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Kıymetli okurlarımız,

Geleceğe bir istikamet üzere ve hakkıyla yönelebil-
mek, bakışlarımızı aynı anda geçmişe ve bugüne doğ-
rultabilmekten geçer. Geleneğe durgun bir göl ya da bir 
müze nesnesi gibi bakmıyor; onun, yoğunluğu değişse de 
daima ileriye doğru akan bir nehir olduğunu idrak edebi-
liyorsak o büyük kesişme noktasına, yaşadığımız günlere 
kayıtsız kalmamız imkânsızdır.

Hayatın, sanatın ve elbette bütün unsurlarıyla dü-
şüncenin kesiştiği, birbirine karışarak aktığı yer işte 
tam burası, bu ân, şimdiki zamandır. Kültür, bir nesilden 
ötekine şimdiki zamanın içinde tevarüs eder. Sanat bü-
yük hikâyesini ve geleceğe dair yönelimlerini, o görkemli 
şimdiki ânda açık eder. Düşünce, ânın içinde, âna doğru 
olgunlaşır. Tam da bu sebeple geleneği anlayabilmek için 
de, geleceğe bakabilmek için de yaşadığımız günlerde 
olup bitene dair dikkatimizi asla kaybetmemek gerekir.

Yeni bakış açılarının ve başka bir yıllığın mümkün 
olabileceğini ortaya koyan ZKS Kültür Sanat Yıllığı ikinci 
sayısıyla karşınızda. Yıllık Türkiye’nin hem geçmiş hem 
gelecekte salınan “büyük saat”ine ayarlı, zamansal, 
mekânsal ve düşünsel anlamda kültür hayatının bütünü-
nü bünyesinde barındırmayı hedefliyor.

 

SUNUŞ



Ülkemizin kültür sanat hayatının bir yıllık panoramik 
fotoğrafını sunan yıllık, 67 akademisyen, gazeteci, sa-
natçı, şair, yazar ve uzmanı bir araya getiriyor; 2020’nin 
Haziran’ı ile 2021’in Mayıs ayı sonuna kadar Türkiye’deki 
pek çok gelişmeye yer vererek kültür sanat hayatımızın 
bugününü ve geleceğini -elbette geçmişini de- anlamak 
noktasında çok değerli bir gayret ortaya koyuyor. 

Küresel salgın sürecinin kültür hayatımıza etkisini 
anlamak bakımından da önemli olan ZKS Kültür Sanat 
Yıllığı perspektif, yorum, portre ve haber yazılarından 
oluşuyor.  Kültür politikalarından edebiyata, sinemadan 
tiyatroya, akademiden müziğe, müzelerden sergilere, 
gelenekli sanatlardan ödüllere, festivallerden eğitime 
uzanan kültür sanat hayatına bütünlüklü bir şekilde 
bakmaya çalışan yıllığın aynı zamanda zor zamanlar 
muhasebesi olduğunu fark edeceksiniz.

Elinizde tuttuğunuz kültür sanat yıllığının serüveni 
yaşadığımız günlere başka bir perspektifle bakmanın 
gücüne inandırıyor bizi. Geniş bir yelpazesi olan yıllığın 
“tarihe not düşmek” işlevini ziyadesiyle gerçekleşti-
rebilmesini diliyorum.  Birikimleriyle ihtiyacımız olan 
bütünlüklü bakış açısına katkı sunan yazarlarımıza ve 
yıllığın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.



KAZLIÇEŞME SANAT MERKEZİ
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VIRÜS TARIH VE INSANLIĞI BIR ANLAMDA EŞITLEMIŞ DURUMDADIR DENILEBILIR. BU ME-
SELEYI CIDDIYETLE ELE ALAN TOPLUMLAR DIĞERLERINE NAZARAN ELBETTE DAHA SAĞ-
LIKLI VE DAHA ÖNGÖRÜLEBILIR BIR GELECEK INŞA EDEBILECEKLERDIR. BUNA MUKABIL 
KENDI KÜLTÜRLERINI ÜRETEMEYENLER ISE KIMLIK ANLAMINDA BÜYÜK BEDELLER ÖDE-
MEK PAHASINA DA OLSA MECBUREN BAŞKALARININ ÜRETTIĞI KÜLTÜRÜ ITHAL EDEREK 
HAYATLARINA DEVAM EDECEKLERDIR.

Koronavirüsün Öğrettikleri
Azmi Özcan

Kadim dünya kendi 
hâlinde tarihini inşa 

ederken Aralık 2019’da 
Çin’de ortaya çıkan yeni bir 
virüs türü kısa zamanda 
bu akışın seyrini değiştirip 
bütün geleneksel, yerleşmiş 
kalıp, yapı ve sınırları aşan 
kitlesel bir ölüm tehdidi 
olarak insanoğlunun haya-
tına ipotek koydu.  Milyon-
larca vaka çaresizliğimizi 
en acı bir şekilde ortaya 
koydu.  Buna ilaveten bir de 
gizlenen ya da çeşitli saik 
ve imkânsızlıklarla kayıtlara 
geçmeyen rakamlar olabi-
leceği düşünülürse karşı 
karşıya kaldığımız felaketin 
vahameti apaçık tebellür 
etmektedir.

Virüs; kaynağı, labora-
tuvar mahsulü olup olma-
ması ile ilgili teknik ve tıbbi 
değerlendirmeler bir tarafa 
her sınıftan, her seviyeden 
bütün insanları doğrudan 
tehdit ve yaşayageldikleri 
hayatları eşi görülmemiş bir 
şekilde altüst ederek dünya-
nın gündemine hâkim oldu. 
Bu durum onu insanlığın 

bir numaralı meselesi 
hâline getirdi. Hiç şüphe-
siz nasıl tedbir alınır, nasıl 
başa çıkılır ve hepsinden 
öte bununla nasıl yaşanılır 
konusunda ciddi tahliller ve 
değerlendirmeleri zorunlu 
kılan bir vakıa ile karşı kar-
şıya kaldı insanlık. Hemen 
herkesi doğrudan etkileyen 
ve ne kadar devam edeceği 
öngörülemeyen bir ara dö-
nem varlığımızın ve hayatı-
mızın üstüne karabasan gibi 
çöktü. Alışageldiğimiz ha-
yat tarzlarımızı temelinden 
sarsarak insanı çevreden 
ve toplumdan soyutlayıp 
yalnız yaşamaya hatta belki 
yalnız ölmeye mahkûm 
eden,  varlığı değerli kılan 
bütün anlam yüklemelerini 
yeniden sorgulatan bir ça-
resizlik mutlak acziyetimizi 
en ağır şekilde bir kez daha 
hatırlattı.   Şüphesiz ki tarih 
en kararlı öğreticidir ve 
öğretinceye kadar dersini 
hep tekrar eder. Ne yazık 
ki her tekrarın bedeli daha 
ağır olmaktadır.
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Virüs ve Kültür

İnsan ve tabiat ilişkisin-
de insanoğlunun ta başın-
dan sergilediği evrensel 
ikilem ya kendisini üstün 
görüp tabiata hâkim ya da 
bir parçası olduğu düşün-
cesiyle tabiatla uyum içinde 
olmak şeklinde tezahür 
etmiştir.   Görünen o ki 
son birkaç yüzyılda baş 
döndürücü hızla katedilen 
bilim ve teknoloji irtifasının 
sebep olduğu tekebbür ile 
sergilenen her şeye ve her 
yere el koyma cüretine karşı 
tabiatın bir cevabıyla da 
karşı karşıyayız.  Esas itiba-
rıyla hayvanlar âleminin bir 
olgusu olduğu ifade edilen 
bu çeşit virüs gerçeği diğer 
canlıların gittikçe yok edi-
len yaşam alanlarının bedeli 
olarak insanlığı bulmuş gibi 
görünmektedir. Tabiidir ki 
bu durum ibret alınmaz ise 
bizi nelerin bekleyebileceği 
hususunda bir hesaplaşma-
ya da davet etmektedir.  Bu 
tabloya bir de kendilerine 
mahsus kaygıları itibarıyla 
durumdan nasıl istifade 
ederim saikiyle yaklaşan 
küresel merkezlerin hesap-
ları eklenince hiç şüphesiz 
algı itibari ile karşı karşıya 
bulunduğumuz durum ma-
ruz kalınan olgudan daha 
kesif ve yoğun bir şekilde 
insanlık üzerinde etkili 
olmaktadır.

El an bir kıyamet sah-
nesi sergilenmekte olup he-
men herkesin kendi derdine 
düştüğü ezoterik bir süreç 
ufukları tayin etmiş vaziyet-
te ve katedilen mesafeye 
rağmen belirsizlik hâlâ bas-

kın durumdadır.  Çaresizli-
ğin hâkim olduğu zeminler 
kayıt dışı kurtarıcıların 
tarihe en çok musallat oldu-
ğu fırsatları da sunuyor. Sa-
dece bu anomalinin etkileri 
bile uzun yıllar kendisini 
hissettirecektir. Ama önce 
insanlığı bekleyen maddi 
gerçeklikleri tespit sadedin-
de belirtilmelidir ki eğer söz 
konusu yakın tehdit dene-
tim altına alınamaz ise sa-
dece ekonomik alanda bile 
hayatın ve sistemin donmuş 
olmasından kaynaklanan 
nedenlerle bilimsel, teknik 
ve ekonomik vb. imkânları 
yeterli olan ülkeler dışında 
diğerlerinin meflûç olma 
ihtimali kehanet gibi dur-
mayacaktır.  İflas edenler 
ise istimdat için diğerlerine 
boyun eğebileceklerinden 
böylece öteki dünyanın 
yeniden farklı bir sömürge 
düzenine tabi tutulacağı 
yeni bir döneme geçilebi-
leceği öngörüsü de akıldan 
vareste tutulmamalıdır.

Koronavirüs nüfus 
yoğunluğu,  kalabalık şehir 
hayatı, iletişim ve irtibat 
sıklığı gibi belirli neden-
lerle önce dünyanın zengin 
ülkelerini etkiledi. Geçmiş-
te yaşanmış benzer nice 
tecrübelerde olduğu gibi 
bunun da aşılabilmesi için 
öncelikle aşı ya da bir ilacın 
bulunması gerekiyordu 
ve muhtemelen makul bir 
sürede bu yollarla gelişmiş 
ülkeler istikrara kavuşa-
bilecekler gibi görünüyor. 
Ardından dünyanın altyapı 
ve imkânları sınırlı, fakir 
ülkeleri virüsün etkisine 
girdi.  Buralarda tedavi 

imkânları ve bilinç düze-
yine bağlı olarak tahribat 
çok daha hızlı yayılmakta, 
giderek katlanmaktadır.  Şu 
an şahit olduğumuz aşı kav-
gasında gelişmiş ülkelerin 
bulacakları aşı ya da ilacı 
fakir ülkelere hemen ya da 
kolaylıkla vermeyecekleri 
az çok ortaya çıktı. İşte tam 
bu noktada tarih bize bizim 
gibi insanlığı bir bütün 
olarak gören kültürlerin 
yüklendiği sorumluluğu bir 
kez daha vurgulamalı ve bu 
aşı yarışında kaybedecek 
zamanın olmadığını hatır-
latmalıdır.

Koronavirüs bize pek 
çok ders hatırlattı. Bun-
lardan biri bu tür insanlık 
imtihanlarının aşılabilme-
si için bilim ve teknoloji 
yanında vicdani denetim 
müesseselerini geliştirecek 
ahlaki- felsefi yaklaşımların 
da zaruri olduğu gerçeği-
dir. Keza ölüm korkusuyla 
bu kadar iç içe yaşayan bir 
toplumda kaçınılmaz olarak 
yoğunlaşan dinî duyguların 
imkânlarından faydalanmak 
üzere ciddi çalışmalar ya-
pılması gerektiği de açıktır. 
Hayatta kalma refleksi ile 
tanzim edilecek bu yeni 
dönemde geleneksel pek 
çok alışkanlıkların terk 
edileceği, insan-toplum 
ve insan-çevre ilişkilerine 
dair birikmiş literatürün 
işlevselliğinin ciddi olarak 
sorgulanacağı yeni bir süreç 
bizi beklemektedir. Bu 
açıdan virüs tarih ve insan-
lığı bir anlamda eşitlemiş 
durumdadır denilebilir. Bu 
meseleyi ciddiyetle ele alan 
toplumlar diğerlerine na-
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zaran elbette daha sağlıklı 
ve daha öngörülebilir bir 
gelecek inşa edebilecek-
lerdir. Buna mukabil kendi 
kültürlerini üretemeyenler 
ise kimlik anlamında büyük 
bedeller ödemek pahasına 
da olsa mecburen başkala-
rının ürettiği kültürü ithal 
ederek hayatlarına devam 
edeceklerdir.

Küresel Tehditler ve 
Doğru Bilgilenme

Virüsün öğrettiği bir 
başka ders de bilgi insan ve 
toplum ilişkisinin sağlıklı 
bir zemine kavuşturulması-
nın zaruretidir.  Bu süreçte 
yaşanan bilgilenme ihti-
yacının siyasi, ticari, şahsi 
saiklerle istismar edilme-
sinin yarattığı kaos ve kar-
gaşa her şeyin tuzu biberi 
olmaya devam etmektedir. 
Böylesine küresel tehditler 
ile başa çıkılmasında doğru 
bilgilenmeye duyulan ihti-
yaç bu sorumluluğu taşıyan 
kişi ve kurumların doğru 
bilgi kanallarını acilen inşa 
etmelerinin ne derece ha-
yati olduğunu ağır ve hazin 
bir şekilde ortaya koydu. 
Bütün dünyada özellikle 
medyanın her türlüsünde 
kişisel vitrin ve şöhret olma 
arzuları veya krizi fırsata 
çevirmek bencilliğinin 
sergilendiği ticari hırslarla 
hemen tüketime sokulan 
gayri sahih bilgi sağanakları 
toplumların hâletiruhiye-
lerini darmadağın etmiş 
durumdadır.  Bu kaotik 
manzaranın tahribatı da in-
sanı hayata bağlayan umut 

ve güvenin zaafa uğrama-
sıyla yine kendisini çokça 
hissettirecektir.

İnsanın genetiğinde yer 
alan ve bu tür tehditlerle 
karşılaştığı zaman kendisini 
ifade eden güvenlik refleksi 
öncelikle kendisini emniye-
te almak şeklinde tezahür 
etmektedir. Bu durum ha-
yatı paylaştığı tüm insan-
larla ilişkilerinde iş hayatı, 
eğitim, sanat,  spor, birlikte 
yeme içme, eğlenme ve 
ibadet etme gibi toplumsal 
kültür formlarında deği-
şiklikleri gerektirecektir.   
Duygulara da yansıyacak 
olan bu tutum doğal olarak 
insanlar arası ilişkilerde 
birlikte bir gelecek inşa 
etme iradesini zayıflatacak, 
bireyselliği [bencillik] daha 
da ön plana çıkaracaktır.

Bilindiği üzere toplum-
lar bilgi, tecrübe ve kendi 
değerler sistemi çerçe-
vesinde hayatlarını nasıl 
yaşayacaklarına dair kültür 
ve kurumlarını üretirler. 
Görünen odur ki insanlık, 
bugüne kadar edindiği 
birikimin ciddi bir kısmı-
nı farklı bir tarz ve form 
içerisinde yeniden üretmek 
zarureti ile karşı karşıya 
bulunmaktadır. Şehir hayatı 
ve imardan nüfus hareket-
liliğine, çalışma düzenin-
den çevreye, eğitim usul 
ve anlayışından inanç ve 
ibadet pratiğine, alışveriş 
şeklinden pazar alışkan-
lıklarına,  sanattan müzik 
ve tiyatroya, düğünden 
cenazeye, spordan eğlence-
ye, seyahat, insan ilişkileri, 
toplu iş görme, yemek ve 

sofra düzeni, siyaset yapma 
tarzı, toplantı, sempozyum, 
konferans, sevgi ve duygu 
dili vb. kısacası hayatın ve 
insanın dokunduğu her 
alanla ilgili olarak kendisine 
yeni imkânlar ve vasıtalar 
geliştirmek zorundadır. 
Aksi takdirde insan ün-
siyeti ve birlikte yaşamak 
temelinde inşa edilmiş 
bütün bir tarihsel birikim 
işlevsiz kalabilecektir ki bu 
hakikaten çok daha bü-
yük bir kırılma olacaktır. 
Bütün bu baş döndürücü 
ve acil meydan okumalarla 
hesaplaşabilmek için ise iki 
büyük imkânımız bulun-
maktadır; aklın neticesi 
bilim ile inancın yansıması 
sabır. Hiç şüphesiz bir de 
insanoğlunun en olumsuz 
şartlarda bile bir başa çık-
ma aracı olarak müracaat 
ettiği mizah.
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01 HAZİRAN

MEVLANA MÜZESİ
SEMÂ İLE AÇILDI 
İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüssettar 
Yarar, salgın nedeniyle 18 
Mart tarihinden itibaren 
Mevlana Müzesi başta ol-
mak üzere Konya’daki tüm 
müzelerin salgın nedeniyle 
ziyarete kapatıldığını be-
lirtti. Yarar, 1 Haziran iti-
barıyla müzelerin güvenli 
olarak yeniden açıldığını, 
ziyaret alanlarının yeniden 
belirlendiğini, acil durum 
planlarına kadar bir dizi 
düzenleme ve tedbir karar-
ları alındığını söyledi.

01 HAZİRAN

GÜVERCİNADA KALESİ 
UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ'NDE
Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO’ya “Ceneviz 
Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz’e Kadar Kale 
ve Surlu Yerleşimleri” dosyası kapsamında Güvercina-
da Kalesi’nin Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesi 
için başvuru yapmıştı. Değerlendirmeler neticesinde 
Aydın’ın Kuşadası ilçesinin simgesi Güvercinada Kalesi, 
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hak 
kazandı. Dünya Miras Listesi’ne aday kültür varlıklarını 
ifade eden Geçici Liste’ye Güvercinada Kalesi’nin de 
eklenmesiyle Türkiye’den listede bulunan kültür varlığı 
sayısı 83’e çıktı.

BAKSI MÜZESİ
SANATSEVERLERLE 
BULUŞTU

Bayburt'ta yıl boyunca binlerce sanatseveri ağırlayan ve 
mimari yapısı ile dağların arasındaki konumu itibarıyla 
sıra dışı müze olarak ünü dünyaya yayılan Baksı Müzesi, 
koronavirüs nedeniyle kapattığı kapılarını 1 Haziran’da 
açtı. Müzenin bakım ve sorumluluğunu üstlenen Bayrak-
tar Köyü Muhtarı Nabi Akçelik, salgın sürecinde kapalı 
olan müzenin eksiklerinin giderildiğini, geleneksel 
kültürün korunarak gelecek kuşaklara aktarılması 
için araştırmaların, özel yetenekli çocukların tespiti ve 
desteklenmesi gibi çalışmaların yapılmaya devam edile-
ceğini belirtti.

01 HAZİRAN
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01 HAZİRAN

PANDEMİ GÜNLERİNDE FOTOĞRAF
İstanbul Modern, “Pandemi Günlerinde Fotoğraf” adlı 
sergisini 1 Haziran-15 Kasım tarihleri arasında web 
sitesinde yayımladı. Salgında “Fotoğrafa dair neler 
yapabiliriz?” sorusu üzerine ortaya çıkan sergide farklı 
kuşaklardan 43 sanatçı katıldı.

İSLAMCILIĞIN SEYRİ
Toplum ve Bilim dergisinin birkaç sayısında İslamcılığı 
ele alan Nuray Mert “İslam’ın Siyasallaşması ve İslamcı-
lığın Seyri” tartışmasını devam ettirdiği dördüncü yazı-
sında İslamcılığı iki savaş arası dönemde ele alıyor. Mert 
derginin 152. sayısında İslamcılığın dış gelişmelerden 
nasıl etkilendiğini göstererek, İslamcılığın serüveninin 
yalnızca kendi içerisindeki tartışmalarla anlamlandırıla-
mayacağını öne sürüyor.
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01 HAZİRAN

TÜRKİYE'NİN HAFIZASI 
MİLLÎ KÜTÜPHANE 
Kültür ve Turizm Bakan-
lığına bağlı Türkiye’nin en 
büyük arşiv kütüphanesi 
olarak nitelendirilen Millî 
Kütüphane, koronavirüs 
tedbirleri kapsamında 
kapalı olan kapılarını oku-
yucularına yeniden açtı. 
Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdür Yardımcısı 
Ali Odabaş, Millî Kütüp-
hanede aldıkları önlemler 
neticesinde okuyucuları-
nın 2,5 ay aranın ardından 
kütüphanelere gelebilecek-
lerini söyledi.

03 HAZİRAN

TRAİAN HEYKELİNİN RESTORASYONU TAMAMLANDI
Denizli’deki antik kent Laodikya’da devam eden kazı ça-
lışmalarında bulunan MS 113 yılına ait Roma İmparatoru 
Traian’ın heykelinin restorasyonu tamamlandı. Özellik-
leri bakımından dünyada tek olan Traian heykelinin üze-
rinde zırh ve düşmanlara karşı acımasız ancak dostlara 
karşı koruyucu, dostluk ve bereketi temsil eden, sanatı 
koruyan ve güçlü bir imparator olduğunu gösteren sim-
geler yer almakta.
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Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Ermeni köyü olan Vakıf-
lı’da, Türkiye’nin ilk Ermeni müzesi kuruldu. Musadağ 
Müzesinin kurulması için uzun süredir çalıştıklarını 
belirten Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı Baş-
kanı Cem Çapar bu müzenin ”sadece Ermeni kültürün-
den değil, Anadolu’da kardeşçe yaşayan tüm halkların 
kültüründen izler” taşıdığını belirtti. Musa Dağı Ermeni 
Müzesinde yöresel kıyafetler, tarihî eşyalar, takılar 
sergileniyor ve ekranlardan geleneklere ait görüntüler 
yayımlanıyor. Müzede, Ermeni kültürünün yanı sıra 
farklı kültürler de tanıtılıyor.

05 HAZİRAN

TÜRKİYE'NİN İLK ERMENİ MÜZESİ 

04 HAZİRAN

FAKİR BAYKURT 
ÖYKÜ ÖDÜLÜ 

MUSTAFA ORMAN'IN

Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenle-
nen Fakir Baykurt Öykü Ödülü, Ovada Paldır Küldür adlı 
kitabıyla Mustafa Orman’a verildi. Seçici kurulun açık-
lamasında “Anlattığı olayları edebiyat duyarlılığından 
uzaklaşmadan kavrayan yazarın, anlatımındaki özen, dili 
kullanmadaki çeşitlilik, betimlemelerdeki imge zengin-
liği ve öyküleri yansıtılan kişilerin sahiciliği kayda değer 
bulunmuştur.” ifadeleri yer aldı.
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06 HAZİRAN

ÇEVRİM İÇİ TİYATRO OYUNLARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 
koronavirüs tedbirleri kapsamında Haziran ayında da 
kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere çevrim içi 
ulaştırdı. Daha önce sahnelenen ve beğeni toplayan 
Hürrem Sultan, Romeo ve Juliet, Maskeliler ve Tehlikeli 
İlişkiler oyunlarının yanı sıra Hoşu'nun Utancı, Keloğlan, 
Oyuncaktaki Sır ve Tembel Memiş çocuk oyunları da minik 
izleyicilere sunuldu.

05 HAZİRAN

KÜLTÜR VARLIĞI 
OLARAK TARİHÎ 
DEMİRYOLU TÜNELİ
Sultan II. Abdülhamit 
tarafından yaptırılan, 
Adana’da bulunan tarihî 
Bağdat-Hicaz Demiryolu 
Hattı’na ait Karaisalı ilçesi 
Bucak Mahallesi’ndeki 32 
numaralı tünel, tarihî eser 
olarak tescillendi.

Oyun yazarı, tiyatro, sinema 
oyuncusu ve yönetmen Şerafettin 

Kaya’nın Ben İyi Biri Olmadan Önce 
adlı filmi, Uluslararası 9’uncu Paris 

Play Film Festivali’nde en iyi sinema 
filmi seçildi. Filmi çekip, yarışmaya 
gönderdikten sonra heyecanlı sürecin 
başladığını belirten Şerafettin Kaya “Fi-
nale kaldığımızın haberi gelmişti ama 
neresinde yer alacağımızı çok tahmin 
edemiyorduk. Sonuçlar açıklanınca 
sıralamaya baktım ve ilk önce alt 

sıraları kontrol ettim ancak ismimizi 
göremedim. Birden listenin başına 

baktım ve kendi ismimizi görünce 
çok şaşırdım. O an ilk gözüme 

çarpan Türkiye yazısı oldu ve 
en gururlandığım an da o an 

oldu.” şeklinde konuştu.

07 HAZİRAN

PARİS’TE EN İYİ FİLM:
BEN İYİ BİRİ OLMADAN ÖNCE 
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TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ 
HİZMETE AÇILDI

Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında vücut bulan 
Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi açıldı. Açılış prog-
ramına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde de çok hızlı 
hareket ettiklerini, 35 günlük kısa bir sürede restoras-
yonu tamamladıklarını aktardı. Ersoy, şunları da ekledi: 
“Burada bizim 110 kişilik bir tiyatro salonumuz var. Yine 
yanılmıyorsam 97 kişilik bir cep sinemamız var. Burada 
gündüzleri çocuklar için çocuk filmleri sergilenecek. 
Akşamları da kısa metrajlı sanat filmlerine ağırlık ve-
receğiz. Çok amaçlı 140 metrekarelik bir salonumuz da 
var. Burada özellikle galerilere, sergilere, girişimcilere, 
sanatçılara ev sahipliği yapacağız. İki tane de ayrı küçük 
salonumuz var. İnşallah söz verdiğimiz gibi yıl sonuna 
kadar Galata Kültür Projesi’ni tamamlayacağız.”

08 HAZİRAN

GÜNCEL SANAT 
PROJESİ: İZOLE
Kolektif bir güncel sanat 
projesi İzole, farklı disip-
linlerden sanatçıların, 
salgın sürecindeki sınır-
lılık hâlini ve üzerlerinde 
yarattığı etkiyi görsel bir 
dille aktarmayı amaçlıyor. 
Yayın hayatına hikâye an-
latıcılığını merkeze alarak 
başlayan proje bireysel ha-
fızaya odaklanan sanatçıla-
rın çalışmalarını her hafta 
yeni güncellemelerle web 
sitesinde ve Instagram 
hesabında sanatseverlerin 
beğenisine sunuyor.

07 HAZİRAN
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SANATÇI AYŞEGÜL ATİK 
HAYATINI KAYBETTİ
1948 yılında Ankara'da do-
ğan oyuncu Ayşegül Atik’in 
asıl adı Mürşide Ersoy’dur. 
Ankara Devlet Konservatu-
varı Tiyatro Bölümünü bi-
tiren oyuncu, “Bir alışveriş 
bir fiş” reklamıyla tanındı. 
Kanser tedavisi gören 
Atik'in geçirdiği kalp krizi 
sonucu 72 yaşında aramız-
dan ayrıldı.

09 HAZİRAN

08 HAZİRAN

KEMAL SUNAL ANISINA HATIRA PARA BASILDI
Sanatçı Kemal Sunal için Fransa Oberthur Fiduciaire 
matbaalarında, hatıra ve tanıtım amaçlı para basıldı. 0 
Euro olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın 
resimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgelerine 
yer verildi. Avrupa Merkez Bankası onayı ile 5 bin adet 
gerçek Euro kâğıdı üzerine basılan hatıra ve koleksiyon 
paralarının yarısı Türkiye'de, geri kalanı ise dünya ülke-
lerinde satışa sunuldu. Filigran, mikroprint, Simultouch, 
hologram, transparan kayıt, güvenlik geçmişi, güvenlik 
ipliği, floresan, görünmez mürekkep ve her parayı ben-
zersiz yapan özel seri numarasına sahip para ancak “0 
Euro” ibaresiyle taklitlerinden ayırt edilebiliyor.

10 HAZİRAN

OMAR VE BİZ FİLMİNE 3 ÖDÜL
Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır 
Er’in yaptığı Omar ve Biz filmi, Fransa’da 10’uncusu 
düzenlenen SEE Paris Film Festivali’nde üç ödül kazandı. 
Koronavirüs sebebiyle bu yıl çevrim içi gerçekleştirilen 
festivalin uluslararası yarışmasında yer alan Omar ve 
Biz, en iyi film (Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır 
Er), en iyi senaryo (Mehmet Bahadır Er) ve en iyi erkek 
oyuncu (Cem Bender) ödüllerine layık görüldü.
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10 HAZİRAN

KISA FİLM KANALI YAYINA BAŞLADI
Akbank Sanat, “Akbank Kısa Film Festivali” kapsamında 
kısa filmlerin çevrim içi izlenmesine imkân sağlamak 
için, Akbank Sanat YouTube hesabı üzerinden oluşturu-
lan Kısa Film Kanalı ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 
Özel bir seçkiyle birbirinden güzel ödüllü yerli ve yaban-
cı kısa filmler kanalda yayımlanıyor. 
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12 HAZİRAN

DÜNYANIN İLK SANAL BİENALİ 
Baskıresim üzerine 2016 yılından beri uluslararası atöl-
yeler, sergiler ve çeşitli etkinlikler düzenleyen Engravist, 
2020 projesinde bir ilke imza attı. Engravist, dünyada 
genel olarak yaşanan bunalımları sanatın iyileştirici gü-
cüyle pozitif yönde dönüştürmek ve dünyanın her yerin-
deki sanatçılar arasında dinamik bir sinerji oluşturmak 
amacıyla yola çıktı. Uluslararası Sanal Engravist Baskıre- 
sim Bienali ile 54 ülkeden 600’ü aşkın sanatçı 7 sanal 
galeride buluştu. “Daha güzel bir dünya için ne söylemek 
istersiniz?” sloganı ile sanatçılara çağrı yapan Engravist, 
dünyanın ilk sanal sanat bienaline ev sahipliği yaptı.

10 HAZİRAN

DEKONSTRÜKSİYON 
SERGİSİ AÇILDI
Türkiye ve Orta Doğu’dan 41 sanatçının resim, heykel ve 
fotoğraflardan oluşan 60 eserinin yer aldığı Dekonstrük-
siyon adlı sergi Kelimat Sanat Evinde sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu. Küratör Aliye Selin Berberoğlu, ko-
ronavirüs nedeniyle serginin alınan tedbirler kapsamın-
da sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak açıldığını 
belirtti.  

11 HAZİRAN

MÜZE EVLİYAGİLDEN 
İKİ SERGİ 
Müze Evliyagil, salgın 
tedbirlerine uygun şekil-
de, 11 Haziran Perşembe 
günü kapılarını tekrar 
ziyarete açtı. Galeri, 
açılışıyla birlikte “Camdan 
Şato” ve “Yol” başlıklı ser-
gilere ev sahipliği yaptı. 
Müze Evliyagil, 21 Mart-
22 Kasım tarihlerinde 
gerçekleşmesi planlanan 
“Camdan Şato” adlı ser-
gisini salgın dolayısıyla 
ertelemişti. Kapılarını 
ziyaretçilere açan galeride 
yer alan bir diğer sergi de 
“Yol”du.
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15 HAZİRAN

ÖZEL TİYATROLARA DESTEK
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açık-
lamaya göre; özel tiyatroların güncel ihtiyaçlarına 
göre yenilenen, çeşitli teşvik ve indirimlerin önünü 
açan “Kültür Girişimi Belgesi” edinme süreci “”Kültür 
Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve 
Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”te yapılan değişikliklerle 
kolaylaştırıldı. Belgelendirilme sürecine yönelik ilke ve 
esasların belirlenerek, asgari niteliklerin tespit edildiği 
değişikliklerle hem yatırım hem de işletme aşamasında 
salonu olan özel tiyatrolara; sigorta primi işveren payı ve 
gelir vergisi stopaj indirimi, doğal gaz ve elektrik enerjisi 
tüketim bedeli üzerinden indirim ile bulunduğu yörenin 
en düşük tarifesinden su tüketim bedeli ödemeyi içeren 
destekler tanındı. Özel tiyatroların gelişimine katkı 
sağlanmasının hedeflendiği teşvikler ile özel tiyatroların 
hizmet kalitelerinin yükseltilmesi ve kurumsallaşmasına 
önemli katkılar sunulması amaçlanıyor.

13 HAZİRAN

ÇUKUROVA VE 
TüRKİYE İKTİSAT TARİHİ
Tarih Vakfı ve Adana Bü-
yükşehir Belediyesi iş birli-
ği kapsamında düzenlenen 
“Online Pandemi Söyleşi-
leri”nin beşincisi, Doç. Dr. 
Ayşe Ozil’in moderatörlü-
ğünde, Prof. Dr. Şevket Pa-
muk’un ”Adana-Çukurova 
Bölgesinin Türkiye’nin 200 
Yıllık İktisat Tarihindeki 
Yeri” başlıklı söyleşisi ger-
çekleşti.

BAŞKENT TİYATROLARI ÇEVRİM İÇİ 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, koro-
navirüs salgını nedeniyle 2020 yılı oyun sezonunu çev-
rim içi açtı. Sezonu 15 Haziran Pazartesi günü Rus yazar 
Anton Pavloviç Çehov'un yazdığı Bir Evlenme Teklifi adlı 
oyunu ile açan Büyükşehir Belediyesi, Tütünün Zararları, 
Misafir ve Ocak isimli oyunları da YouTube kanalı ve ABB 
TV üzerinden seyirciyle buluşturdu.

15 HAZİRAN
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Türkiye’nin kültür 
sanat hayatının bir yıllık 
panoramik fotoğrafını 
merak edenler için detaylı 
ve aydınlatıcı bir başu-
cu kitabı. Küresel salgın 
süreci, kültür politikaları, 
kripto sanat, şiir yıllıkları, 
sanata ve kültüre erişim, 
kültürel miras, Yunus Emre 
Yılı, modern sanat, dinleme 
eğitimi, renklerin dili,  Batı 
müziğinde oryantalizm, 
mekânlar, çocuk edebiyatı, 
İstiklal Marşı Yılı, terapi 
dizileri, dinî hayatın yeni 
mecraları, okulların mimari 
tasarımı, ödüller, Osman-
lı şiiri, kavramsal sanat, 
kimlikler, slow journalism, 
akademik dergiler, enfor-
matik zır cehalet, yavaş-
lığın imkânları, sinema 
eleştirisi, müziğin siyaseti, 
şehir dergileri, fotoğraf, 
şehrin hafızası, dil beceri-
leri, komedinin dönüşümü, 
12 Mart romanları, taşra, 
çeviri sorunları, polisiye 
romanlar, kültürel eleştiri, 
televizyon,  gelenekli sanat-
lar, aramızdan ayrılanlar ve 
gelecek öngörüleri... 

Türkiye’de kültür sanat 
alanında olup bitenleri 
kayıt altına almak ama-
cıyla  Aykut  Ertuğrul ile 
Asım Öz’ün hazırladığı 
ZKS Kültür Sanat Yıllığı’na 
Abdülhakim Kılınç, Adem 
Levent, Ahmet Sait Akçay, 
Ali Şahan Kuru, Asuman 
Aydoğan, Aşkın Yıldız, Ayşe 

Böhürler, Azmi Özcan, 
Barış Saydam, Bayram Ka-
raçor, Betül Sezgin, Çimen 
Günay Erkol, Doğukan 
İşler, Dursun Çiçek, Emine 
Çıldır, Erkan Cav, Ferhat 
Eroğlu, Feride Sezer, Feri-
dun Yılmaz, Funda Özsoy 
E., Gülper Refiğ, Gülümser 
Karabulut, Haşim Şahin, 
Hülya Yazıcı, Hüseyin Akın, 
Hüseyin Besli, İbrahim 
Ethem Gören, İbrahim Öz-
türkçü, İlyas Karaduman, 
Kamil Eşfak Berki, Kudret 
Ayşe Yılmaz, Mehmet Sabri 
Genç, Mehmet Tevfik Ekiz, 
Merve Akbaş, Meryem Ka-
ragöz, Mesut Bostan, Metin 
Tekden, Murat D. Çekin, 
Mustafa Çiftci, Mustafa 
Kara, Mustafa Zahit Ergün, 
Nabi Avcı, Necdet Suba-
şı, Nevin Meriç, Nurettin 
Durman, Olcay Aydemir, 
Ömer Ayhan, Ömer Leke-
siz, Ömer Yalçınova, Özgür 
Taburoğlu, Peren Birsaygılı 
Mut, Ramazan Dündarkaya, 
Ramazan Yıldırım, Selçuk 
Küpçük, Selvigül Kandoğ-
muş Şahin, Seval Şahin, 
Suavi Kemal Yazgıç, Taşkın 
Takış, Yasemin Darbaz 
Karaca, Yasin Aktay, Yıldız 
Ramazanoğlu, Yunus Emre 
Özsaray, Yunus Şahbaz, Yu-
suf Temizcan, Yücel Bulut, 
Zafer Acar ve Zafer Gölen 
perspektif, yorum, portre 
ve haber yazılarıyla katkıda 
bulundu.


