönetimini değerlendirmek 
için beklememiz gerekecek 
umarım yoluna devam eder. 
Yine mekânları ve özellikle 
iki dönem önce Selçuk Kal-
talıoğlu'un sanat danışman-
lığında çok başarılarına alış-
tığımız Beşiktaş Belediyesi 
geçtiğimiz seçim döneminde 
bir miktar duraklamıştı, yeni 
dönemi değerlendirmek 



310 ZKS KÜLTÜR SANAT YILLIĞI

için yine pandemi sonrası-
nı beklememiz gerekecek. 
Burada konu edineceğimiz 
Bağcılar Belediyesi var. İki 
önemli müze açarak ilçesin-
den İstanbul'dan ve Türkiye 
genelinden izleyici alan bir 
başarı öyküsü oluşturan 
Bağcılar, bu grafiği umarım 
bu dönemde sergiler kate-
gorisine de taşır. Kadıköy 
Belediyesinden dem vurmak 
gerekiyor. Dönemler boyu 
orta derecede plastik sanat-
lara yer veren Kadıköy'den 
bu yeni dönemde bu çıtayı 
vasatın üstüne çıkartmasını 
umuyorum. Yine müzeleri 
olan Bakırköy Belediyesi 
periyodik sergilerde daha iyi 
sonuçlara imza atmalı diye 
düşünüyorum.

 Burada konuşmamız 
gereken plastik sanatlara 
yıllardır gelenekleşen resim 
yarışmasıyla önemli bir de-
ğer katan Ümraniye Beledi-
yesi var. Belediye pandemi 
öncesi yönetim binasında 
periyodik yetkin sergiler için 
bir başlangıç yaptı. Planla-
malara da gitti ama pandemi 
araya girdi. Normalleşmeyle 
birlikte Ümraniye'den bek-
lentilerimiz çok.  

Plastik sanatlar deyince 
en öncelikli konuşulacak 
belediye elbette İstanbul 
Büyükşehir Belediye-
si olmalıydı. Ama seçim 
sonrası yeni yönetim süreci 
ve peşinden gelen pande-
mi dönemi bu konuda net 
konuşmamızı zorlaştırıyor. 
Özellikle önceki yönetim 
döneminde iki çok önemli 
sergileme mekânı ve markası 
oluşturuldu. Birisi Taksim 
Meydanı'nda TaksimSanat. 
Bu salon belediyenin resim 
koleksiyonundan seçmelerin 

yer aldığı "Resmemaneti" 
sergisiyle açılmıştı. Sonra-
sında ulusal ve yurtdışından 
önemli sanatçıların kişi-
sel sergilerine ev sahipliği 
yaptı. Yeni yönetimde bu 
kaliteyi sürdüren bir et-
kinlik göremeden pandemi 
süreci başladı. Yine sanata 
kazandırılan çok önemli 
bir başka mekân Şerefiye 
Sarnıcı oldu. Seçim öncesi 
dönemde bu tarihi mekânda 
özel kuratöryel diliyle dört 
çağdaş heykel sergisi açıldı. 
Sanatseverlerden tam not 
alan bu küratöryel üslup 
yönetim değişiminden sonra 
durağanlaştı. Sonrasında 
da pandemi süreci geldi. 
Büyükşehir Belediyesinden 
beklentimiz sanata kazan-
dırılan bu mekânlarda ve 
yıllardır sanatın içinde olan 
Maksem'den CRR fuayele-
rine birçok mekânda plastik 
sanatlara ilişkin yetkin ça-
lışmaları sürdürmesi. Bunu 
da yeni normalde izleyip 
göreceğiz.

Sonuç alarak plastik sa-
natlar deyince bütün beledi-
yelerin birçok faaliyetinden 
bahsedebileceğiz yıllarımız 
olsun diliyorum. Öncelikle 
bütün belediyelerimiz sergi 
ve müze çalışmalarıyla sa-
nata, millete ve medeniyete 
kalıcı değerler katacaklarının 
farkında olmaları gereki-
yor. En azından hiçbir şey 
yapmayan belediyemiz en 
basitinden 100 metrekare-
lik bir sergi salonu hizmete 
açıp ilçelerinin sanatçılarına, 
ilçesindeki okullarına her 
ay açacakları sergilerle ev 
sahipliği yapmalı ki kendi 
sakinlerine sanat alanında 
değer katmış olsunlar diye 
düşünüyorum.

Plastik sanatlar deyin-
ce bütün belediyelerin 
birçok faaliyetinden 
bahsedebileceğiz yılla-
rımız olsun diliyorum. 
Öncelikle bütün beledi-
yelerimiz sergi ve müze 
çalışmalarıyla sanata, 
millete ve medeniyete 
kalıcı değerler katacak-
larının farkında olmaları 
gerekiyor.
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19 MART

Suat Ülhan 
Hayatını Kaybetti

Deli Yürek, Üvey Baba ve 
Süper Baba dizilerinde rol 
alan, tiyatro ve sinema 
sanatçısı Suat Ülhan,   71 
yaşında hayatını kaybetti. 
Ankara Sanat Tiyatrosu eski 
oyuncusu olan Ülhan, 1998 
yılında yayınlanan Üvey 
Baba adlı dizide canlandırdı-
ğı "Süleyman" karakteriyle 
tanındı. Pek çok tiyatro oyu-
nunda sahneye çıkan İlhan, 
Genco Erkal ile de Aslan 
Asker Şvayk oyununda aynı 
sahneyi paylaşmıştı. 

21 MART

Levent Ünsal 
Aramızdan Ayrıldı

Tiyatro ve sinema oyun-
cusu, radyocu, seslendirme 
sanatçısı Levent Ünsal, 56 
yaşında hayatını kaybetti. 
Başarılı oyuncu, 2015'te 
Kuş Kafesi adlı oyundaki 
performansıyla Ekin Yazın 
Dostları Tiyatro Ödülleri"n-
de "Komedi Erkek Oyuncu" 
ödülüne, 2014'te ise Cyrano 
De Bergerac adlı eserde 
canlandırdığı rolüyle "Yılın 
En Başarılı Komedi Erkek 
Oyuncusu" ödülüne layık 
görülmüştü. 

İstanbul Modern Sanatseverleri 
Dijitalde Ağırladı

İstanbul Modern, internet sitesini güncelleyerek koleksi-
yon ve sergilerini dijital dünyada izleyiciyle buluşturdu. 
Müze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele 
tedbirleri kapsamında geçici olarak kapandığı dönemde 
sanatseverleri dijital platformlarda ağırladı. İstanbul 
Modern'in Karaköy'deki son koleksiyon sergisi "Sanatçı 
ve Zamanı", 3D sanal turla ziyarete açıldı. İzleyiciler 109 
sanatçının 193 çalışmasını inceleme fırsatını bulurken, 
sergiye dair metinleri de okuyabildiler. Müzenin internet 
sitesinden Türkiye sinemasının 100. yılını kutlamak için 
gerçekleştirilen "Yüzyıllık Aşk" sergisinin dijital arşivine de 
erişim imkânı sunuldu.

21 MART

23 MART

Evde Tek Başına 
Kalanlara 7 Kısa Film

Pera Müzesi Film Prog-
ramları, internet üzerinden 
erişilebilen özel bir kısa film 
seçkisi hazırladı. "Evde Tek 
Başına" adlı program, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri kapsamında evde 
kalan sinemaseverlerin 
beğenisine sunuldu.
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TRT 2 ile Sanat 
Heyecanı Evimizde

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Sanat Heyecanı Evimizde" 
sloganıyla hazırladığı opera, tiyatro ve konser ve müzikal 
gibi birçok etkinlik, 24 Mart- 1 Mayıs tarihleri arasında TRT 
2 ekranlarından izleyiciye sunuldu. Program kapsamında 
Devlet Opera ve Balesi'nin hazırladığı Napoliten Konser'i 
ve Reis Bey oyunu canlı olarak sahnelenirken, La Boheme 
operası banttan yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or-
kestrası canlı yayınla konser verirken, Aida operası, Kantocu 
adlı tiyatro oyunu, Troya operasının arasında bulunduğu 
etkinlikler TRT 2 ekranından sahnelendi. 

24 MART

25 MART

Davis Santos'tan 
Noiserv Performansı

"PSM'yle Kal" Instagram 
konserleri kapsamında, 
şarkıcı ve multi-enstrüman-
talist David Santos'un tek 
kişilik orkestrası Noiserv, 
çevrim içi konser verdi. 
Zorlu PSM'nin Instagram 
kanalından canlı yayınla 
gerçekleştirilen konseri çok 
sayıda sanatsever takip etti.

20 MART

Cengiz Bektaş'a
veda
Türkiye'de mimarlık dün-
yasının simge isimlerinden 
Cengiz Bektaş, İstanbul'da 
tedavi gördüğü hastanede 
hayata veda etti. Cumhu-
riyet dönemini simgeleyen 
20 yapıdan biri sayılan 
Ankara'daki Türk Dil Ku-
rumu binasını tasarlayan, 
Akdeniz Üniversitesi Sosyal 
– Kültürel Özek yapısıyla 
2001 yılında prestijli Ağa 
Khan Ödülü'nü kazanan, 
2014 yılında ise Uluslararası 
Mimar Sinan Ödülü'ne layık 
görülen Türk mimarlığının 
önemli ismi ve şair Cengiz 
Bektaş, Türk Evi adlı kitabıy-
la da tanınıyordu.
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Cengiz Bektaş:
Yazarım ve Mimarım
Hüseyin Aldı
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HAYATINA BİRÇOK UNVANI SIĞDIRAN CENGİZ BEKTAŞ, İNSANIN DÜNYASININ KÜLTÜRÜN DÜNYA-
SI OLDUĞUNU ANLATTI YILLAR BOYUNCA. ŞİİRLERİYLE, KONFERANSLARIYLA, ONLARCA KİTAPLA-
RIYLA, DERSLERİYLE VE TABİİ Kİ YAPILARIYLA; YALNIZ MİMARLARIN DEĞİL, HERKESİN OKUYABİ-
LECEĞİ BİR KÜLLİYAT OLUŞTURDU.

Çaybaşılı hemşerim Halil 
Bey'in oğlu mimar Cen-

giz Bektaş ile "tanıştığımda" 
on altı yaşındaydım, onu ilk 
kendi tasarladığı çarşıda gör-
düm. Geldiği yeri de gitmek 
istediği yeri de çok iyi anlatır 
bu bina. Benim için derslerle 
dolu ve unutamayacağım bir 
karşılaşmaydı. Tanıştık dedi-
ğime bakmayın, benim ken-
disi ile yüz yüze görüşmem, 
herhangi bir paylaşımım, 
bir anım olmadı. İşliğinde 
de çalışmadım.  Kayhan'da 
nerdeyse her gün önünden 
geçtiğim fakat bir türlü içine 
giremediğim fabrika tasarı-
mını ise rüyalarıma girecek 
kadar merak ettim. 

Baştan söylenmeli, çok 
yönlüydü Cengiz Bektaş; 
yazar, şair, mimar ve mühen-
disti. Bütün gözleri, kapıları 
açmayı bilen bir petekgözdü. 
Tıpkı eski Antik çağda üç ül-
kenin; Frigya, Lidya ve Kar-
ya'nın buluştuğu memleketi 
gibi birikimliydi. Kendi insa-
nını, toprağını, kültürünü ve 
tarihini önemserdi. Belki bu 
yüzden Anadolu hümanizmi 
diye anılan farklı medeniyet 
izlerini önemseme tutumunu 
yaşamı boyunca savundu.

Bir Yerli Olmak

Cengiz Bektaş, hepimizin 
nerdeyse bütün gün evlerde 
kalmaya başlayacağı karan-
tina zamanlarına ramak kala 
20 Mart'ta vefat etti.  Yanın-
dan her geçişimde daima 
kendisini hatırladığım eski 
kalenin önündeki Babadağlı-
lar Çarşısı düşüverdi birden 
aklıma. Bilenler bilir, Haçlı 
Seferleri'nden bu yana iç 
savaş görmeyen yünleri ve 
dokudukları kumaşlarla nam 
salan kentimizin nabzı bu-
rada atar. Gündelik yaşamın 
seyrüseferinden çekildiğimiz 
vakitlerde bu çarşının giri-
şindeki şiirin son iki dizesini 
anımsadım:

"Alış derken veriş derken 
ölçü tartı satış derken,

Paraya pula tapma ha, 
insanlığı unutma ha!"

Denizli aynı zamanda 
Cengizlidir diye düşünü-
yorum. Öyle bakıyorum. 
Sonra kendime dönüyorum. 
Onaylıyorum. Kentin mahal-
le ve caddelerindeki değişimi 
Cengiz Bektaş'tan öğrendim.  
Eski ve yeni adlarının hikâ-
yesini, yıkılan Bayramyeri 
Camisini, Ahkan'dan sonra 
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Kolaycı bir yola sap-
mayan Cengiz Bektaş, 
mimarlık konularını 
toplumun gündemine 
sokmak için kesintisiz 
bir şekilde çalıştı. Ge-
nelde insanlar onu kuş 
evleri üzerine kitabıyla 
bilir, tanır. Daha doğru-
su mimarlık mirasımızla 
göz ucuyla ilgilenen-
ler. Bu durum Denizlili 
hemşerilerinin birçoğu 
için de geçerlidir. Oysa 
aynı insanlar nerdeyse 
haftanın her günü onun 
yapılarının önünden 
geçtiğinden habersiz-
dir.

kentteki Selçuklulardan 
kalma tek yapı olan Ulu 
Caminin çevre düzenleme-
sindeki sorunları, Halkevinin 
yanındaki Gazi İlkokulunun 
mimari özelliklerini, yarışma 
sonucunda yaptığı Merkez 
Bankası binasını ve daha 
onlarca ayrıntıyı... İstanbul'la 
ilgili düşüncelerini dile ge-
tirirken de bunu fark ettirir: 
"İstanbul başka bir kent ve 
siz de ister istemez başka 
olmak zorunda kalıyorsunuz. 
Ama ben hep Denizliliyim. 
Mimarlığım da hep öyle..." 
Kent kültürü demişken, 
günümüzdeki Denizli'nin 
uzun zamandır çarşı olarak 
kullanılan Kaleiçi'nin bağları 
bahçeleri olduğu kaç hemşe-
rimiz bilir acaba?

Bizler genç kuşak De-
nizlililer; kent kültürümüze 
katkıları yanında çocukluğu-
muzdan, çocuk kitaplarından 
da biliriz onu. Aynı zamanda 
çocukluk arkadaşım olan 
ağabeyimin kütüphanesi 
sayesinde bugün bana birbi-
rinin tanışı olarak görünen 
Koca Rıza'yı, Ebemevi'ni, 
Usta ile Çırak'ı ve Sevgiyle 
Yap'ı okuma şansına sahip 
oldum.

Ömrü boyunca kentinin 
iklimi ve yaşama kültürüyle 
yoğrulan şiirsel mimarisinin  
arayışı içinde oldu. İçinden 
çıktığı toplumu tanımak 
için eski bir Denizli evinde 
oturan ailelerin apartman 
yaşamına geçişlerini inceledi. 
Yazılarında iki katlı evlerimi-
zin tüm özelliklerini inceden 
inceye ve kişisel deneyimle-
rine dayanarak anlattı. Söz 
temsili kendi kuşağı dâhil 
olmak üzere Denizli'den bü-
yük kente okumaya giden ço-
cukların ilginç hikâyelerinin 

başka disiplinlerce incelen-
mesi gerektiğini vurguladı. 

Abartıyorum sanılabilir 
fakat tanıyanların ve dikkatli 
okurlarının şahitlik edeceği 
üzere işte öyle biriydi Cengiz 
Bektaş. Birlikte okuya-
lım şu cümlelerini: "Bizler 
dilimizden, giyimimizden, 
alışkanlıklarımızdan büyük 
kentlilerce hep utandırıldık. 
Buna karşı koyacak gücümüz 
bile yoktu. Azıcık İstanbul 
kaldırımı çiğnedikten sonra, 
Denizli'ye dönenlerin içinde, 
kendi anasından-babasından, 
onların yaşama biçiminden, 
giyiminden kuşamından 
utananlar çoktu." Dikkatinizi 
çekerim, buradaki "İstanbul" 
sözcüğü kent anlamındadır.

Yaşamından Kesitler

Cengiz Bektaş'ın yaşa-
mını, sanki onu hiç bilmi-
yormuş, tanımıyormuş gibi 
en baştan anlatmak gerekir: 
Kalabalık bir ailenin yedinci 
çocuğu olarak 1934'te Deniz-
li'de dünyaya gelen Bektaş, 
ilkokuldayken okulun duvar 
gazetesinin yazılarını yazma 
görevini üstlendi. Ortaöğre-
nimini 1944'te kaydolduğu 
İstanbul Erkek Lisesi'nde 
tamamladı.  Çok başarılı 
bir öğrencidir.  Yaz tatiller-
de gezip incelediği tarihsel 
yapılara ilişkin öğrendikleri 
mimarlığa ilgisini artırdı. 
Hem İstanbul Teknik Üni-
versitesi'ni hem de Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi'ni 
kazanmış olmasına rağmen 
Akademi'yi  tercih etmesi 
bundandır. Yükseköğrenimi-
ni DGSA Süsleme, Mimarlık 
Bölümleri ile Münih Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakül-
tesi'nde yaptı. Bektaş 1950'de 
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bir yerel gazetedeki köşe 
yazıları ile edebiyat alanına 
girdi. 

Cengiz Bektaş, Egeli 
gülüşünün yüzünden eksik 
olmadığı delikanlılığında 
Karcı Dağı'nın kuzey etek-
lerine kurulan Denizli'deki 
en yüksek yapının çatısına 
çıkarak şehri fotoğrafladı. 
Eniştesinin körüklü Zeiss-İ-
kon'nuyla 2 Haziran 1950'de 
çekilen bu fotoğraf, kentin 
o zamanki durumunu yeşil 
Bursa'nın kardeşi gören Bed-
ri Rahmi'nin haksız olmadı-
ğının ispatıdır.  Kent kültürü 
açısından yapı geleneğine 
vurgu yapması, eski ustalara 
hürmet etmesi hep dikkatimi 
çekti. 

Devam edelim: Sabahat-
tin Eyüboğlu'ndan sanat tari-
hi dersi alan Cengiz Bektaş, 
1954'de DGS Akademisi'n-
deki, Bedri Rahmi'nin seçici 
kurulda olduğu şiir yarış-
masında birincilik kazandı. 
1960 yılında Fazıl Hüsnü 
Dağlarca, Türkçe dergisinde 
Bektaş'ın şiirlerini Türkiye'de 
ilk kez yayımladı.  Dost, Var-
lık, Türk Dili gibi dergilerde 
şiir, deneme ve gezi yazıları 
çıktı.

Cengiz Bektaş, 1960'ta 
Alman şehircilik kurslarına 
katıldı ve bir süre bu ülkede 
mimar olarak çalıştı. Orada 
girdiği iki yarışmada ödül 
aldı. ODTÜ'ye öğretim 
görevlisi olarak çağrılınca, 
Türkiye'ye döndü.  Ardından 
kendi mimarlık işliğini kur-
du. 1963–69 yılları arasında 
yalnızca altı yıl süreyle mi-
marlık-şehircilik yarışmaları-
na girdi. İlk deneme toplamı 
Mimarlıkta Eleştiri adlı 
çalışmasını 1967'de yayımla-
dı.  İki defa Ulusal Mimarlık 

Ödülü aldı. Akdeniz Üniver-
sitesi Sosyal-Kültürel Özek 
yapısıyla 2001 yılında Ulus-
lararası Ağa Han Ödülü'nü 
kazandı. Ankara'daki Türk 
Dil Kurumu binası, mimar-
larca Cumhuriyet dönemini 
simgeleyen yirmi yapıdan 
biri sayıldı. 

Hayatına birçok unva-
nı sığdıran Cengiz Bektaş, 
insanın dünyasının kültürün 
dünyası olduğunu anlattı 
yıllar boyunca. Şiirleriyle, 
konferanslarıyla, onlarca 
kitaplarıyla, dersleriyle ve 
tabii ki yapılarıyla, yalnız 
mimarların değil, herkesin 
okuyabileceği bir külliyat 
oluşturdu. Bektaş, 2014 
yılında Uluslararası Mimar 
Sinan Ödülü'ne, 2016 yılında 
Ulusal Mimarlık Sergisi ve 
Ödülleri'nde Mimar Sinan 
Büyük Ödülü'ne layık bu-
lundu.

Şiirleri ile birlikte mi-
marlık, kültür konularını 
işlediği onlarca kitap kaleme 
aldı. Yurtdışında, yurtiçinde 
sayısız toplantıya katıldı; 
bildiriler sundu. Aralarından 
Anadolu, Trakya, Marmara, 
İstanbul ve Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversite-
si'nin de bulunduğu birçok 
üniversitede ders veren Cen-
giz Bektaş'ın Türklerin konut 
yapılarını incelediği Türk Evi 
kitabı, alanında en önemli 
çalışmalarından biri kabul 
ediliyor. Çünkü kitap mima-
rın içinde doğup büyüdüğü 
yerin birikiminden, yaşama 
kültüründen doğan evi tanı-
yabilmek için Balkanlar'da ve 
tüm Anadolu'da hayli araştır-
ma-inceleme gezisi yaparak, 
fotoğraflayarak, yazıp-çize-
rek, çoğunu ölçüp-biçerek 
yaptığı ayrıntılı tespitler 

içerir.  Onun nasıl yazdığını 
anlamak için yayıncısına 
kulak vermeli: "Okuma, 
yazma ve üretme açlığı bir 
türlü bitmezdi. Kitabının biri 
matbaaya giderken yenisini 
yazmaya çoktan başlamış 
olurdu."  Her bir kitabı bir 
diğerine yaslanarak ihtişamlı 
bir yapı kurar aslında. Oku 
oku bitmez. Eserlerinin sıra-
landığı biyografisinin üstün-
de orkestra şefi gibi durur. 

Kültür, Şiir ve 
Mimarlık

Cengiz Bektaş, otonomi-
sini koruyarak başkasından 
öğrenmeyi bildi. İyi mimarlık 
eserinin oluşabilmesi için bir 
kültürel iklim yaratmak ge-
rektiğinin farkındaydı, daha 
ilk uygulamalarından itiba-
ren. Doğada yaşama meraklı-
ları vardır ya, ikide bir pagan 
bir yönsemeyle sağda solda 
karşımıza çıkıp hükümlerini 
tartışmaya mahal bırakmaya-
cak bir kesinlikte bildirirler, 
öyle ki duymadan edemeyiz. 
İşte onlara esaslı cevap-
lar vermek için de dikkate 
alınmalıdır Bektaş'ın söylem-
leri. Herhâlde bizim oranın 
ağzıyla konuşsak "Söyleyoz, 
söyleyoz, dinlemeyola ki!" 
derdi ve hiç de vazgeçmezdi 
bundan. Kamunun sözcülü-
ğünü yapan bilecenler gibi.  
Çünkü o başlı başına bir 
kültür yorumcusudur. 

Kolaycı bir yola sapma-
yan Cengiz Bektaş, mimarlık 
konularını toplumun günde-
mine sokmak için kesintisiz 
bir şekilde çalıştı. Genelde 
insanlar onu kuş evleri üzeri-
ne kitabıyla bilir, tanır. Daha 
doğrusu mimarlık mirası-
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mızla göz ucuyla ilgilenenler. 
Bu durum Denizlili hem-
şerilerinin birçoğu için de 
geçerlidir. Oysa aynı insanlar 
nerdeyse haftanın her günü 
onun yapılarının önünden 
geçtiğinden habersizdir. De-
nizli'nin omuriliği Bayramye-
ri ile Delikliçınar arasındaki 
Babadağlılar İşhanı, Merkez 
Bankası Binası, Hacı Halil 
Bektaş İlkokulu, Basmahane 
Binası kentin en işlek güzer-
gâhlarında bulunur. Galiba 
kültürde fukaralaşma sadece 
mimarlığın değil hemşeri-
liğin de en büyük engelidir. 
Sadece kültürlü bir hemşe-
riyle bile, şehre gelen kültür-
lü bir yazardan daha nitelikli 
sonuçlar alınabilir. Doğrular, 
dünyada söylenmeyecek de 
nerde söylenecek? Deniz-
lili kebapçıların piri kasap 
Hacı Ali amcanın dediği gibi 
"Doğruyu yarın ahirette mi 
söyleyeceğiz?"

Sevdiğim, saydığım 
Cengiz Bektaş'ı kendisi kılan 
özellikleri şöyle çerçeveleye-
biliriz: Kültür, şiir ve mi-
marlık. Yazdıklarıyla sınırlı 
olmayan eserleri okunmadan 
mimarlığı ve Denizlili kimliği 
kavranamaz. Neye sahipse; 
elindekini, dağarcığındakini 
hesapsızca paylaşırdı. Zaman 
zaman paylamayı da ihmal 
etmezdi tabii. Öğrencilerinin 
"Cengiz Bektaş'ın atölyesinde 
mimarlık fakültesinde öğren-
diğinizden daha çok şey öğ-
renirsiniz." demesi nedensiz 
değildir.  Egeli gülüşünden 
bahsettim. Mimarlık dünya-
sına büyük katkılar sağlayan 
Bektaş'ın mimarlık üslubu-
nun konuşulduğu son prog-
ramlarından birinde de vardı 
bu gülüşün ifadeleri.  Böyle 
bir ifadeyi oluşturan güveni 

azalmayan sorularına borçlu 
olduğunu fark ediyorum 
şimdi.

Cumhuriyet dönemi 
modern Türk mimarlığı-
nın en önemli isimlerinden 
Cengiz Bektaş'la ilgili yaşantı 
parçalarından geçilmiyor 
şu sıralar. Doğrusu ben de 
okudum, dinledim ihmalkâr 
gözlerden olmamak için. Bir 
de ancak tutkulu bir yazarın 
eseri olabileceğini düşündü-
ren Denizli kitabını. Kendi-
siyle tanışmak, görüşmek, 
dertleşmek için iyi bir baş-
langıçtır bu yapıtı.  Anılarını 
yazdı mı? Hep merak ederim. 
Umarım bir yerli olmanın ne 
anlama geldiğini çok daha 
belirgin kılacağını düşün-
düğüm anılarını yazmıştır. 
Gerçi ayrıca yazmasa bile, 
konuşma ve yazılarındaki 
pasajlar bile yeterlidir.

Aslında hakkında yazıla-
cak çok şey var. Unutmadan 
söyleyeyim: Yolunuz De-
nizli'ye düşerse Babadağlı-
lar Çarşısı'nda soluklanın. 
Gözünüzün önüne mimarını 
getirin. Sonra sorun arayın 
diğer yapılarını. Üretkenli-
ğini onaylayın. Kitaplarını 
okumaya devam edin.
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Türk dergiciliğinin önemli 
köşe taşlarından olan, tam 
otuz yıl önce Mustafa Kutlu 
yönetiminde yayın hayatına 
başlayan Dergâh dergisi, 
Mart 2020 sayısında okurla-
rına kapağında İsmet Özel'in 
bir yazısıyla açılan ilk 
sayısını hediye etti. Yayın yö-
netmeni Ali Ayçil Dergâh'ın 
30. yaşı vesilesiyle Edebiyatın 
Vazifesi başlıklı bir yazı kale-
me aldı.

Dergâh
30 yaşında

26 MART

Ödüllü Kısa 
Filmler Dijitalde
"Uluslararası Âlemlere 
Rahmet Kısa Film Yarış-
ması"nın son yıl katılan 
eserler dışında finale kalan 
eserleri sinemaseverlerin 
erişimine açıldı. Siyer Vakfı 
tarafından, beş yıldır "kısa 
kurmaca", "kısa senaryo" ve 
"kısa animasyon" dallarında 
düzenlenen yarışmaya baş-
vuran bine yakın çalışmanın 
arasından ilk 4 yıl dereceye 
giren eserler izleyiciye 
sunuldu. 

Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında evde kalan 
müzikseverler için "Sascha 
Goetzel 10. Yıl Konseri"ni 
internette yayınladı. Orkest-
ranın sanat yönetmeni ve 
sürekli şefi Sascha Goetzel 
ile birlikteliğinin 10. yılı 
dolayısıyla önceki sezon 
gerçekleştirilen konserin 
ikinci bölümünün kaydı, 
"borusansanat.com"da sa-
natseverlerle buluştu.

Sascha Goetzel 
10. Yıl Konseri

26 MART
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Dergâh Dergisi
Otuz Yaşında
Ali Ayçil
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DERGÂH DERGİSİNİN İLK SAYILARINDAN İTİBAREN EDEBİYAT-SANAT-DÜŞÜNCE ORTAMINDA 
SAYGIN BİR YER EDİNMESİNDE KİMLİK ARAYIŞINA VERDİĞİ CEVAP KADAR KADROSU DA ETKİLİ 
OLMUŞTUR. DERGİ YAYINA BAŞLAMADAN KISA BİR SÜRE ÖNCE BİR GRUP YAZAR VE SANATÇININ 
İMZASIYLA BİR DAVETİYE YAYIMLANMIŞ, İLK SAYININ DUYURUSU BU ŞEKİLDE YAPILMIŞTIR.

İlk sayısı 1990 yılının Mart 
ayında yayımlanan Dergâh 

dergisi, 2020'de 30 yaşına 
girdi. Derginin hem estetik 
çıta hem yetiştirdiği kuşaklar 
hem de fikriyat açısından 
daha başından itibaren ede-
biyat, kültür, sanat ortamın-
da bir ağırlığı oldu. Ancak 
bu günden geriye dönüp 
baktığımızda, bir edebiyat 
dergisinin etki alanının başka 
bağlamlar üzerinden de 
değerlendirilmesi gerektiğini 
görebiliyoruz.

1990'lı yıllar; 80 Dar-
besi'nin toplum üzerindeki 
etkisinin nispeten zayıfladığı, 
muhafazakâr eğitimlilerin 
sayılarının ve arzularının art-
tığı, Turgut Özal'ın üstlendiği 
liberal dönüşümün kendi-
ni hissettirmeye başladığı 
yıllardır. Böyle dönemler 
gelenekli toplumlarda yoğun 
bir kimlik sorgulamasına da 
sahne olur. 

Kökü Mazide Olan Ati

Dergâh dergisinin birinci 
sayısının kısa önsözünde 
1921 tarihli ilk Dergâh'a, 
bu bağlamda Yahya Kemal 
ve Ahmet Haşim'e yapılan 

vurgu, sadece dergi isminin 
tarihine değil bir düşün-
me biçiminin sürekliliğine 
de yapılmış bir vurgudur. 
Bu kısa ön sözde, derginin 
Dergâh Yayınları tarafından 
çıkarıldığı, adının bu sebeple 
"Dergâh" olarak belirlendiği 
de vurgulanır.  Dergâh Ya-
yınları, Nurettin Topçu'nun 
mirasını merkeze alan bir 
yayınevidir. Böylece dergi 
biri Yahya Kemal – Ahmet 
Haşim'den, diğeri Nurettin 
Topçu'dan gelen yerli, millî 
ve Anadolucu düşünceyi bir 
araya getirir. Dergâh'ın teklifi 
"yerlilik" ve "millilîk"tir. Her 
iki kavram da ilk sayının ön 
sözünde özellikle vurgulanır!

Dergâh dergisinin ilk 
sayılarından itibaren ede-
biyat-sanat-düşünce orta-
mında saygın bir yer edin-
mesinde kimlik arayışına 
verdiği cevap kadar, kadrosu 
da etkili olmuştur. Dergi 
yayına başlamadan kısa bir 
süre önce bir grup yazar 
ve sanatçının imzasıyla bir 
davetiye yayımlanmış, ilk 
sayının duyurusu bu şekil-
de yapılmıştır. Davetiyede 
yer alan isimler, edebiyat ve 
düşüncenin önemli kalem-
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leridir. Yayın yönetmenliğini 
Mustafa Kutlu'nun üstlendiği 
derginin ilk bir yıl boyunca 
başyazarlığını da şair İsmet 
Özel yapacaktır. Metinleri 
kapaktan yayımlanan Özel'in 
Dergâh'ın tanınmasında ve 
takip edilen bir dergi olma-
sında tesiri büyüktür. İsmail 
Kara, Mustafa Özel, Hüsrev 
Hatemi gibi isimleri de an-
mak gerekir. Özellikle İsmail 
Kara yayınevinin mutfağında 
bulunduğu için dergiye hem 
yazı vererek hem de irtibatlar 
kurarak destek sağlamıştır. 
Mustafa Kutlu ise bu güç-
lü kadronun oluşturduğu 
etkiyi gençler için bir imkâna 
dönüştürmüş ve Dergâh kısa 
bir süre içinde edebiyata 
yeni giren kalemlerin tercih 
ettikleri önemli bir yer haline 
gelmiştir. 

  Dergâh dergisi 30 yıldır 
her yaştan kalemin ama özel-
likle genç entelektüellerin ilgi 
odağı oldu. Kimlik arayışına 
verdiği cevap ve kurucu kad-
ronun sağlamlığı kuşku yok 
ki bu ilginin başlıca sebeple-
rindendir. Ama yeni bir dün-
yada doğup büyüyen ve yeni 
dil arayışlarına giren genç 
kuşakların Dergâh'ı tercih 
etmelerinin bir diğer sebebi 
de derginin estetik çıtayı 
yukarıda tutmaktaki ısrarıdır. 
İstiklal Harbi koşullarında 
yayımlanan ilk Dergâh gibi 
ikinci Dergâh'da koşullar ne 
olursa olsun edebî sınırları 
esnetmeye yanaşmamış, 
fikrin, ideolojinin ve mesa-
jın estetik ölçüler içerisinde 
ifade edilmesini önemse-
miştir. Dergide yetişen ve bu 
gün edebiyatımızın önem-
li kalemleri haline gelen 
isimler bu estetik ciddiyete 
çok şey borçludur. Şiirde, 

hikâyede ve düşünce metin-
lerinde Dergâh âdeta bir okul 
olmuştur. Nuray Mert, İbra-
him Kalın, Ahmet Davutoğlu 
gibi "yolu Dergâh'tan geçen" 
isimler de vardır. 

Derginin Alamet-i 
Farikaları

 Dergâh dergisi kadın 
yazarların edebî faaliyetlerini 
sürdürmeleri ve tanınmala-
rına da kayda değer katkılar 
sağlamıştır. Nazan Bekiroğlu, 
"Hepimiz Mustafa Kutlu'nun 
paltosunun altından çıktık." 
diyerek hem bir hikâyeci 
hem de editör olarak Musta-
fa Kutlu'nun kadın yazarların 
yolculuğundaki rolünü teslim 
eder. Bekiroğlu dışında da 
günümüz hikâyeciliğinin ve 
şiirinin pek çok kadın yazarı 
30 yıl boyunca derginin 
sayfalarında görünmeyi 
sürdürmüşlerdir. Bu gün de 
Dergâh'a ürün veren kalem-
ler içerisinde kadın yazarla-
rın azımsanmayacak bir yeri 
vardır. Cihan Aktaş, Fatma 
Barbarosoğlu, Yıldız Rama-
zanoğlu, Melek Paşalı, Ayşe 
Şasa, Zeynep Arkan, Hayriye 
Ünal, Mukadder Gemici gibi 
isimlere Eda İşler, Nurcan 
Yıldız, Elif Hümeyra Aydın, 
Ayşe Dilara Akdeniz, Züm-
rüt Karabudak vd. isimler ek-
lenmiş, kadınların edebiyata 
taşıdığı duyarlıklar Dergâh'ı 
daima zenginleştirmiştir.   

Dergâh dergisini Mustafa 
Kutlu'dan ayrı düşünmek 
mümkün değildir. Kutlu yak-
laşık 27 yıl boyunca dergiyi 
idare eden, metinlere karar 
veren, gençleri keşfeden ve 
onları yönlendiren isimdir. 
Bir editörün başarısını ancak 
yıllar ortaya koyabilir. Kutlu, 

artık pek çoğu kendi edebî 
geleneğini oluşturmuş şair ve 
hikâyecilerin yolculuğunda 
özel bir yere sahiptir. Sezgici 
yanı kabiliyeti görmesini, iyi 
niyeti ve sabrı kabiliyetin ol-
gunlaşmasını, eşitlikçi ilişkisi 
de kabiliyetli yazarla yıllarca 
devam eden arkadaşlıklar 
kurmasını sağlamıştır.

Dergâh dergisinin boyut-
ları, kapağı ve iç mizanpajı 
derginin alamet-i farikala-
rıdır.  Metinleri kapaktan 
yayınlaması onun diğer 
dergilerden farklı bir özelliği 
olmuş, titizlikle hazırlanan 
"Orta Sayfa" söyleşileri de 
okuyucunun ufkunu geniş-
leten, sanatçının fikirlerini 
derli toplu ifade etmesini 
sağlayan bir platform haline 
gelmiştir. 

"Kökü mazide olan ati" 
fikrine kıymet veren Dergâh, 
edebiyatı mümkün kılan 
malzemenin güncelliğinin de 
farkındadır. Derginin uzun 
ömürlü olmasının en önemli 
sebebi, yayınlandığı tarihin 
siyasi, aktüel, toplumsal, ede-
bî koşullarından kopmaması 
ve bunu da gençler aracılığıy-
la yapmasıdır. 
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Şehir 
Tiyatrolarından
İki Oyun

Kovid-19 salgını nedeniyle 
oyunlarına ara veren İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatroları, 27 Mart 
Dünya Tiyatro Günü'ne özel 
iki oyununu internet sitesi 
üzerinden tiyatro severlerle  
buluşturdu. Şehir tiyatroları 
27 Mart günü Geç Kalanlar 
ile izleyici karşısına çıkar-
ken, 28 Mart günü de Poll-
yanna ile evlere konuk oldu.

27 MART

Enka Sanat, etkinlik arşi-
vini erişime açtı. Ücretsiz 
paylaşımların ilki, "Türkiye 
Tiyatrosu'nun ve İstan-
bul Tiyatro Festivali'nin 
1980'lerden Günümüze Yol-
culuğu" başlıklı panel oldu. 
ENKA Sanat ve Uluslararası 
İstanbul Tiyatro Festivali iş 
birliğinde gerçekleştirilen 
panelin moderatörlüğünü 
Kerem Karaboğa üstle-
nirken konuşmacı olarak 
Genco Erkal, Özlem Hemiş, 
Kerem Kurdoğlu, Yeşim 
Özsoy, Şahika Tekand ve 
Leman Yılmaz gibi sektör 
profesyonelleriyle duayen 
sanatçılar yer aldı.

27 MART

ENKA Sanat etkinlik 
arşivini erişime açtı
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28 MART

TRT Müzik ile 
Konserler Evde

TRT Müzik, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgınıyla 
mücadele kapsamında evde 
olmanın önemini hatır-
latmak amacıyla bir proje 
başlattı. Proje kapsamında 
sanatçıların evlerinden 
verdikleri "Evde Kal TRT 
Müzik'te Kal!" konserleri, 
instagram.com/trtmuzik 
adresinden müzikseverlerin 
beğenisine sunuldu.

27 MART

Evde Kal e-Kitap Oku

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Etkin 
Kütüphane Evinizde" etkinlikleri kapsamında farklı içerik-
ler ve çevrim içi aktiviteler, Twitter'da @kutuphanedeyiz, 
Instagram ve Facebook'ta @kutuphanedeyim, YouTube'da 
da "kütüphanedeyim" hesapları üzerinden ilgilisine 
sunuldu. Bakanlık tarafından başlatılan "Kütüphanem 
Cepte" mobil uygulaması ile de okurlar e-devlet üzerinden 
kütüphanelere üyelik gerçekleştirerek sistemde bulunan 
e-kitapları ücretsiz olarak okuma imkânı buldular. 

Kampanya kapsamında Türkiye Millet Meclis Kütüpha-
nesi'nin  Kurumsal Açık Erişim Sistemi'nde 2 bin 500 yayın 
acikerisim.tbmm.gov.tr adresinden okurlarla buluşurken 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun transkripsiyon, tıpkı-
basım ve yayınları da erişime açıldı.

Mark 
Eliyahu'dan 
ÇEVRİM İÇİ 
Konser

Doğu ve Batı müziğini 
modern enstrümanlarla 
sentezleyen Mark Eliyahu, 
"PSM'yle Kal" konserleri 
kapsamında hayranlarıyla 
çevrim içi bir araya geldi. 
Kamança sanatçısı Eliyahu, 
Zorlu PSM'nin Instagram 
kanalından evinden yaptığı 
canlı yayınla mini bir konser 
gerçekleştirdi.

28 MART

Türk edebiyatı dergisi Söğüt ikinci sayısını modern Türk 
edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan, dilde sadeliği 
seçen ve Türk kısa hikâyeciliğinin başlangıcı olarak nitelen-
direbileceğimiz Ömer Seyfettin'e ayırdı. Dergide Nazım H. 
Polat, Cengizhan Orakçı, Metin Savaş,  Muaz Ergü,  Alp Pak-
soy, Şerif Aydemir, Ali Necip Erdoğan ve Tahsin Yıldırım'ın 
yazılarıyla Hülya Argunşah'la yapılan bir söyleşi yer aldı.

Ömer Seyfettin'i Yeniden Düşünmek 
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Kısacık Bir Hayata
Ömürler Sığdıran Yazar
Güray Süngü
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ÖMER SEYFETTİN EDEBİYATA ŞİİRLE BAŞLAR AMA DEVAM ETMEZ, ONU BÜYÜK BİR SANATÇI OL-
MAYA TAŞIYAN TÜR ÖYKÜ OLUR. ÖYKÜLERİNDE OLAY ÖRGÜSÜ ÖNE ÇIKAR. YAZAR ÇARPICI BİR 
KURGULAMANIN NETİCESİNDE ETKİYE ODAKLANIR. ETKİNİN AMACI AÇIKTIR, OKURU ÖYKÜ İLE 
ANLATMAK İSTEDİĞİ GERÇEĞE ÇEKMEK İSTER.

Modern Türk edebiya-
tında öykü türünün 

kurucu ismidir Ömer Sey-
fettin. Edebiyatını yaşadığı 
dönemin koşullarından, 
dolayısıyla yaşam öyküsün-
den ayrı değerlendirmek 
mümkün değildir. Ülkesinin 
en sancılı dönemlerinde bir 
asker olarak cephede müca-
dele verirken, bir mütefekkir 
ve sanatçı olarak da mücade-
lenin içinde yer almıştır.

 Yaşadığı yıllar Türk 
toplumunun en dramatik 
dönemlerindendir, çeşitli 
ideolojiler ve fikirler ülkenin 
içinde bulunduğu durumdan 
kurtulmanın reçetesi olarak 
savunulurken Ömer Seyfet-
tin, Türkçülük akımının için-
de yer almış, edebiyatını da 
bu minvalde eserler ile inşa 
etmiştir. Yayımlanan ilk yazısı 
Genç Kalemler dergisindeki 
"Yeni Lisan" başlıklı yazıdır. 
Millî edebiyat düşüncesinin 
temellerinin atıldığı bu yazı 
akabinde edebiyat serüveni 
bu görüş çerçevesinde ilerler. 
Öykülerinde ve fikrî yazıla-
rında hem Osmanlıcılığa hem 
de Batıcılığa eleştiriler getirir, 
dili ve dini ortak bir edebiya-
tın savunuculuğunu yapar.

Duraksız Bir Mücadele

Ömer Seyfettin 1884 
Gönen doğumludur. Ba-
bası askerdir. Küçük yaşta 
İstanbul'a, dedesinin Samat-
ya'daki konağına yerleşir. 
Dönemin askerî eğitim veren 
okullarında öğrenim görmüş 
2 Ağustos 1903'te okuldaki 
sınıfı Makedonya'da baş-
layan bir isyanı bastırmak 
üzere görevlendirilince son 
sınıftayken bu görevlendirme 
ile erken mezun edilmiştir. 
Ondan sonrası duraksız bir 
koşturmaca, deyim yerindey-
se duraksız bir mücadele. As-
ker olarak memleketin çeşitli 
yerlerinde çıkan isyanları 
bastırmak için görevlendiri-
len taburlarla beraber sürük-
lenir. İki liyakat madalyası 
kazanır bu süreçteki müca-
delesiyle. Akabinde Balkan-
larda çete takibinde bulunur. 
Ama nihayetinde asker-siya-
set ilişkisi nedeniyle asker-
likten soğur, 1911 yılında 
askerlik mesleğini bırakır. Fa-
kat Balkan Savaşı'nın patlak 
vermesiyle yeniden askere 
çağrılır. Sırplara ve Yunanla-
ra karşı savaşır. 1913 yılında 
Yunanlara esir düşer. On 
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aylık esaretten sonra 1913 
Aralık'ında İstanbul'a döner. 
1914 yılında askeriyeden ye-
niden ayrılır ve öğretmenliğe 
başlar. 1915 yılında Calibe 
Hanım'la evlenir, üç yıl sürer 
evliliği. Bu yıllarda ciddi sağ-
lık sorunları yaşamaya başlar. 
"Münferit Yalı" adını verdiği 
Kalamış'ta kiraladığı yalıda 
yalnızlığa sürüklenir. 1920 
yılında hastalığı şiddetlenir 
ve aynı yılın Mart ayında kal-
dırıldığı Haydarpaşa Numu-
ne Hastanesi'nde ebediyete 
intikal eder. Huzursuzluğu 
ebedi hayatının başında 
da sürer; Kadıköy Kuşdili 
Mahmutbaba Mezarlığı'na 
gömülen naaşı, buradaki bir 
inşaat nedeniyle 1939 yılında 
Zincirlikuyu'ya taşınır. 

Büyük Yazarı 
Yeniden Keşfetmek

Ömer Seyfettin edebiya-
ta şiirle başlar ama devam 
etmez, onu büyük bir sanatçı 
olmaya taşıyan tür öykü olur. 
Öykülerinde olay örgüsü 
öne çıkar. Yazar çarpıcı bir 
kurgulamanın neticesinde 
etkiye odaklanır. Etkinin 
amacı açıktır, okuru öykü 
ile anlatmak istediği gerçeğe 
çekmek ister. Tezli öykü diye 
bir yapıştırma ifade kullanılır 
Ömer Seyfettin öyküsü için, 
ama bu tezi öne sürmek için 
plastik bir olay, kukla karak-
terlere yaslanmaz. Memleke-
tin her köşesinden her çeşit 
insanın sahici hikâyeleri ile 
kurulur öyküleri. Öykülerini 
birkaç bölüm altında ince-
lemek mümkündür ancak 
genel özellikleri öykülerini 
biçimsel anlamda birbiri-
ne yaklaştırır ki zannımca 
tematik ayrımlardan ziyade 

biçimsel benzerlikler yazarın 
öyküsünü anlamak için daha 
işlevseldir. Mizahı kullanır 
öykülerinde, ironi kullanır. 
İnce bir zekâ sezilir. Elbette 
dramatik olay örgüleri inşa 
eder; değerlere, insani haslet-
lere odaklanır.

Ömer Seyfettin'in Türk 
edebiyatında öykü türünün 
kurucu isimlerinden olduğu-
nu daha ortaokul yıllarında 
öğreniriz. Bu öğrenme biçi-
mi belki de aykırı zihinlerin 
müfredat dışı bir değer ara-
ma arzusu nedeniyle Ömer 
Seyfettin'in değil ama Ömer 
Seyfettin karşısında okurun 
aleyhine olmuştur. Müf-
redatın etkisinden sıyrılıp 
tercihen okurluğun başladığı 
yıllarda, müfredatın öğrettiği 
yazarları zaten okuyup on-
lardan alınacakları aldığımızı 
düşündüğümüz için başka 
yazarları keşfetme sürecine 
girer, Ömer Seyfettin'den ve 
elbette başka yazarlarımız-
dan da bir müddet uzak kalı-
rız. İnsanın en büyük körlü-
ğü zaten bildiğini düşündüğü 
şeylerin yol açtığı körlüktür. 
Bu körlüğü aştığımızda ise 
büyük yazarın görüntüsü 
netleşir. İkinci kez keşfedil-
mesi gereken yazarların en 
müstesna olanıdır belki de 
Ömer Seyfettin.

Kısa hayatına önemli 
eserler sığdırmıştır Ömer 
Seyfettin. Modern zaman-
ların edebiyatla uğraşan 
insanlarının "yazarak yaşa-
ma, yazmaktan başka bir şey 
yapmak zorunda olmadan 
yaşama," kaygısının göl-
gesinde Ömer Seyfettin'in 
hayatına baktığımız zaman 
ona hayran olmamak elde 
değildir. Çünkü hepi topu 
36 yıl yaşamış bir yazarın, 

bir kaç savaş görmüş, esir 
düşmüş, memleketin en kes-
kin virajında ömür sürmüş 
olduğunu bilince, kaygıları-
mız-arzularımız karşısında 
şüpheye düşmemiz kaçınıl-
mazdır. Öykülerinin teknik 
ve tematik yönlerinin yanı 
sıra, onun yaşam serüvenini 
de göz önünde bulundurarak 
Ömer Seyfettin'i okumak ayrı 
bir anlam taşır.
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Artam Antik AŞ tarafından 
düzenlenen "339" numaralı 
internet müzayedesinde 
ünlü ressamların eserleri, 
sanatseverlerin beğenisine 
sunuldu. Aralarında Abidin 
Dino, Burhan Doğançay, 
Devrim Erbil, Fikret Mualla, 
Avni Arbaş, Nuri İyem, 
Mehmet Gün, Erol Akyavaş, 
Bedri Rahmi Eyüboğlu, 
Selim Turan, Burhan Uygur, 
Mübin Orhon, Neşe Erdok, 
Orhan Peker ve Ergin 
İnan'ın bulunduğu birçok 
ressamın toplam 139 adet 
tablosu müzayedede yer 
aldı. Müzayede sonucunda 
en yüksek fiyattan alıcı bu-
lan eser, ressam ve mimar 
Erol Akyavaş'ın Göreme adlı 
eseri oldu. 

29 MART

Göreme'ye 
Rekor Ücret

Sanatı Eve Taşımak

İş Sanat, yerli ve yabancı sanatçıların hazırladığı video içeriklerini sosyal medya hesapla-
rından sanatseverlere sundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsa-
mında evlerinde kalan sanatseverler için Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram IGTV 
üzerinden #işsanatlaevdekal etiketiyle paylaşımlar da yapıldı. Dünyanın dört bir yanından 
sanatçıların İş Sanat için oluşturduğu özel paylaşımların bulunduğu seride, İtalyan barok 
topluluğu L'arpeggiata üyelerinin İtalya'nın çeşitli kentlerinde evlerinde kaydettikleri vide-
olar ve Europa Galante ile keman sanatçısı Fabio Biondi'nin hazırladığı kayıtlar da yer aldı. 
Kampanya kapsamında sanatçıların izin verdiği konser kayıtlarının tamamının YouTube 
kanalından paylaşılmasına ise "Neşet Ertaş'a Senfonik Saygı Duruşu" konseriyle başlandı.

28 MART

Leyla Gencer: La Diva 
Turca Erişime Açıldı İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 

Kovid-19 salgını ile müca-
dele kapsamında evde kalan 
sanatseverler için yapım-
cılığını da üstlendiği Leyla 
Gencer'in yaşam öyküsünü 
anlatan Selçuk Metin imzalı 
belgesel, Leyla Gencer: La 
Diva Turca'yı erişime açtı. 

31 MART
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Dil Hastalıkları İçin
Acil Tedavi Merkezi
D. Mehmet Doğan
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BUGÜN ÜNİVERSİTELERİMİZİN DİLLE İLGİLİ DALLARINDA/KÜRSÜLERİNDE BULUNAN HOCALAR, 
DİLİMİZ NORMAL SEYRİNDEYMİŞ GİBİ YAPIYOR. MÜDAHALE EDİLMİŞ BİR ALANDA OLDUKLARI-
NIN FARKINDA DEĞİLMİŞ GİBİ DAVRANIYORLAR. DİL KONUSU, ÖNCE DİLCİLERİN KABUL ETTİĞİ 
BİR MESELE OLMAK ZORUNDA. HAYAL İÇİNDE YÜZMEKLE BİR YERE VARILMAZ; MESELE BÜYÜK, 
HER GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜYOR.

Dilimiz, maalesef "en-
fekte" olmuş durumda! 

"Bu kelimeyi neden kullanı-
yorsun?" denilebilir. Ola ki 
derdimizi tabipler anlar, dil-
ciler anlamamakta diretiyor. 
Tabipler devasını düşünür ve 
tedavide belki bize yardımcı 
olurlar!

Herkes için söyleyelim: 
Dilimize mikrop bulaşmış, 
yok edici bir virüs sirayet 
etmiş! Son senelerde hızla 
yayılan bir virüs bu. 

"Enfekte olma"nın Türk-
çesi bulaşma. Kısa ve öz!

En öldürücü iki virüs. 
Birincisi sözlüğümüzde 
bulunan, kullanılan, dile mal 
olmuş kelimelerin yerine 
kelime uydurmak. Teşhis 
var, tedavi var. Teşhis yerine 
Türkçe özürlü "tanı" keli-
mesi uyduruluyor. Hastalığı 
tanımak yeter mi? Mahiye-
tini anlamak gerekmez mi? 
"Tedavi"nin esası bu değil 
mi? "Tanı" Latince "terapi"yi 
çağırıyor! 

Sirayet veya bulaşma 
yerine her nasılsa "bulaş" 
bulunuyor! Neyi "bul"up 
"aş"ıyoruz acaba? 

Dilimize Bulaşan 
Salgın

Bütün dünyaya hızla 
yayılan menhus salgının 
şimdilik tıbbî sonuçları üze-
rinde konuşuyoruz. Teşhis, 
hastahane, tedavi, ölüm veya 
iyileşme üzerinden değerlen-
dirmeler yapıyoruz. Hastalı-
ğın mahiyeti, insanlığı tehdit 
eden sirayet gücü dehşet 
verici. Dünyanın bir ucundan 
diğer ucuna, günümüzün 
ulaştırma imkânları saye-
sinde çok kısa sürede ulaştı. 
Tahmin edilenden daha hızlı 
yayıldı, beklenenden daha 
büyük hasar veriyor. 

Çin, çıkış noktası olma-
sına rağmen salgını kontrol 
altına aldı. Bazı Avrupa 
ülkeleri ve ardından ABD 
ise bu çevikliği gösteremedi. 
Türkiye'nin salgınla müca-
delesi fazla hasar vermeden 
devam ediyor, inşallah böyle 
devam eder de bu afetten en 
az kayıpla halas oluruz. 

Neredeyse üç aydır tele-
vizyon ekranlarında, gazete 
haberlerinde başköşeyi 
tabipler işgal ediyor. Bütün 
dünyayı kasıp kavuran bir 
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Dil-anlaşma, dil-dü-
şünme hatta dil-his-
setme ilgilerini insanın 
zihin işleyişi açısından 
değerlendirmek mec-
buriyetindeyiz. Dilde 
mutabakat sağlanama-
mış alan genişledikçe, 
anlaşamaz, düşünemez, 
hissedemez hâle geldi-
ğimizin farkına varmak 
zorundayız. Sırf akade-
mide kullanılan sentetik 
bir dil meydana getirile-
bilir mi?

salgın var ve ister istemez 
onlar ön planda. İşte onları 
sıklıkla kullandığı kelime-
lerden bazıları: Algoritma, 
dezenfekte, dezenfeksiyon, 
dezenfektan, droplet, ekip-
man enfeksiyon, enfekte, 
entübe, epidemi, filyasyon, 
hijyen, immün, izolasyon, 
karantina, kit, meditasyon, 
mortalite, pandemi, pande-
mik, peak, panik, paramedik, 
plato, pnömeni, risk, rutin, 
semptom, terapi, terapist, 
test, ventilasyon, ventilatör, 
virolog, virüs...

Tıp fakülteleri ülkemizin, 
oradan yetişen doktorlar 
bizim çocuklarımız. Fakat 
bu dil bizim değil! Bunun 
üzerinde ciddiyetle durmak 
zorundayız.

Toplu ölümlere yol açan 
salgınlara dilimizde "kıran" 
denir. Dünyaya "kıran girdi", 
Çin'den başlayarak birçok 
ülkede çok sayıda insan ha-
yatını kaybetti. Hız çağında 
yaşıyoruz ve virüs âdeta bu 
çağın imkânlarını fırsata 
dönüştürdü. İşte böyle zor 
zamanlarda bir toplumun 
bütün sistemleri, yapıları 
sınamadan geçer. Mücadele 
esasta sağlık sistemini ilgi-
lendirir, ama sonuçları sağlık 
sistemini aşar. (Belki buna 
"yan tesir" diyebiliriz!) 

Biz bu salgını dilimiz 
üzerinden okuyacağız. "İzo-
lasyon"dan başlayalım, çünkü 
bu aralık en çok kullanılan 
kelime o. Vatandaşa hep 
izolasyon tavsiye ediliyor. 
"Bu kelimeyi vatandaş biliyor 
mu acaba?" denilmiyor. 
Bu kelimeyi yabancı ajans 
haberlerini çeviren Türkçesi 
kıt mütercimlerden duyar-
dık. "ABD Küba'ya izolasyon 
uyguluyor." Şimdi tabiple-

rimizin dilinden düşmüyor. 
Türkiye'de tıbbın bir geçmişi 
var. Bu geçmişte bu kelime-
nin bir karşılılığı var: Tecrit. 
Doktorlarımızın tecrit keli-
mesinden haberi olmayabilir 
mi? Hadi yoksa "yalıtma" da 
mı akıllarına gelmez? 

İzolasyonla birlikte her 
Allah'ın günü haberlerde 
birçok kelime milletin başına 
vura vura dayatılıyor. Bu 
kelimelerin tamamı tıp alanı 
ile ilgili sanılmasın. Ekipman, 
izolasyon, kit, peak (pik), 
risk, rutin, test, plato vb. ke-
limelerin tıbbî terimmişçesi-
ne kullanılması anlaşılır gibi 
değil. Birçoğunun da Türkçe 
karşılıkları var. Teçhizat, 
tecrit, takım, tehlike/muha-
tara, alışılmış, zirve, düzlük. 
Aslında tıp dilimizde birçok 
tıbbî terimin de Türkçesi var. 
Fakat onlar akla gelmiyor da 
Türkçe bakımından sakat, 
uydurma "tanı, bulaş" gibi 
kelimeler kullanılıyor. 

Tıp dilinin bu durumda 
olduğunu, bilen biliyordu. 
Fakat vatandaşın bu konudan 
haberdar olması böyle bir 
afet vesilesiyle oldu. Bu sal-
gının atlatılmasından sonra 
nasıl birçok işleyiş, yapı göz-
den geçirilecekse tıp dilinin 
üzerinde de ciddi mesai sarf 
edilmesi gerekiyor. Birleşik 
kaplar misali, tıp dilindeki 
bu karmaşa/bozulma bütün 
sistemi etkileyebilir. 

Doktorlarımızın dilinde 
neden bu kadar çok Latin-
ce kelime var? Bu sorunun 
cevabını 1930'lu yılların 
başında aramalıyız. Türkçe 
bu yıllarda bir "ameliyat"a 
maruz bırakıldı. Ne demek 
istediğimiz pek anlaşılmamış 
olabilir. Türkçe üzerinde 
"operasyon" yapıldı! Bunun 
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"yabancı dillerin boyunduru-
ğundan kurtulma", öztürk-
çeleştirme uğruna yapıldığı 
resmî metinlerde yazılıyor 
ve her fırsatta tekrarlanıyor. 
Dilimize yerleşmiş birçok 
"yabancı" kelimenin yerine 
karşılıklar uyduruluyor, ga-
zetelerde listeler yayınlanıyor 
ve bu kelimelerin kullanılma-
sı talimatı veriliyor. Müthiş 
bir öztürkçecilik heyecanı 
uyandırılıyor. 

Bir taraftan bu ayran 
kabartma ameliyesi yapı-
lırken diğer taraftan tıp 
terminolojisinde Latinceye 
geçilmesini nasıl yorumla-
malıyız? Bunun dışında, yeni 
uydurulan kelimeler arasında 
birçok Fransızca/Latince 
benzeri kelimelerin, bazen de 
aynen aktarmaların olması 
da dikkat çekici. Öte yandan, 
Türkçenin Avrupa dilleri 
gibi Hint-Avrupa dil ailesin-
den olduğu iddiaları ortaya 
atılıyor. Hatta o yıllarda orta 
öğretim kurumlarına Latince 
dersleri konuluyor...

Sondan başa doğru 
gidelim: Latince dersleri 
yeterince lektör/öğretici 
bulunamadığı için uygula-
namadı. Hint-Avrupa dil ai-
lesine girme teşebbüsümüz, 
Avrupalı âlimler tarafından 
istihza ile karşılandı. Fakat 
tıp terimlerden Latinceye 
geçişte sıkıntı yok! 

Dili Devirirken 
Latinceye Geçmek

Tıp terimlerinde Latin-
ceye geçiş esas tercih. "Dil 
devrimi" bu tercihi gürültüye 
getirmekten başka bir şey 
değil. 

Temel bilimler: Fizik, 
kimya, biyolojide Latinceye 

geçiş, bütün fen bilimlerini 
etkileyen bir uygulamaya 
dönüştü. Bugün bu alanlarda 
Latince terminoloji yerleşmiş 
durumda. Bu alanların La-
tince terminoloji üzerinden 
yürütülmesi, sosyal ilimlere 
de sirayet etti. Ayrıca, köklü 
kelimelerin yerine uyduru-
lan birçok kelime tutmadı. 
İhtilaflı hâllerde bunların La-
tinceleri öne çıktı. Yani Os-
manlıca dediğimiz terimlerin 
yerine uydurma kelimeler 
ikame edilemedi böylece La-
tince kelimelere alan açıldı. 
Dil devriminin akademide 
pratik sonucu, bugünden 
bakarsak öztürkçeye geçiş 
değil, Latince hâkimiyeti 
ile neticelendi. Günümüzde 
tıp kesiminin kullandığı dil, 
bu seksen küsur yıllık arka 
plan bilinmeden tam olarak 
anlaşılamaz. 

Bugün üniversitelerimi-
zin dille ilgili dallarında/kür-
sülerinde bulunan hocalar, 
dilimiz normal seyrindey-
miş gibi yapıyor. Müdahale 
edilmiş bir alanda oldukla-
rının farkında değilmiş gibi 
davranıyorlar. Dil konusu, 
önce dilcilerin kabul ettiği bir 
mesele olmak zorunda. Hayal 
içinde yüzmekle bir yere 
varılmaz; mesele büyük, her 
geçen gün daha da büyüyor. 
Rektörlük de yapmış bir 
üniversite hocası bakın neler 
söylüyor: 

"Okuduğunu anlaya-
mamak çok daha temel bir 
sorun. Türkçe metni okuyan 
öğrencilerimizin önemli bir 
bölümü içeriğini anlaya-
mıyor. Bu öğrenciler fen ve 
matematik sorularını nasıl 
çözebilsinler? Kişi başı millî 
geliri sadece 2500 dolar olan 
Vietnam, fen sınavında 8'inci 

olurken bizim 52'nci olma-
mızı açıklamak hiç kolay 
değil."

Türkiye'de Harf İnkıla-
bı, onun tamamlayıcısı "Dil 
Devrimi", ama objektif olarak 
bu bölümlerde öğretilmeli. 
Bu konu, inkılap tarihi müf-
redatının bilgileriyle kavra-
namayacak mahiyettedir. 

Derrida'nın Derin 
Kaygısı

Türkiye'de, işi dille olan; 
metinle uğraşan; anlam-
la, anlambilimi ile meşgul 
olanların bu konulardaki 
vurdumduymazlığına karşılık 
meşhur Fransız filozofu 
Jacques Derrida'nın İstanbul 
Mektubu'nda yer alan ifade-
leri nasıl anlamalıyız? 

Bu ünlü felsefeci, Tür-
kiye'ye ilk gelişinde, yani 
1997'de, yayıncısına İstan-
bul'dan uzun bir mektup yaz-
mış. Bu mektubun, felsefesini 
metnin, "konstrüksiyon"un, 
üzerine bina eden bir müte-
fekkirin kaleminden sebep-
siz yere çıkmadığı tahmin 
edilebilir. Bu uzun mektubu 
okuduktan sonra Derrida'nın 
bizim yazımız, dilimiz için 
hissettiği derin kaygı dilcile-
rimizi neden ilgilendirmiyor? 

Derrida konuyu bellek/
hafıza kaybı ekseninde ele 
alıyor. "Modern kültüre geçiş 
bahanesiyle insanlar, bir 
günde, yüzyılların hafızasını 
okuyamaz hâle geldiler, cahil 
kılındılar". Derrida, Harf 
İnkılabını "travmatik" bir 
uygulama olarak niteliyor, 
"harf darbesi", hatta "katlia-
mı" olarak anıyor. 

Üniversitelerin dil bölüm-
lerinde bu kaygının tam zıddı 
bir gidiş görülüyor. Dilin 
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müşterek bir anlaşma aracı, 
mutabakat zemini olduğu 
göz ardı edilerek her fırsatta 
ve herkes tarafından kelime 
uyduruluyor. Binlerce kelime 
uydurmakla öğünen "dilci"-
ler var. Bunlardan Fransız-
ca profesörü olan bir zata 
sordum: "Sizin asıl alanınız 
Fransızca, bir tane de Fran-
sızca kelime uydurabilir mi-
siniz?" Cevap: "Fransızcadaki 
her kelime Fransa tarihinin 
bir sayfasıdır."

Burada duralım: Diğer 
dillere, onların kelimelerine 
gösterdiğimiz saygıyı kendi 
dilimize ve kelimelerimize de 
göstermek zorundayız. Nasıl 
Fransızca veya İngilizcenin 
köklü bir kelimesine karşılık 
bu dillerde bir kelime uydu-
ramıyorsak kendi dilimizde 
de uydurmayalım!

Dilcilerin işi kelime 
uydurmak değil, dilin salim 
bir zemin üzerinde sürdürül-
mesini sağlamaktır. 1935'te 
yayınlanan Türkçeden Os-
manlıcaya Cep Kılavuzu'nda 
hepi topu 7-8 bin civarında 
kelime vardı. Bunların en az 
yarısı dolaşımda olan keli-
melerdi. 1945'te yayınlanan 
Türkçe sözlükte kelime sayısı 
20 bini bulmuyordu. Aynı şey 
sözlük içinde söz konusu idi. 

Ekseriya dilimizin ka-
ideleri dikkate alınmadan 
kelime uydurmak marifet 
değildir. "Biz bu kavramı 
geçmişte hangi kelime ile 
ifade ediyorduk?", önce bu 
sorunun cevabını vermeliyiz. 
Ancak yeni keşifler, icat-
lar söz konusu olduğunda 
onlara karşılık bulmak kabul 
edilebilir bir yol olabilir. Bu 
durumda dahi kişilerin keyf î 
uydurmaları değil, konuyla 
ilgili uzmanların (bunlar 

içinde mutlaka edebiyatçı-
lar da olmalıdır) uzlaştığı 
kelimeler esas alınmalıdır. 
Türkçenin ahengine son 
yıllarda en fazla zarar veren 
kelimeler, işte bu şekilde 
önüne gelenin köke, ahenge, 
dil estetiğine bakmadan -sel 
-sal takarak uydurduklarıdır. 
Türkçe için ancak çok yer-
leşmiş -sel -sal ekli kelimeler 
dışındakilerden kurtulmak 
önümüzde ciddi bir mesele 
olarak durmaktadır. Anı-
sal, devinişsel, durumsal, 
edimsel, gensel, konumsal, 
kullanımsal, önsel, örgütsel, 
yüreksel ve daha yüzlercesi. 

Peki, bu -sel, -sal ekinin 
Türkçedeki yeri nedir? 

Türkçedeki -sal/-sel eki 
bu birleşik biçimi ile isimden 
isimciller türeten bir ek nite-
liğindedir. Aslında pek seyrek 
olan örneklerin hiçbirinde de 
onun "nispet" görevi yüklen-
diği görülmemiştir. Günlük 
gazetelerde ve dergilerimizde 
sık sık rastladığımız gelenek-
sel, dinsel, kişisel, düzlemsel 
vb. yeni eklerde ise bu ek, hep 
Arapça an'anevî, ilmî, şahsî, 
tarihî kelimelerine karşılık 
olan birer nispet görevin-
dedir. Bu durum gösteriyor 
ki, Türkçe bir kalıba yabancı 
asıllı bir görev oturtuluver-
miştir. Demek oluyor ki bu 
kelimeler dışı yerli içi yaban-
cı birer kuruluştadırlar.

Yaşayan dilcilerimizin en 
kıdemlisi, adı saygıyla anılan 
Zeynep Korkmaz böyle 
diyor. Ne denilmek istendiği 
gayet açık, söylenecek söz 
yok.

Dil-anlaşma, dil-dü-
şünme hatta dil-hissetme 
ilgilerini insanın zihin işleyişi 
açısından değerlendirmek 
mecburiyetindeyiz. Dilde 

mutabakat sağlanamamış 
alan genişledikçe anlaşamaz, 
düşünemez, hissedemez hâle 
geldiğimizin farkına varmak 
zorundayız. Sırf akademide 
kullanılan sentetik bir dil 
meydana getirilebilir mi? 
Kısacası bir Türk esperanto-
su? Getirsek neye yarar ki? 
Esperanto'nun akıbetinden 
haberdar değil miyiz? 

Esperanto kazanamaya-
cak fakat Türkçe kaybedecek!

*

Türkiye, korona kıranına 
karşı büyük bir hızla acil 
tedavi hastahaneleri açarak 
mücadelesini güçlendirdi. 

Dil marazları için acil 
tedavi merkezine ihtiyaç ne 
zaman fark edilecek!
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Pandemi Günlerine Dair
Kısa Notlar
Cemal Şakar
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"HER ŞEYİN BAŞTAN DÜŞÜNÜLMESİ" İÇİN BÜYÜK OLAYLARIN MEYDANA GELMESİ GEREKMİYOR. 
ZATEN BÖYLE BİR DÜŞÜNÜŞTE OLAY ORTADAN KALKTIĞINDA DÜŞÜNMEYE SEVK EDEN NEDEN 
DE ORTADAN KALKTIĞI İÇİN DÜŞÜNME DE BIRAKILIR. HER ŞEYİN BAŞTAN DÜŞÜNÜLMESİ DİYE 
BİR ŞEY YOKTUR. ÇÜNKÜ İNSAN DOĞDUĞUNDAN İTİBAREN BAŞLAMIŞIN İÇİNDEDİR.

Öncelikle pandemi günle-
rinde eve kapanmanın 

mutlaka içe kapanmak, 
tefekküre dalmak, özeleştiri 
yapmak için bir fırsat anla-
mına gelmediğini tecrübe 
ettiğimi söyleyebilirim. 
İnsanın toplumsal bir varlık 
olmasını sadece her türden 
gereksinimini karşılamak 
için bir zorunluluk olarak 
görmek eksik bir bakıştır. 
İnsan kendisini anlatan ve 
anlatılana katılarak karşılıklı 
etkilenimlerle kendini inşa 
eden bir varlıktır. Çünkü 
insanın varoluşu sadece 
kendisini nasıl kavradığıyla 
sınırlı değildir, başkasının da 
onu nasıl kavradığı bir o ka-
dar önemlidir. Birey olmak, 
bir olmakla değil, ikinin 
yokluğuyla ilgilidir. İki/baş-
ka, bireyin çarptığı sınırdır 
ve başkasına çarpmak bireyi 
kendi sınırları içine davet 
ederek insan olmanın haslet-
lerini hatırlatır. Eve kapan-
mak, bir anlamda insanın 
kendi sınırlarının bulanıklaş-
masıdır diyebiliriz. 

*

Bir daha hiçbir şeyin 
eskisi gibi olmayacağına dair 
keskin bir yargı var. Bazı 
şeylerin eskisi gibi olmaya-
cağını umabiliriz: Mesela 
kamu sağlığını bütçelerine 
yük olarak gören devletlerin 
insana yeniden hak ettiği de-
ğeri vermesini; emek gücüne 
dayalı işlerde göçmenleri 
oldukça ağır koşullar altında 
çalıştıran ve karşılığını da 
oldukça düşük ücretlerle 
ödeyen patronların insafa 
gelmesini; işini kaybeden-
lerin işlerine kavuşmasını; 
hayatta kalmanın tek etik 
ilke hâline dönüştüğü ülke-
lerde insanların birbirlerini 
sevgiyle sarmasını; paylaş-
manın, yoksulun, yetimin 
gözetilmesinin sürdürülebilir 
bir melekeye dönüşmesini; 
sağlam kafanın sağlam vü-
cutta bulunmasının bireysel 
değil toplumsal bir farkında-
lık olduğunun anlaşılmasını; 
müstağni, kibirli şu kuru-
cu-öznenin kibrini tesviye 
etmesini; insanın doğayı ne 
hâle sürüklediğini görme-
sini... Ama Kur'an-ı Kerim 
korku ânlarında insanlardan 
bir kısmının Allah'ı hatırla-
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dığını sonra salim bir kıyıya 
vardığında hemen unuttu-
ğunu haber veriyor. Daha bu 
günler geçmeden, umutla-
rımızı boğazımıza tıkan bir 
gelişme yaşandı bile. ABD'de 
bir polis, George Floyd isimli 
siyahî vatandaşı herkesin 
önünde boğarak öldürdü. 
ABD'de bunun tekil bir olay 
olmadığını, sistematik bir 
cinayet olduğunu biliyoruz; 
üstelik Devlet Başkanı da bu 
sistematik cinayetleri onayla-
yan tivitler atıyor. 

*

Pekâlâ, Kovid-19'un hiç 
mi etkisi olmadı? İnsanların 
yarın hemen unutacakları 
sıradan bir olay mı? Elbette 
değil. Ancak yarınlara dair 
tahminlerde bulunmak için 
henüz erken. Çünkü yarın-
ları tahmin edebilmek için 
bugünlerin iyi çözümlen-
mesi önemlidir. Bu nedenle 
bugünler, şimdilik herkesin 
önceden sahip olduğu görüş 
açılarıyla yorumlanıyor. Ku-
ramsal çerçeve zaten hazır, 
geriye olayın bu çerçeveye 
oturtulması kalıyor. Mesele 
Lizbon Depremi'ne kadar 
gitti, "istisna hâli"ne kadar 
geldi. Devletlerin maske 
savaşlarına bakarak, "önce 
can sonra canan"ın zuhuru 
nedeniyle ulus devletlerin 
yeniden güç kazandığı, buna 
bağlı olarak küreselleşmenin 
sonuna gelindiği en yaygın 
kanılardan biri oldu. Ancak 
burada gözden kaçırılan 
virüsün küresel olduğu ve 
sınır tanımaksızın yerkü-
reyi dolaştığı olgusudur. 
Ulus devletlerinin öneminin 
yanında küresel örgütlenme-
nin, küresel liderliğin de bir 

o kadar önemli olduğu bence 
ortaya çıktı. 

*

"Her şeyin baştan düşü-
nülmesi" için büyük olayların 
meydana gelmesi gerekmi-
yor. Zaten böyle bir düşünüş-
te olay ortadan kalktığında 
düşünmeye sevk eden neden 
de ortadan kalktığı için dü-
şünme de bırakılır. Her şeyin 
baştan düşünülmesi diye 
bir şey yoktur. Çünkü insan 
doğduğundan itibaren başla-
mışın içindedir. Baştan başla-
mak insan için muhaldir, bu 
sadece düşünmek için değil, 
insanın başına gelen her 
durum için geçerlidir. Başa 
gelen, insanı yeniden yeniden 
düşünmeye sevk eder ve bu 
düşünüşünden bir yere va-
rırsa bunu hayatına aktarma-
sıdır yeniden başlamak. Bu 
nedenle düşünmek, yeniden 
yeniden düşünmek olduğu 
için daimi bir etkinliktir. 
Dolayısıyla Kovid-19 baştan 
başlamak için değil, yeniden 
yeniden düşünmek için bir 
vesile olabilir. Tabii burada 
önemli soru; neyin, nelerin 
yeniden yeniden düşünmeye 
değer olduğudur? 

*

Disiplinleri birbirinde 
yalıtarak kendi içinde özerk 
yapılara dönüştüren mo-
dernliğin tıpla ahlakın ve 
tabii ki diğer disiplinlerin de 
birbirinden kopmaz bağını 
idrak ettiğini umutlarımıza 
ekleyelim. Ahlakı, deontolo-
jiye indirgeyerek bir mesleği 
rasyonel ilkelere sıkıştırmak, 
sağlık hizmetini sigorta poli-
çesine sıkıştırmaya dönüşe-

Gündelik yaşam, belirli 
norm ve alışkanlıklarla 
sürdürülür. Zaten her 
şey bizden önce anla-
şılıp yorumlanmış ve 
hâkim bir yargı oluş-
turulmuştur. Hâl böyle 
olunca gündelik yaşamı 
hazır-kalıp olarak alır ve 
çoğu kez bir eleştiriye 
tabi tutmadan içselleş-
tiririz. Bu içselleştirme-
ye rutin de diyebiliriz.
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bilir; bazı ülkelerde dönüştü 
de. Meslek ilkeleri böylece 
sağlık imkânlara erişemeyen 
insanlar karşısında hastane 
yöneticilerinin vicdanlarıyla 
baş başa kalmasının önünde 
bir engel de oluşturdu; her 
şey yönetmeliklere uygundu, 
ahlaka uygunluksa çoktan 
unutulmuştu.   

*

İnsan aciz bir varlık-
tır ama bu acz onun aynı 
zamanda gücüdür de. Bir 
insanın mermiye kafa atabi-
leceğini, treni durdurabilece-
ğini düşünmesi güçle mi akıl 
sağlığıyla mı ilgilidir? Acz 
nedeniyle insan korkar ve bu 
korku onu korur. Kovid-19 
günlerinde müstağni, kibirli 
özne bu aczini idrak etmiş 
olabilir. Devasa kuleler di-
ken, uzaya çıkan, akıl almaz 
teknolojiler üreten insanın 
kibre kapılmaması nerdey-
se mümkün değil. Daha 
önceleri bir sivrisinek bu 
kibre yetmişti, şimdi de bir 
virüs. Ama bütün bunlardan 
ders çıkarmak, ibret almak 
kaydıyla virüsün kıymeti-
harbiyesi vardır yoksa insan 
çabuk unutur.

*

Şimdi beklentimiz sadece 
her şeyin eskisi gibi olması 
mı? İşçiler işine dönsün, 
ekonomik göstergeler rayına 
otursun, virüsler bizi tehdit 
etmesin, herkes eski haya-
tına dönsünden mi ibaret? 
Bu olağanüstü günlerde 
kimi imkânlar, potansiyeller 
görmüş olmalı değil miyiz? 
Eski hayatlarımızın doğru, 
normal, olması gereken oldu-

ğunu nerden biliyoruz, bu 
durum biraz da sıtmaya razı 
olmaya mı işaret ediyor? 

*

"Yeni normalleşme"nin 
ilk günlerindeyiz. Görünen 
o ki hızla "eski normal"imize 
dönüyoruz. Devlet yeni ka-
rarnamelerle insanları koru-
maya çalışıyor. İnsan kendini 
korumadıkça ne çare! İnsan 
kendini korumak istemeye-
bilir hatta kendine her şeyi 
yapabilir. Sorun başkalarına 
karşı olan sorumluluğunun 
bilincinde olunmamasıdır. 
"Ben yandım, sen de yan." 
patalojik bir durumdur, hızla 
tedavi altına alınmalıdır ki 
bunları da yaşadık. Ölüm 
tehdidi gibi başkalarına 
tükürenler oldu ve bunun 
karşılığında ölenler oldu. 

*

Gündelik yaşam, belir-
li norm ve alışkanlıklarla 
sürdürülür. Zaten her şey 
bizden önce anlaşılıp yorum-
lanmış ve hâkim bir yargı 
oluşturulmuştur. Hâl böyle 
olunca gündelik yaşamı 
hazır-kalıp olarak alır ve 
çoğu kez bir eleştiriye tabi 
tutmadan içselleştiririz. Bu 
içselleştirmeye rutin de di-
yebiliriz, rutin sayesinde her 
şeyi, her zaman yerli yerinde 
buluruz ve bu bizi mutlu 
eder ya da kaygıya sürük-
lemez de diyebiliriz. Rutin 
bir anlamda evimiz gibidir, 
ezbere bildiğimiz bir zaman 
ve mekânda cevelan ederiz. 
Olağanüstü durumlar, krizler 
bu rutini kırar ve ezbere 
bildiğimiz evimiz dağılır. 
Geriye uğursuz, güvensiz 

bir mekân kalır ve insanı 
kaygıya, endişeye, korkuya 
sürükler. Artık gündelik ya-
şamın alışageldiğimiz hâkim 
yargılarına bel bağlayamayız. 

Pandemi de rutinimizi 
kırdı. Bunda da bir hikmet 
vardır ve insana düşen bu 
hikmeti kavrayabilmektir. 
Hikmet; gem vurur, alıkoyar, 
sakındırır. Rutinin kırıl-
masındaki hikmet belki de 
alışageldiklerimize gem vura-
rak, onlardan sakınarak geri 
çekilmek, neler de yaptığımı-
za bakabilmek için bir fırsat-
tır. Ama küresel şirketlerin 
patronları, CEO'ları gibi yeni 
durumu fırsata çevirmeyi 
düşünmek koşuluyla. 
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NİHAİ OLARAK SORMAMIZ GEREKEN SORU ŞU OLSA GEREK: ACABA BU SÖZÜ EDİLEN SANAL FU-
ARLAR GELİŞTİRİLDİĞİNDE BİR "KİTAP FUARI" SICAKLIĞINI SAĞLAR MI? HEM OKUR HEM YAYINCI 
OLARAK CEVABIMIZ "HAYIR" OLACAKTIR.

Kitaba Erişim: Geleneksel Kitap
Fuarları ve Yeni Mecralar
Sedar Demir
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Yayınevlerinin yayımla-
dığı kitapları okurlarına 

ulaştırabileceği birçok kanal 
var. Dağıtımcılar aracığıyla 
ya da doğrudan satış yoluyla 
kitapevleri, kurum ve kuru-
luşlar, okullar ve dernekler 
bunlardan birkaçı. Ticarî bir 
kuruluş kimliğindeki yayıne-
vinin masraflarını karşılayıp 
yürütmeye devam edebilmesi 
her mecradan faydalanma-
sı gerçeğinin yanına dijital 
kitap, sesli kitap web satış 
sistemleri de eklendi. Son 
kullanıcı olarak okuyucu da 
kitap alışverişi konusunda 
ne kadar tutucu da olsa daha 
sonra eklenmiş bu yapılardan 
yavaş yavaş alışveriş avantaj-
larını değerlendiriyor.     

Kültür Dünyası ve 
Aktörler

Okurun kitaba rahatlıkla 
ulaşabileceğini düşündü-
ğümüz mecraların başında 
kitap fuarları geliyor. Ulusal 
ve uluslararası kitap fuarları 
okur, yazar, çizer, yayınevi, 
basın ve kültürle ilgili kurum 
ve kuruluşlar için eşsiz bir 
şölen. Nesne olarak kitabın 
sunumu yanı sıra, kültürü-
müzün içeriğinin zenginleş-

tiği bir ortam olarak dikkat 
çekici. Fuarlar içerisinde 
çeşitli etkinlikler, toplantılar, 
söyleşi ve görüşmeler belirli 
periyodlarla yinelendikçe 
okuma kültürüne yaptıkları 
katkı azımsanmayacak dere-
cede yüksek.

Açıkçası aynı tarihlerde 
birçok ilde, çok sayıda ilçede 
irili ufaklı kitap fuarları, 
kitap günleri gerçekleşiyor. 
Yerel yönetimlerin, yayıncı 
birlik ve derneklerin deste-
ğiyle şehirlerde fuarlar ilgi 
odağı hâline geldi. Yayıncılık 
sektörünün olgunlaşması, 
yeni kurulan yayınevlerinin 
okurla bir araya gelmesi için 
bu mekânlar bir fırsat. Ziya-
retçi açısından yoğun olan 
fuarlarda dergilerin, sahaf 
ve STK'ların yer bulması 
bile sorun oluyor ancak bu 
kitaba gösterilen ilgi açısın-
dan olumlu. Dağıtımcıların 
ulaşamadığı ya da kitabevi 
sayısı açısından yetersiz olan 
şehirler için fuarlar kısmen 
de olsa bu ihtiyacı gideriyor. 

Belirli şehirlerde sürdü-
rülen fuarlar, bölgenin kültür 
temsilcileri olarak görevleri-
ni yerine getiriyor. İmkânlar 
doğrultusunda yinelenen bu 
hareketlilik aynı zamanda 
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yayınevlerinin de yıl boyun-
ca kendilerini hazırladıkları 
hem bir tanıtım programı 
hem de ticari getirisi olan bir 
alışveriş. Dergiler, sahaflar, 
çizerler, STK'lar gibi kültür 
dünyasının diğer aktörlerinin 
de yine bu fuarlar için hazır-
landıkları bilinir.  Kitap ve 
dergilerle birlikte sergilenen 
fotoğraflar, plaklar, dergiler, 
afişler, farklı ürünler fuarın 
atmosferini güzelleştiriyor.

 İmza günleri ve paneller 
yazarlarla okuru bir araya 
getiriyor. Kuyruklar ne kadar 
uzun olursa olsun okurlar 
beklemekten yorulmuyor, 
sıkılmıyor, yılmıyor çünkü 
işin ucunda sevdiği yazarla 
tanışmak var. Bilindiği gibi 
her fuar için bir onur konuğu 
belirleniyor ve bu ismin 
ön plana çıkması olumlu 
anlamda kültür dünyası-
nın gündemine yerleşiyor. 
Aynı zamanda okur, elinde 
hazırlanmış uzun alışveriş 
listeleriyle beğendiği kitap-
ların yayıncısının önünde 
zaman geçirmeyi seviyor, öte 
yandan yeni yayınevleriyle 
karşılaşıyor.

  Fuarların kafe, koridor, 
bahçe gibi stantların dışın-
da kalan bölgesinde sevdiği 
yazarla karşılaşma, onunla 
birkaç dakika konuşabilme 
umuduyla dolaşıyor. Ülke-
sinin en büyük kitapçısında 
bulunduğunu bilen okur için 
gün ya da günler yetmeye-
biliyor. Coşku içeren, içinde 
duygusal yoğunluklar barın-
dıran bu atmosferde çocuklar 
ve gençler de kitapla doğru-
dan buluşuyor. Hepimizin 
ilk yaşlarımıza dair tatlı 
anılarımız var fuarlarla ilgili 
ve onlar değerli. Ülkemizde 
kitap fuarcılığı alışkanlığının 
başlaması yakın zamana da-

yanıyor. Kuşkusuz bu süreç, 
içerisinde özellikle yayı-
nevleri açısından şikâyetler, 
olumsuz bazı anekdotlar da 
içeriyor. Bunlar sorunların 
tespiti, giderilmesi ve şikâ-
yetlerin değerlendirilmesi ile 
giderilebilir. 

Pandemi Kaygısı

Bu yazının sebeplerinden 
birisi yaşamlarımızı biraz 
daha kalabalıklardan ulaş-
tırmamızı salık veren salgın 
hastalık sürecinin bizi baş 
başa bıraktığı gerçekler. Bu 
yüzleşmeyi aynı zamanda ya-
yıncı, okur ve arada aksesyon 
işlevi görenler de yaşayacak. 
Kitapevleri daha az çetrefil 
bir süreç yaşarken, kitabın 
okurla buluştuğu en sıcak 
bölge olan fuarları oldukça 
zor koşullar bekliyor. En 
canlı örneklerini ülkemizde 
İzmir Kitap Fuarı'nın erte-
lenmesi, çok büyük bir telif 
pazarı olan Londra Fuarı'nın 
gerçekleşmeyişi ve çocuk ki-
tapları konusunda söz sahibi 
olan Bologna Fuarı'nın in-
ternet yordamıyla doğrudan 
iletişimden yoksun biçimde 
yapılması oluşturuyor. Buna 
Gürcistan'da Tiflis Kitap 
Fuarı da eklendi. Sözü edilen 
fuarlar yeryüzünün sabırsız-
lıkla beklediği organizasyon-
lardı. Muhtemelen İstanbul 
Kitap Fuarı da ya farklı 
koşullar altında gerçekleşe-
cek ya da yapılmayacak. En 
iyi ihtimalle, pandemi kaygısı 
nedeniyle bir önceki senenin 
bile gösterişinden çok uzakta 
olacak. Asıl dikkat çekilmesi 
gereken ise ilerleyen zaman 
diliminde, umarız ki tam 
tersi gerçekleşir, okurun fuar 
alışkanlığının yıpranabilir 
olması. Çünkü artık son 

yirmi yılda epey yaygınlaşmış 
olan web kitap satış şirketleri 
ile e-kitap ve sesli kitap yavaş 
yavaş ağrılığını hissettiri-
yor.  Daha pratik bir seçenek 
olarak e-kitap/sesli kitap 
okurların tercihi olacak gibi 
görünüyor. Web satış siteleri 
yine kullanımdaki kolaylığı, 
pandemi süreci ve bu sürecin 
sonrasında oluşacak tedir-
ginlik ve ayrıca satın almada-
ki kolaylığı, sağladığı indirim 
nedeniyle kitap satış mağa-
zalarının varlığını zorlayacak 
gibi görünüyor. 

Sıklıkla web satış mağa-
zalarının bazı dönemlerde 
"sanal kitap fuarı" duyu-
rusuyla karşılaşıyoruz. Bir 
fırsat gibi duran ama "kitap 
fuarı" izlenimini oluştur-
mayan haber olarak değer-
lendiriliyor bu duyurular. 
Kuşkusuz, bu dönemlerin 
web satışının yüksek olacağı 
ortada. Son kertede sorma-
mız gereken soru şu olsa 
gerek: Acaba bu sözü edilen 
sanal fuarlar geliştirildiğinde 
bir "kitap fuarı" sıcaklığını 
sağlar mı? Hem okur hem 
yayıncı olarak cevabımız 
elbette "hayır". Verdiği duy-
gu, sağladığı coşku ile kitap 
fuarlarının yerini almayacak-
tır bu sanal fuarlar. Yayıncılık 
sektörünün bugüne değin 
sürdürdüğü tutumunu ve 
ona eklemlenen diğer aktör-
lerin yerini ilerleyen yıllar 
için belirlememiz şu anki 
değerlendirmelerle zor ama 
birçok unsurun ve etkenin 
değişeceği kesin. Dileğimiz, 
okuma kültürünün genişle-
mesi ve güçlenmesinde eşsiz 
biçimde başat rol oynayan 
kitap fuarlarının sorunlarıyla 
ve güzellikleriyle sıcaklığını 
daima hissetmemiz. 
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Evin Caz Hâli
Akbank Sanat'ın nisan ayın-
da gerçekleştirmeyi plan-
ladığı kültür sanat etkin-
likleri, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına ilişkin 
alınan tedbirler kapsamında 
sosyal medya kanallarından 
sanatseverlerle buluştu. 
"30. Akbank Caz Festivali" 
bünyesinde düzenlenen 
"Yıl Boyu Caz" programları, 
"Evin Caz Hali" konserleri 
dinleyicilerin beğenisine su-
nuldu. Davul ve performans 
sanatçısı Berke Can Özcan 
ile başlayan "Evin Caz Hali" 
konserleri, Akbank Sanat'ın 
Instagram hesabından canlı 
yayınlandı. Etkinlik kapsa-
mında Çağrı Sertel, Ozan 
Musluoğlu, Barış Demirel 
ve Efe Demiral gibi isimler 
sahne aldı.

01 NİSAN

02 NİSAN

Dijital Sayfalar 
Arasında Salt Galata

SALT Galata, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı ol-
duğu bu süreçte "56. Kütüphane Haftası"na özel hazırladığı 
bir seçkiyi çevrim içi olarak erişime açtı. Seçki kapsamında 
Ben Lewis'in 2013 yapımı belgesel SALT çevrim içi YouTube 
kanalından Türkçe altyazılı olarak izleyiciye sunuldu. SALT 
Araştırma bünyesindeki "Mimarlık ve Tasarım" ve "Kent, 
Toplum ve Ekonomi" koleksiyonlarından derlenen, 19. 
yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın sonlarına Türkiye'deki 
kütüphane yapılarının arşiv görselleri, SALT çevrim içi 
hesabından paylaşıldı.

Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yüzüncü 
yılı. Türk parlamento geleneği en azından 1879 Kanun-u 
Esasi'si çerçevesinde oluşturulan Meclis-i Umumi'ye kadar 
gitse de bu süreçteki en önemli miladın 23 Nisan 1920'de, 
Ankara'da, ülkeyi önce bağımsızlığa, ardından da Cumhuri-
yete taşıyacak bir Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ol-
duğu açıktır. Bu çerçevede Muhafazakâr Düşünce dergisi 58. 
sayısını "millî egemenlik" özelinde parlamentolara ayırdı. 
Dergi,  hem millî egemenliğe yönelik kavramsal bir çerçeve 
sunmak için teorik makalelere hem de Sened-i İttifak'tan 
çok partili dönemde yapılan son seçime kadar, hâkimiyet-i 
millîye ya da millî egemenlik kavramları eşliğinde Türki-
ye'nin demokrasi serüvenine yer veriyor. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un yazısıyla 
açılan dergide Hamit Emrah Beriş, Metin Özkan, Armağan 
Öztürk, Gülay Ercins, İbrahim Buldur, Hazan Güler Sarı, 
Cemal Fedayi, Şükrü Mutlu Karakoç ve Burak Çakırca imza-
lı yazılar yer aldı.

Gazi TBMM 
100 Yaşında
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TÜİK'ten Yayın 
İstatistikleri
Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından 2019 yılına 
ilişkin uluslararası standart 
kitap numarası (ISBN) 
istatistikleri açıklandı. 
Yayımlanan materyallerin 
sayısı 2019'da bir önceki 
yıla göre yüzde 2,1 artarak 
68 bin 554'ü bulurken, kitap 
sayısı ise 61 bin 512 olarak 
kayıtlara geçti. Yayıncılar 
tarafından 2019'da 61 bin 
512 kitap, 415 elektronik 
kitap (DVD, VCD, CD), 6 bin 
72 web tabanlı elektronik 
kitap, 186 konuşan kitap 
(kaset, CD, DVD) ve 369 di-
ğer olmak üzere toplam 68 
bin 554 materyal için ISBN 
alındı. Konularına göre 
incelendiğinde, 2019'daki 
materyallerin yüzde 28,3'ü 
eğitim, yüzde 18,2'si yetişkin 
kurgu edebiyat, yüzde 16,7'si 
akademik, yüzde 16,3'ü 
yetişkin kültür, yüzde 15,1'i 
çocuk ve ilk gençlik, yüzde 
5,4'ü ise inanç alanlarında 
yayımlandı. Yayımlanan 
materyallerin yüzde 90'ının 
dilinin Türkçe, yüzde 6,6'sı-
nın İngilizce, yüzde 3,4'ünün 
ise diğer diller olduğu belir-
lendi. Satılan kitap bandrolü 
sayısı da yıllık bazda yüzde 
3,2 artarak 423 milyon 602 
bin 828 adet oldu. 

Borusan Contemporary'den 
Eve Teslim Sanat

Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyarete 
kapanan Borusan Contemporary, sanatseverleri internet 
üzerinden ağırladı. Sanatseverler, sergileri ve Borusan Çağ-
daş Sanat Koleksiyonu'ndaki eserleri, Borusan Contempo-
rary'nin internet sitesi ile Google Arts & Culture platformu 
üzerinden izleme imkânı buldular. Video sanatının öncü 
ismi Bill Viola'nın İstanbul'daki ilk kişisel sergisi "Bill Viola: 
Geçici", Borusan Contemporary'de sergilenmeye başladı. 
Hazırlanan dijital sergi rehberi üzerinden, sergide yer alan 
videoların fotoğrafları görüntülenebilirken, eserler hakkın-
da ayrıntılı bilgi alınabildi. 

Borusan Contemporary'nin Google Arts & Culture 
sayfası üzerinden de "Mika Tajima: Esir", "Uvertür: Borusan 
Sanat Çağdaş Koleksiyonu'ndan Seçki", "Üvercinka" ve 
"Universal Everything: Akışkan Bedenler" isimli geçmiş 
dönem sergileri erişime açıldı.

01 NİSAN
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Tarihin İzini 
Evden Sürdük

Rezan Has Müzesi, arkeolo-
jik eser koleksiyonundan bir 
seçkiyi çevrim içi 3D arşivi 
olarak, koronavirüs tedbir-
leri kapsamında evde kalan 
ziyaretçileriyle buluşturdu. 
20 bin kareden fazla çekim 
yapılarak oluşturulan dijital 
arşivde 3 bini aşkın eser 
yer aldı. Müzeyi çevrim içi 
olarak gezme ve eserleri in-
celeme fırsatı veren arşivde, 
aynı zamanda Iconic tara-
fından 16K texture yüksek 
doku detaylarıyla taranan 
eserler, sanatseverlerin be-
ğenisine sunuldu. Neolitik 
dönemden Selçuklu döne-
mine uzanan bir kronoloji 
izlemesine dikkat edilerek 
hazırlanan arşivde kase, 
testi gibi gündelik kullanım 
eşyalarından inanca ya da 
estetik beğenilere vurgu 
yapan figürler, ziyaretçiler 
tarafından tüm ayrıntılarıy-
la incelenebildi.

02 NİSAN

Toplumsal Tarih dergisi 316. sayısında TBMM'nin açılışının 
100. yılını kapak konusu yaptı.  Kapak dosyasının editör-
lüğünü üstlenmekle beraber dosyaya iki adet makaleyle 
katkı sunan Ahmet Demirel'in yanı sıra Ömer Turan, Güven 
Gürkan Öztan, Erol Köroğlu, Mahmut Attila Aykut, Nurşen 
Gürboğa ve Songül Miftakhov konuyu çeşitli boyutlarıyla 
ele aldı.

Birinci Meclis



NİSAN 2020 339

04 NİSAN

Klasik Eserler 
Dijital Ortamda

Anadolu Üniversitesi, Türk kültürünün temel taşları ni-
teliğindeki klasikleşmiş edebiyat eserlerini dijital ortama 
aktarıp ücretsiz olarak okuyuculara sundu. 150 yıllık süreci 
kapsayan Türk roman tarihi üzerine yürütülen çalışmalar 
kapsamında, eserlerin özgün hâllerinin korunduğu ve 
ayrıntılı bir sözlük eşliğinde Latin harflerine aktarılmış 
olarak paylaşıldı. Üniversitenin resmî sosyal medya he-
saplarından günlük paylaşılan eserler, tamamen ücretsiz 
indirilebilirken çalışmayla tarihsel ve kültürel belleğin en 
önemli taşıyıcısı olan edebiyat eserlerinin yeni nesillere 
aktarılması hedeflendi.

pera Müzesi'nden 
Kütüphane 

Haftası'na Özel 
Dijital Yayınlar

Pera Müzesi, yeni tip Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde 
kalan sanatseverler için 56. Kütüphane Haftası'na özel 
hazırladığı dijital yayınları okurların beğenisine sundu. 
Ev sahipliği yaptığı sergilerin kataloglarından bir seçkiyi 
"Dijital Yayınlar" başlığı ile web sitesinde ücretsiz olarak 
erişime sunan Pera Müzesi, sanat ve bilim arasındaki güçlü 
etkileşimi güncel yapıtlardan örneklerle aktardı. Müzenin 
dijital yayınları arasında, Osmanlı Dönemi'nden bugüne 
Türk resim sanatının farklı dönemlerini mercek altına alan 
sergilerden Fransa, Gürcistan, Macaristan, Bosna Hersek, 
Ürdün gibi farklı coğrafyaların öncü sanatçılarına ve genç 
temsilcilerine odaklanan çeşitli konularda kitaplar yer aldı.

02 NİSAN
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Birinci Meclis 100 Yaşında
Güngör Göçer
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OSMANLI TOPRAKLARINDA BAŞLAYAN İŞGALLER KARŞISINDA YEREL DİRENİŞ ÖRGÜTLERİ ORTA-
YA ÇIKSA DA BUNLARIN PLANLI BİR HAREKET OLMAMASI BAŞARI ŞANSLARINI AZALTMAKTAYDI. 
MUSTAFA KEMAL'İN BU AŞAMADA İSTANBUL HÜKÛMETİNİN GÖREVLENDİRMESİ VE PADİŞAHIN 
ONAYI İLE PADİŞAHIN FAHRİ YAVERİ OLMANIN VERDİĞİ MORAL VE GÜÇLE SAMSUN ÇEVRESİN-
DEKİ ASAYİŞ PROBLEMLERİNİ ÇÖZÜME KAVUŞTURARAK SÜKÛNETİN SAĞLANMASI İÇİN ANA-
DOLU'YA GÖNDERİLMESİ, MİLLÎ MÜCADELE HAREKETİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM OLARAK 
KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR.

20. yüzyıl Osmanlı Dev-
leti'nin geleceğini ciddi 

şekilde etkileyecek siyasi, 
sosyal, ekonomik ve askerî 
bir dizi problemin ortaya 
çıkması bakımından önem-
li bir zaman eşiğidir. 1908 
yılında Balkanlarda başla-
yan hareketlenmenin bir 
sonucu olarak uzun bir tatil 
devresinden sonra yeni-
den meşruti yönetim ilan 
edildi. Bundan kısa bir süre 
sonra nedeni ve sonuçları 
bakımından hâlâ üzerinde 
tartışmaların devam ettiği 
31 Mart İsyanı ortaya çıktı. 
Bu isyan II. Abdülhamit'in 
tahttan indirilmesi ile sonuç-
landı. Ülke içinde yaşanan 
bu gelişmelerin dışında 
Trablusgarp Savaşı, Balkan 
Harbi ve Harbi Umumi bu 
dönemde yaşanan belli başlı 
önemli hadiselerdi. Osmanlı 
Devleti'nin bu yüzyılda dâhil 
olduğu savaşlar uzun ömürlü 
bir imparatorluğun sonu-
nu hazırlarken ilki 1876'da 
ikincisi de 1908'de ilan edilen 
Meşrutiyet yönetimi ise 
Osmanlı Devleti'nden sonra 
nasıl bir yönetim sisteminin 
oluşturulabileceği konusun-

da önemli bir tecrübe biriki-
mi kazanmasını sağlamıştır. 

Birinci Meclis'e 
Uzanan Süreç

Harbi Umumi'den yenik 
ayrılan Osmanlı Devleti 
imzaladığı Mondros Ateşkes 
Antlaşması'ndan sonra İtilaf 
devletlerinin işgaline uğradı. 
Artık ne başkent İstanbul 
ne İstanbul hükûmeti tam 
anlamı ile özgür değildi. 
Kâğıt üzerinde özgür olsalar 
da aslında İtilaf devletleri-
nin esareti altında bu süreci 
idare etmeye çalışıyorlardı. 
Bu çerçevede Osmanlı Dev-
leti'nin eski Harbiye Nazırı 
Fevzi (Çakmak) Paşa Anka-
ra'ya gelip Millî Mücadele 
hareketine katıldıktan sonra 
mecliste yaptığı açıklama-
larda "padişahın İstanbul'da 
bir esaret hayatı yaşadığını, 
Cuma namazı töreninde 
göstermelik bile olsa asker 
bulundurmasına İtilaf devlet-
lerinin müsaade etmediğini, 
İngilizlerin savaş gemilerini 
köprüye kadar yanaştırarak 
toplarının namlularını saraya 
çevirdiklerini, namazdan 



NİSAN 2020 341

önce ve sonra padişahla gö-
rüştüğünü, padişahın aman 
Anadolu ile bağlantılar kuru-
nuz, dediğini, düşmanların 
her gün hükûmete notalar 
yağdırdıklarını, kabinenin 
de ancak bir iki hafta bu 
baskıya dayanabildiğini, 
Kuvayımilliye'nin ortadan 
kaldırılması için bildiri 
yayımlanması isteği kabul 
edilmeyince bakanların sün-
gülerle yerlerinden atılacağı 
tehdidinde bulunulduğunu, 
bunun üzerine istifa ettikle-
rini, İngilizlerin de Fetva-yı 
Şerife'yi istedikleri bir kabine 
kurdurmak üzere tehdit ve 
baskıyla aldıklarını, bu fetva-
nın İngiliz süngüleri altında 
milleti birbirine düşürmek 
için düzenlenmiş bir belge 
olduğunu, milletin birbiriyle 
çatışmasının İngilizlerin işle-
rini kolaylaştıracağını" ifade 
etmiştir.

 Var olan bu şartlar 
altında Müslüman ahali iki 
farklı tavır ortaya koydu. 
Bunlardan birincisi imza-
lanan Mondros Ateşkes 
Antlaşması'nın hükümlerine 
uygun hareket ederek İtilaf 
devletlerinin tepkisiyle kar-
şılaşmadan imzalanacak bir 
barış antlaşmasıyla kurtulu-
şun mümkün olduğu fikriydi. 
İkincisi de Mondros Ateşkes 
Antlaşması gibi sert hüküm-
lere sahip bir antlaşmanın 
uygulanmasının Müslüman 
Türk varlığının ve Osmanlı 
Devleti'nin yaşama hakkının 
sona ermesi demek olduğu, 
bu nedenle de işgallere karşı 
direnmekten başka seçenek 
olmadığı fikriydi. Bu iki 
yaklaşımdan hangisinin daha 
doğru bir tavır olduğunun 
anlaşılması için de uzun bir 
zamanın geçmesi gerekecek-

ti. Bu iki yaklaşım arasındaki 
kırılmayı ortaya çıkaran ge-
lişme ise Yunanlıların İzmir'i 
işgal ederek doğuya doğru 
askerî bir yayılmayı zulüm ve 
işkence ile devam ettirmeye 
başlamasıydı. Artık bundan 
sonra direnişten başka bir çı-
kar yolun olmadığı fikri daha 
ağır basmaya başladı.

Osmanlı topraklarında 
başlayan işgaller karşısında 
yerel direniş örgütleri ortaya 
çıksa da bunların planlı bir 
hareket olmaması başarı 
şanslarını azaltmaktaydı. 
Mustafa Kemal'in bu aşa-
mada İstanbul hükûmetinin 
görevlendirmesi ve padişa-
hın onayı ile padişahın fahri 
yaveri olmanın verdiği moral 
ve güçle Samsun çevresindeki 
asayiş problemlerini çözü-
me kavuşturarak sükûnetin 
sağlanması için Anadolu'ya 
gönderilmesi, Millî Mücadele 
hareketi bakımından önemli 
bir adım olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ancak Mustafa 
Kemal'in Samsun'a çıktıktan 
sonra takip etmeye başladığı 
hattı harekât tarzı kısa sürede 
İtilaf devletlerinin tepkisine 
neden olmuştur. Bu tepki-
nin doğal bir sonucu olarak 
baskılarını arttıran İngilizler 
Mustafa Kemal'in görevden 
alınması için yoğun bir çaba 
sarf etmişler ve sonunda da 
istediklerini yaptırmışlardır. 
Mustafa Kemal'in yetkilerini 
kaybettiği böylesi kritik bir 
aşamada XV. Kolordu Komu-
tanı Kazım Karabekir'in "ken-
disinin ve adamların emrinde 
" olduklarını söylemesi Millî 
Mücadele hareketinin gelece-
ğini doğrudan etkilemiştir.

Bu gelişmeler sonrasında 
İstanbul hükûmeti Millî Mü-
cadele taraftarları ile oturup 

anlaşmak zorunda kalmış ve 
yapılan Amasya Görüşmeleri 
ile savaş nedeniyle kapatılan 
Osmanlı Mebusan Meclisi-
nin yeniden açılmasına karar 
verilmiştir. Alınan karar 
gereği seçimler yapılarak Os-
manlı Mebusan Meclisi son 
kez çalışmalarına başlamıştır. 
Daha önce Millî Mücadele 
taraftarlarının aldığı karar 
gereği mecliste kabul edilen 
"Misak-ı Millî" kararla-
rı üzerine İtilaf devletleri 
İstanbul'u işgal edip meclisi 
kapatmışlar ve yakaladık-
ları mebusları tutuklayarak 
Malta'ya sürgüne göndermiş-
lerdir. Yaşanan bu gelişmeler 
Anadolu'daki Millî Mücadele 
taraftarlarına önemli bir 
fırsat sunması bakımın-
dan oldukça dikkate değer 
sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 
Artık Osmanlı Devleti'nin 
başkentinin geçici kaydı 
ile bile olsa işgal edilmesi, 
milletin temsilcisi meclisin 
kapatılıp mebusların sürgüne 
gönderilmesi Anadolu'da 
sürdürülen Millî Mücadele 
hareketinin meşruiyetini ve 
haklılığını kuvvetlendirilmesi 
bakımından önemli sonuçlar 
doğurmuştur.

Birinci Meclis'in 
Açılması

Yaşanan süreci takip 
etmek için daha önceden 
Ankara'yı kendisine merkez 
edinmiş olan Heyeti Tem-
siliye İstanbul'dan kaçmayı 
başararak Ankara'ya gelen 
mebuslarında katılması ile 
birlikte Osmanlı Mebu-
san Meclisinin bir devamı 
niteliğinde yeni bir meclis 
açma hazırlıklarına baş-
lamıştır. Ama bu süreç o 
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kadar da kolay olmamıştır. 
Dönemin tanıklarından ve 
Birinci Meclis'in vekillerin-
den olan Salahattin Köseoğlu 
süreci şöyle anlatıyor: "Ali 
Rıza kabinesinin çaresizlik-
ten ve imkânsızlıktan istifa 
ettiği 6 Mart'ta Salih Paşa 
riyasetindeki kabinenin onu 
istihlaf eylediği 16 Mart'ta 
donanmadan asker ihracı ile 
bir kısım devair-i devletin ve 
telgrafhanelerin cebren işgali 
ve bir kısım askerlerimizin 
şehit edildiği bu tarz muka-
beleten 19 Mart'ta Ankara'da 
salahiyet-i fevkaladeye malik 
yeni bir meclis-i milletin 
inikadı hakkında vilayetlere, 
müstakil livalara ve kolor-
dulara tamim yazıldığı ve 
23 Nisan 1920'de bu mec-
lis-i Millînin Ankara'da ilk 
içtimaını yaparak millet ve 
memleketin mukadderatı-
na bilfiil vaziyet edildiği ve 
İstanbul'un o zaman kadar 
cari hâkimiyet-i siyasiyesine 
hateme verildiği malumdur."  
Köseoğlu'nun da belirttiği 
hazırlıkların akabinde 23 
Nisan 1920 yılında Cuma 
günü Hacı Bayram Camisin-
de kılınan Cuma namazının 
akabinde kesilen kurbanlar 
ve edilen duaların ardından 
Büyük Millet Meclisi çalış-
malarına başlamıştır.

Birinci Meclis'in çalışma 
dönemine baktığımızda ku-
rulması aşamasında yaşa-
nan fevkaladeliğin sonraki 
dönemde de devam ettiğini 
görmekteyiz. Burada kastet-
tiğimiz fevkaladelik yasama, 
yürütme ve yargı güçlerinin 
hepsinin bu ilk meclisin 
uhdesinde toplanmasıdır. 
Meclisin bütün yetkileri ken-
dinde toplaması Tarık Zafer 
Tunaya, Samet Ağaoğlu gibi 

isimlerin bu meclise "dikta-
tör meclis" sıfatını vermele-
rine neden olmuştur. Birinci 
Meclis'e belki de diktatör 
meclis sıfatını uygun görerek 
kullanan ilk isim Sabahattin 
Köseoğlu'dur. Kendisi anıla-
rında bu yaklaşımın nedenini 
şöyle açıklamaktadır: "Meclis 
reisi hem meclisin teşrii 
mahiyette riyasetini hem 
de icrai mahiyette vekille-
rin riyasetini nefsinde cem 
ederek şekle uygun ve fakat 
ruh ve mana itibariyle bir 
meclis diktatorasını bilfiil 
istimale muktedir olmuştur." 
Bu olağan dışı çalışma ilkesi, 
içinde bulunulan hassas 
durumun bir gereği olarak 
kabul edildiği için çokta ya-
dırganmamış gibi görülse de 
dönem içinde çeşitli eleştiri-
lere neden olmuştur.

Kuvvetler birliği fikrinin 
en önemli savunucularında 
J. J. Rousseau'nun ısrarla 
savunduğu kuvvetler birliği 
ilkesi ilk meclisin açılışından 
itibaren Mustafa Kemal ve 
yakın çevresi tarafından tek 
partili yılların sonuna kadar 
ısrarla savunulan bir fikir 
olması bakımından dikkat 
çekicidir. 

Birinci Meclis'in 
Birleştirici Özelliği

Birinci Meclis ilk açıl-
dığı günden çalışmalarını 
sona erdirdiği güne kadar 
bünyesinde toplumun her 
kesiminden milletvekillerini 
toplaması bakımından birleş-
tirici bir güce sahipti. İçinde 
bulunulan hassas dönemde 
Müslüman ahalinin var olma 
ya da yok olma ikilemi ile 
baş başa kalması birlik içinde 
olmayı zorunluluk hâline 

Birinci Meclis ilk açıldığı 
günden çalışmalarını 
sona erdirdiği güne 
kadar bünyesinde top-
lumun her kesiminden 
milletvekillerini topla-
ması bakımından bir-
leştirici bir güce sahipti. 
İçinde bulunulan hassas 
dönemde Müslüman 
ahalinin var olma ya 
da yok olma ikilemi ile 
baş başa kalması birlik 
içinde olmayı zorunlu-
luk hâline getirmiştir. 
İşte bu zorunluluğun da 
etkisi ile mecliste her 
fikirden milletvekili yer 
alabilmiştir.
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getirmiştir. İşte bu zorunlu-
luğun da etkisi ile mecliste 
her düşünce ve fikirden 
milletvekili yer alabilmiştir. 
İslâmcı bir dünya görüşüne 
sahip Mehmet Akif gibi bir 
ismin kendine yapılan daveti 
kabul edip Ankara gelmesi ve 
milletvekili olarak çalışmala-
ra katılması ilk akla gelen ör-
neklerdendir. Bunun dışında 
sosyalist, liberal, milliyetçi 
milletvekilleri de bu mecliste 
çalışmalara katılmışlardır. 

Birinci Meclis yukarıda 
aktardığımız gibi bazıla-
rınca "diktatör meclis" diye 
anılsa da Meclis zabıtları-
na yansıyan tartışmalara 
baktığımızda herkesin 
düşüncesini özgür bir şekilde 
ifade edebildiğini rahatlıkla 
görebilmekteyiz. Bu tartışma 
ortamının ne yazık ki sonraki 
dönemlerde gittikçe azalması 
da oldukça ilginçtir.

Birinci Meclis'in birleşti-
rici özelliğini kuvvetlendiren 
bir başka hususta tek gayenin 
ülkeyi ve milleti düşman 
tasallutundan kurtararak 
işgallerin sona ermesini sağ-
lama gayesiydi. Bu gayenin 
gerçekleşmesi içinde daha 
meclis çalışmalarının baş-
lamışından önce yapılacak 
olan çalışmaların İttihat ve 
Terakki Cemiyeti ile hiçbir 
alakasının olmadığının ale-
nen ilan edilmiştir. Böylece 
meclis çalışmalarının her-
hangi bir siyasi fırkaya angaje 
olması engellenerek fırkacılık 
mücadelesinden korunmaya 
çalışılmıştır. 

Birinci Meclis'in ülkenin 
işgalden kurtularak yeni 
bir devletin temellerinin 
atılmasına olan katkısından 
dolayı her dönem yoğun bir 
ilgiye mazhar olmuştur. Bu 

çerçevede Birinci Meclis 
hakkında bu yıl da özellikle 
kuruluşunun yüzüncü yılı 
olması nedeniyle çeşitli ça-
lışmalar ve yayınlar yapılmış-
tır. Bun çerçevede Türkiye 
Notları dergisi 10. sayısını 
"Birinci Meclis" konusu ile 
hazırlayarak okuyucularının 
karşısına çıkmıştır. Dergide 
Ahmet Demirel ile Birinci 
Meclis üzerine geniş bir mü-
lakat yapılmış ayrıca Emrah 
Beriş, Erkut Ayvaz, Ömer 
Obuz, Murat Hacıfettahoğ-
lu, Ercüment Topuz, Fahri 
Yetim, Ömer Atagenç, Resul 
Babaoğlu, Turgay Ovalı, 
Kurtuluş Kayalı ve Öner 
Buçukçu yazıları ile Birin-
ci Meclis'i farklı yönleriyle 
incelemişlerdir.

Yeni Türkiye dergisi 111. 
sayısında "TBMM'nin 100. 
Yıl Özel Sayısı" ile "Millî 
Mücadele ve TBMM'ye giden 
Yol, Kurucu Meclis Döne-
mi ve Cumhuriyet'in İlanı, 
TBMM, Demokrasi ve Millî 
Egemenlik" başlıkları altında 
burada isimlerini zikrede-
meyeceğimiz birçok ismin 
katkısıyla süreci değerlendir-
miştir.  

Toplumsal Tarih dergisi 
de 316. sayısını "TBMM'nin 
Açılışının 100. Yıl Dönümü" 
başlığıyla okuyucularıyla 
buluşturmuştur. Bu sayıda 
özellikle Ahmet Demirel "Bi-
rinci Meclis'in Yüzüncü Yılı",  
"Birinci Meclis'in Kronoloji-
si" ve "Rüya Gibi Bir Kanun: 
Hürriyet-i Şahsiye Kanunu" 
yazılarıyla katkı verirken, 
Nurşen Gürboğa maden 
işçilerine yönelik Birinci 
Meclis'te yapılan yasal dü-
zenlemeler ile ilgili yazısıyla 
döneme farklı bir bakış açısı 
getirmiştir.

Bu yayınların dışında 
Mahmut Goloğlu'nun Üçün-
cü Meşrutiyet, Ahmet Demi-
rel'in İlk Meclis'in Vekilleri, 
Birinci Meclis'te Muhalefet, 
Salahattin Köseoğlu'nun 
Millî Mücadele Hatıraları 
adlı eserleri Birinci Meclis'i 
farklı boyutları ile ele almak-
tadır.
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07 NİSAN

İstanbul Modern'den 
Bir Fotoğraf Seçkisi

İstanbul Modern, Kovid-19 tedbirleri sanatseverleri dijital 
platformlarda ağırlamak amacıyla erişime açtığı fotoğraf 
koleksiyonunu zenginleştirerek, izleyiciyi 1800'lerden bu-
günlere uzanan bir görsel yolculuğa çıkardı.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu'n-
da yer alan 200'ün üzerinde çalışma, müzenin web sitesin-
de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Seçkide Selahattin Giz, Ara Güler, Lütfi Özkök, Yıldız 
Moran, Murat Germen, Manuel Çıtak, İzzet Keribar, Gün-
düz Kayra, Şahin Kaygun, Sabit Kalfagil, Othmar Pferschy, 
Boris Mikhailov gibi pek çok fotoğraf sanatçısının eserleri-
ne yer verildi.

Türk Tarih Kurumu 
Arşivi Erişime Açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk Tarih Kurumu 
arşivindeki bazı eserler "Evde Kal" kampanyasına destek 
amacıyla dijital ortama açıldı.  Kurum kütüphanesinde yer 
alan ve ağırlıklı olarak 1928'den önce yayımlanan 14 bin 605 
esere internet erişimi sağlandı. Dijital erişimde, 1331 basımı 
Köprülüler, 1326 basımı Cihad Emr-i Haktır ve 1328 basımı 
Devlet-i Osmaniye'nin Tarih-i Islahatı başlıca eserler arasında 
yer aldı.

09 NİSAN
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08 NİSAN

19. yüzyılın en Büyük 
Görsel Arşivi

İstanbul Üniversitesi, dünyanın en zengin görsel arşiv-
lerinden biri olan Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Yıldız 
Fotoğraf Koleksiyonu'nu dijital ortamda araştırmacıların 
kullanımına sundu. "19. yüzyılın en büyük görsel arşivi" 
olarak tanımlanan ve Sultan 2. Abdülhamid Han dönemin-
de çekilen fotoğraflardan oluşan koleksiyon, araştırmacı-
lara dönemin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî tarihini 
okuma, yorumlama ve tespit etme fırsatı tanıdı. Yalnızca 
Osmanlı İmparatorluğu'nu değil, dünyanın çok uzak ül-
kelerini içine alan geniş bir yelpazeye sahip olan fotoğraf 
koleksiyonunda, dönemin en büyük fotoğraf ustaları veya 
fotoğrafhaneleri olarak yaklaşık 263 imza dikkati çekti. 

SANAT HEYECANI 
EVİMİZDE
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatseverler için İstanbul 
Devlet Opera ve Balesinin bazı bale temsilleri ile konse-
rinin YouTube kanalına ekledi. Eklenen kayıtlar arasında 
Giuseppe Verdi'nin Üç Silahşör'ü,  Gaetano Donizetti'nin 
Don Pasquale'si ile Giuseppe Verdi'nin bestesi Giovanna 
D'arco [Jan Dark] konseri yer aldı. Devlet Tiyatroları, Devlet 
Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 
koro, orkestra ve topluluklarına ait, başta çocuklar olmak 
üzere her yaşa ve zevke hitap edecek birbirinden keyifli, 
eğlenceli, ilgi çeken temsil ve etkinliklerin olduğu içerikler, 
Bakanlığın YouTube kanalında "Sanat Heyecanı Evimizde" 
mesajıyla sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

10 NİSAN
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11 NİSAN

Uzak Ama Birlikte

Türk, Sırp, İtalyan ve Çinli orkestra ve koro sanatçıları, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan "Uzak 
Ama Birlikte" projesi kapsamında internet üzerinden evle-
rinden katılarak konser verdi. Konserin görüntüleri, Kültür 
ve Turizm Bakanlığının YouTube kanalından paylaşıldı. 
"Pandemi Boyunca Dostluk" ve "#DistanTogether (Uzak 
Ama Birlikte)" sloganıyla yayınlanan konserde, Türkiye'den 
Samsun Devlet Opera ve Balesi, Sırbistan Ulusal Operası 
ve Çinli sanatçılardan oluşan koroya, Samsun Devlet Opera 
ve Balesi Orkestrası, İtalya'dan Benevento Filarmoni Or-
kestrası ve Sırbistan Ulusal Operası Orkestrası eşlik etti. 
Konserin orkestra şefliğini, bu yıl Samsun Devlet Opera ve 
Balesi'nde orkestra şefliğine başlayan İtalyan Şef Andrea 
Solinas yaptı.

Barış İçin 
Müzik 

Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında evde kalan 
müzikseverler için Barış İçin 
Müzik Orkestrası ile gerçek-
leştirdiği konseri internette 
yayınladı. Orkestranın, çok 
sayıda çocuk müzisyenle 
aynı sahneyi paylaştığı 
konser Borusan Sanat'ın 
web sitesinden izleyiciye 
sunuldu.

11 NİSAN
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"16. Akbank Kısa Film Festivali" yarışmasının kazananları 
Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen ödül 
töreniyle sahiplerini buldu. "Ulusal Yarışma Kategorisi"nde 
bu yıl "En İyi Kısa Film" ödülünü, yönetmenliğini Gökalp 
Gönen'in üstlendiği Avarya filmi aldı. Mansiyona değer 
görülen yapımlar ise Ahmet Keçili'nin Dede adlı filmi ve Ka-
sım Ördek'in Yağmur Olup Şehre Düşüyorum başlıklı yapımı 
oldu. "Uluslararası Yarışma Kategorisi"nde de Çek Cumhu-
riyeti'nden Daria Kashcheeva yönetmenliğindeki Daughter 
adlı film "En İyi Kısa Film" ödülüne değer görülürken, 
mansiyonu ise Mohammad Hormozi'nin Inner Self ve Morad 
Mostafa'nın Ward's Henna Party adlı yapımı aldı.

15 NİSAN

16 NİSAN

Vegas'tan 
Lale Başar'a Ödül

Oyuncu Lale Başar, "Vegas Movie Awards Film Festivali"n-
de yönetmen koltuğuna Yaren Zara Berg'in oturduğu Blo-
odline (Kan) adlı kısa filmdeki performansıyla "En İyi Kadın 
Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Senaryosunu da Berg'le 
Ece Çalman'ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda 
ayrıca Meriç Özkaya, Necmettin Çobanoğlu, Jennifer Şeb-
nem Schaefer ve Onur Berk Arslanoğlu yer aldı. Lale Başar, 
filmin çekimlerini Ürgüp'te gerçekleştirdiklerini aktararak, 
filmin yönetmenine ve senaryosuna güvendiği bir film 
olduğunu ifade etti. 

17 NİSAN

Orhan Koloğlu 
Hayatını Kaybetti
Gazeteci- tarihçi yazar 
Orhan Koloğlu, 91 yaşında 
hayatını kaybetti. Libya'da 
1949-1952 yılları arasında 
başbakanlık görevini yürü-
ten Sadullah Koloğlu'nun 
oğlu olan Koloğlu çeşitli 
gazetelerde yazar ve yazı 
işleri müdürü olarak çalıştı.
Tarih ve sosyal bilimlerle 
ilgili önemli araştırmala-
rıyla bilinen ve çok sayıda 
kitabı bulunan Koloğlu, 1974 
ve 1978-1979'da Basın Yayın 
Enformasyon Genel Müdür-
lüğü yapmıştı.
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 
Türkiye'den 5 kültür varlığı daha eklendi

UNESCO'ya sunulan ve dünya mirası olmanın ilk adımı 
olan geçici listeye, 16 Nisan'da Türkiye'den 5 yeni kültür 
varlığı daha eklendi. Böylece 2019 yılında listede 78 olan 
Türkiye'nin kültür varlığı sayısı, 83 oldu. Listeye eklenen 
kültür varlıkları Ankara'nın Beypazarı Tarihi Kenti, İzmir 
Tarihi Liman Kenti, Osmaniye'deki Karatepe-Aslantaş 
Arkeolojik Alanı, Kayseri'deki Koramaz Vadisi ile Diyarba-
kır'daki Zerzevan Kalesi ve Mithraeum oldu.

16 NİSAN

20 NİSAN

İSAM'dan 
Bir Kaynak Eser Daha

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Yayın-
ları, Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandi'nin Camiu'l-usul 
adlı eserini, ilim dünyasının istifadesine sundu. Tam adı 
Camiu'l-usul fi beyani'l-kavaidi'l-Hanefiyye ve'ş-Şafiiyye 
fi usuli'l-fıkh olan eserin neşri, İsmet Garibullah Şimşek 
tarafından, merkezin "İkinci Klasik Dönem Projesi" kapsa-
mında İSAM tahkik usulüne göre hazırlandı. Klasik Eserler 
Dizisi'nin 30'uncu kitabı olarak İSAM Yayınları arasında 
yer bulan eser, Hanefi ve Şafii mezheplerinin usulünü kar-
şılaştırmalı bir şekilde inceleyen fıkıh usulü alanına ait bir 
çalışma olarak biliniyor.
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Sakıp Sabancı Müzesinden 
Sesli Çocuk Kitapları
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocukları sesli 
kitaplarla buluşturdu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla, SSM'nin "Sesli Çocuk Ki-
tapları" Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla Yekta Kopan tarafın-
dan yeniden yorumlandı. Daha önceki sergiler kapsamında 
yayımlanan Ben Picasso, Ben Dali, Ben Rodin, Ben Cengiz 
Han, Ben Venedik Taciri, Ben Halı kitaplarının yanı sıra Kitap 
Sanatları ve Hat Koleksiyonu için hazırlanan Ben Kitap ve 
çocuklara küçük yaştan itibaren konservasyonun önemini 
anlatan Ben Eserleri Koruyorum adlı kitaplar, dijital ortamda 
çocukların beğenisine sunuldu.

20 NİSAN

Ulysses  çevirmeni 
vefat etti

James Joyce'un Ulysses'i başta olmak üzere pek çok değerli 
yapıtı Türkçe'ye kazandıran Nevzat Erkmen, koronavi-
rüse yenik düştü ve 89 yaşında hayata veda etti. Başarılı 
çevirmenliğinin yanı sıra bir süre Türk Beyin Takımı'nın 
kaptanlığını yapan, Türkiye Zeka Oyunları Kulübü kurucu-
su olan ve World Puzzle Federation Türkiye temsilciliği de 
yapan Erkmen, çok yönlü kişiliğiyle de tanınıyordu. James 
Joyce'un başyapıtı Ulysses'i 1966'da Türkçeye kazandıran 
Erkmen, The International James Joyce Foundation üye-
liğine kabul edilmişti. İrlanda Cumhurbaşkanı tarafından 
bir mektupla onurlandırılan Erkmen, Türkiye Yayıncılar 
Birliği'nin Yılın Çevirmeni ödülünü kazanmıştı.

16 NİSAN
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23 NİSAN

Dergicilik Okulu 
Bayramını 
Dergiyle kutladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı-
nın desteğiyle gerçekleş-
tirilen Dergicilik Okulu 
öğrencileri, Kovid-19 tedbir-
leri kapsamında sokaklarda 
kutlanamayan 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nı hazırladıkları bir 
dergiyle kutladılar. Dergi, 23 
Nisan'ın 100'üncü yıl dönü-
müne özel olarak, Türk Tele-
kom'un desteğiyle çevrim içi 
ortamda hazırlandı. Uzman 
dergicilerin öncülüğünde 
toplamda 100 öğrenciyle 
hazırlanan ve çeşitli yazılar, 
röportajlara ve çizimlere yer 
verilen dergi, 100 sayfa ola-
rak tasarlandı. ÇETO Genel 
Yayın Yönetmeni ve yazar 
Mevlâna İdris, yazar Ahmet 
Melih Karauğuz ve çocuk 
edebiyatçısı Salih Zengin'le 
söyleşilerin de bulunduğu 
dergi, Türk Telekom'un 
e-Dergi adlı dijital okuma 
platformundan okurların 
beğenisine sunuldu.

22 NİSAN

Somut Olmayan 
Kültürel Miras 
ÇEVRİM İÇİ Sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Mü-
dürlüğünce, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Lis-
telerine kaydedilen Türkiye'nin 18 somut olmayan kültürel 
miras unsurunun tanıtıldığı çevrim içi sergi erişime açıldı. 
Sergide, meddahlık, Mevlevi sema törenleri, aşıklık geleneği, 
nevruz, Karagöz, geleneksel sohbet toplantıları, Kırkpınar 
Yağlı Güreş Festivali, Alevi-Bektaşi ritüeli semah, tören keş-
keği geleneği, mesir macunu festivali, Türk kahvesi kültürü 
ve geleneği, ebru; Türk kâğıt süsleme sanatı, geleneksel 
çini ustalığı, ince ekmek yapma ve paylaşma kültürü; lavaş, 
katırma, jupka, yufka, bahar kutlaması; Hıdrellez, ıslık dili, 
Dede Korkut mirası; destan kültürü, halk masalları ve müzik, 
geleneksel Türk okçuluğuna ilişkin bilgiler yer aldı.

16. Çocuk Filmleri 
Festivali
Çocukları sinemayla tanıştırarak, erken yaşta sinema 
kültürü edinmelerine rehberlik eden Çocuk Filmleri Festi-
vali'nin 16'ncısı bu dijital dünyaya taşındı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı iş 
birliğiyle düzenlenen festival, Instagram ve YouTube'dan 
yapılan canlı yayınlarla gerçekleştirildi. TRT ile BKM 
tarafından desteklenen ve oyuncu Ceren Benderlioğlu'nun 
sunduğu açılış galasında, Bizim Köyün Şarkısı filminin 
gösterimi yapıldı. Çocuk Filmleri Festivali, yerli ve yabancı 
uzun metraj çocuk filmlerini, yarışma ile atölye ve etkinlik-
leri çocukların evlerine ulaştırdı.

23 NİSAN
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23 NİSAN

23 Nisan'da 
23 Bin Kitap

Zeytinburnu Belediyesi 23 Nisan'ın 100. yılını 23 bin kitap-
la kutluyor.

Zeytinburnu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nın 100. yılını çocuklara ücretsiz olarak 
dağıttığı 23 bin adet kitapla kutladı. Kitap dağıtım etkinliği 
süresince çocuklara, yazar Mevlâna İdris Zengin'in Mardinli 
Saatçi İle Madridli Zapparo, Melih Tuğtağ'ın Alaca Efsanesi, 
Mustafa Kutlu'nun Uzun Hikâye'si, Alim Yıldız'ın Yunus 
Emre ve Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam adlı eserle-
ri ulaştırıldı.

23 Nisan'ın 100. yılını evde geçirmek zorunda kalan ço-
cukları unutmadıklarını ifade eden ve onlara sosyal medya 
hesabı üzerinden özel bir sürprizle seslenen Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Ömer Arısoy, " Sevgili çocuklar, belki 
unuttunuz ama hatırlatayım, 23 Nisan geliyor. Hem de 
büyük bir sürprizle. 23 bin sürprizle. Evet, 23 Nisan 23 bin 
kitapla geliyor. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 
100. yılını, bu özel günü, 5 özel eserle bir okuma bayramına 
çevireceğiz." mesajını verdi.

Şenol DemİRÖZ
VEFAT ETTİ
Eski TRT Genel Müdürlerinden Şenol Demiröz, 70 yaşında 
hayatını kaybetti. Demiröz, 1982 yılında Macit Akman, Tun-
cay Öztürk ve Ahmet Beyazıd'la Ajans 1400'ü kurarak, film 
sektörüyle ilgili kuruluşlarda şirket yöneticiliği, film yapım-
cılığı ve belgesel film yönetmenliği alanlarında çalışmalara 
imza atmıştı. Ajans 1400'ün ilk çalışması ise Afganistan ile 
ilgili belgeseldi. Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültürel ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı yapan Demiröz, 
çok sayıda uluslararası ve ulusal ölçekli festival ve etkinlikle 
Türki Cumhuriyetler konulu yapımlara imza attı.

25 NİSAN
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Kültür Yönetimi Örneği Olarak
Şenol Demiröz Vizyonu
Mehmet Lütfi Şen
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KENDİNİ TANIMAK, TANIMINDAN EMİN OLMANIN RAHATLIĞIYLA HİÇBİR AYRIMCILIK YAPMADAN 
KÜLTÜRE VE SANATA DEĞER KATANLARIN TAMAMINI KAPSAYAN BİR UFUK ÜRETMEK. BU UFKUN 
BELİRLEDİĞİ KÜLTÜR YÖNETİMİNDE, EKONOMİDEN SİYASETE BAŞKA DİSİPLİNLERDE DE ÖRNEK 
ALINACAK YÖNLER BARINDIRAN ÂDETA BİR MANİFESTO OLUŞTURMAK.

Şehre, ülkeye, medeni-
yete, dünyaya Osman-

lı'dan kalma cihan devleti 
refleksiyle ve büyüklüğüyle 
bakmak. Kendini tanımak, 
tanımından emin olmanın 
rahatlığıyla hiçbir ayrımcılık 
yapmadan kültüre ve sanata 
değer katanların tamamını 
kapsayan bir ufuk üretmek. 
Bu ufkun belirlediği kültür 
yönetiminde, ekonomiden 
siyasete başka disiplinlerde 
de örnek alınacak yönler 
barındıran âdeta bir mani-
festo oluşturmak. Evet, bir 
dönem İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kültür yönetimi-
nin başkanı Şenol Demiröz'le 
ilgili atını çizmek istediğim 
ilk satırlar bunlar. Birlikte 
çalıştığımız dokuz yıllık 
dönemde birçoğu ülkemizde 
ilkleri oluşturan konser-
den sergiye, konferanstan 
sempozyuma, tiyatrodan 
sinemaya, yayından eğitime 
kültürün ve sanatın bütün 
alanlarını kapsayan ulusal ve 
uluslararası pek çok önemli 
faaliyete şahitlik ettim.

Dönem etkinliklerinden 
kategorik örnekler vermek 
belki bu yönetim ufkunu an-
lamamıza yardımcı olacaktır. 

Elbette Ziya Paşa'nın "Ayinesi 
iştir kişinin lafa bakılmaz 
/ Şahsın görünür rütbe-i 
aklı eserinde" ifadesi gereği 
eserlerden hareket etmek en 
doğrusu olacaktır diye düşü-
nüyorum. 

Plastik sanatlarda her ay 
farklı disiplinlerde 10 adet 
periyodik sergi ve aralarında 
"Yaşasın Cumhuriyet Sergi-
leri", "Uluslararası Osmanlı 
Pulları Sergisi", "Üç Kıta Bir 
Devlet Sergisi", "Zamanın 
Geldiği Yer Sergisi", "Türk 
Sinemasının Kilometre Taş-
ları", "Minyatürlerle Dünya 
Şehirleri" ve benzeri birçok 
küratoryel sergi ve UPSD iş 
birliğiyle gerçekleşen görsel 
sanatların kuramsal tarafını 
paranteze alan Plastik Sanat-
lar Atölyesi, her yıl düzenle-
nen fotoğraf yarışması gibi 
projeler, periyodik birçok 
film gösterimiyle sinema 
üzerine söyleşilerin yanında 
Türk Dünyası Sinema Festi-
vali, Fantastik Film Festivali 
gibi periyodik film festival-
leri. Semt semt İstanbul'un 
belgesellerinin yapılması, ül-
kemizin ve dünyanın sinema 
insanlarını tanıtan toplu film 
gösterimleri, sinema kültürü 



NİSAN 2020 353

üzerine açılan sergiler gibi 
projeler.

Müzikte Doğu'dan ve 
Batı'dan en yetkin örneklerin 
sahne aldığı bütün sezon 
süren bir festival gibi CRR 
konserleri ve kurulan CRR 
Orkestrası. Coloseum, Fish, 
Kızılordu, Sabri Brothers, 
Enver İbrahim, Natacha 
Atlas gibi Doğu'dan ve Ba-
tı'dan özel konserler... Dahası 
Rumeli Türküleri Senfonik 
Konseri, Mehter Caz, Fahir 
Atakoğlu gibi ülkemizin 
çağdaş yorumlarının birlik-
te sunulduğu Uluslararası 
Boğaziçi Müzik Festivali ve 
Uluslararası Mistik Müzik 
Festivali, Uluslararası Piyano 
Festivali gibi birçok müzik 
festivalleri. Dede Efendi 
Haftası, Türkiye'de Müziğin 
Bugünü ve Geleceği Sem-
pozyumu, periyodik fasıl 
akşamları, Türk Halk Müziği 
Konserleri, Tasavvuf Mü-
ziği Konserleri, Klasik Batı 
Müziği, Caz folk rock saati, 
müzik parantezi konserle-
riyle İstanbul'un farklı etnik 
müzik alanlarına yolcu-
luk... Plak dinletileri, Özsoy 
Operası'nın ilk kez sahnelen-
mesi, beste yarışmaları gibi 
müziğin her alanını kapsayan 
projeler.

Kültür ve Sanata 
Bütünlüklü Bakış

Cemil Meriç, İdris Kü-
çükömer, Kemal Tahir, Fethi 
Gemuhluoğlu, Cahit Zarifoğ-
lu, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Necip Fazıl Kısakürek gibi 
burada yazı sınırlarımıza 
sığmayacak ülkenin bütün 
entelektüel, sanatsal, bilimsel 
ve manevi değerleri üzerine 
hacimli ve birçoğu ülkemizde 

ilk defa düzenlenen etkin-
likler. Uluslararası Doğudan 
Batıdan Konferansları, Ulus-
lararası 21. Yüzyıl Konfe-
ransları, Uluslararası İslâm 
Düşüncesi Konferansları gibi 
birçok konferans serileri.

Şehir Tiyatrolarında 
repertuvar gelişimi çalış-
maları sonucu kapalı gişe 
oynayan oyunlar. Dünya 
klasiklerinin yanında Ahmet 
Hamdi Tanpınar'dan Tarık 
Buğra'ya kendi klasiklerimiz-
den yararlanarak senaryoları 
oluşturulan yeni repertuar-
lar. Senaryodan beden diline 
tiyatronun bütün alanlarını 
kapsayan eğitimlerin verildi-
ği Gösteri Sanatları Merkezi 
çalışmaları.

Kurulan İstanbul Araş-
tırmaları Merkezi tarafından 
İstanbul'un ticaretten ulaşı-
ma, sosyal tarihinden spora 
bütün alanlarından oluşan 
23 ciltlik İstanbul Külliyatı 
yayını, Süheyl Ünver Külliya-
tı, Şeyh Galip Kitabı, Fuzuli 
Kitabı, İstanbul Şehreminleri 
gibi yetkin yayınlar.

Ele aldığı ülkenin sinema-
sından müziğine, plastik sa-
natlarından edebiyatına tüm 
kültür alanlarını kapsayan 
Türk Cumhuriyetleri başta 
olmak üzere birçok ülkeyi 
misafir eden "Ülkü Kültür 
Günleri" programları.

Yerebatan Şiir Akşamları, 
Türk Dünyası Edebiyat Gün-
leri, Edebiyatımızda İstanbul 
Sempozyumu, ayın kitabı 
toplantıları, Şiir Patikası, Şiir 
Söyleşileri gibi ülke şiirinin, 
romanının hikâyesinin masa-
ya yatırıldığı akla gelebilecek 
her türlü edebiyat etkinliği.

İlber Ortaylı, Burçak 
Evren gibi isimlerle ve sanat 
tarihçileriyle yapılan özel 

İstanbul gezileri, çocuk-
lar için periyodik karagöz, 
kukla, çocuk sineması ve 
çocuk tiyatrosu gösterimleri. 
Küçük ressamlar sergileri 
farklı alanlardaki spesifik 
etkinlikler

 Bazı kategorik örnek-
lerini saydığım bu kültürel 
ufuk, kültürün her alanını ve 
yetkinlik dışında bir ayrımı 
olmaksızın ülkenin ve dün-
yanın her değerini kapsayan 
bir manifestodur. Aslında 
bu küçük yazıya sığmayan 
yönleriyle de üniversitelerin 
kültür yönetimini konu alan 
bölümlerinde tez konusu ola-
rak araştırılması gereken bir 
vizyondur Şenol Demiröz'un 
kültür yönetimi. Elbette bu 
vizyonun hayata geçmesi dö-
nemin İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın teşviki, büyük 
desteği ve birçok programa 
bizzat katılımıyla gerçekleşti. 
Aynı zamanda aralarında 
Beşir Ayvazoğlu, İrfan Çiftçi, 
Tevfik İsmayilov, Kenan Işık, 
Üstün İnanç, Ulvi Alacakap-
tan, Arda Aydoğan, İhsan 
Kabil gibi birçok yönetici, 
iş birliği yapılan kurumlar, 
fikirlerine başvurulan her an-
layıştan kültür sanat ve bilim 
insanları, benim de içinde 
olmaktan onur duyduğum 
daha genç kuşaktan oluşan 
ve büyük gayretle çalışan 
altyapı bu vizyonun yürütül-
mesinin sacayağını oluşturu-
yordu.
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28 NİSAN

Uluslararası Sanatçı 
Filmleri

İstanbul Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sa-
natçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı 
"Artists' Film International" (Uluslararası Sanatçı Filmleri) 
programını, çevrim içi sergi olarak gerçekleştirdi. Kovid-19 
tedbirleri kapsamında çevrim içi bir sergi olarak sunulan 
ve "lisan" konusuna odaklanan programdaki sanatçı filmle-
ri, İstanbul Modern'in internet sitesi üzerinden 29 Nisan-31 
Mayıs tarihleri arasında erişime açıldı. Program ve içeriği-
ni İstanbul Modern küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mes-
ci'nin oluşturduğu Artists' Film International 2020 çevrim 
içi sergisinde, 8 film gösterildi.

29 NİSAN

Mustafa Kutlu 
Gençlerle Bir Araya Geldi

Yazar Mustafa Kutlu, Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi'nin iş birli-
ğinde düzenlenen "Anadolu Mektebi Öğrencilerinden Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli ve 
Millî Sesi Mustafa Kutlu" paneline konuk oldu. Program yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri kapsamında Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün YouTube hesabı üzerinden 
gerçekleştirildi. Edebiyatla uğraşacağını hiç tahmin etmediğini fakat amcasının oğlunun 
vesilesiyle birtakım mecmuaları okuduğunu dile getiren Kutlu, "İnsanın nerelere gideceği, 
hayatının nasıl neticeleneceği bir meçhul husustur. Beni okuduğum mecmualar içinde en 
çok etkileyen rahmetli Nurettin Topçu hocamızın makaleleri olmuştu. Hareket mecmua-
sı'nı, Hareket'i çıkaranlarla tanışmadan evvel kendime çok yakın bulmuştum." diye konuş-
tu. Ahlak ve samimiyete çok önem verdiğini belirten Mustafa Kutlu, samimiyeti hayatın 
merkezinde gördüğünü, yazdıklarında etkili olan bir taraf varsa bunun samimiyetten ileri 
geldiğini dile getirdi. 
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29 NİSAN

Çevrim içi Picasso
Pandemi nedeniyle ziyarete 
kapalı olan Sabancı Üniver-
sitesi Sakıp Sabancı Müzesi 
(SSM) geçmiş sergilerinden 
zengin içerik seçkilerini diji-
tal kanallarında paylaşmaya 
başladı. Bu kapsamda ilk 
olarak, 24 Kasım 2005 - 26 
Mart 2006'da gerçekleş-
tirilen Picasso İstanbul'da 
sergisinin çevrim içi 
versiyonu Picasso İstan-
bul'da sergisinin çevrim içi 
versiyonu sanatseverlerle 
buluştu. Pablo Picasso'nun 
tüm dönemlerini kapsayan 
ve "digitalSSM" arşiv kay-
naklarıyla hazırlanan sergi, 
SSM'nin web sitesi, sosyal 
medya hesapları ve YouTube 
kanalı aracılığıyla erişime 
açıldı. Açık kaldığı süre 
içinde her yaş grubundan 
çok sayıda sanatsevere 
ulaşan Picasso İstanbul'da 
sergisinin çevrim içi versi-
yonu, eserlerin dönemlerine 
göre ayrıldığı kronolojik bir 
kurguyla hazırlandı.

30 NİSAN

Beş Konser 
Tek Akşam

Garanti BBVA, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü kutlaması 
kapsamında gerçekleştirdiği "Beş Konser Tek Akşam" et-
kinliğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniy-
le çevrim içi gerçekleştirdi. Festival etkinliği kapsamında 
caz sanatçıları Anıl Şallıel, Ece Göksu, Alp Ersönmez, Çağrı 
Sertel ve Cenk Erdoğan performans sergiledi. 



356 ZKS KÜLTÜR SANAT YILLIĞI

Festival Cephesinde
Yeni Bir Şey Yok
Suat Köçer
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2019 YILI TIPKI ÖNCEKİ YILLARDA OLDUĞU GİBİ FESTİVALLERİN BÜYÜK SORUNLARLA BOĞUŞTUĞU 
BİR YIL OLDU. İRİLİ UFAKLI 50'YE YAKIN FİLM FESTİVALİNİN DÜZENLENDİĞİ TÜRKİYE'DE ÖNCÜLÜ-
ĞÜ ANTALYA, İSTANBUL VE ADANA OLMAK ÜZERE ÜÇ BÜYÜK FESTİVAL ÜSTLENİRKEN FESTİVALLE-
RİN HEMEN TAMAMININ AYNI SORUNLAR SEBEBİYLE CİDDİ SIKINTILAR YAŞADIĞI GÖZLENDİ.

Film festivalleri ulusal 
sinemayı besleyen önemli 

hayat damarları olmalarının 
yanında, ev sahibi kentlerin 
ulusal ve uluslararası ölçek-
te tanınırlığını arttırması 
bakımından da hayati önem 
taşıyor. Bir yandan farklı 
coğrafyalardan filmleri seyir-
ciyle buluşturan festivaller, 
diğer yandan film üretim 
aşamasındaki aktörleri 
seyirciyle bir araya getiriyor. 
Kentlerin sosyo-kültürel, 
ticari ve turist değerlerine 
katkıda bulunan festivallerin, 
sinemacılar için maddi-ma-
nevi motivasyon kaynağı 
olduğu, teorik ve düşünsel 
boyutlarıyla da sinema sektö-
rü için ayrı bir önem taşıdığı 
biliniyor. 

Dünyanın farklı ülkele-
rinde düzenlenen ve her biri 
sanatsal, ekonomik ve kültü-
rel boyutlarıyla birer cazibe 
merkezi hâline gelen film fes-
tivalleri özellikle son yıllarda 
çeşitli atılım ve yeniliklerle 
sinemaseverlerin karşısına 
çıkıyor. Filmleri, jürileri, tar-
tışmaları ve geçiş törenleriyle 
medyanın ilgi odağı olan 
uluslararası film festivalle-
ri teknolojik gelişmeler ve 
dijitalleşmenin getirdiği yeni 

olanaklarla entegre biçim-
de varlıklarını pekiştiriyor. 
Sistematik olarak imajları 
güçlenen yurtdışındaki 
festivaller, 2019 yılını başarılı 
biçimde kapatırken 2020 yı-
lında dünyayı kasıp kavuran 
koronavirüsü film festivalle-
rine büyük darbe vurdu. 

Türkiye'deki 
Festivallerin Dünyası

Peki, bu bağlamda 
2019'daki gelişmeler ve 2020 
yılına damgasını vuran ko-
ronavirüs, Türkiye'deki film 
festivallerini nasıl etkiledi? 
Bu soru ülkemiz festivalle-
rinin kronik sorunlarını su 
yüzüne çıkarırken, dünyada 
(özellikle de Batı'da) saygınlık 
kazanma çabasındaki festi-
vallerimizin aşması gereken 
badireleri de bir kere daha 
bizlere hatırlatmış oldu.  

Hiç kuşku yok ki, 2019 
yılı tıpkı önceki yıllarda ol-
duğu gibi festivallerin büyük 
sorunlarla boğuştuğu bir yıl 
oldu. İrili ufaklı 50'ye yakın 
film festivalinin düzenlendiği 
Türkiye'de öncülüğü Antal-
ya, İstanbul ve Adana olmak 
üzere üç büyük festival üst-
lenirken festivallerin hemen 
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tamamının aynı sorunlar 
sebebiyle ciddi sıkıntılar 
yaşadığı gözlendi. Bazıları 
yarım asrı geride bırakan, 
kimi on yıllardır düzenlenen 
film festivallerinin belli başlı 
sorunları neler? Bu sorunlar 
son iki yılda festivalleri nasıl 
etkiledi? 

Türkiye'deki film festival-
lerinin yapısal sorunu pek 
çok sıkıntıya zemin hazır-
layan temel bir problem. 
Bilindiği üzere ülkemizde 
film festivalleri belediyelerin 
ev sahipliğinde ve yine bele-
diye yönetimince belirlenen 
direktör ve ekibi tarafından 
gerçekleştiriliyor. Organizas-
yondan içeriğe kadar hemen 
her aşamasında belediye 
yönetimlerinin baskın biçim-
de sürece dâhil olmaları pek 
çok sorunu da beraberinde 
getiriyor. Festival yönetimi 
organizasyonun her aşama-
sında onay almak zorunda 
kaldığı bürokrasinin etkisiyle 
sinemasal kaygıları kısıtlama 
hatta örseleme durumuyla 
baş başa kalıyor. 

Belediye yönetimlerinin 
değişimi, bürokratik atama-
lar, görevlendirmelerdeki 
hareketlilikler festival yöne-
timini de doğrudan etkiledi-
ğinden festivaller de sine-
madan ziyade belediyelerin 
kendi içindeki gelişmelere 
entegre hâle geliyor. Böylece 
filmler, jüriler, konuklar, et-
kinlik ve programlar, kısacası 
festivalin tamamı, âdeta söz 
konusu belediyenin kararla-
rıyla şekillenirken, çok farklı 
bir sistematiğin işlemesi 
gereken bu organizasyonlar 
uluslararası örneklerin aksi-
ne yerel dengelerle şekille-
nen lokal etkinlikler hâline 
dönüşüyor. 

Sıklıkla değişen direktör-
ler, kimi kurumların ısrarcı 
olduğu içerikle ilgili bazı baş-
lıklar, farklı kaygılarla alınan 
çeşitli kararlarla festivallerin 
imajına ciddi zararlar verili-
yor. Belediye başkanlıklarının 
değişimi, beraberinde festival 
direktörünün de değişimini 
getirirken âdeta domino 
etkisiyle festival baştan ayağa 
büyük bir değişimden geçi-
yor. Hatta bu değişimler yeni 
belediye yönetiminin kara-
rıyla birlikte festivalin yapısal 
açıdan bütünüyle değişmesi 
ya da tamamen iptal edilmesi 
şeklinde de vuku bulabiliyor. 
Dünyanın pek çok ülkesinde 
on yıllarca istikrarlı biçimde 
görev yapan ekiplere nazaran 
ülkemizde neredeyse her 2-3 
yılda bir büyük festivallerin 
yönetmenleri ve dolayısıyla 
ekipleri değişme durumun-
da kalıyor. Ne yazık ki 2019 
yılı bu bakımdan çok sayıda 
festivalin yapısal değişimden 
geçtiği, kimilerinin ertelen-
diği kimilerinin de iptal edil-
diği bir yıl oldu. Bu noktada, 
Türkiye'deki film festivalleri-
nin kurumlarla ilişkilerinde 
ciddi zihni dönüşüme ihtiyaç 
duyduğunu belirtmekte 
fayda var. Festivallerin ev 
sahibi kurumlarıyla festival 
yönetimi arasındaki hukukun 
dünya standartlarına uygun 
hâle getirilmesi pek çok 
sorunun çözümüne büyük 
katkı sunacaktır. 

Sistemsizlik ve 
Festivallerinin 
Sürdürülebilirliği

Festivallerin son yıllarda 
ciddi biçimde etkilendiği di-
ğer bir sorun ise sistemsizlik. 
Yukarıda sözünü ettiğimiz 

yapısal problemin de tetikle-
mesiyle oluşan sistemsizlik, 
hemen her yıl değişen festi-
val yöneticileri, bu değişim-
lerle köklü biçimde yenilenen 
festival yapısı, her seferinde 
sıfırlanan hafıza ve tecrübe-
ler, son derece büyük kayıp-
lara yol açıyor. Sürekliliğin 
hayati önem taşıdığı festival 
sektöründe her yönetimin 
ayrı bir istikamet çizmesi, 
önceki yapının büyük oranda 
değiştirilmesiyle yaşanan ka-
rışıklıklar ve görevlendirme-
lerdeki hatalar, değişimlerin 
yol açtığı istikrarsızlık, ulusal 
ölçekte sorunlar yaşatırken 
uluslararası bağlamda da 
ciddi prestij kayıplarına yol 
açıyor. Ne yazık ki 2019'da 
kimi festivaller iptal olurken, 
bazılarında ciddi değişim ve 
dönüşümler, geri kalanların-
da da çeşitli yapısal sorunlar-
dan kaynaklı pürüzler yaşan-
dı. İstifalar, etik tartışmalar 
ve protestolar, 2019 yılına 
âdeta damga vurdu. 

Türk filmleri, dünyanın 
prestijli festivallerinden 
ödüllerle dönerken sektörde-
ki endüstrileşme sancısı da 
devam etti. Yapımcı, yönet-
men ve dağıtım sürecinin 
aktörleri arasında yaşanan 
sorunlar, yasa ve mevzuatlar-
daki eksikliklerle boşluklar, 
sektörün kendi içindeki ay-
rışma ve iletişim problemleri, 
dernek, sendika ve vakıflar-
la ilgili muhtelif pürüzler 
festivalleri olumsuz etkiledi. 
Özellikle ayakta kalma müca-
delesi veren kimi festivaller-
de büyük tartışmalara sebep 
olan anlaşmazlıklar 2019 
yılına damga vururken bu 
alanda kalıcı yasa ve uygu-
lamalara olan ihtiyaç da bir 
kere daha su yüzüne çıktı. 
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2019, önceki yıllarda 
olduğu gibi çeşitli siyasi ve 
ideolojik tartışmalara sahne 
oldu. Mesleki ve sektörel 
kaygılar büyük oranda göz 
ardı edilirken, kimi sinema 
çevrelerindeki ideolojik 
tutum ve yaklaşımlar hem 
sinema sektörü hem de 
festivalleri olumsuz etkiledi. 
Bu alanda yaşanan kamp-
laşmalar çeşitli kişi kurum 
ve kuruluşların festivallerle 
ilişkisini örselerken özelde si-
nemanın genelde sanatın asli 
mesele olması gerektiği tezi, 
daha ziyade protesto, tavır ve 
kısıtlamalarla farklı kaygılar 
şeklinde gösterdi kendisini. 
Jüri değerlendirmeleri, film 
seçimleri, konuk belirlemele-
ri ve daha pek çok alanda sa-
natsal kriterler yerine güncel 
siyasi kaygıların öne çıkartıl-
dığı gözlendi. Bu da uzun va-
dede film festivallerinin asli 
kimliklerinden uzaklaşması 
sürecini hızlandırdı. Ödül 
tartışmaları, sahnede verilen 
siyasi mesajlar ve diğer bazı 
yansımalar bunun gösterge-
lerinden sadece birkaçı oldu. 

Kentlerde düzenlenen 
film festivallerinin sürdü-
rülebilirliği şehir halkının 
festivali sahiplenmesi ve 
özümsemesinden de geçiyor. 
Seyircinin festival haftasını 
gündemine alması, salonların 
doluluk oranları ve etkinlik-
lere katılım, festivaller için 
büyük önem taşıyor. Ne var 
ki birkaçı dışında çoğu festi-
valin gerek düzenlendikleri 
şehrin kamuoyu ve gerek-
se seyirci bağlamında bir 
iletişimsizlik sorunu yaşadığı 
aşikâr. Bu iletişimsizlikler za-
man içerisinde zaten pamuk 
ipliğine bağlı olan festivalin 
geleceğini önemli ölçüde 

olumsuz etkiliyor. Son yıllar-
da şehirlerde düzenlenen fes-
tivallerin bu bağlamda ciddi 
sorunlarla karşılaştıklarına 
şahit olduk. Dolayısıyla festi-
val yönetimlerinin film seçki-
lerinden festival konuklarına, 
etkinliklerden özel prog-
ramlara kadar içeriklerinde 
seyirci ilgi ve bilgilendirilme-
sini öncelikli olarak görmek 
zorunda. Yine doğal olarak 
festivaller deneysel, özgün ve 
yeni anlayışlara ait filmlere 
ev sahipliği yapabilir ancak 
geniş kitlelerin ilgi gösterdiği 
ana akım yapımların da fes-
tivallerde yer bulmaları, söz 
konusu festivallerin seyirciy-
le ilişkisi bakımından büyük 
önem taşıyor. 

Film festivallerinin bütçe 
sorunlarından mevzuat ve 
yasalarla ilgili uygulamala-
ra kadar çeşitli başlıklarda 
sorunları da mevcut. 2019 
yılında festival bütçelerinden 
kaynaklı pek çok sorunun 
yaşandığı görüldü. Kimi fes-
tivaller daralmaya giderken 
bazıları da bütçe sorunları 
nedeniyle çeşitli bölüm ve 
etkinliklerini iptal etmek 
durumunda kaldı. Sinema 
sanatının ülkemizdeki yeri ve 
önemi açısından festivallerin 
bütçeleri ve organizasyon sü-
recinde karşılaştıkları diğer 
sorunların çözümü önemli 
bir sorumluluk alanı olarak 
görülmelidir. 

2020 yılında yaşanan ko-
ronavirüs salgının yol açtığı 
erteleme ve iptallerin bütün 
bu sorunlar doğrultusunda 
âdeta bir turnusol kâğıdı 
görevi gördüğünü hep bir-
likte gözlemledik. Yukarıda 
sözü edilen yapısal sorunlar 
ve kurum-kuruluşlar arası 
iletişimden kaynaklı prob-

lemler, zaten temelde ciddi 
sıkıntılarla boğuşan film fes-
tivallerini büyük sorunlarla 
karşı karşıya getirdi. İstanbul 
Film Festivali, Kapadokya 
Film Festivali ve Ankara Film 
Festivali ertelenme kararı 
alırken sonbaharda düzen-
lenmesi planlanan Antalya ve 
Adana Film Festivali ile diğer 
bazı festivallerin akıbeti ise 
henüz belirsiz. 

Sonuç olarak sinema 
sanatının gelişmesi, ulusal 
sinemamızın güçlenmesi 
ve uluslararası arenada hak 
ettiği değeri bulması yolunda 
önemli birer basamak olan 
film festivallerinin bahset-
tiğimiz yapısal sorunlardan 
kurtulması gerekiyor. Bu 
bağlamda, başta Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Sinema 
Genel Müdürlüğü ve bele-
diyeler olmak üzere, sorum-
luluk sahibi tüm kurum, 
kuruluş ve kişilere, sanatı 
ve özelde sinemayı öncelikli 
kaygı olarak ele almaları 
noktasında büyük görevler 
düşüyor. 
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Eğitimde "Uzaktan Eğitim"
Kırılması
İpek Coşkun
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BU DÖNEMDE EN ÇOK TARTIŞILAN KONULARIN BAŞINDA OKULUN KURUMSAL OLARAK MİADINI 
DOLDURUP DOLDURMADIĞI SORUSUYDU. KONUYA SADECE ÖĞRENME TEMELLİ BAKTIĞINIZDA 
İNSANLARIN OKUL OLMADAN DA UZAKTAN EĞİTİM ARAÇLARI İLE ÖĞRETİM YAPMASI BİR NEBZE 
MÜMKÜN OLABİLİR. AMA ÖZELLİKLE ÇOCUKLARI İLE UZUN SÜRE EVDE KALAN ANNE BABALARIN 
ÇOK DAHA RAHAT ANLATABİLECEĞİ ÜZERE OKULUN ÇOCUĞUN SOSYALLEŞMESİ VE AKRANLARI İLE 
BİRLİKTE OLMASI AÇISINDAN MÜTHİŞ BİR İMKÂN SUNDUĞUNU AKILDAN ÇIKARMAMAK GEREKİR. 

Eğitimle ilgili yaşanabilecek 
en tuhaf şey ne olabilirdi, 

diye birisi sorsaydı, muhte-
melen iki ayı aşkın süredir 
içinde olduğumuz senaryo 
pek çoğumuza abartılı gele-
cek, "Yok artık!" dedirtecekti. 
Ama bu süreci tecrübe etmiş 
bulunuyoruz ve süreç bitmiş 
gibi de görünmüyor. Kim 
derdi ki bir anda sosyal hayat 
durma noktasına gelecek, ek-
mek almaya bile belli kurallar 
dâhilinde gidilecek... Okullar, 
lokantalar, parklar kapatılacak 
ve evlerimiz yegâne mekânı-
mız hâline gelecek. Hayatla-
rımız bir bakıma dondurul-
muş şekilde, âdete bir David 
Fincher filmi içinde gibiyiz. 

11 Mart 2020'de ilk Ko-
vid-19 vakasının Türkiye'de 
saptanmasının ardından 12 
Mart 2020'de yapılan Kabine 
Kurulu toplantısı neticesin-
de 16 Mart tarihi itibarıyla 
üç  hafta boyunca okulların 
kapatılmasına karar verildi. 
Bu dönemde öğrencilerin 
eğitim öğretim süreçlerinden 
ve alışkanlıklarından kopma-
ması için 23 Mart'ta eğitimin 
uzaktan eğitim yöntemi ile 

yapılacağı duyuruldu. Salgının 
yayılma hızı sebebiyle üç hafta 
olarak planlanan okulların 
kapanması kararı, iki kez 
uzatılarak bahar dönemi 
eğitiminin tamamen uzaktan 
eğitim araçları ile yapılmasına 
karar verildi. Kovid-19 riski 
nedeniyle Türkiye'de yaklaşık 
yetmiş bin okul ve üniversite-
ler, dünyada ise yüz binlerce 
okul kapanmak durumunda 
kaldı. Doğal olarak milyon-
larca çocuk ve genç eğitim 
öğretim faaliyetlerini imkân-
lar elverdiği müddetçe evden 
sürdürmek durumunda kaldı. 
İlk dönemlerde pek çok anne 
baba okulların kapanması 
kararını güçlü şekilde destek-
ledi. Çünkü pek çok kişide 
sürecin iki üç haftada niha-
yete ereceği varsayımı vardı. 
Ancak salgının boyutlarının 
tahminimizden daha büyük ve 
ciddi bir noktaya gelmesi ile 
evde kalma süresi uzadı ve iki 
aydan fazla süre evde kalmak 
zorunda kaldık. Hele bir de 18 
yaşa kadar tüm çocuklara so-
kağa çıkma kısıtlaması gelince 
süreç anne babalar için daha 
zorlu bir hâle geldi. 
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Uzaktan Eğitimde Tür-
kiye Nasıl Yol Aldı?

Salgının dünyada tartı-
şılmaya başladığı 2020'nin 
başından itibaren Millî 
Eğitim Bakanlığında birta-
kım çalışmalar planlanmaya 
başlanmıştı. Bu planların bir 
kısmı, muhtemel bir salgın 
durumunda okulların açık 
kaldığı bir senaryoda ne 
tür tedbirler alınabileceği 
yönündeyken bir kısmı, 
okulların kapanma ihtima-
li üzerine yoğunlaştı. Bu 
nedenle bazı ön hazırlıklar 
yapılmıştı. Mart ayında, 
yapılacak çalışmalar büyük 
oranda şekillendi ve daha çok 
okulların kapanması senar-
yosu üzerine yoğunlaştı. Bu 
senaryonun hangi araçlarla 
destekleneceği konusu ise 
daha çok okulları kapatma 
kararı netleştikten sonra be-
lirginleşti. Buna göre ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencilerine 
özel, üç televizyon kanalı 
kurulması kararlaştırıldı ve 
muhtemelen dünyaya örnek 
gösterilebilecek bir operas-
yon hızı ile kanallar kuruldu 
ve kanal içerikleri belirlendi. 
Ders süreleri, içerikleri belir-
lenerek 23 Mart'ta üç kanal 
üzerinden eğitim yayınlarına 
başlandı. TRT EBA TV İlko-
kul, Ortaokul ve Lise kana-
lında temel alan derslerinin 
yanı sıra sosyal ve kültürel 
içeriklerin sunulduğu prog-
ramlar da oluşturuldu. Veli-
ler için "Bizden" adı verilen  
özel içerikler hazırlandı. 

Televizyon yayınlarının 
ardından öğrencilerin kendi 
öğretmenleri ile de temas 
hâlinde kalması ve uzak-
tan eğitim sürecini bizzat 
öğretmenleri vasıtasıyla 

sürdürmeleri için "canlı ders" 
uygulaması başlatıldı. Sınıf 
ortamının çevrim içi plat-
forma taşındığı canlı ders 
uygulaması ile öğretmenler 
öğrencileri ile doğrudan 
temas kurarak derslerini dö-
nem sonuna kadar sürdürdü. 
Bu süreçte eba.gov.tr adresi 
üzerinden devam eden canlı 
dersler ve diğer EBA (Eğitim 
Bilişim Ağı)  eğitim öğretim 
içeriklerine daha adil bir 
erişim sağlanması amacıyla 
her öğrenciye 3 GB internet 
paketi hediye edildi. 

Ülkemizin bazı yerle-
şim birimlerinde internet 
erişiminde yaşanan sorunlar 
nedeniyle öğrencilerin bir 
kısmı internet aracılığıyla 
sunulan uzaktan eğitim 
desteklerinden yeterin-
ce yararlanamadıklarını 
Bakanlık yetkililerine iletti. 
Bu nedenle TRT EBA TV ka-
nalları uzaktan eğitimde ana 
mecra hâline geldi. Çünkü 
televizyona yayınları interne-
te nazaran daha erişilebilir. 
Uzaktan eğitimin başladığı 
23 Mart'tan 19 Haziran dö-
nem sonuna kadar TRT EBA 
TV kanalları için toplamda 2 
bin 358 ders çekimi yapıldı. 
Bu derslerin içerisinde özel 
eğitim ve yabancı öğrenciler 
için de içerikler oluşturul-
du. Yoğun şekilde derslerin 
sunulduğu kanalların öğ-
renci, veli ve öğretmenlerin 
talepleri neticesinde salgın 
sonrasında da yayın hayatına 
devam edilmesi kararı alındı. 
Önümüzdeki dönemde 
uzaktan eğitimin, eğitimde 
destekleme ve telafiye dönük 
içerikler sunması planlan-
maktadır. 

Toplumların okuldan 
vazgeçmeyeceği belli 
ama uzaktan eğitimde 
yaşadığımız kırılma, 
okulların dönüşüme 
ayak uydurma zorun-
luluğunu açık şekilde 
ortaya çıkarmıştır. 
Okul fikri belki ortadan 
kaybolmayacak ama 
okullar kendini güncel-
lemediği, yeni nesillerin 
bilgiye erişim hızına 
eşlik edemediği müd-
detçe de bir itibar kaybı 
yaşaması muhtemeldir.
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Eğitimde Yeni Normal: 
Okulsuz Toplum Pro-
vası mı? 

Bu dönemde en çok 
tartışılan konuların başın-
da okulun kurumsal olarak 
miadını doldurup doldurma-
dığı sorusuydu. Türkiye'de 18 
milyon öğrencinin, dünyada 
milyonlarca öğrencinin 
okullarından uzakta eği-
tim faaliyetlerinin yürütme 
çabası haklı olarak bu soruyu 
aklımıza getirdi. Konuya 
sadece öğrenme temelli 
baktığınızda insanların okul 
olmadan da uzaktan eğitim 
araçları ile öğretim yapması 
bir nebze mümkün olabilir. 
Ama özellikle çocukları ile 
uzun süre evde kalan anne 
babaların çok daha rahat 
anlatabileceği üzere okulun 
çocuğun sosyalleşmesi ve 
akranları ile birlikte olması 
açısından müthiş bir imkân 
sunduğunu akıldan çıkarma-
mak gerekir. 

Süreçte Avusturyalı felse-
feci Ivan Illich'in 1968 hare-
ketlerinin peşi sıra yayınla-
mış olduğu Okulsuz Toplum 
kitabına sıkça atıf yaparak 
okulsuz toplum ihtimalleri 
üzerine sorgulamalar yapıldı. 
Acaba "okul" kavramı tama-
men hayatımızdan silinecek 
miydi? Oysa Illich'in kitabını 
yazdığı dönemden sonra 
okullaşma oranlarından bir 
düşüş yerine agresif bir artış 
yaşanmıştı. 

Toplumların okuldan 
vazgeçmeyeceği belli ama 
uzaktan eğitimde yaşadığı-
mız kırılma, okulların dönü-
şüme ayak uydurma zorun-
luluğunu açık şekilde ortaya 
çıkarmıştır. Okul fikri belki 
ortadan kaybolmayacak ama 

okullar kendini güncelleme-
diği, yeni nesillerin bilgiye 
erişim hızına eşlik edemediği 
müddetçe de bir itibar kaybı 
yaşaması muhtemeldir. Sade-
ce okulların değil, öğretmen-
lerin de yöneticilerin de. Bu 
zorlu dönemde şuna açıkça 
şahit olduk, bilgisayarı açma 
kapamayı bile tam olarak bil-
meyen kimi öğretmenler ve 
anne babalar zorunlu olarak 
dijital becerilerini geliştirdi. 

Öğrenciler şunu fark etti. 
Okul olmasa da öğrenme 
alternatif araçlarla sağlana-
biliyor. Okulu sevmeyen ya 
da okulda zorbalığa uğrayan 
çocuklarımız için daha iyi 
bir öğrenme süreci yaşandığı 
bile söylenebilir. Peki, okulun 
var olma nedeni ne? Bir 
çocuğun okula gitmesi için 
sebep ya da sebepler nedir? 
Anne babasının mesaide ol-
ması dışında çocuğun hayatı 
için okul bir ihtiyaç olmaya 
devam ediyor mu? Kesinlik-
le devam ediyor. Özellikle 
akranla öğrenme ihtiyacı bu 
dönemde en belirgin şekilde 
ortaya çıkmıştır. Ama uzak-
tan eğitim kırılmasına tanık 
olan bir nesil, Eylül ayında 
(salgın yeni bir dalga ile 
gelmezse) okullarına dön-
düklerinde farklı beklentiler 
ve talepler içerisinde olacak-
tır. Hangi bilgiye erişimin 
yapılacağından ziyade bilgiye 
nasıl erişebileceği konusunda 
daha yenilikçi ve daha ve-
rimli yöntemler konusunda 
eğitim camiasının eğitimde 
yeni normale hazırlanması 
kaçınılmazdır. 
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Alışılmadık Dönem:
Salgında Sinema Deneyimi
Ali Can Demiral
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SALGIN FİLMİNİ PANDEMİNİN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ GÜNLERE BÖLEN YÖNETMEN, BİZİ VİRÜSÜN BİR 
YARASA ARACILIĞIYLA BULAŞTIĞI GERÇEĞİYLE BAŞ BAŞA BIRAKIR SON SAHNEDE. FİLMİ İZLEYEN 
BİRÇOK İNSAN İÇİN VİRÜSÜN ÇIKIŞ NOKTASINDAKİ BU ESRARENGİZ AYNILIK, FİLMİN BİZE SUNDUĞU 
GİDİŞATIN DA AYNI ŞEKİLDE OLABİLECEĞİ ENDİŞESİNE NEDEN OLUR.

31 Aralık 2019 sonra-
sı Çin'de başlayan 

Kovid-19 virüsünün birkaç 
ay içinde global bir pandemi 
hâline dönüşmesiyle birçoğu-
muz için yepyeni bir dönemin 
başlangıcına şahitlik etmiş 
olduk. Dünya artık yaşamaya 
alışık olduğumuz yer olmanın 
dışına çıkıp daha çok korkuya 
esir oldu. Türkiye'de, Sağlık 
Bakanlığı'nca 10 Mart 2020'de 
onaylanan ilk vakanın ardın-
dan 17 Mart 2020 tarihinden 
itibaren tüm sosyalleşme 
mekânlarının belirsiz bir tari-
he kadar kapatılması kararlaş-
tırıldı. Sinema endüstrisinin 
temel taşlarından biri konu-
mundaki "sinema salonları" 
da bu karardan nasibini aldı, 
alması da gerekliydi. Üstüne 
eklemlenen sokağa çıkma 
yasaklarıyla birlikte de evler 
insanların daha önce karşılaş-
madıkları bir yaşam alanına 
dönüştü. İnsanlar bu yeni dö-
nemde işlerini ve eğlenceleri-
ni evlerine taşıdılar. Zaten bir 
süredir evdeki seyir deneyi-
mine katkıda bulunan Netflix, 
BluTv ve Mubi gibi çevrim içi 
mecraların kullanım miktar-
ları bu dönemde birkaç katına 
çıktı. Devlet kademelerinin 

ve hemen her sivil toplum 
kuruluşunun uyguladığı "evde 
hayat var, hayat eve sığar" gibi 
çağrılar nedeniyle de insan-
ların evlerinde kalmaları ge-
rekiyordu. Bu da yukarıda da 
bahsettiğim gibi tüm sinema 
dünyasının eve çekilmesine 
sebep oldu. 

Sanatı Eve Taşımak

İçinde olduğumuz 
günlerden yaklaşık 9 sene 
önce gösterime giren bir 
film, belirli noktalardan tam 
bugüne projeksiyon tutan 
bir konuma yükseltildi. Belki 
o dönemde ulaştığı izleyici 
sayısının katlarını yakalamış 
oldu bu günlerde. Steven So-
derbergh yönetmenliğindeki 
2011 yapımı Salgın (Conta-
gion), bizlere sunmuş olduğu 
imajlarla hâlihazırda içinde 
bulunduğumuz günlerin bir 
portresini çizmiş oldu. Tabi 
film, kurmaca gereği bazı 
şeylere daha ekstrem bir hâl 
kazandırsa da gerçek ile hiç 
de azımsanmayacak benzer 
noktalara sahip. Kovid-19 
salgının nedeni henüz tam 
kesinleşmemiş olsa bile ilk 
günden bugüne kadar bizlere 



NİSAN 2020 363

söylenen şey buna bir yarasa-
nın neden olduğu kanısıydı. 
Bu durum tam olarak film 
için de geçerli. Filmi pan-
deminin hüküm sürdüğü 
günlere bölen yönetmen, bizi 
virüsün bir yarasa aracılığıyla 
bulaştığı gerçeğiyle baş başa 
bırakır son sahnede. Filmi 
izleyen birçok insan için vi-
rüsün çıkış noktasındaki bu 
esrarengiz aynılık, filmin bize 
sunduğu gidişatın da aynı 
şekilde olabileceği endişesine 
neden olur. Ancak devle-
tin bu süreçte attığı kararlı 
adımlar neticesinde filmde 
gerçekleşenin aksine korku-
lan olmaz ve hiçbir market, 
eczane ve ev yağmalanmaz.

Filmi bu süreçte yeniden 
gündeme taşıyan ve insanlar 
nezdinde yeniden değerli 
kılan da bu olur sanırım. 
Çünkü daha önce hiç dene-
yimlemediğimiz bir şeyle 
karşı karşıya kalmışızdır. 
Film oturduğu yer itibariyle 
bize sürecin nasıl ilerleyebi-
leceği ve ne gibi sonuçlara 
gebe olabileceğini yine film 
üzerinden okuma şansı verir. 

İnsanlar virüs gölgesinde 
evlerine sıkışmış iken bu sı-
kışmışlığı aşmanın en önemli 
yollarından biri de sanatı 
eve taşımak olur. Kendine 
tahammül etmek zorunda 
kalan insan için bunun en 
önemli yolu sanattır. Evdey-
ken evden kaçmanın, buna 
direnmenin yolu bir şekilde 
sanatla iştigal etmektir.  Evde 
sanatın en büyük paydaşı 
ise sinema olur. İzlenmesi 
gereken filmler listeleri bu 
süreçte sosyal medyalar 
aracılığıyla açığa çıkmış, 
zamansızlıktan yakınılan 
zamanların aksine bu listeler 
izlenmeye başlamıştır.

Kısıtlayıcı Salonlar ve 
Evin Rahatlığı

 Belki bu dönemde yakı-
nılması gereken tek durum 
yeni filmlerin gösterime 
girişinin ertelenmesi ve bu 
döneme rast gelen film festi-
valleri gibi organizasyonların 
iptal edilmesi ya da alışmadı-
ğımız çarelere başvurulması 
olmuştur. Yine bu dönemde 
insanların zihninde uyanan 
yeni bir fikir vardır: Sinema 
salonlarının kısıtlayıcılığı. 
En azından benim zihnim-
de. Zira film izlemek için 
en başta belirli bir salona 
gitmek gerekir. Film belirli 
bir saatte başlar, bilet almak 
için sıraya girmek gerekir, 
filmi izleyeceğin koltuk 
için gişe çalışanının affına 
sığınırsın. Akustik ve per-
deyi görme açısından kötü 
bir yere oturabilirsin, film 
esnasında sessiz olmalısın, 
ihtiyaçlarını gidermek için 
filmi anlık durduramazsın, 
kaçırdığın bir noktayı geriye 
saramazsın. Sinema salonları 
bu anlamda kendi kurallarını 
insanlara dikte eder. Onlara 
uymayanları kendi içinde 
dışlar. Sonuç olarak salgın-
daki deneyim sinemayı eve 
sıkıştırmış olsa da yanında 
bazı güzellikler getirmiştir. 
Yukarıda sinema salonlarının 
sahip olduğu ve insanı yap-
mak zorunda bırakan tüm 
kısıtlayıcı özellikler kendisini 
orada bırakmıştır. Ev her 
anlamda insana film izleme 
açısından çok daha rahat bir 
ortam sunar. Tabi yapıla-
mayacak tek şey vizyondaki 
bir filmi izlemektir. Sinema 
salonlarının varlık sebebi de 
bu olsa gerek. 

Bu dönemde mahrum 
kalınan en önemli şey sanı-
rım film festivallerinin tam 
anlamıyla gerçekleşmemiş 
olmasıdır. Örneğin her yıl 
Nisan ayı içinde gerçekleşti-
rilen İstanbul Film Festivali, 
bu sene pandemi günlerine 
ve sinema salonlarının kapalı 
olduğu bir döneme denk geldi. 
Festival coşkusu sokaklara ve 
salonlara taşmasa da çevrim 
içi gösterimler üzerinden 
kendini devam ettirme fırsatı 
bulur. Seçkiler her ne kadar 
çevrim içi gösterimler üzerin-
den yapılsa da belirli bir sayıda 
biletin satışa çıkması kendim-
ce anlamakta zorluk çektiğim 
bir konu oldu. Sanırım bizlere 
daha gerçek bir deneyim ya-
şatmak istediler bu dönemde. 

Salonda sinema dene-
yiminin bazı açıkları ya da 
kısıtlayıcılığı üzerine bir şey-
ler demiş olsam da salonlar 
sinema sektörünün en temel 
parçalarından birini oluş-
turuyor. Bu dönem, klasik 
sinema salonlarının sonuna 
ya da bunu sorgulamaya ne-
den olur mu bilinmez ancak 
uzayan süreç onların yaşam 
alanlarını oldukça kısıtla-
mış durumda. Sektörün her 
anlamda büyük bir daralma 
yaşadığı bu günlerde sine-
ma sektörünün içindeki en 
büyük paydaştan en küçük 
paydaşa kadar herkes bu 
dönemin bir ân önce nor-
male dönmesini beklemekte. 
Biz sinemaseverler de evdeki 
sinema deneyimine adapte 
olmaya çalışsak ve bazı yön-
lerden onu daha çok sevsek 
bile her taşın yerinde ağır 
olduğunun bilincindeyiz. 
Yeniden salonlarda ve festi-
vallerde görüşmek dileğiyle. 
Yaşasın Sinema!
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BAZEN İNSAN DOĞASINA İÇKİN OLANI ARARIZ. KORONA VESİLESİYLE İNSANIN HAKİKATEN BİR EV-
REN OLDUĞUNU TECRÜBE ETTİK. İNSANIN HAYATTA KALABİLMEK İÇİN YAPMAYACAĞI YOK BUNU 
ANLADIK. HÂLÂ ARAYAN VAR MI BİLMİYORUZ HAYATIN ANLAMINI, AÇIKÇA GÖRÜLMÜŞ OLMALI Kİ 
YAŞAMIN ANLAMI SADECE NE UĞRUNA OLURSA OLSUN VARLIĞINI DEVAM ETTİREBİLMEKTE.

Korona Günlerinde Felsefe
Ercan Yıldırım

   
   

   
 p

er
sp

ek
ti

f

Koronavirüsün küre-
sel salgın düzenine 

dönüşmesiyle felsef î, 
siyasî hatta ontolojik 
değişimler uç vermeye 
başladı. Kabul etmek 
gerekir ki insanlar 
bulundukları hâlden ne 
derece memnuniyetsiz 
olurlarsa olsunlar kendi 
kendilerini değiştiremi-
yorlar. Bilinçli ve iradî 
eleştirel tutumlar takın-
sa bile bireyler, toplum 
düzeni onu dönüştü-
recek eyleme geçme 
cesaretini gösteremiyor. 
Felaketler, salgınlar, 
savaşlar, çatışmalar 
insanların yaşanılan 
hayatı sorgulamalarına, 
kendileriyle yüzleşme-
lerine fırsat sunuyor. 

İnsanlar yeryüzü-
nün her döneminde 
kapitalizmden şikâ-
yet eder, ifsat edici, 
adaletsiz, zalim bu 
sistemin batmasını, 
yok olmasını ister fakat 
her kriz sistemi daha 
çok semirtir.  Muha-
lif olmak günümüz 
kapitalizminde en çok 
sistemin merkezine 
yarıyor. Çünkü alterna-
tif üretmekten ziyade 

merkezden pay almayı dü-
şünen hemen her kesimden 
toplum dünya sistemini daha 
çok berkitiyor. Dolayısıyla 
eleştirmekten, yakınmaktan, 
yazıklanmaktan siyasi ve 
iktisadi bir alternatif zuhur 
etmiyor. Bu neoliberalizmin 
iyi kötü insanların konfor-
larını artırmasında, görece 
tüketim imkânlarıyla kendi 
varlıklarını gösterebilme-
sinden kaynaklanıyor. Zaten 
süreç içinde 1997 yılından bu 
tarafa yürürlükteki neolibe-
ral dünya sistemi tartışılıyor, 
eşitsizlikleri artırmasından 
dolayı rahatsızlıklar artıyor. 
Korona Şili'den Hong Kong'a 
kadar giden protestoların 
ortasına geldiği için ister 
istemez alternatif bir model 
arayışını artırmıştı. 

Küresel Dayanışmadan 
Komünizme Geçmek...

Bu süreçte hem korona 
hem dünya sisteminin gidişa-
tı, insanlığın durumu, felsefi 
ve toplumsal yönelimlerle 
ilgili ilk yazılardan birini Zi-
zek yazdı. Zizek virüsün Çin'i 
aşarak dünyaya yayılması, 
küreselleşmesi nedeniyle 
tüm insanlığın etkilenmesini 
göz önüne alarak "küresel 

dayanışma" çağrısını bir 
bakıma yeni tip komünizm 
için dillendirdi. Dayanışma 
kavramına ek, ulus devletleri, 
milletleri aşan bir birliktelik 
tüm kavgaları, kinleri, eko-
nomik çıkarları, sınır çatış-
malarını yok sayarak yapılı-
yordu Zizek tarafından. Bir 
bakıma "güçlü olanın ayakta 
kalacağı" anlayışının dayanış-
mayla silinebileceği ihtimali 
beraberinde kapitalizmin 
sonunu getirecek "alternatif 
toplum fikri virüsü"nü hare-
kete geçirebilirdi. 

Zizek korona üzerinden 
yalnız salgınla ilgili tıbbi çı-
karımlar yapmaktan çok kü-
resel kapitalizmle hesaplaş-
mayı ön plana çıkardığı için 
küresel tehdidi iki anlamıyla 
hem virüsü hem kapitalizmi 
içerecek biçimde kullanır. 
Virüs küresel tehdit içerdiği 
için küresel dayanışmayı 
gerektiriyorsa kapitalizm de 
yine aynı total tehlikeyi ba-
rındırıyor. Butler'in üzerinde 
durduğu gibi zengin fakir 
ayrımı gözetmeyen bu salgın 
yeni kurumları, anlayışları da 
gerektirir elbette. 

Zizek'in önerisi küresel 
bir sağlık sistemi kurmak... 
Yuval Noah Hariri bunun 
için bilginin de küreselleşti-
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rilmesini salık verir. Merkez 
kapitalist ülkelerde sağlık 
sistemleri çöktüğü, zaten geri 
kalmış toplumlarda böyle 
bir altyapı bulunmadığı için 
küresel dayanışma siyasi bir 
kurum hâline dönüştürülme-
li... Agamben'in, devletlerin 
uyguladığı istisna hâline 
getirdiği eleştiriye de kendi 
mantığı içinde karşı çıkan 
Zizek, orman kanunları uy-
gulamak yerine kapitalizme 
alternatif geliştirmeyi teklif 
eder. Tabi tüm ülkelerdeki 
"evinizde kalın" çağrısı da 
gerçeklere uyuşmaz çünkü 
dünyada başını sokabilecek 
evi olmayan milyonlarca 
insan bulunur. 

Zizek'in tepkisi Agam-
ben kadar Alain Badiou'nun 
"evde kalmaktan başka çare 
yok" pasifizmine... Her ne 
kadar Badiou evsizler için 
"otellere el konabileceği" 
önerisini getirse de Zi-
zek tüm piyasa kurallarını 
ihlal etmekten, üstte sağlık 
hizmetlerini yürüten etkin 
devletten, altta yerel sefer-
berlikten söz eder. 

Zizek umut ilkesini 
işletir bu süreçte... İnsanların 
felaket, savaş, afet, salgın 
gibi durumlarda zuhur eden 
"yaşadıkları toplumun temel 
niteliklerini yeniden gözden 
geçirme" eylemini harekete 
geçirmelerini beklerken biraz 
acilcidir... Öncelikle hayatta 
kalma akabinde de ortaya ya-
yılan sahte haber, komplo ve 
ırkçılıkların sona erdirilmesi 
önemserken komünizmi 
örgütlemeyi de tasarlar. Peki, 
Zizek'in zihnindeki nasıl 
bir komünizm? Klasik 1980 
öncesinin sınıf çatışması ve 
proleter öncülüğüne dayalı 
katı doktriner komünizmini 

bekleyenler yanılır; biraz 
da zamanın ruhuna uygun 
tarzda bilim ve topluma gü-
venen, dayanışmacı, Trump 
gibi popülistleri yok eden 
türden, liberal kapitalizmi 
ortadan kaldıracak bir yöne-
limden söz eder Zizek... 

Ulus Devletlerin Gücü 
ve İstisna Hâli

Zizek'in tartışması kadar 
Agamben'in ulus devletlere 
yönelttiği fırsattan istifade 
"istisna hâli"ni sonuna kadar 
kullanarak Foucault'nun 
hassasiyetlerini ve felsefesini 
işletir tarzda kapatma, göze-
tim, özgürlükleri kısıtlama, 
yasaklama eleştirileri de 
dikkat çekti. 

Felsefeci arkadaşı Jean 
Luc Nancy, Agamben'e bir 
anılarını hatırlatarak ce-
vap verirken hükûmetin 
zaten doğal biçimde cellat 
olduğunu ve bu aşamada 
devletlere kızmamak gerek-
tiğini belirtmesi tartışmanın 
boyutunu naif bir tecrübeye 
dayandırdı. Byung Chul 
Han bu aşamada virüsün 
yayılmasıyla devlet otoritesi, 
kamu meşruiyeti ve toplum 
dinamikleri üzerinde durarak 
mevzuyu geniş boyuta taşır. 
Avrupa'da, virüsün kaynağı 
Çin'den daha fazla vakanın 
çıkmasını devlet felsefesine, 
Konfüçyüs inancına bağlar 
Han. Asya ülkeleri dinleri 
itibariyle otoriteye, devle-
te itaatkâr olduklarından 
dijital gözetimden yasaklara, 
kontrol mekanizmalarına 
aşinadır. Bu açıdan Çin 
yıkılmayacağı gibi Avrupa'da 
da dayanışma komünizm 
getirmeyecektir. 

Belki Esposito'nun yoru-

mu mutlak ve teorik manada 
istisna hâlinden kontrol 
düzenine kadar yorumda 
bulunmaktansa daha gerçek-
çidir; İtalya ve elbette diğer 
Avrupa ülkeleri kapatılmayı, 
karantinaya girmeyi normal-
leştirir alternatifi İngiltere 
olduğu için! Bu evrede devlet 
mefhumu üzerine de ciddi 
eğilimler ortaya çıktı. 

Macron'un sınırları ka-
patmayacağını açıklamasına 
karşın sonradan askerleri 
sokaklara çıkarması libe-
ral özgürlüğün ve radikal 
demokrasinin bu tür hayati 
mevzularda çok da geçer-
li olmadığı üzerinde çok 
duruldu. Fransız entelektüeli 
Badiou bu dönemde devletçi 
refleksleri "normal" görür, 
savaşlardaki gibi... Altay 
Ünaltay'ın küresel güçlerin 
ve örgütlerin çökmesine 
karşın ulus devletlerin et-
kinliği sayesinde yayılmanın 
durduğu vurgusu öncelikle 
pratik hedeflerin, anında 
kitleleri kontrol edebilme 
gücünün önemini ortaya 
koyar. Bu da ister istemez 
ulus devlet mekanizmasının 
mükemmel olmasa bile şu 
an alternatifsizliğini kanıt-
ladığını gösterir hele Çağlar 
Keyder'in küreselleşmenin 
bir merkez ihtiva etmemesi 
yüzünden en azından siyasal 
manada zayıfladığını belirt-
mesi de süreci izah eder. 

Ali Akay küreselleşme, 
ulus devletin bariz öne 
çıkışını biraz da Deleuze'cu 
kavramlarla izah ederek 
onun göçebelik yaklaşımının 
fiili manada iyice zora girdi-
ğine açıklık getirir; denetim 
toplumuna gitmek kendilik 
endişesinin yükseldiği dö-
nemlerde normalleşir çünkü. 
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Belki burada üstünde durma-
mız, hassasiyet geliştirmemiz 
hatta korkmamız gereken 
Esposito'nun dikkatini çeken 
tıbbın politikleşip kendi-
sine ait olmayan konulara 
dalması... 

Doğanın İntikamı ve 
Bilim Dini

Esposito'yu daha da ileri 
taşır Agamben... Korona 
sürecindeki tartışma alan-
larından ikinci ciddi hususu 
gündeme getirerek. Bilim 
kendi batıl inancını mutlak-
laştırmaya, Kilise'nin bile 
üzerinde hurafeler üretmeye 
başlamış insanlar da korku-
larından buna teslim olmuş 
durumda. Agamben ayrıca 
ruh ve beden ayrımı ekse-
nindeki Kartezyen felsefenin 
sorgulanması gerektiğini de 
cesurca dile getirir. Duygu ile 
biyolojiyi ayırmanın cezasını 
çektiklerini belki daha da 
çekeceklerini çarpıcı örnek-
lerle açıklar. 

İtalyan toplumundan 
ziyade tüm Avrupa'nın ve in-
sanlığın sokağa çıkma yasağı-
nı nasıl gönüllü kabullendiği-
ni daha da kötüsü ölülerinin 
"yalnız yakılması"na nasıl 
böyle rıza gösterdiklerini 
anlayamaz Agamben... Asıl 
tehdidi cenazelerin yalnız ya-
kılmasında değil yakınlarının 
buna razı olmasında görür. 
Bu iyiden iyiye insan doğa-
sının ya açığa çıktığını ya 
da yön değiştirdiğini anlatır 
aslında... Burada Zizek'in de 
üzerinde durduğu bir soruyu 
da gündeme getirir; ânında 
vazgeçtiğimiz toplumsal ha-
yatın meşruiyeti nedir veya 
nerededir... 

Zizek korona esnasında 

beliren ilkin inkâr sonrasında 
öfke, pazarlık, depresyon ve 
nihayet kabullenme evreleri-
nin pek çok konuya uyar-
lanabileceğini belirtirken 
artık psikolojiden felsefeye 
kayan bir zihniyet değişi-
minin altını çizer. Bir kere 
artık dünyanın tümündeki 
aydınların, milletlerin, inanç 
ve ideoloji temsilcilerinin 
müşterek kanaati koronayla 
doğanın bizden, modernizm-
den, teknolojiden intikam 
aldığı... David Harvey kültür, 
ekonomi, siyaset ve gündelik 
hayattan ayrışan bir doğanın 
imkânsızlığını belirtir bu aşa-
mada. Kapitalizmin koruyu-
cu sağlık hizmetlerinden çok 
tedavi edici sağlık hizmet-
lerine yönelerek kar üstüne 
kar yaptığını anlatarak... Bu 
da ister istemez doğanın kat-
ledilmesi, DNA'ların bozul-
ması, genlerin ve bağışıklık 
sistemlerinin kimyasallarla 
bozulmasının bir sonucu. Va-
him süreç insan ontolojisinin 
değişim geçirdiğini gösterir. 

Alain de Botton'un değin-
diği gibi bir yandan tabiatı 
emrimize amade görür, bir 
yandan bilim ve teknolojiyle 
onu alt ettiğimizi biraz da 
güç vurgusuyla dile getirir-
ken "acıma" hissiyle üstünlük 
algımızı pekiştiririz. Kuşku-
suz Botton haklı; gastrono-
miden terapilere kadar pek 
çok "yeni rutin"i iptal etmek 
zorunda kaldık; yemeğin 
sosunu üste değil tabağın 
yanına koyan aşçı için orta-
lığı birbirine katarken evde 
ekmek yapma normalliğini 
övmeye başlıyoruz. 

Teknoloji, bilim, doğanın 
intikamı her zaman kötü 
sonuçlar verir mi... Botton 
en azından Heidegger'in vur-

gusundaki insanın öleceğini 
bilen varlık olmasına paralel 
artık kişinin hangi sebeple 
mesela kanser nedeniyle 
öleceğini, aşağı yukarı za-
manını kestirerek günlerini 
geçirmesinin insan doğasına 
tesirini ele alır. İnsan şehir 
hayatına alışmanın ötesinde 
varlığını katmışsa varoluş 
doğrultusunu belirlemiştir 
aynı zamanda. 

Karantinadaki sessizlik 
kent insanının ütopyasıydı 
âdeta, huzurlu, sessiz, kimse-
siz bir şehir dışı özlemi. Emel 
Uzun'un şehrin uğultusu 
vurgusu pek çok tikel sesin 
zannedildiği gibi sempati 
yaratmadığını gösterdi. So-
kaktaki tek tük geçen araba 
seslerinden evlerde kapalı 
kalan çocukların haykırışları 
şehir uğultusunun çekilme-
siyle daha çok ama ruhumu-
zu zedeleyerek duyulmaya 
başladı... 

Bazen insan doğasına 
içkin olanı ararız. Korona 
vesilesiyle insanın hakikaten 
bir evren olduğunu tecrübe 
ettik. İnsanın hayatta kala-
bilmek için yapmayacağı yok 
bunu anladık. Hâlâ arayan 
var mı bilmiyoruz hayatın 
anlamını, açıkça görülmüş 
olmalı ki yaşamın anlamı sa-
dece ne uğruna olursa olsun 
varlığını devam ettirebilmek-
te.

H
at

: S
ey

it
 A

h
m

et
 D

ep
el

er
Te

zh
ip

: R
ü

ve
yd

a 
Şe

n
er



MAYIS 2020 369

Geleneksel Türk gölge oyunu ustası Suat Veral, yeni tip 
koronavirüs salgınının gölgesinde geçen Ramazan ayında 
gösterilerini, sosyal medya ortamında seyirciyle buluştur-
du. Her akşam sergiledikleri gösterilerini, Türkiye'nin ilk 
kadın Karagöz sanatçısı yeğeni Merve İlken ile hazırlayan 
Veral, bu geleneksel sanatı yaşatmaya devam ediyor.

Karagöz ve Hacİvat 
Ramazan'da evlerdeydİ

03 MAYIS

Ömer Döngeloğlu 
VEFAT etti

04 MAYIS

Oyuncu Sükan
Kahraman 
VEFAT ETTİ

05 MAYIS

Yönetmen 
Özer Kızıltan
vefat ettİ

ALBARAKA HAT KOLEKSİYONU 
INSTAGRAM'DA

Albaraka Türk, 5. Uluslararası Hat Yarışması Sergisi'ni Ins-
tagram'a taşıdı. "Dua" temasıyla hazırlanan 5. Uluslararası 
Albaraka Hat Yarışması Sergisi, özgün içeriğiyle ilk kez 
sosyal medyada sanatseverlerle buluştu.

Kurumun kültür sanat etkinlikleri kapsamında 2005'ten 
bu yana düzenlediği ve en son 5'incisi gerçekleşen Ulusla-
rarası Albaraka Hat Yarışması'nda dereceye giren eserler 
tezhiplenerek Albaraka Hat Koleksiyonu'ndaki yerini aldı.

07 MAYIS

İlahiyatçı-Yazar Ömer 
Döngeloğlu, Koronavirüs 
(Kovid-19) nedeniyle tedavi 
gördüğü hastanede vefat 
etti. İslâm tarihi ve Siyer-i 
Nebi üzerine araştırmaları 
ile tanınan Döngeloğlu, aynı 
zamanda Ramazan ayların-
da televizyon programları 
hazırlayıp sunmuştu.

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Şehir Tiyatroları 
sanatçısı, tiyatro ve sinema 
oyuncusu Sükan Kahraman 
yaşamını yitirdi.

Kanser tedavisi gören 
yönetmen Özer Kızıltan, 57 
yaşında hayatını kaybetti. 
Eğitimi sırasında Lütfi 
Akad, Duygu Sağıroğlu, İl-
han Arakon, Sami Şekeroğlu 
gibi ustalardan teorik ve 
pratik dersler alan Kızıltan, 
daha çok 2005'te çektiği ilk 
uzun metraj sinema filmi 
Takva ile adını duyurmuştu.

04 MAYIS
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05 MAYIS

Ünlü İsİmlerden 
Anadolu masalları Anadolu'nun binlerce yıllık 

birikimini, bilgeliğini yansı-
tan masallar, sanat dünya-
sının ve televizyon ekranla-
rının deneyimli isimlerinin 
anlatımıyla, Millî Eğitim 
Bakanlığı'nın Youtube kana-
lında ve TRT EBA ekranla-
rında çocuklarla buluşmaya 
başladı. Öğretmen Yetiş-
tirme ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü ve UNESCO 
Türkiye Komisyonu iş bir-
liğinde yürütülen Anadolu 
Masalları Projesi kapsamın-
da, çocukların evde kaldığı 
dönemde kaliteli vakit 
geçirmeleri için yeni bir ça-
lışma hayata geçirildi. Altan 
Erkekli, Aşkın Nur Yengi, 
Ayşe Şule Bilgiç, Burak 
Sergen, Cem Öğretir, Eda 
Özülkü, Emre Altuğ, Esra 
Erol, Işın Karaca, Kerem 
Alışık, Kıraç, Metin Özülkü, 
Müge Anlı, Nazlı Çelik, Seda 
Öğretir, Ceyda Düvenci, 
Tamer Karadağlı, Zahide 
Yetiş, Zara, Zuhal Topal, Ece 
Üner, Hülya Koçyiğit, Buket 
Aydın, Pınar Altuğ, Sertap 
Erener ve Halit Ergenç ata 
mirası masalları çocuklar 
için anlattı. Millî Eğitim Ba-
kanı Ziya Selçuk, masalların 
çocukların ruhsal gelişimi 
üzerindeki etkisine dikkati 
çekti.
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Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Edebiyatı İsimler Söz-
lüğü'nü çevrim içi erişime açtı. Proje temelli çalışmada, 
14 binden fazla madde ve 62 bin eserden oluşan yaklaşık 
5 milyon kelimelik bir veri tabanı oluşturuldu. 27 ciltlik 
ansiklopediye eşdeğer sözlük, http://teis.yesevi.edu.tr ad-
resinde yeni arayüz, güçlü ve hızlı arama algoritmaları ile 
kullanıma sunuldu.

ERİŞİME AÇILDI 07 MAYIS

Ferhan Şensoy'dan devraldığı İsmail Hakkı Dümbüllü'nün 
kavuğunu bu yıl devredeceğini açıklayan Rasim Öztekin 
"Online olmayacak, törenle teslim edeceğim" dedi.
Geçtiğimiz günlerde sağlık problemleri nedeniyle Ferhan 
Şensoy'dan devraldığı İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğu-
nu devredeceğini açıklayan Rasim Öztekin duruma açıklık 
getirdi: "Online tören istemiyorum, geleneklerimize uygun 
olarak sahnede teslim edeceğim."

"Kavuğu online teslİm etmek 
İstemİyorum"

Patara Yılı 
Hedİyesİ

07 MAYIS

Patara Antik Kenti'nde kazı 
ekibi, antik tiyatroda yap-
tıkları düzenleme çalışması 
sırasında bir tarihî yazıt 
ortaya çıkardı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 
yer alan ve milattan önce 
1. yüzyılın ortalarında 23 
kentten oluşan Likya Birli-
ği'nin başkenti olarak bili-
nen Patara, "medeniyetlerin 
beşiği" olarak kabul ediliyor. 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 2020'yi 
"Patara Yılı" ilan etmişti.

Kiralık Aşk ve Poyraz Karayel 
başta olmak üzere birçok 
dizi ve filmin müziklerine 
imza atan Alpay Göltekin 
yaşamını yitirdi.

07 MAYIS

11 MAYIS

ALPAY GÖKTEKİN
vefat ettİ
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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, kuruluşunun 
150'nci yıl dönümü dolayısıyla bazı dersleri çevrim içi erişi-
me açtı.

"Darülfünun Dersleri" başlığı altında YouTube'da yayın-
lanan canlı derslerin 3'üncüsüne Prof. Dr. Teoman Duralı 
konuk oldu.

Moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Felsefe Bö-
lümü'nden Prof. Dr. Cengiz Çakmak'ın üstlendiği derse 
katılan felsefeci, akademisyen ve yazar Duralı; felsefenin 
evrensel olduğunu ancak yerel ve millî olandan beslendiği-
ni söyleyerek "Günümüzde böyle değil artık. Yere batasıca 
küreselleşme, bütün renkleri yok etmeye yönelmiştir. Çok 
yakın bir geçmişe kadar Rus, Alman ve Osmanlı-Türk dü-
şünce hayatı vardı. İspanyol ve İtalyan felsefesi birbirinden 
farklı olaylardı. İçinden çıktığı kültürden nemalanmıştı. 
Zaten filozof, bir çeşit radara benzer. Çevresindeki değer-
leri toplayıp sistemleştirir ve bunu tekrar toplumuna geri 
verir." dedi.

"Küreselleşme, bütün renklerİ 
yok etmeye yönelmİştİr"
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Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye 
verilen Sait Faik Hikâye Armağanı'nın sahibi yazar Ethem 
Baran oldu. Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür 
Yayınları iş birliğiyle 66. kez düzenlenen ödüle Baran, 
Döngel Dünya başlıklı kitabıyla değer görüldü. Seçici kurul 
başkanlığını Doğan Hızlan'ın üstlendiği jüri tarafından 
ödülün gerekçesi ise şöyle açıklandı: "Sait Faik'in özellikle 
son yıllarında ağırlık verdiği doğanın şiirsel bir söylemle 
inşasına ilişkin biçemini, özgün bir dile getirişle yeniden 
ürettiği gerekçesiyle Ethem Baran'ın, Döngel Dünya adlı 
eserine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile TÜRSAK Vakfı iş birliğin-
de gerçekleştirilen TÜRSAK 
Geleceğin Sineması Yarış-
ması'nda kazanan 10 proje 
belirlendi.

Türkiye Sinema ve Au-
diovisuel Kültür Vakfından 
yapılan yazılı açıklamaya 
göre yarışma, benzer kısa 
film yarışmalarından farklı 
olarak gençler tarafından 
nitelikli filmler üretilmesine 
destek olmak hedefiyle se-
naryo aşamasından üretim 
aşamasına kadar seçmeler, 
eğitimler ve maddi des-
teklerle gerçekleştiriliyor. 
TÜRSAK Geleceğin Sine-
ması Yarışması 17'nci kez 
gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ileri 
bir tarihe ertelenen İstanbul Film festivali, Cannes, Venedik 
ve Berlin film festivallerinden seçtiği 15 filmin Türkiye 
prömiyerlerini 15-29 Mayıs tarihleri arasında internetten 
gerçekleştirdi.

Saİt Faİk Hİkâye Armağanı 
Döngel Dünya 'ya

11 MAYIS

11 MAYIS

Geleceğİn Sİneması 
İçİn 10 Teklİf

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ
İNTERNETTEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

14 MAYIS
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14 MAYIS

TÜRK İslâm BİLİM 
KÜLTÜR MİRASI
çevrİM İÇİ ERİŞİME AÇILDI
Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA), 2014 yılından beri 
yürüttüğü Türk İslâm Bilim 
Kültür Mirası (TİBKM) 
Projesi kapsamında bugüne 
kadar yayımladığı 29 eseri 
çevrim içi erişime açtı. TÜ-
BA'dan yapılan yazılı açıkla-
maya göre, Kovid-19 salgını 
sürecinde, Bilim ve Düşün ile 
Ders Kitapları serisinin yanı 
sıra Yaşam Öyküleri dizisi ve 
raporlarını da açık kaynak 
olarak yayımlayan Akademi, 
TİBKM Projesi eserlerini de 
www.tuba.gov.tr adresinden 
dijital ortamda kamuoyuyla 
buluşturdu. TÜBA'nın 
"toplumda bilimsel yaklaşım 
ve düşüncenin yayılmasını 
sağlamak, bilimin öneminin 
ülke kamuoyunca takdir ve 
kabulünü sağlamak, gençle-
ri bilim ve araştırma alanına 
yönlendirmek" hedefiyle 
başlattığı, Cumhurbaşkan-
lığı himayesinde yürütülen 
TİBKM Projesi kapsamında, 
dilbilimden astronomiye, 
tıptan ekonomiye birçok 
alanda 29 eser yayımlandı.
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SANAL MÜZELER, ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN İMKÂNLARINI DA KULLANARAK SERGİLENEN ESER-
LERİ (ÇEVRİM İÇİ ZİYARET İÇİN) DAHA GERÇEKÇİ VE DAHA ÇEKİCİ HÂLE GETİRMEYE ÇALIŞMAK-
TADIR. KÜLTÜR VE SANAT İNSANI; SANAL DA OLSA DAHA AZ ZAHMETLE, DAHA AZ MALİYETLE, 
ULAŞIM VE ZAHMET SORUNU YAŞAMADAN TÜM BU SANAT, KÜLTÜR VE EĞLENCE ORTAMLARINA 
KENDİNİ TAŞIYABİLMEKTEDİR. BU MEKÂNLAR; AYNI ZAMANDA REEL GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISINI 
SANAL ZEMİNLERDE BEŞ ON KAT ARTIRMIŞTIR. GOOGLE ARTS&CULTURE GİBİ DİJİTAL PLATFORM-
LAR, SANAL DA OLSA KÜLTÜR VE SANATIN ÇOK SAYIDA İNSANA ULAŞMASINI SAĞLAMAKTADIR.

Kültür ve Sanatın 
Dijitalleşmesi
Ahmet Dağ

   
   

   
 y

or
u

m

Dünya insanlarının 
yarısından fazlasının 

evlerine kapandığı Kovid-19 
salgını sürecinde tüm alış-
kanlıkların ve ilişki ağının 
değiştiği ve belki kalıcı 
olarak değiştirecek bir süreç 
yaşandı. Yalnızca siyaset, 
ekonomi, sağlık ve eğitim 
gibi alanlar değil giyim, 
beslenme, iletişim biçimleri 
ve insanlar arası ilişkiler gibi 
gelenek, görenek ve âdet-
ler de salgından etkilendi. 
Doğrudan insan sağlığına ve 
hayatına etkide ve tehditte 
bulunan salgının en çok etki-
lediği olgulardan biri kültür 
olmuştur. 

Kültür, yapısı itibariyle 
maddi gelişmeyle birlikte 
biçimlenirken kendisi de 
maddi çevreyi değişime 
zorlayan olgusal bir durum-
dur. Enformasyonun ve kitle 
iletişim araçlarının mübalağa 
edilmesiyle de insanlığın 
üzerinde daha büyük etki 
gösteren salgın, kültürün 
hem keyfiyetini hem de 
kemiyetini dönüştürücü bir 
etkiye sahip oldu.

Zemin ve İçerik 
Değişimi 

Kovid-19, gerçeklikten 
sanallığa yani tabir uygun 
ise analog dünyadan dijital 
dünyaya geçişi tetikleyen bir 
etken oldu. Gerçekliği sona 
erdiren simülasyon düzeni-
nin meydana gelmesindeki 
en büyük etkeni medya 
olarak gören J. Baudrillard, 
(yaklaşık 50 yıl önce) be-
lirsizlik içeren dünyanın 
dokunsal iletişim kültürüne 
doğru evrildiğini ve hiper-
gerçeklik çağın başladığını, 
dünyanın bir tiyatroya dön-
düğünü bildirmişti. Kullan-
dığı teknolojisi vasıtasıyla 
dünyayı estetize eden medya, 
müstehceni estetikleştirip 
kültürleştirmiş, müzelik hâle 
getirmiş, her şeyi görünür-
lüğe ve gösterge sanayisi-
ne dönüştürmüştür. Tüm 
kültürlerin, moda altında suç 
ortaklığı yaparak birer simü-
lakra dönüşmekte olduğunu 
dile getiren Baudrillard'a 
göre güncel kültürü "Gerçek-
lik diye bir şey var mıdır?" 
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ve "Gerçek bir dünyada mı 
yaşıyoruz?" soruları özetler.

Salgın, hâlihazırda ger-
çekliği terk edip sanallaşma 
sürecine giren insanları daha 
da sanal ve dijital sürecin içe-
risine dâhil etmiş durumda. 
Çevrim içi eğitim, çevrim içi 
spor, çevrim içi ticari sektör, 
çevrim içi alışveriş, çevrim 
içi bilimsel, siyasi ve ticari 
vs. görüşmeler, çevrim içi 
selamlaşmalar ve bayramlaş-
malar vs. insanların bir araya 
gelmeden dijital ve sanal 
platformlar üzerinden varlık 
göstermesine şahitlik edildi. 
Dijital uzantılar simülasyon 
düzenin ve alanın genişleme-
sine hizmet ederken insanlar 
âdeta bu süreci kanıksadılar. 
Dünya ve insanlar, öncekin-
den çok farklı olarak yeni bir 
tasavvur şeklinde ortaya çık-
tı. Özellikle "sosyal mesafe" 
ve "izolasyon" kavramı âdeta 
dünyayı "insansızlaştırma-
nın" aracı kavramları hâline 
geldi. Toplumsal yapılar (aile, 
eğitim, çalışma grupları vs.), 
faaliyetler ve örgütler ko-
numlarını yeniden tasarlama 
gereği duydular. Neredeyse 
tüm mesajların, görünüm-
lerin ve toplantıların dijital 
zeminde olması, insanların 
duygu durumlarını ve faali-
yetlerini farklılaştırdı.

Salgın süreci, mevcut 
düzeni Baudrillard'ın  elli yıl 
önce bahsettiği kültürün hi-
pergerçek olduğunu gösteren 
simülasyon düzeni hâline 
getirdi. Bu sürecin mekânı 
ise insanların ve şeylerin 
gerçeklik olarak değil gö-
rünüm olarak var olabildiği 
dijital alanlar oldu. Kültürün 
sadece zemini değil anlamı 
da değişme durumunda kala-
cak gibi görünüyor. Kültürel 

faaliyetlerin hem zemininin 
hem de içeriğinin değiştiği-
nin göstergesi, salgın süre-
cinde kültür ve sanat alanla-
rının dijital ortamda varlık 
göstermeleridir; müzelerin, 
galerilerin, sergilerin ve üni-
versiteler başta olmak üzere 
kurum kütüphanelerinin 
çevrim içi ziyarete açılması, 
konser topluluklarının (T.C. 
Devlet Tiyatroları, Devlet 
Opera ve Balesi, Berlin Flar-
moni Orkestrası, Bavarian 
Devlet Operası, Viyana Dev-
let Operası) sanal konserleri, 
müzelerin (Vatikan ve British 
müzeleri vs.) ve gezi alanları-
nın (Çin Seddi, Central Park, 
hayvanat bahçeleri ve doğa 
turları) çevrim içi ziyaretle-
ri...

Sanattan Trans-Este-
tiğe

Özellikle sanal müze-
ler, artırılmış gerçekliğin 
imkânlarını da kullanarak 
sergilenen eserleri (çevrim 
içi ziyaret için) daha gerçekçi 
ve daha çekici hâle getirmeye 
çalışmaktadır. Kültür ve sa-
nat insanı; sanal da olsa daha 
az zahmetle, daha az mali-
yetle, ulaşım ve zahmet soru-
nu yaşamadan tüm bu sanat, 
kültür ve eğlence ortamları-
na kendini taşıyabilmektedir. 
Bu mekânlar; aynı zamanda 
reel günlük ziyaretçi sayısını 
sanal zeminlerde beş-on kat 
artırmıştır. Google Arts&-
Culture gibi dijital platform-
lar, sanal da olsa kültür ve 
sanatın çok sayıda insana 
ulaşmasını sağlamaktadır.

Sanatın yerini trans-este-
tiğe bıraktığı süreçte Holly- 
wood ve sinema salonları ye-
rini Netflix'e bırakırken sanat 

Yalnızca kültür ve 
sanatın yön ve içerik 
değiştirmesi değil aynı 
zamanda failinin de 
değişmesi söz konusu. 
Yapay zekâ tarafından 
yazılan romanlar, şiirler, 
resimler ve müzikler sa-
natın ne'liğini daha da 
tartıştıracak tecrübe-
lerdir. Sanatçının yerini 
algoritmaların aldığı 
süreçte Fransız sanat 
kolektifi Obvious'un 
yapay zekâ sanat eseri, 
432 bin 500 dolar değe-
rindedir.
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yerini hem saçmalığa hem de 
dijitalleşmeye bırakmaktadır. 
20. yüzyılın başlarında sanat, 
M. Duchamp'ın alelade bir 
fabrikasyon "pisuvar"ı imza-
layıp sergilemesiyle dönüşüm 
yaşadı. 21. yüzyılın başların-
da ise İtalyan sanatçı Leo-
nardo da Vinci'nin hemşerisi 
sanatçı Maurizio Cattelan'ın 
"duvara bantlanmış Muz" 
sanat eseri (!), sanatın ne'li-
ğini bir daha tartışmaya açtı. 
Dijital ve sanal süreçte her 
şeyin olduğu gibi sanatın da 
simülasyona dönüştürülmesi 
söz konusu. Bu süreçte sanat 
güç ve değerini kaybederken 
her yerde sahteye, taklide, 
simülasyona, çevrim içi ilgiye 
mazhar olmaya, simülasyo-
na ve açık artırmaya maruz 
kalan tehlikeli bir ticarileşme 
durumunu da yaşamaktadır. 
Medya ve dijital teknoloji; 
kütür ve sanatı asıl varlığın-
dan ve hislerinden kopararak 
salt gösterge sanayisine dö-
nüştürmüş, sanat ve kültürü 
yapaylaştırmıştır. Eserin de 
failinin de algılayıcısının da 
âdeta fiilen yaratıcı olduğu, 
Baudrillard'ın ifadesiyle 
"trans-estetik simülasyon 
düzende" salgın, sanat ve 
kültürün daha da hiper-ger-
çeklik sürecine taşınmasına 
katkıda bulunmuştur.

Yalnızca kültür ve sanatın 
yön ve içerik değiştirmesi 
değil aynı zamanda failinin 
de değişmesi söz konu-
su. Yapay zekâ tarafından 
yazılan romanlar, şiirler, 
resimler ve müzikler sanatın 
ne'liğini daha da tartıştıra-
cak tecrübelerdir. Sanatçı-
nın yerini algoritmaların 
aldığı süreçte Fransız sanat 
kolektifi Obvious'un yapay 
zekâ sanat eseri, 432 bin 500 

dolar değerindedir. Ayrıca 
klasik-modern-postmodern 
resim anlayışlarının çok 
ötesinde insandan trans/
post hümanist sürece geçilen 
bir zamanda sanat; bilim 
ve teknoloji bağlamında-
ki inter-disiplinleri içeren 
resim, heykel, multi-medya, 
dijital ve sanal gerçeklik 
sümülasyonları ve robotik 
uygulama sanatları içermek-
tedir.  Yeni bir sanat akımı 
olarak transhümanist sanat, 
kültür ve sanat anlayışımızın 
daha farklılaşacağını göste-
ren bir durum ve gelmekte 
olan tekno-sanat sürecinin 
göstergesidir.



378 ZKS KÜLTÜR SANAT YILLIĞI

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından hazırlanan "2019 
Türkiye Kitap Pazarı Raporu" yayınlandı. Birlikten yapılan 
açıklamada, raporda yer alan rakamların, bağımsız yayıncı-
lığın çeşitlilikteki başarısını ortaya koyduğu ve Türkiye'de 
yayıncılığın yeni yayınlanan 68 bin 554 kitap çeşidiyle, 
Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) verilerine göre dünya 
sıralamasında 6. sıradaki yerini koruduğu belirtildi. Rapora 
göre 2019'da 423 milyon 602 bin 825 kitap üretilerek satışa 
sunulurken 2019 perakende kitap pazarının büyüklüğü 
yüzde 27,09 artışla 8 milyar 852 milyon TL oldu.

Dombra şarkısı ile ünlenen Kazakistanlı sanatçı Arslanbek 
Sultanbekov, Yunus Emre'nin Yalan Dünya adlı eserini yo-
rumladı. Türk dünyasının önde gelen sanatçılarından Sul-
tanbekov, aynı başlıkla hazırladığı 12 parçalık albümde yer 
alan parçayı, 200'den fazla dijital mecrada müzikseverlerin 
beğenisine sundu.

Doğan Hızlan başkanlığında toplanan Asuman Kafaoğlu 
Büke, Filiz Aygündüz, İhsan Yılmaz, Sibel Oral ve geçen 
yılın kazananı yazar Gaye Boralıoğlu'ndan oluşan seçici ku-
rul, 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü yaptığı online toplantı-
da Irmak Zileli'yi, Son Bakış adlı eseriyle ödüle değer gördü.

Jüri ödül gerekçesinde; 'kültürel farklılıkları ve sınıf 
çatışmalarını iki kadın karakterin farklı kimlik ve kişilikleri 
üzerinden akıcı bir dille aktarabilen' Irmak Zileli'nin Son 
Bakış adlı romanını "edebî yetkinliği ve anlatı biçimi bakı-
mından" oy çokluğuyla ödüle değer gördüğünü açıkladı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği, 2010 yılından bu 
yana her yıl, Türkan Say-
lan'ın ölüm yıl dönümünde, 
adını ve anlayışını yaşatmak 
için bilim ve sanat ödülleri 
veriyor. Türkan Saylan 10. 
Sanat ve Bilim Ödülleri'nin 
sahipleri belli oldu. Bu kap-
samda Sanat Ödülü Sıcacık 
Bir Ev isimli öykü kitabıyla 
Özgür Çırak'a, Bilim Ödülü 
ise Dr. Seçil Vural'a verildi.

15 MAYIS

Duygu Asena Roman 
Ödülü Son Bakış'a

16 MAYIS

2019 Türkİye Kİtap Pazarı Raporu 
17 MAYIS

TÜRKAN SAYLAN 
ÖDÜLLERİ

16 MAYIS

arslanbek sultanbekov'dan 
"yalan dünya" yorumu
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Kırkpınar Marşı'nın yanı 
sıra bir çok marşa imza atan 
ve bu nedenle "Marş fabri-
katörü" diye anılan emekli 
müzik öğretmeni ve yazar 
Beyazıt Sansı vefat etti.
Kansere yenik düşen San-
sı'nın cenazesi, Karaağaç 
Eski Camisi'nde kılınan 
namazın ardından, Karaa-
ğaç Mezarlığı'nda toprağa 
verildi.

Rezan Has Müzesi'nin üçüncü kez hazırladığı "Kayıp Dil-
lerin Fısıldadıkları" başlıklı sergi, yeni tip koronavirüs ted-
birleri kapsamında çevrim içi şeklinde açıldı. İlki 2010'da 
ikincisi ise 2014 yılında düzenlenen sergi, Müzeler Haftası 
kapsamında ilk kez çevrim içi olarak sanatseverlerin beğe-
nisine sunuldu.

17 MAYIS

BEYAZIT SANSI
vefat ettİ

18 MAYIS

KAYIP DİLLERİN
FISILDADIKLARI

Titiz ve verimli çalışma-
larıyla kültür hayatımıza 
katkıda bulunan Yurdanur 
Salman, 83 yaşında ara-
mızdan ayrıldı. Yurdanur 
Salman, edebiyat, edebiyat 
teorileri ve psikanaliz gibi 
pek çok alanda yaptığı 
çevirilerle J. Berger, S. 
Sontag, E.A. Poe, E. Fromm, 
G. Steiner’in de eserlerinin 
yer aldığı otuzdan fazla 
kitabı Türkçeye kazandırdı. 
İstanbul, Boğaziçi ve 
Atatürk üniversitelerinde 
çeviri ve İngilizce dersleri 
verdi. Kuram dergisini 
çıkardı, Yeni Dergi, Adam 
Öykü, Yazko Çeviri derg-
ilerinde çeviri ve yazıları 
yayımlandı.

16 MAYIS

Yurdanur Salman 
Yaşamını Yitirdi
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KİTAPÇILARIN KAPALI OLDUĞU BİR DÖNEMDE YENİ KİTAPLARIN HAK ETTİĞİ İLGİYİ GÖREMEYE-
CEĞİNİ DÜŞÜNEN YAYINEVLERİNİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ YAYIN TAKVİMLERİNİ GÖZDEN GEÇİ-
REREK SALGIN SONRASI NORMALLEŞME DÖNEMİNİ BEKLEMEYİ TERCİH ETTİ. SALGIN SONRASI 
NORMALLEŞMENİN BAŞLADIĞI İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ GÜNLERDE GEREK YENİ ÇIKAN KİTAP 
DUYURULARI GEREKSE SATIN ALINAN BANDROL SAYISI VERİSİ YAYINCILIĞIN HIZLA TOPARLANA-
CAĞI VE 2020'NİN İYİ GEÇECEĞİNİN HABERCİSİ. 

Bir Yılın Yayıncılık Gündemi
Mehmet Akif Memmi
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2020 Haziran'ından geriye 
dönüp bir seneye yayın-

cılık açısından baktığımızda 
birçok ilginç gelişme göze 
çarpıyor. Bu dönemin hemen 
başında yayıncılar ciddi bir 
kâğıt tedarik problemi yaşa-
mıştı. Özellikle Çin'in attığı 
adımlar sonucu küresel çapta 
dalgalanan kâğıt arz proble-
mine Türkiye'ye yönelik dış 
kaynaklı ekonomik saldırılar 
eklenince kitap basımına 
dair ciddi endişeler ortaya 
çıktı. Kısa süre içerisinde 
bu sıkıntıyı aşan yayınevle-
ri 2019'u başarıyla kapattı. 
Kısaca hatırlatmak gerekirse 
2019 yılında kitaplar için 424 
milyon bandrol alındı. (Bu 
sayı 2018'de 411 milyondu.)

Salgın, Yayıncılık ve 
İdealler

Kâğıt tedarikiyle ilgili 
sıkıntılara rağmen 2019 
sonunda ortaya çıkan güzel 
tabloyla 2020'ye umutla giren 
yayıncılar küresel ve yerel 
düzeyde bütün sektörleri et-
kileyen koronavirüs salgınıy-
la karşı karşıya kaldılar. Virüs 
salgınının insandan insana 
kolaylıkla geçmesi yayıncıları 

birçok tedbir almaya zorladı. 
Diğer bazı sektörlerde oldu-
ğu gibi yayıncılar da evden 
çalışma usulünü benimsedi. 
Sevk, depo ve satışla ilgili 
görevliler dışındakiler için bu 
büyük bir problem değildi. 
Ancak insanların birbirine 
temas edebileceği kitapçı-
ların uzun bir süre kapalı 
kalması gerekti. 

İnsanların önemli bir 
bölümü vakitlerini evde ge-
çirmek zorunda kalsa da bu 
vakitleri kitap okumak için 
değerlendirmek kolay değil-
di. Yine de kitap satışı yapan 
web sitelerine gösterilen ilgi 
arttı. Bununla beraber bu 
yoğunluğa kargoların salgın 
şartlarında cevap vermesi 
kolay olmadı ve siparişlerin 
hem tedariki hem de ki-
tapların okurlara ulaşması 
tarafında gecikmeler yaşandı. 
Kitapçıların kapalı olduğu 
bir dönemde yeni kitapların 
hak ettiği ilgiyi göremeyece-
ğini düşünen yayınevlerinin 
önemli bir bölümü yayın 
takvimlerini gözden geçire-
rek salgın sonrası normal-
leşme dönemini beklemeyi 
tercih etti. Bu noktada salgın 
sonrası normalleşmenin 
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başladığı içinde bulun-
duğumuz günlerde gerek 
yeni çıkan kitap duyuruları 
gerekse satın alınan bandrol 
sayısı verisi yayıncılığın hızla 
toparlanacağı ve 2020'nin iyi 
geçeceğinin habercisi. 

2020'nin ilk beş ayında 
alınan bandrol sayısının 2018 
ve 2019 yıllarından daha 
yüksek olmasının ardında 
birkaç dinamikten bahset-
mek mümkün. Öncelikle 
Türkiye 2013'ten beri birçok 
badireyi atlattı. Dışarıdan 
ekonomiyi hedef alan saldı-
rılar, PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın 
terör saldırıları ve şiddet 
eylemleri gibi hususlar kar-
şısında Türkiye'deki hemen 
her sektör belirli bir daya-
nıklılık kazandı. Öte yandan 
Cumhurbaşkanlığı sistemine 
geçilmesiyle birlikte siyasi 
istikrarın sağlanması da 
ekonomideki güven ortamı-
nın devam edeceğine dair 
beklentileri yükseltti. 

Bunun yanında sadece 
kâr amacı gütmeyen yayı-
nevlerinin varlığı da Türk 
yayıncılık sektörünü ayakta 
tutan unsurlar arasında yer 
alıyor. Her ne kadar 1990'lar-
dan itibaren büyük holding 
ve bankalar yayıncılık sek-
törüne girse de hâlâ birçok 
yayıncı için kitap basmak kâr 
etmenin ötesinde hedefler 
barındıran bir iş. Bazen bir 
fikri iki kapak arasında sun-
mak ya da daha fazla kişiye 
ulaştırmak para kazanmak-
tan daha önemi olabiliyor. 
Bu ideallerin önüne geçebi-
lecek ya da engelleyebilecek 
gerçekten çok az şey var. Bu 
noktada salgın sürecinde 
yayıncıların e-kitap alanına 
ağırlık vermesi okurlara ulaş-
mak için "sağlıklı" bir yöntem 

olabilirdi. Ancak ne okurlar 
ne de yayıncılar e-kitap ko-
nusunda çok istekli değiller. 
Bu dönemde bir diğer okura 
ulaşma yöntemi sesli kitap-
ların ise yeterli olmamakla 
birlikte e-kitaba göre daha 
fazla ilgi gördüğünü söyle-
mek mümkün. 

Fuarlar, Buluşmalar ve 
Yayıncılık Çalışmaları

Son yıllarda yayıncılığın 
dönemsel değil sürekli bir 
meşguliyeti hâline gelen ki-
tap fuarları koronavirüs sal-
gını sürecinde rafa kalkmış 
oldu. Bu noktada büyükşe-
hirlerdeki ve ilçelerdeki kitap 
fuarlarının yanında Ramazan 
aylarında artık bir gelenek 
haline gelen Sultanahmet Ki-
tap Fuarı bu sene yapılamadı. 
Tabii bu Türkiye'ye özgü bir 
durum değildi. Londra ve 
Bologna başta olmak üzere 
dünyanın en önemli kitap 
fuarları da bu süreçte iptal 
edildi. Zaten sık sık tartışılan 
fuarların "yeni normal"de 
nasıl yapılacağı ya da neye 
dönüşeceği de önemli. 

Hem salgının ortaya çıkışı 
ve ekonomideki belirsizlik 
hem de farklı ülkelerden 
birçok yayıncının buluştuğu 
büyük kitap fuarlarının ya-
pılamaması diller arasındaki 
telif alışverişine zarar verdi. 
Ancak bu noktada Türkiye 
Basım Yayın Meslek Birli-
ği tarafından bu yıl beşincisi 
gerçekleştirilen Uluslararası 
İstanbul Yayımcılık Profesyo-
nel Buluşmaları (5th Istanbul 
Fellowship) pandemi öncesi 
uluslararası yayıncıların 
buluştuğu bu büyüklükte 
belki de son etkinlik oldu. Bu 
etkinlikte 63 ülkeden 265 ya-

yıncı bir araya geldi. Türkçe 
ve Türk yayıncıların küresel 
anlamda tanıtımı gerçekleşti.

Türkiye'de maalesef 
yayıncılıkla ilgili yapılan ça-
lışma sayısı yeterli değil. Bu 
bağlamda yıl içerisinde yapı-
lan "Türkiye Okuma Kültürü 
Araştırması 2019" da alanla 
ilgili önemli bulgular içe-
ren bir çalışmaydı. Mezkûr 
çalışmada okurların kitap 
fuarlarını pek takip etmediği, 
ciddi şekilde sosyal medyayı 
kullandıkları ve çok fazla ya-
yınevi aidiyeti hissetmedik-
leri sonucuna ulaşılmış. Bu 
tür araştırmaların sayısının 
artması yayıncılığın da yö-
nünü tayin etmesi açısından 
kıymetli olacaktır.

Sene içerisinde yayıncı ve 
okurları etkileyen bir diğer 
gelişme Ankara'da Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi'nde 
açılan Millet Kütüphanesi'y-
di. Yıllarca gıptayla ziyaret 
edilen yurt dışındaki büyük 
kütüphanelerin gelişmiş bir 
örneğine nihayet Türkiye de 
kavuştu. 4 milyondan fazla 
eserin bulunduğu kütüphane 
mimari açıdan da oldukça 
etkileyici. Okurlar, Millet 
Kütüphanesi'nin bir benzeri-
nin İstanbul Rami'de açılma-
sını merakla bekliyor.
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Ocak 2011 tarihinde Gazali sayısı ile yayın hayatına başlayan 
TYB Akademi dergisinin 29. sayısı "21. Yüzyılda Türkçe" 
konulu dosyayla yayımlandı. Dergide dil meselemiz, dil ilişki-
leri bağlamında çağdaş Türk romanlarındaki Batı kökenli 
kelimeler, İstiklal Marşı'nın dili, eser, kelime ve sözlükler 
üzerine incelemeler geniş yer tutuyor. Yazar, akademisyen ve 
dilcilerle Türkçenin geçmişini, bugününü ve geleceğini enine 
boyuna ele alan dergide ayrıca Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. 
Ziya Selçuk ile yapılan bir mülakat yer alıyor.

Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü tara-
fından düzenlenen "Türk 
Seyyahı Evliya Çelebi" konu-
lu panelde akademisyenler 
Evliya Çelebi'yi anlattı.
"İnsanlar ve Coğrafyalar 
Arasında: Bir Dünya Sey-
yahı Evliya Çelebi" başlıklı 
çevrim içi panelde ünlü 
seyyahın hayatı, Türkçe ve 
Türk kültürüne etkisi, Batı 
dünyasındaki görünümü ve 
haritacılığı ele alındı. Prof. 
Dr. Donna Landry, Prof. 
Dr. Gerald Maclean, Prof. 
Dr. Musa Duman, Prof. Dr. 
Hayati Develi ve Prof. Dr. 
Zekeriya Kurşun'un konuş-
macı olarak yer aldığı panel, 
üniversitenin YouTube say-
fasında canlı yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" pro-
jesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, Ramazan 
ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin birbirinden 
değerli tarihî noktalarına taşıyarak devam ettirdi. Kubat, 
Mazhar Alanson, Serkan Çağrı gibi pek çok önemli sanatçı-
nın katıldığı konserlere ilgi yoğundu.

21. YÜZYILDA TÜRKÇE

19 MAYIS

EVDE BAYRAM KONSERLERİ

AKADEMİSYENLER 
EVLİYA ÇELEBİ'Yİ 
ANLATTI

19 MAYIS
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22 MAYIS

İKSV'DEN "MÜZİSYEN 
DESTEK FONU"

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) tarafından düzenle-
nen İstanbul Müzik Festiva-
li, gösteri sponsorlarından 
biri olan STONELINE'ın 
desteğiyle yeni bir destek 
fonunu hayata geçirdi. İK-
SV'den yapılan açıklamaya 
göre, "Müzisyen Destek 
Fonu" projesi, herhangi 
bir kamu kurumunda veya 
özel orkestrada kadrolu 
olarak çalışmayan ve yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle serbest 
çalışmalarına ara vermek 
zorunda kalan profesyo-
nel müzisyenlere, dijital 
platformlarda performans 
imkânı sağlayarak destek 
olmayı amaçlıyor.

Veda Haccı Hutbeleri sergisi küresel pandemi nedeniyle di-
jital olarak sunuldu. Her yıl Ramazan ayını geleneksel sanat 
sergileriyle karşılayan Yıldız Holding, bu yıl Türkiye Millî 
Kültür Vakfı'nın hat koleksiyonunun seçkin örneklerinden 
biri olan "Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri" sergisini 
dijital ortamda ziyarete açtı.

Pera Müzesi'nin sergileri dijital platforma taşındı. Pek 
çok ünlü sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturan 
Pera Müzesi, sergilerinden önemli bir seçkiyi, YouTube 
kanalında sanatseverlerin beğenisine sundu. Yayınlananlar 
arasında Frida Kahlo-Diego Rivera, Fernando Botero, Andy 
Warhol, Rembrandt, Goya ve Giorgio de Chirico sergileri 
yer aldı. Farklı dönemlerden ve coğrafyalardan ikonik 
isimleri bir araya getiren videolarda, sanatçıların yaşamı 
ve eserleriyle ilgili temel bilgilerin yanı sıra üretimlerine 
etki eden toplumsal olaylar ve çalışma yöntemleri gibi az 
bilinen detaylara da yer verildi.

22 MAYIS

PERA MÜZESİ
DİJİTALDE

VEDA HACCI HUTBELERİ
SERGİSİ





Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Saban-
cı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi geçmiş sergilerinden 
zengin içerikli seçkilerini dijital kanallarında paylaşmaya 
devam etti. Müze, 20 Eylül 2008 - 1 Şubat 2009'da Ak-
bank'ın desteğiyle gerçekleştirilen "İstanbul'da Bir Sürrea-
list: Salvador Dali" sergisini çevrim içi olarak sanatsever-
lerle buluşturdu. DigitalSSM arşiv kaynaklarıyla hazırlanan 
ve SSM web sitesi ve sosyal medya hesaplarından erişile-
bilen çevrim içi sergide, Salvador Dali'nin benzersiz sanat 
anlayışıyla oluşturduğu eserlerinin yanı sıra, el yazmaları, 
fotoğraflar ve çeşitli dokümanlar yer aldı.

21 MAYIS

EVDE
BİR
SÜRREALİST

Sanat Dünyamız 176. sayısında "Sesli İşler" dosyasıyla ses 
sanatına odaklandı.  Dosya çerçevesinde Cevdet Erek'in 
hazırladığı çizim derginin kapağında yer aldı. Dergide sesi 
sanatının merkezine koyan sanatçılar ve sanat tarihinde 
sesin kullanımı kapsamlı bir şekilde irdeleniyor. Bu sayının  
"İz" bölümünde pandemi sürecinin sanata etkilerine dair 
meselelere temas ediliyor.  Dergi sayfalarında ayrıca sağlık 
çalışanlarına teşekkürü içeren portreler bulunuyor.

DİNLEMEK DUYMAK
VE GÖRMEK ÜZERİNE

MAYIS 2020 385
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Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müz-
esi (SSM) Resim Koleksiyonu'nda bulunan, 
Osman Hamdi Bey'e ait 6 tablonun bilim-
sel araştırma ve konservasyon çalışma-
larının süreçleri ve bulguları Google Arts 
& Culture platformuna taşındı. Bank of 
America Merrill Lynch'in uluslararası 
"Sanatı Koruma Projesi" kapsamında 
2016'da başlatılan "Osman Hamdi Bey 
Tablolarının Bilimsel Analizleri ve Kon-
servasyonu" çalışması, böylece uluslarar-
ası düzeyde erişime açılmış oldu.

Denizli'nin Çardak ilçesinde Anadolu 
Selçukluları döneminde yapılan 790 yıllık 
Çardak Han'da restorasyon çalışmaları 
tamamlandı. Denizli-Afyonkarahisar 
karayolundaki Saray Mahallesi'nde bulunan 
Çardak Han, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
başlatılan restorasyon çalışmalarıyla yenid-
en ayağa kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığın-
ca İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü 
dolayısıyla organize edilen "İstanbul'un 
Fethi Özel Konseri"nde sanatçılar Esat Ka-
baklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri 
seslendirdikleri marş, türkü ve şiirlerle fetih 
coşkusu yaşattı. İstanbul'un fethinin 567. 
yıl dönümü kapsamında birçok etkinliğe ev 
sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı, fethin ruhuna yaraşır bir konser 
düzenledi.

28 MAYIS

OSMAN HAMDİ BEY
GOOGLE ARTS'TA

29 MAYIS

FETİH ÖZEL 
KONSERİ

29 MAYIS

ÇARDAK HAN RESTORASYONU
TAMAMLANDI
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Gülcülük ve 
Gül Mahsûlâtı

Gülcülük: Gül ve Mahsûlâtı 
Zeytinburnu Kültür Ya-
yınları arasından çıktı. Bir 
karşılaştırmalı çeviriyazı ve 
tıpkıbasım çalışması olan 
eserin matbaa harfli ve şa-
pirograf baskıları karşılaştı-
rılarak yayın hazırlanmıştır. 
Agop Zakaryan'ın Gül ve 
Mahsûlâtı adıyla 1897/98'de 
basılan kitabı Gülcülük 
adıyla ve ders kitabı olarak 
da Halkalı Ziraat Mekteb-i 
Âlîsi Talebe İktisad Şirketi 
adlı öğrenci kooperatifi 
marifetiyle İstanbul'da 
çoğaltılmıştır. Şapirograf 
baskıda Ömer Şevket im-
zalı bir ek bölüm de vardır. 
Ömer Şevket ayrıca kitabın 
hattatıdır. Matbu nüshada 
bulunmayan gül resimlerini 
şapirograf baskı için çizen 
ise Mehmet Ekrem'dir.

Gül hakkında özet bir 
"Malûmât-ı Tarihiyye" 
bölümüyle başlayan kitap, 
on sınıf olmak üzere gül 
çeşitlerini  (sade yapraklı 
gül, yırtıcı gül, bazulu gül, 
darçın gülü, pul yapraklı 
gül ve yüz yapraklı gül 
[sad-berg], tüylü gül, pas 
gülleri, Hind gülleri, yaz-kış 
gülü/yediveren) ele alan 
bölümüyle sürüyor. Gül çe-
şitlerinin altıncısı olan yüz 
yapraklı gül (sad-berk gülü) 
ise diğer çeşitlere nazaran 
daha genişçe (melezler, 
ortası göbekli-ortası çukur 
güller, Şam gülü, Firenk 
gülü, mayıs gülü, misk gülü) 
işleniyor. Yaz-kış gülü / 
yediveren gülleri ise kırmızı 
gül, sakız veya okka gülü ve 
zîbâ gülü olmak üzere üç alt 
başlıkta anlatılıyor. Gülün 
yetişeceği iklim, mevki, 
toprak; güllerin çoğaltılması 

ve timarı; gül fidanlarının 
düşmanları (hastalıklar ve 
haşerat), çiçeklerin top-
lanması; damıtma yani gül 
yağı ve suyunun elde edilişi; 
ticarî kıymeti, Kızanlık gül 
fidanlarının yetiştirilmesi 
ve ticareti gibi konular da 
kitapta yer alıyor.

Müellif Zakaryan, biyog-
rafisi meçhul değerlerimiz-
dendir. Bu kayıp biyografi, 
eserin başında Prof. Dr. Ali 
Birinci'nin kaleme aldığı 
yazıyla aydınlığa kavuştu-
rulmuştur.

Klasik anlamda bir "ten-
kitli neşir" sayılamasa da 
matbu ve şapirograf baskı-
ları arasında karşılaştırmalı 
bir çalışma olan bu basım, 
eserin Osmanlı dönemin-
deki iki baskısından sonra 
Cumhuriyet döneminde 
gerçekleştirilmiş 3'üncü 
baskısı hüviyetindedir. 
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Agop Zakaryan
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gop Zakaryan

Gülcülük: Gül ve Mahsûlâtı adlı bu çalışma bir karşılaştırmalı 
çeviriyazı ve tıpkıbasım çalışmasıdır. Agop Zakaryan’ın (1860?-1908) 
kitabı 1897/98’de basılmış ve ayrıca Halkalı Ziraat Mektebinde ders 
kitabı olarak okutulmak üzere şapirograf baskıyla da çoğaltılmıştır 
(1912-1913). 

Gül hakkında özet bir “Malûmât-ı Tarihiyye” bölümüyle başlayan 
kitap, on sınıf olmak üzere gül çeşitlerini  (sade yapraklı gül, yırtıcı 
gül, bazulu gül, darçın gülü, pul yapraklı gül ve yüz yapraklı gül [sad-
berg], tüylü gül, pas gülleri, Hind gülleri, yaz-kış gülü / yediveren) 
ele alan bölümüyle sürüyor. Gül çeşitlerinin altıncısı olan yüz 
yapraklı gül (sad-berk gülü) ise diğer çeşitlere nazaran daha genişçe 
(melezler, ortası göbekli-ortası çukur güller, Şam gülü, Firenk gülü, 
mayıs gülü, misk gülü) işleniyor. Yaz-kış gülü / yediveren gülleri ise 
kırmızı gül, sakız veya okka gülü ve zîbâ gülü olmak üzere üç alt 
başlıkta anlatılıyor. Gülün yetişeceği iklim, mevki, toprak; güllerin 
çoğaltılması ve timarı; gül fidanlarının düşmanları (hastalıklar ve 
haşerat), çiçeklerin toplanması; damıtma yani gül yağı ve suyunun 
elde edilişi; ticarî kıymeti, Kızanlık gül fidanlarının yetiştirilmesi ve 
ticareti gibi konular da kitapta yer alıyor.

Müellif Zakaryan, biyografisi meçhul değerlerimizdendir. Bu kayıp 
biyografi, eserin başında Prof. Dr. Ali Birinci’nin kaleme aldığı 
yazıyla aydınlığa kavuşturulmuştur. Belirtmeliyiz ki eser ve müellifi 
Ali Birinci’nin çabalarıyla günışığına çıkmış bulunuyor. 

Klasik anlamda bir “tenkitli neşir” sayılamasa da matbu ve şapirograf 
baskıları arasında karşılaştırmalı bir çalışma olan bu basım, eserin 
Osmanlı dönemindeki iki baskısından sonra Cumhuriyet döneminde 
gerçekleştirilmiş üçüncü baskısı olmaktadır. İlk basımından bu 
yana 125 yıl geçmiş bulunuyor. Dolayısıyla geçmiş birikimi dikkat 
nazarlarınıza sunmuş ve bu alanda yeni çalışmaları teşvik etmiş olma 
umudundan dolayı mutluyuz.

Gülcülük Gül ve Mahsûlâtı
Agop Zakaryan
Zeytinburnu Belediyesi  
Kültür Yayınları
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Londra Filarmoni 
Orkestrasında görev yapan, devlet sanatçısı, viyola virtüözü 
Ruşen Güneş, Londra'da 80 yaşında vefat etti. Dünyanın 
pek çok yerinde konserler veren, Londra Filarmoni ile BBC 
Senfoni orkestralarında viyola grup şefliği yapan Güneş, 
Türk bestecilerin dünyaya tanıtılmasına öncülük eden 
sanatçıların başında geliyordu.

Akademisyen, yazar, şair 
ve felsefeci Oruç Aruoba, 72 
yaşında vefat etti.

David Hume, Friedrich 
Nietzsche, Ludwig Witt-
genstein, Rainer Maria Rilke 
ve Paul Celan gibi yazarlar-
dan çeviriler yapan Auroba, 
felsefe ve kültür konulu 
yazılarını, Oluşum, Arayış, 
Mor Köpük, Defter, Varlık, 
Gösteri dergileri ile Milliyet 
ve Cumhuriyet gazetelerinde 
yayımladı.

31 MAYIS

ORUÇ ARUOBA
ARAMIZDAN AYRILDI

30 MAYIS

RUŞEN GÜNEŞ
VEFAT ETTİ
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FELSEFİ DENEMELERİN, HAİKULARIN, ŞİİRLERİN VE ÇEVİRİLERİN SARMALINDA BİR HAYATA VEDA 
EDERKEN GERİDE KALANIN NE OLDUĞU HAKKINDA DÜŞÜNDÜRDÜ ORUÇ ARUOBA: BUNUN BİR 
CEVABI ELBETTE ONUN KELİMELERİ VE ANLAMLARI.

Ötekilerin Belleklerinde:
Oruç Aruoba
M. Fatih Kutan
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Bazı yazarlar vefat 
ettiğinde onun bu 

dünyadan çekildiği-
ni düşünmemiz zor 
oluyor. Bazısı zaten 
tam anlamıyla bura-
da değildi, bazısının 
burada kalması ise 
bedeniyle ilgili değil: 
İki durumda da söz 
konusu olan burada 
olmaktan daha fazlası. 
Bir isim verme çabası-
nın, bir anlamlandırma 
uğraşının sonucu bu. 
Elimizdeki eşyaya bir 
başka isim veren, onun 
anlamını kendi sözlüğü 
kapsamında değiştiren 
yazarlar, bu dünyadan 
olmamak hissi ile bura-
da olmanın bedenden 
ibaret olmadığı hissi 
arasında dolaştırıyor 
okuru. O kavşaktan 
ayrılmıyor okur da: 
Bağlaçlara, tümcelere, 
yürümelere açılacak o 
mekânda beklemeye 
devam ediyor. Bir hazi-
ran günü Oruç Aruoba 
böyle vefat etti.

Böyle vefat etti: Me-
tinleriyle ve burayı an-
lamlandırma çabasıyla. 
Yani bize iç dökümle-
rini, zaaflarını, takın-
tılarını, yalnızlığını, 

sessizliğini gösterme çabası 
olmadan anlamlandırmanın 
asıl çaba olduğunu göstere-
rek. Aruoba'nın denemelerin-
de görülen şey, bir anlamın 
çevresinde durmaya yönelik 
ısrardır. Bir tıkırtının sonun-
da ortaya çıkardığı bütünlük, 
o bütünlük oluşurken sebat 
edilen ısrar. Bir sonucun 
değil, yolda olmanın getir-
diği anlama doğru gitmenin 
ısrarı. Yöne dönüşen şeyin, 
yolu dönüştürenin bizzat 
anlamlandırma çabasındaki 
ısrar olduğunu bilmek: İç 
ferahlatıcı olmasa da bir adım 
daha atabileceğinden emin 
olmanı sağlıyor.

Türkçe felsefe yapma-
nın hem akademide hem 
akademi dışında mümkün 
olduğunu da göstermişti. 
1948'de Karamürsel'de doğan 
Oruç Aruoba, TED Ankara 
Koleji'ni bitirdikten sonra 
Hacettepe Üniversitesi Psi-
koloji Bölümü'nden mezun 
oldu. Yüksek lisansını yine 
psikoloji bölümünde tamam-
ladıktan sonra, Hacettepe 
Üniversitesi'nde öğretim 
üyesi olarak çalışırken felsefe 
bölümünde doktorasını ta-
mamladı. 1973 ile 1983 yılları 
arasında Hacettepe Üniversi-
tesi, Tübingen Üniversitesi ve 
Victoria-Wellington Üniver-

sitesi'nde görev yapmasının 
ardından akademiden ayrıldı 
ve İstanbul'da yayıncılık 
alanında çalışmaya başladı. 
Yazı ve çeviri işleriyle uğraştı, 
Milliyet ve Hürriyet'te çalıştı. 
O günlerinden bir günü, ve-
fatı üzerine yazılan en güzel 
yazıda, Sevin Okyay anla-
tıyor: "Milliyet'in o malum 
4'üncü katına ilk geldiğim-
de, sınanma gününde, sen 
yoktun, Enis'le Ömer vardı. 
Enis (Batur), Türkçe bilen 
birini bulduğuna sevinmişti. 
Ömer (Madra) ise, sanki ne 
idüğü belirsiz bu katılıma 
daha ihtiyatla yaklaşma 
yanlısıydı. Sonra sen geldin, 
muhtemelen ekoseli yün bir 
gömlekle ve belki bir hırkayla 
ve mutlaka çantanla... Rahat-
latan tebessümünle, sakin, 
çoğunlukla sessiz. Arkadaş 
meclisi tartışmalarında sesin 
çıkardı ama." Felsefi dene-
melerin, haikuların, şiirlerin 
ve çevirilerin sarmalında bir 
hayata veda ederken, geride 
kalanın ne olduğu hakkında 
düşündürdü Aruoba: Bu-
nun bir cevabı elbette onun 
kelimeleri ve anlamları. Ama 
daha net bir cevabı vardı 
ve bu cümle geride kalanın 
nereye yöneleceğini de işaret 
ediyor: "Kalabildiğimiz tek 
yer, ötekilerin bellekleridir."
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ACABA ÖNÜMÜZDEKİ OYALANMA, EĞLENME VE HATTA DİLERSEK ÖĞRENME ARAÇLARINA OLAN 
BORCUMUZU, ONLARI KARALAYARAK MI YOKSA DOĞRU, DENGELİ, DÜZENLİ, İTİDALLİ KULLANA-
RAK MI DEĞERLENDİRECEĞİZ ZAMANI? HEM DE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMALARLA TORUNLARIMIZI 
SELAMLAMA İMKÂNIMIZ VARKEN. İNSAN, NASIL DA BİRBİRİNE BENZİYOR BÜTÜN TARİHLERDE; 
ARAÇLAR HANGİ İŞİ GÖRÜRSE GÖRSÜN, AMAÇLARDIR İNSANI İNSAN EDEN. ÇÜNKÜ BÜTÜN YA-
RATIKLAR BİR AMACA ARAÇ OLURKEN YALNIZCA İNSAN, BİZZAT KENDİSİNDE AMAÇ TAŞIYANDIR 
DA ONDAN.

Veba'yı Yeniden Okurken
Metin Önal Mengüşoğlu
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2020 yılının başında karar 
vermiştim. İlk gençlik 

yıllarımda okuyup, bugün 
hâlâ üzerimde etkisini sür-
düren, hatıralarım arasında 
ciddi bir yere sahip olan 
edebî metinlere yeniden göz 
atacak, iki okuma arasında-
ki mukayeseden bir sonuç 
almaya çalışacaktım. Hiç 
zorlanmadan bir liste yaptım. 
Rus ve Fransız romancılar ön 
sıradaydı. Albert Camus ise 
neredeyse tüm külliyatıyla 
okuduklarım arasındaydı. 
Seçtiğim eserleri arasında 
Veba ise en ön sıradaydı. 

Mart ayı itibariyle gün-
demimize giren Kovid-19 vi-
rüsü, 65'i çoktan geçmiş bu-
lunan yaşımdan ötürü beni 
evime hapsedince, Albert 
Camus'nün tespiti derhal 
gündemime girdi. Roman-
daki vebanın mahpuslarını 
daha iyi anlamaya başladım. 
Hürriyet gazetesindeki köşe-
sinde Doğan Hızlan, kendi-
sine postalanan Camus'ye ait 
bir mektubu yayımladı. Veba 
münasebetiyle romancımızın 
yazdıkları hayli günceldi. Ya-

şadığı yüzyılın tanrıtanımaz 
hekimlerine hitaben diyor 
ki özetle: Bulaşıcı hastalığı 
yenmenin bir şartı evvela 
korkuyu yenmektir. Çünkü 
korku kanı tetikliyor, ruhun 
acar olmasını engelliyor. 
Oysa sizin ölüm düşünce-
siyle bile barışık olmadığınız 
ortada. Bir felsefeniz olmalı; 
kendilerini düzensizlik ve 
dengesizliğe bırakarak itidali 
terk edenlerin, o korkunç 
gazaba uğramaları aşırılıkları 
sebebiyledir. Veba aşırılığın 
sonucudur. 

      
Umumi Felaket

Albert Camus'nün aşırılık 
vurgusu, bana Başkaldıran 
İnsan kitabındaki bir başka 
yaklaşımını hatırlattı. Diyor-
du ki "Geleceğin tarihçisi 
bugünün insanı hakkında 
diyecek ki: Sevişti ve gazete 
okudu." Beşerî aşırılık ve 
azgınlıkların, yeryüzün-
deki hayatı nasıl çekilmez 
hâle getireceğini, Kur'an-ı 
Kerim'den sıklıkla okuruz. 
Albert Camus hakkında hep 



MAYIS 2020 391

hayıflanmışımdır; Cezayir'de 
doğmuş bu Fransız, etrafın-
daki Müslümanlara değil de 
Kur'an'a bakabilseydi belki 
daha isabetli sonuçları yaka-
layabilirdi. Yukarıdaki tespiti 
böyle düşünmemizi sağlıyor.

Onun, Paris'te, aynı tarih-
lerde, vesikalı kadın sayıları-
nın, ötekileri geçtiği yönün-
deki tespitinde, ayrıca gazete 
okuma vurgusu, günümüzü 
aydınlatmaya da yarayacaktır 
düşüncesindeyim. Sonuçta 
gazete, insanlığın iletişim/
haberleşme araçları arasın-
da telgraf, telefonla beraber 
ilkleri yaşatmıştır. Ardından 
ulaşım ve haberleşmeyi daha 
da hızlandıran gelişmeler, 
yeni zamanların veba ve 
koronalarını yerel olmaktan 
çıkartıp evrensel hâle getir-
miştir. Kendi şehirlerinizi, 
ülkenizi temize çıkartsanız 
bile öteki ülkelerde hastalık 
sıfıra inmedikçe sizler de 
güvende değilsiniz. 

Amerika'da yaşayan Türk 
hekim Mehmet Öz, bir ko-
nuşmasında, bulaşıcılığının 
önlenmesindeki en önemli 
tedbirin, Türkler gibi elleri 
yıkamak olduğunu söyle-
yerek abdest alan insanın 
yaptığını kopyalamıştı. 
Ancak ülkesine ve kendisine 
nasıl yabancılaşmıştı ki bu 
çeşit el yıkamanın, abdest ile 
alakasını çoktan unutmuştu. 
Viyana'daki büyük bir sarayı 
gezerken, muazzam yapı içe-
risinde tuvalet bulunmadığı-
nı öğrenmiştim. Meğer saray 
erkânı bu iş için lazımlık 
kullanıyormuş. Yataklarının 
altındaki lazımlıklar doldu-
ğunda, hizmetçiler götürüp 
bahçeye döküyorlarmış. 
Kovid-19 ile beraber, Avru-
pa'dan bir haber daha geldi: 

Batılılar klozetlerine musluk 
takmaya başlamışlar diye. 

Türkiye, virüsle Bilim 
Kurulu'nun çalışmaları üze-
rinden başarılı bir mücadele 
vermekteydi. Kurulun üye-
lerinden bir hocamız, "Evde 
Kal" çağrılarına ilaveten, 
insanların Veba romanını 
okumalarını tavsiye etmiş ve 
beni müthiş sevindirmişti. 
Veba romanı esasen satır 
aralarında, hastalığın asıl 
sebebini, insanların kirlilikle-
riyle beraber, tedavi edici-
lerin ise yukarıdaki ifadele-
rinden anlaşıldığı kadarıyla 
tutarsızlıkları, korkuları ve 
aşırılıklarıyla açıklıyordu. 
Bugün biyolojik laboratuvar-
larda insan klonlamayı bile 
düşünmeye başlayan, üstelik 
bunu öteki insanlara karşı 
savaş silahına dönüştürme 
maksadına matuf projenin 
parçası haline getiren aşırı-
lıkların habercisiydi sanki 
roman. 

Veba'da vakıayı felaket 
şeklinde niteleyen Dr. Ber-
nard Rieux'dan bir alıntıyla 
pekiştirelim: "Felaket umumi 
bir hâldir, yalnız tepenize 
birdenbire inince ona kolay-
lıkla inanamazsınız.  Felaket 
insanın ölçüsüne sığmaz, 
derler ki felaket gerçek ol-
mayan bir şeydir, gelip geçici 
bir rüyadır. Ama felaket her 
zaman gelip geçmez, insanlar 
gelip geçer, hele korunma 
tedbirlerini almamış olduk-
ları için önce hümanistler... 
Şehrimizin insanları başka-
larından daha çok suçlu de-
ğillerdi, sadece alçakgönüllü 
olmayı ihmal etmişlerdi, o 
kadar; her şeyin kendileri 
için mümkün, felaketlerin ise 
imkânsız olduğunu düşü-
nüyorlardı. İşler çevirmeye 

devam ediyorlar, yolculukla-
ra hazırlanıyorlardı, kendile-
rine has fikirler besliyorlardı. 
Geleceği, gidiş gelişleri, tar-
tışmaları yok eden bir Veba 
salgınını nereden akıllarına 
getirebilirlerdi? Kendilerini 
hür sanıyorlardı, hâlbuki 
felaketler var oldukça kimse 
hür değildir."

Amaçlardır İnsanı 
İnsan Kılan

İnsanlık tarihi boyunca 
sanatın ve edebiyatın, yeri 
geldiğinde fen ve teknoloji-
den daha çok işe yaradığını 
gösteren örnekler çoktur. 
Veba'nın yazıldığı tarihler-
de, insanların bir yerden bir 
yere seyahatlerini sağlaya-
cak, bugünkü gibi gelişmiş 
ulaşım araçları yoktu. Ayrıca 
karantina yüzünden bir bel-
dede/şehirde mahpus kalmış 
olanların, birileriyle haber-
leşmeleri ise ancak çok ama 
çok kıt imkânlar dâhilinde, 
sadece telgraf dediğimiz 
araçla mümkündü. 

Mors alfabesi kullanılarak 
gerçekleştirilmeye çalışılan 
bu araç ise şehirde hapsol-
muş bir gazeteci tarafından 
bile zor ele geçmekteydi. 
Gazeteci, bir görevle geldiği 
Cezayir'in Oran şehrinde, 
karantinadan ötürü ülkesi-
ne dönemeyince ülkesiyle 
haberleşebilmesi çoğu kere 
mümkün olmuyordu. Oysa 
şimdi biz (65'lik ve üzeri 
yaştakiler) acaba önümüz-
deki oyalanma, eğlenme 
ve hatta dilersek öğrenme 
araçlarına olan borcumuzu, 
onları karalayarak mı yoksa 
doğru, dengeli, düzenli, 
itidalli kullanarak mı değer-
lendireceğiz zamanı? Hem 
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de görüntülü konuşmalarla 
torunlarımızı selamlama im-
kânımız varken. İnsan, nasıl 
da birbirine benziyor bütün 
tarihlerde; araçlar hangi işi 
görürse görsün, amaçlardır 
insanı insan eden. Çünkü 
bütün yaratıklar bir amaca 
araç olurken yalnızca insan, 
bizzat kendisinde amaç taşı-
yandır da ondan.

Veba romanına tekrar 
müracaat ederek günümüzü 
anlamlandırmaya çalışalım: 

"Analar, çocuklar, eşler, 
sevgililer birkaç gün önce 
bu ayrılığın geçici olacağını 
sanmışlardı, garlarda bir-
birlerine iki üç öğüt vererek 
kucaklaşmışlardı. Birkaç 
hafta geçmeden kavuşacak-
larına emin, insana has o 
budalaca güvene kendilerini 
kaptırmış, varlığına alıştıkları 
insanın gitmesinin pek farkı-
na bile varmadan birdenbire 
çaresiz bir şekilde ayrılmış 
olduklarını, buluşmak veya 
haberleşmek imkânlarından 
mahrum kaldıklarını görü-
vermişlerdi. İşin en hazin ta-
rafı da sanıyorum, insanlara, 
bulaşıcı hastalık esnasında, 
en yakınlarının düğünleri bir 
yana cenaze merasimlerine 
bile katılamamanın verdiği 
çaresizlik olsa gerektir."

Sözlerimizi yine Veba 
romanından bir pasajla 
noktalayalım:  "Fakat apaçık 
olan şeylerin her şeyi silip 
süpüren müthiş bir kuvveti 
vardır. Mesela yakınları-
nızdan birinin gömülmesi 
gerektiği zaman bu törenden 
kaçınabilir misiniz? Bütün 
formaliteler basitleştirilmiş, 
umumiyetle cenaze alayla-
rı tamamen kaldırılmıştı. 
Hastalar, ailelerinden uzakta 
ölüyorlardı. Tabii ki ailele-

rine haber veriliyordu fakat 
çok defasında, eğer yakınları 
yanında iseler karantinada 
bulunduklarından kimse 
cenazeye gelemiyordu."

Mart ayı itibariyle 
gündemimize giren 
Kovid-19 virüsü, 65'i 
çoktan geçmiş bulunan 
yaşımdan ötürü beni 
evime hapsedince, Al-
bert Camus'nün tespiti 
derhal gündemime gir-
di. Romandaki vebanın 
mahpuslarını daha iyi 
anlamaya başladım.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE SIKÇA KULLANILAN 'CANLI YAYIN' KONSERLERİNİ YAPMAKTAN UZAK 
DURMAYI TERCİH ETTİM. ÇÜNKÜ O KADAR ÇOK İNSAN CANLI YAYIN YAPTI Kİ BAZI ANLARDA 
HESABIMI AÇINCA AYNI ANDA DEVAM EDEN ALTMIŞA YAKIN CANLI YAYIN GÖRDÜĞÜM DAHİ 
OLDU. BU DA BANA BIKKINLIK HİSSİ VERDİ. BİR ŞEYİ HIZLICA TÜKETMEK FİKRİ BANA HİÇ DOĞRU 
GELMİYOR.

Pandemi Döneminde
Müzisyenlik ve Müzik
Sedat Anar
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Pandemi döneminde 
işine ara vermek zo-

runda kalan pek çok insan 
gibi müzisyenler de konser 
ve dinletilerine ara vermek 
zorunda kaldılar. Bir mü-
zisyen olarak bu süreçte, 
eskiden olduğu gibi konser 
salonlarında dinleyicilerimle 
buluşmak hayali vardı hep 
aklımda. Bu hayâlim hâlen 
devam etmektedir. 

Bazı müzisyenler evle-
rinde Instagram ve YouTube 
hesapları üzerinden ücretli 
konserler bile yaptı. Maalesef 
Türkiye'deki müzisyenlerin 
büyük bir kısmı, yaşamlarını 
idame ettirmek için gere-
ken parayı sahneye çıkarak 
kazanmaktadır. Geçimlerini 
böyle sağlamaktadırlar. Eğer 
popüler bir sanatçı değilse-
niz, MESAM ve MİYORBİR 
gibi besteci ve müzisyenlere 
telif bedeli ödeyen kurumlar-
dan da para alamazsınız. Bu 
durum bize popüler olmayıp 
da müziklerini icra eden 
binlerce müzisyenin mad-
di sıkıntılarının olduğunu 
gösterir. 

Ev Kayıtları

Pandemi döneminde 
sıkça kullanılan "canlı yayın" 
konserlerini yapmaktan uzak 
durmayı tercih ettim. Çünkü 
o kadar çok insan canlı yayın 
yaptı ki bazı anlarda hesabı-
mı açınca aynı anda devam 
eden altmışa yakın canlı ya-
yın gördüğüm dahi oldu. Bu 
da bana bıkkınlık hissi verdi. 
Bir şeyi hızlıca tüketmek fikri 
bana hiç doğru gelmiyor. Bu-
nun yerine eserlerimi video 
şeklinde kaydedip dinleyi-
cilerimle YouTube kanalım 
üzerinden paylaştım. 

Sizlere pandemi döne-
minde üzerine yoğunlaştığım 
Ev Kayıtları adlı projemden 
bahsetmek istiyorum. Şubat 
ayının son günleriydi, eşim 
Damla ile evimizde sohbet 
ederken bir ânda aklımıza 
güzel bir fikir geldi. Albüm-
lerimde yer almayan beste-
lerimi ve konserlerde icra 
ettiğimiz eserleri evde kayde-
dip dinleyicilerle paylaşmak 
istedik. Bu kayıtlarımıza Ev 
Kayıtları adını verdik. Kame-
ramız olmadığı için etrafı-
mızda kamerası olan yakın 
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arkadaşlarımız Ozan Önel ve 
Ömer Çeşim ile bu düşün-
cemizi paylaştık ve onlar da 
severek bizim için çekim 
yapabileceklerini söylediler. 
Kayıtları evimizde yapmaya 
başladık. Bazen eşim Damla 
bazen de kardeşim Selahat-
tin, erbaneleriyle bana eşlik 
ettiler.

 İcra ettiğimiz eserle-
ri kaydederken mikrofon 
kullanmadık. Amacımız 
profesyonel kayıtlar yapmak-
tan ziyade ev hâlimizin, ev 
meşkimizin samimiyetini 
dolaysızca aktarmak ve din-
leyicilerimizle paylaşmaktı. 
Ev Kayıtları adı altında iki 
eserimizi YouTube kanalıma 
yüklemiştik ki Türkiye'de ilk 
koronavirüs vakası görüldü. 
Kısa süre sonra sokağa çıkma 
kısıtlaması uygulanmaya 
başladı ve virüsün daha fazla 
yayılmasını engellemek için 
insanlar günlerinin tamamını 
evlerde geçirmeye başladılar. 
Bu süreçte yazının giriş bölü-
münde belirttiğim gibi biz de 
müzisyenler olarak konser ve 
dinletilerimize ara vermeye 
mecbur kaldık. Sokağa çıkma 
kısıtlamalarının başlangıcın-
dan bu yana Üsküdar'daki 
evimizde ve memleketim 
Halfeti'deki evimizde toplam 
on beş eser icra edip kaydet-
tik ve bu kayıtları dinleyici-
lerimizle paylaştık. Eserleri 
kaydetmeye devam ediyo-
ruz ve genelde haftada bir 
kayıt paylaşıyoruz. Pandemi 
döneminde dünyada müzik 
dinlenme oranı neredeyse 
yarı yarıya düşmüşken ev 
kayıtlarımızın ilgi görmesi 
bizi elbette mutlu etti. As-
lında bu durum beni şaşırttı. 
Bu süreçte insanlar evlerin-
deyken müzik dinlemeye 

daha fazla zaman ayırır, diye 
düşünmüştüm ama öyle 
olmadı. Bu demek oluyor ki 
insanlar mutluyken daha çok 
müzik dinliyor. Bu konuyla 
ilgili okuduğum bazı makale-
lerde şunu gördüm: "İnsanlar 
daha çok işe, okula, yürüyüşe 
giderken başka bir ifadeyle 
yoldayken müzik dinliyor-
muş genelde."

Paylaştığımız ev kayıtları-
mıza gelen olumlu eleştiriler 
ve eserlerimizi dinleyicileri-
mizle paylaşma aracı olarak 
kullandığımız YouTube kana-
lımıza yüklediğimiz videola-
rın altına yazılan yorumlara 
dayanarak yaptığımız işin 
bu kötü süreçte insanları 
bir nebze olsun ferahlattı-
ğını düşünüyoruz. Pandemi 
döneminin bana yoğun bir 
şekilde yaşattığı duygulardan 
yola çıkarak Beklemek adlı 
bir beste de yaptım. Besteyi 
telefonum ile kaydettim. Bu 
sürecin bir ân evvel bitme-
sini bekleyen insanlardan 
biri olarak duygularımı dile 
getirmek için bu bestemi 
aracı kıldım. 

Paylaşımlar ve Gelecek

Albümlerde yer alan 
eserlerimi profesyonel bir 
stüdyoda özenle kaydeder-
ken evde kameranın mikro-
fonu ile aldığımız kayıtlar-
dan bazıları albümlerdeki 
eserlerden daha çok dinlendi 
ve beğenildi. Bunlardan birisi 
eşim Damla ile icra ettiğimiz 
Niyazi Mısrî'nin Gül Müdür 
Bülbül Müdür adlı şiirine 
yaptığım beste. Beste üç 
ayda 120 bin defa dinlendi. 
YouTube takipçim 26 binden 
32 bine ulaştı. Her ne kadar 
pandemi döneminde müzik 

Pandemi döneminde 
müzisyenlerin çoğu 
stüdyolara gidip kayıt 
yapamadığı için evle-
rinde kayıtlar yapmaya 
başladı. Kayıt yapmasını 
bilmeyen müzisyenler 
de zoom gibi basit kayıt 
cihazlarıyla kayıtlar al-
maya başladılar. Görü-
nen o ki müzisyenlerin 
çoğu pandemi dönemi 
bitince de stüdyoya 
gidip kayıtlar yapma-
yacaklar. Çünkü şartlar 
müzisyene müziğini 
nasıl kaydedeceğini de 
öğretti. 
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dinlenme oranı düşse de bu 
durum benim dinleyicilerim 
için geçerli olmadı. Tabii ki 
bunda ev kayıtlarımın katkısı 
çok büyük çünkü insanlar 
zaten evdeyken onlara sanki 
yanlarındaymış gibi bir his 
verdiğimizi düşünüyorum. 

Bir dinleyicim ev kayıtları 
projemde eşim ile icra etti-
ğimiz Ben Melamet Hırkası 
adlı deyişi dinlemiş ve bana 
şunları yazmıştı: " Sedat Bey, 
evimizde sizin ev kayıtları-
nızı dinlerken sanki yanı ba-
şımızdaymışsınız gibi müzik 
yapıyordunuz. Öyle ki bir ân 
kendimi kaydedip videodaki 
masada duran çaydanlık-
tan kendime bir bardak çay 
koymak istedim." Doğrusu 
bu yorum beni çok mutlu 
etmişti. İnsanlara müziğimizi 
sunmak bir yana şarkımızı, 
türkümüzü çalıp söylerken 
bile muhabbet etmeliyiz. 
Sadece pandemi döneminde 
değil, sahnede de buna hep 
dikkat ettim. Takım elbiseler 
giyip konser sonrasında kim-
seye görünmeden arka kapı-
dan kaçan müzisyenlerden 
olmadım. Sekiz yıla yakın bir 
süre Ankara'da sokakta mü-
zik yaparak şunu öğrendim. 
Bir müzisyen dinleyicileri ile 
arasına bir mesafe koyma-
malı. Ben dinleyicilerimle ile 
sohbet edip arkadaş ve dost 
oldum. Sokak sahnemizden 
salonlara geçtiğimizde de 
bunu yapmaya devam ettik. 
Böylece dinleyicilerimiz ile 
aramızdaki muhabbet de art-
maya devam etmiştir hep. 

Ev kayıtlarından bahset-
mişken Türkiye'de ev kayıt-
larından oluşan albümlerden 
de bahsetmek gerek. Popüler 
sanatçılar arasında Bedük ve 
Hayko Çepkin gibi evlerinde 

profesyonel stüdyosu bulu-
nan sanatçılar bir yana, ben 
daha çok elindeki imkân-
larla kendi ev stüdyosunu 
kurmaya çalışan ve o kısıtlı 
imkânlarla kayıt yapabilen 
müzisyenlerden başlamak 
istiyorum. Yakından takip 
ettiğim ve hazırlık sürecini 
yakinen bildiğim evde kayde-
dilmiş üç albümden bahse-
deceğim. İlki 2013 yılında 
Ahenk Müzik etiketiyle çıkan 
Belagât adlı albümüm. Bu 
albümü Tuncay Korkmaz ile 
Ankara'da yaşarken Ma-
mak'taki evimde kaydettik. 
Sessizlik sağlamak için kayıt-
lara gece 02.00 gibi başlardık 
ve dışarıdan ses gelmemesi 
için pencerelere battaniyeler 
çakardık. Albüm çıktı, üç 
baskı yaptı ve toplamda 3 bin 
adet satıldı. Şu an maalesef 
basılmıyor. İkinci örneğim, 
kelimenin tam anlamıyla bir 
ev çalışması olan, 2016 yı-
lında Kalan Müzik etiketiyle 
çıkan, Cansun Küçüktürk ve 
Vedat Yıldırım'a ait Ev Kayıt-
ları isimli albüm. Albümün 
tamamı Cansun Küçük-
türk'ün kurduğu küçük ev 
stüdyosunda kaydedilmiştir. 
Ritim için bazen tencere ve 
tava sesleri de kullanılmıştır 
bu albümde. Üçüncü albüm 
ise 2010 yılında Ada Mü-
zik etiketiyle çıkan Mızıkçı 
Melodiler adlı albüm. Albüm 
Tuncay Korkmaz'ın koordi-
natörlüğünde kaydedilmiştir. 
Tuncay, kayıt alacağı her 
müzisyenin evine gidip orada 
küçük stüdyosunu kurup 
kayıt almıştır. Bu üç albümü 
dinleyince ev kayıtlarının 
müziğe ne kadar samimiyet 
ve muhabbetle yapıldığını 
hissedeceksiniz.

Pandemi döneminde mü-

zisyenlerin çoğu stüdyolara 
gidip kayıt yapamadığı için 
evlerinde kayıtlar yapmaya 
başladı. Kayıt yapmasını bil-
meyen müzisyenler de zoom 
gibi basit kayıt cihazlarıyla 
kayıtlar almaya başladılar. 
Görünen o ki müzisyenlerin 
çoğu pandemi dönemi bitin-
ce de stüdyoya gidip kayıtlar 
yapmayacaklar. Çünkü şart-
lar müzisyene müziğini nasıl 
kaydedeceğini de öğretti. 
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KORONAVİRÜS SALGINININ YARATTIĞI TOPLUMSAL, KÜLTÜREL VE DÜŞÜNSEL YIKIMIN ETKİSİ; 
TÜM BOYUTLARI İLE ORTAYA KONULUP HENÜZ BİLİNCE ÇIKARILMIŞ DURUMDA DEĞİL. PANDE-
Mİ VE KARANTİNA SÜRECİNİ NEDEN OLDUĞU DEVASA TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL TAHRİBATIN, 
UZUN BİR SÜRE DAHA DEVLETLERİN GÜNDEMLERİNİ MEŞGUL EDECEĞİNİ BİLİYORUZ.

"Yeni Normal" Temrinleri
Erdal Moral

   
   

   
 y

or
u

m

1957 yılında Ingmar Berg-
man'ın yönetmenliğini 

üstlendiği Yedinci Mühür 
(The Seventh Seal) filmi, 
kuşkusuz sinema tarihinin 
başyapıtlarından bir ta-
nesidir. Film, 14. yüzyılda 
Haçlılar adına kutsal top-
raklarda yıllarca savaştıktan 
sonra  "Kara Ölüm" vebanın 
pençesine teslim olan ülkesi 
İsveç'e geri dönen, şövalye 
Antonius Block'in hikâyesi 
üzerinden, insanın ölümün 
mutlak gerçekliği/ kaçınıl-
mazlığı karşında, vazgeç-
meden sürdürdüğü anlam 
arayışını sorgular.

İsveç Kraliyeti'nin Haçlı 
Şövalyelerinden biri olan 
Antonius Block, kutsal top-
raklar için on yıl savaştıktan 
sonra yanındaki silahtarı 
Jöns ile birlikte ülkesi İsveç'e 
dönerken mola verdikleri de-
niz kıyısında birden "Ölüm"ü 
karşısında, canını almak 
için gelmiş olarak bulur. Her 
seferinde başka bir insanı 
alıp götüren Ölüm, bu defa 
şövalyenin canını almak için 
gelmiştir. Şövalye Block, 
Ölüm'e mücadele etmeden 
teslim olmak istemez ve 
ölüme satranç oynamak için 
bir teklifte bulunur. Oyun 
devam ettiği sürece, Ölüm 

onun canını almayacak, eğer 
Ölüm'ü mağlup etmeyi ba-
şarırsa da canı bağışlanacak-
tır. Ölüm, kendinden emin 
bir şekilde bu teklifi kabul 
eder ve oyun başlar. Satranç 
oyunu filmin sonuna dek 
yolculuk boyunca farklı mo-
lalarda devam eder. Yolculuk 
boyunca da Şövalye Block'un 
inanç problemleri ve nihilist 
benliğinin karmaşasına ta-
nıklık ederiz. Şövalye Block, 
kendi ölümünün mutlaklığı 
karşısında, hayatın anlam-
sızlığını çok daha derinden 
hisseder ve bu durumu 
aşmak için son bir hamleyle 
hayatını anlamlı kılacak olan 
bir nedeni bulmaya çalışır.

Buradan sonra, filmde 
metafor ve alegorilerle örülü 
diğer anlam katmanları ve 
anlatılarla karşılaşırız. Veba, 
İsveç'te hızla yayılmakta, 
salgının neden olduğu ölüm-
ler önü alınamaz bir şekilde 
artmaya devam etmektedir.

Modern İnsanın 
Kültürel Bilinci

Ortaçağ Hıristiyan dün-
yasında, bulaştığı insanları, 
çok kısa sürede kitleler 
hâlinde ölüme götüren, "Kara 
Ölüm Veba", Kilise tarafın-
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da vaaz edilen ve İncil'de 
Tanrı'nın gazabının son 
alameti olarak müjdelenen; 
Mahşerin Dört Atlısı'nın 
yeryüzüne inerek Tanrı'nın 
kıyamet ile ilgili iradesini 
gerçekleştirmek üzere keha-
netin gerçekleşmesi olarak 
kabul edildi. Orta Çağ insanı 
savaş, kıtlık, veba gibi birçok 
felaketi art arda yaşamış ve 
"Yedinci Mührün" açıldığına 
kesin olarak inanarak ölü-
mün somutlaşmış hâli veba 
karşısında mistik bir esrime 
yaşamaya başlamıştır. Yedin-
ci Mührün açıldığına inanan 
ve kendi ölümünü, somut 
bir gerçeklik düzeyinde veba 
olarak karşısından bulan 
Orta Çağ insanı, meydana 
gelen felaketleri Tanrı'nın öf-
kesi ve gazabı olarak görme-
ye başlamış; kefaret ödemek 
adına, dinsel inancın dışavu-
rumunda aşırılıklara kaçarak, 
kitlesel çılgınlığın sınırla-
rında dolaşmıştır. Orta Çağ 
insanı için "Mahşerin Dört 
Atlısı" artık gerçek dünya-
dadır ve ağzı köpüklü öfkeli 
atları ile insanlara karşı son 
darbeyi indirmek için şaha 
kalkarak uzak mesafeleri, bir 
nefes alış süresinde, doludiz-
gin kat etmektedir.

Beklenen kıyamet iyice 
yakınlaşmıştır. İnsanlar, 
tanrısal olanın tezahürü 
karşısında kendi bedenle-
rine işkence etmek, uğur-
suz ve şeytani buldukları 
insanları yakmak, insanları 
dinden çıkmakla suçlamak 
gibi çaresizce uç eylemlere 
başvururlar. Şehir ve kasaba-
larda tam bir kaos hâkimdir 
artık umutsuzluğa teselli 
bulmak adına, ölüme dansla 
teslim olmak, sarılacak inanç 
aramak, son iyilik tarafından 

kuşatılmayı dilemek tüm 
Orta Çağ insanın nihai varış 
noktasıdır artık.

Ölüm, bir esenlik gibi 
aniden gelmiyorsa, kendine 
alıştıra alıştıra gelir, tıpkı 
şövalye ile satranç oynaması 
gibi. Kapıyı çalana kadar, 
sadece başkalarının başına 
gelen bir gerçek iken kapıyı 
çaldığında kendini kabul 
ettiren bir hakikate dönüşür. 
"Mahşerin Dört Atlısı"nın 
insanları dehşete düşüren, 
nal seslerinin yeryüzün-
de duyulmaya başladığı; 
insanı yanılsamalarla sürekli 
aldatan, fiziksel gerçeklik 
dünyasının, insanın algıların-
dan özgür kalarak; Tanrı'nın 
kudretli gerçekliğine sürük-
lendiği  "Kıyamet"e çok az bir 
zaman kala, Ölüm'le satranç 
oyununu sürdüren şövalye 
Antonius Block'un anlam 
arayışı da gezici bir tiyatro 
oynayan sevgi dolu bir aileyle 
olan karşılaşması ile yanıtını 
bulur. Ailenin tiyatrocu ol-
ması, sanatın insanın anlam 
arayışının ürünü olduğunu 
işaret ederken aynı zamanda, 
Ölüm'ün karşısında yaşamın 
kendisinin de tezahürüdür. 
Şövalye aradığı anlamı, saf 
sevgide bulur. Ölüm sadece 
şövalyeyi değil yanındaki 
herkesi de alır. Ölüm'le oyna-
nan satranç, Ölüm'le dans ile 
son bulmuştur.

Modern insan salgın 
hastalıkların ürettiği, sosyal 
ve psikolojik dünya/var-
lık telakkilerini mikrop ve 
bakterilere karşı kazanılan 
zaferlerle arkasında bıraktı-
ğını düşünüyordu. Yeni nesil 
bir virüsün Çin'den birden-
bire tüm dünyaya yayılması 
ile modern insan, yaşadığı 
dünyanın kötü sürprizle-

rinden birisine daha bizzat 
tanık oldu. Koronavirüs sal-
gınının Türkiye'ye sıçraması 
ile insanlığın görünmeyen 
ortak düşmanı, aniden tüm 
şehirlerimizi, cadde ve so-
kaklarımızı, mahallelerimizi 
işgal etti. Bu apansız saldırı/
işgal ve mağlubiyetin şokunu 
yaşayan modern insanın kül-
türel bilincinde/koşullanmış 
gündelik alışkanlıklarında 
acaba nasıl bir reaksiyon ya-
rattı? Galiba üzerine en çok 
düşünülmesi gereken soru/
konu bu olsa gerek.

Koranavirüs salgınının 
başlaması, virüsün şehirleri-
mizi ele geçirmesi evimizin 
dış kapısının önünde birden 
belirmesi, karantina süreci-
nin başlaması; ulusal-yerel 
medya ve internetteki sosyal 
medya ağları aracılığıyla 
devlet kurumlarının verdiği 
bilgiler sayesinde, salgının 
etkisini, pençesine düşürdü-
ğü insanları ve yitip giden 
hayatların rakamsal büyük-
lüğü/gerçekliği ve ölümün 
soğuk yüzü ile karşı karşıya 
kaldık. 

Simgesel Evrenin 
Tahribatı

İnsanın dünyada bulu-
nuşuna dair olanların/yapıp 
etmelerinin yıkımı o denli 
büyüktü ki modern bili-
min Mars'a koloni kurmak 
projelerinin üretildiği; kanser 
de dâhil olmak üzere tüm 
insan hastalıklarına, çözüm 
üretme aşamasında gelen tıp 
biliminin vermiş olduğu gü-
vene/hayati rehavete karşın 
modern insan, bilinçaltında 
unutmaya/çürümeye terk 
ettiği ontolojik ve metafizik-
sel sorular/kaygıların âdeta 
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en derinlerden gelen vol-
kanik bir ateş patlamasıyla 
tüm insan varlığını eritecek, 
lavdan ırmakları yeryüzünde 
akmaya başladı. Bu dev lav 
ırmaklarını, her şeyi içine ka-
tarak yok eden akışkan sıcak-
lığı maddesel olan tüm var 
olanları erittiği gibi, insanın 
ürettiği tüm simgesel anlam 
evrenini de içine alarak, yak-
tı, eritti ve buharlaştırdı. 

Simgesel evrenin tahri-
batı, tüm anlam yapılarının 
da tahribatı ile sonuçlandı. 
Dünyanın kendisi ve içinde 
olan tüm "Varlığı/var olan-
ları/varolagelenleri/şeyleri," 
anlamlandırmak adına onlara 
isimler vererek yüzyıllardır 
var ettiğimiz simgesel anlam 
mabetleri, ansızın kâbus gibi 
çöken zifiri karanlık bir sisin 
içinde gözden kayboldu. 
İnsan duyularının önünde 
uzanan görüngü dünyasının 
sonsuzluğuna karşı, anlam 
üretmek zorunda olan varlık-
tır. Bunun için de her kültür 
farklı simgesel etkinlikler 
içinde olmuştur. İnsanın sim-
gesel etkinliği de geliştikçe 
fiziksel gerçeklik bu gelişme-
ye oranla arka alanda kalır 
gibi görünür. 

İnsan nesnelerin ken-
disiyle uğraşacak yerde, 
bir anlamda sürekli kendi 
kendisiyle konuşmaktadır. 
Kendisini dilsel biçimler 
sanatsal imgeler, söylence/
bilimsel/ mitolojik simgeler 
veya dinsel törenler içine 
öyle kapamıştır ki bu yapay 
ortam araya girmeden hiçbir 
şeyi görüp bilemez. İnsan 
bilgisinin konusu olan "şey"e 
doğrudan dokunamaz ve 
ulaşamaz ancak araya bir 
başka insan yaratısının gir-
mesi gerekiyor. İşte korono-

virüs salgını, şimdiki zaman 
modern insanın bilincine, 
fenomenolojik yıkıcı bir dar-
be vurdu. Ortaçağ'da "veba" 
ismiyle dolaşan ölüm şimdi 
koronavirüs adıyla modern 
dünyada dolaşarak, mad-
de dünyasında insanların 
"Gözlerinin önündeki Maya 
Örtüsü"nü kaldırdı. Modern 
insan görüngü dünyasını 
bu sefer, bir bilgi ve anlam 
objesi olarak değil; teori 
öncesi, kültür öncesi ve gayrı 
tarihsel olarak deneyimledi; 
dünyanın gerçek yüzüne 
dolayımsız olarak baktı. Mo-
dern insanın, ürkütücülüğü 
karşısında dehşete düştüğü 
bu fenomenolojik "sahih 
dünya deneyimi" şövalye 
Antonius Block'un "Ölüm ile 
satranç oynamak" deneyimi-
ni aynı bünyede organlaşmak 
olarak nitelendirebiliriz.

İnsan bilinci dünyanı 
bu oluş biçimi/açığa çıkan/
duyular ve zihin ile ortak 
kavranabilen bu dehşetengiz 
gerçekliğine karşı; insan Tan-
rısal/kutsal/yüce'nin dışında 
sığınabileceği korunaklı bir 
ulvi zemini; yaklaşmakta ola-
nın (ölümün) kaçınılmazlığı-
na karşı, ruhunu kurtaracak, 
teselli edecek son sözleri kim 
söyleyecek? Varlık'ın şeyleşti-
ği, tüm bilinenlerin birdenbi-
re yabancılaştığı, anlamsızlık 
anaforunun her şeyi yuttuğu 
bu ümitsiz saatlerde, ciğer-
lerine havayı doldurarak 
okyanusların karanlık derin-
liklere dalmak cesaretini kim 
gösterecekti?

Karantina Sohbetleri

Koronavirüsün tüm kale-
leri zapt edip, tüm mecraları 
zoraki bir sessizliğe mahkûm 

"Karantina Sohbetle-
ri", salgının, dehşetin 
ve ölümün cadde ve 
sokaklarda kol gezdiği 
zamanlarda, son âna 
denk, insanın ölüm 
karşısındaki anlam ve 
umut arayışının temsilci 
Yedinci Mühür'ün kah-
ramanlarına bir atıftı 
âdeta.
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ederek zaferini ilan etmek 
üzere olduğu o uğursuz va-
kitlerde entelektüel direnişin 
ateşini ilk yakan kişilerden 
birisi de Necdet Subaşı oldu. 
Necdet Subaşı Türkiye'deki 
akademik ve entelektüel mec-
raların önde gelen simaları-
nın katıldığı/yer aldığı "Ka-
rantina Sohbetleri" başlıklı 
bir söyleşi programını hayata 
uyarladı ve organize etti. Söy-
leşiye konuşmacı olarak, Tür-
kiye'nin değerli entelektüel 
ve akademisyenlerin, Diyanet 
İşleri Eski Başkan'ı Ali Barda-
koğlu, Samsun Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Aydın, Prof. Dr. İsmail Kara, 
Prof. Dr. Cemil Aydın, Prof. 
Dr. Ali Köse, Prof. Dr. Fuat 
Aydın ve Ertuğrul Başer, İh-
san Kabil gibi birçok değerli 
isim katıldı. Necdet Suba-
şı'nın moderatörlük yükünü/
görevini üstlendiği oturum-
larda, edebiyattan, felsefeye, 
teoloji ve sanattan dinler 
tarihine; Türkiye ve dünyada-
ki kültürel, sosyal, ekonomik 
dinamiklere değin, insana ve 
toplumsal olana dair, birçok 
konu başlığı ayrıntılı bir şe-
kilde ele alındı ve konuşuldu.

Öncelikle bu söyleşi 
etkinliğinin koronavirüs 
süreci öncesinin entelektüel 
gündemlerinden farklı kılan 
başat motivasyonunu gözden 
kaçırmamalıyız. Bu sohbet 
modern insanın bir zorunlu-
luğun/kaygının/şaşkınlığın 
tezahürü olarak vücut buldu. 
Söyleşilerde seçilen/konuşu-
lan konu başlıkları ise salgın 
öncesindeki bilgiye ilişkin 
gündeliğin aşinalığından/sı-
radanlığından tümüyle uzak 
bir düşünsel/duygusal alanda 
gerçekleşti. "Karantina 
Sohbetleri" anlamın/umudun 

üzerine çöken siyah ve kalın 
bir sis tabakasını yarmak 
adına yapılmış felsefi/etik/
sanatsal/teolojik bir dire-
niş yöntemidir. Konuşulan 
her konu başlığının amacı, 
akademik/entelektüel ilgi ve 
metodolojinin doğal ere-
ğinden farklı olarak, soğuk, 
teoremlerin ruhsuz soyut-
luğunda oyalanmak değil; 
virüsün içini boşaltarak 
duygusuz bir hissizliğe terk 
ettiği yaşamın tinselliğini; 
kanın sıcaklığını, umudun ve 
anlamın içine yeniden nüfuz 
etmesini sağlayarak canlan-
dırmaya çalışmaktı. 

Yapılan her sunum, izi 
sürülen her hakikat, dile 
getirilen her "logos" aslında, 
umutsuzluğa karşı entelek-
tüel bir direnç/güç gösterisi; 
salgının kasvetli müphem-
liği ile çepeçevre sardığı ve 
görünmez kıldığı manayı ye-
niden, ışığa çıkarmak için ya-
pılan heyecanlı, düşünsel bir 
arkeolojik kazıydı. "Karantina 
Sohbetleri", salgının, dehşetin 
ve ölümün cadde ve sokak-
larda kol gezdiği zamanlarda, 
son âna denk, insanın ölüm 
karşısındaki anlam ve umut 
arayışının temsilci Yedinci 
Mührün kahramanlarına bir 
atıftı âdeta.

Necdet Subaşı'nın ba-
şından itibaren büyük bir 
dikkat ve özveriyle koordine 
ettiği, "Karantina Sohbetleri" 
etkinliğini de bu bağlamda 
çok değerli buluyorum. "Ka-
rantina Sohbetleri"; kaybolan 
"Anlam"ın, azalan "Umut"un 
ve zayıflayan "Direniş"in 
tahkim edildiği, entelektüel 
arena oldu.

Kornavirüs salgınının, 
salt modern insanın bilincin-
de değil, yaşadığı toplumsal 

formasyonlarda da şiddetli 
depremlere neden oldu. 
Ülkeler, görünmeyen bu 
mikroskobik canlıların neden 
olduğu, bu depremlerin 
yarattığı şiddetli sarsıntıları 
ekonomiden politikaya, kül-
türel yaşamdan gündelik ha-
yatın her alanında yaşadılar 
ve yaşamaya da devam edi-
yor. Koronavirüs salgınının 
yarattığı toplumsal, kültürel 
ve düşünsel yıkımın etkisi, 
tüm boyutları ile ortaya ko-
nulup henüz bilince çıkarıl-
mış durumda değil. Pandemi 
ve karantina sürecini neden 
olduğu devasa toplumsal ve 
kültürel tahribatın, uzun bir 
süre daha devletlerin gün-
demlerini meşgul edeceğini 
biliyoruz. Modern insanın, 
varoluş mücadelesi içinde, 
galip geldiğini yanılgısına 
düştüğü, kadim düşmanı 
olan virüs ve bakteriler ile 
olan mücadelesinin, dünya-
nın ve ekolojik bünyesinde 
yol açacağı reaksiyonların, 
bedelini ödemeye devam 
edeceğini çok rahatlıkla söy-
leyebiliriz.

 




