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Kıymetli Okurlarımız,

Zeytinburnu Belediyesi olarak kültür çalışmaları-
nı şehrin fiziki, sosyal ve çevre düzenlemeleri gibi asli 
görevlerimiz arasında görüyoruz. Belediyeciliğin sadece 
mekânla ilgili fiziki ihtiyaçların karşılanmasından ibaret 
olmadığının bilincindeyiz. Hâliyle kültür sanatı, insanı 
mamur eden, geliştiren hususlardan sayıyor; bunu da 
memlekete hizmet olarak görüyoruz. Türkiye’deki kültür 
sanat olaylarını yeni bir biçimde ve derli toplu bir hâlde 
okurlarımıza sunan ZKS Kültür Sanat Yıllığı bu perspekti-
fin neticesi. Başka bir bakışın mümkün olduğu inancıyla 
hazırladığımız yıllığımızın her sayısının öncekilerden geri 
kalmaması için elden geleni yaptığımızı söyleyebiliriz.

İstedik ki bir yıl süre ile ZKS’deki etkinliklerin krono-
lojik dökümü ile Türkiye’deki önemli gelişmelerden bir 
kısmını derleyip bir araya getirirken, bunun yanında her 
zamanki gibi yıl içindeki gelişmeleri perspektif, yorum 
ve portre yazılarıyla kısa da olsa çerçeveleyelim.  Günü-
müzde bir zamanlar geleneğe dönüşen yıllık yayıncılığı 
neredeyse yok oluyor. Kabul etmek gerekir ki bunun en 
önemli sebebi 1960’larda yahut 1980’lerdeki gibi yılın 
bizdeki sanat haberlerini toplu hâlde sunmanın imkân-
sızlaşmasıdır. Zira süreklilikle şekillenen canlı, üretken 
ve çeşitlilik arz eden bir kültür hayatımız söz konusu 
artık. Bunun için ZKS Kültür Sanat Yıllığı, kültür alanını 
meydana getiren tüm kolların her birinde yılın bilanço-
sunu kuşbakışı da olsa görmeyi mümkün kılan bir yakla-
şımla hazırlanıyor.

SUNUŞ



Sonra yine istedik ki kendine özgü yanları bulunan 
bu yıllıktaki yazılar üzerinden geçmişten geleceğe kültür 
sanat dünyamızın hem hafızasını hem de iradesini orta-
ya koyalım. Doğrusunu söylemek gerekirse belli mese-
leleri ayrı ayrı yetkin imzalarla ayırt edici niteliklerine 
eğilerek tartışmak çok yerinde ve faydalı bir çaba. Kültür 
teorileri ve eleştirel kültür okumalarıyla bir arada de-
ğerlendirilebilecek metinlere bakınca yıllığımızın hacmi 
ölçüsünde bunun da gerçekleştiğini görmekten büyük 
mutluluk duyduğumu belirtmeliyim.  Elbette gelişkin bir 
kültür sanat yıllığında bulunması gereken başka konular 
da olabilirdi. Fakat şurası son derece açık: Bu kadar bol, 
zengin malzemeye, sadece derlenmiş olarak değil hep 
yeni ve yayımlanmamış olarak başka hiçbir matbu yayın-
da rastlamadığınızı itiraf edeceksiniz.

Çağımızın önemli sosyologları kültür yorumlarında 
sıklıkla karşımıza çıkan “şişedeki mesaj” alegorisinde 
iki varsayımın saklı olduğunu vurgulama gereği duyar-
lar. Evvela ortada yazılmaya uygun ve şişeyi suya atma 
zahmetine değer bir mesaj olduğu düşünülür. İkincisiyse 
bulunup okunduğunda onu bulanın şişeyi açıp, içindeki-
ni okuyup özümseyip benimseme zahmetine değecek bir 
mesaj içerdiği varsayılır. Şişedeki mesaj, kültürü yaşatan 
ve geliştiren insanların irade sahibi öznelerdeki ümidin 
sürekliliğini ve ihtimallerin sonsuzluğunu dile getirir 
aslına bakılırsa. Umarım kültür hayatımıza hassasiyetle 
eğilen ZKS Kültür Sanat Yıllığı alanın takipçileri için böyle 
bir ifadenin aracı olur.

Ülkemizin kültür sanat hayatına ışık tutan ZKS Kültür 
Sanat Yıllığı’nın üçüncü sayısı alanın takipçileri için 
hazine niteliğinde sayılabilecek 43 akademisyen, sanatçı, 
yazar, şair, gazeteci ve eleştirmeni bir araya getiriyor.  
Köklerimizden geleceğe uzanan özgün bir kültür sanat 
politikası yaklaşımıyla 2021 Haziran’ı ile 2022’nin Mayıs 
ayı sonuna kadar bizdeki pek çok olaya yer vererek kül-
tür dünyamızı anlamak için çok değerli bir irade ortaya 
koyuyor.

Hep beraber ihtiyaç duyduğumuz bütünlüklü pers-
pektife katkı sunan yazarlarımıza ve yıllığın müşahhas 
hâle gelmesinde emeği geçen herkese canı gönülden 
teşekkür ediyorum. Yıllığın her şeyini yeniden tartış-
tığımız kültürün nasıl yeniden yapılanması gerektiği 
üzerine tartışmalara da ışık tutmasını diliyorum.



15. CONTEMPORARY ISTANBUL GALERI DIANI



  H
A

ZİR
A

N
2021



14 ZKS KÜLTÜR SANAT YILLIĞI

SANILANIN AKSINE YENI BIR FENOMEN OLMAKTAN ZIYADE TARIHÎ NITELIK TAŞIYAN GÖÇ 
VEYA SÜRGÜN ACIYLA BAŞLASA DA SONUNDA YENI BIR DÜNYANIN KAPILARINI ARALAYA-
RAK BIZI YEPYENI LEZZETLERE VE EDEBÎ ZEVKLERE ULAŞTIRABILIR.

Göç veya Hicret:
Yeni Bir Dünyanın Kapısını Aralamak
Yasin Beyaz
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Hepimizin yakından 
bildiği üzere yaşadığı-

mız çağ çevresel, iktisadi, 
siyasi istikrarsızlıklar ve 
bilhassa savaşlar yüzünden 
zorunlu göçlerin ön plana 
çıktığı müstesna zamanlara 
tekabül etmektedir. Belki 
bu yüzden daha önce gö-
rülmemiş sayıda bölgesel ve 
uluslararası göçmenin ka-
yıtlara geçmesinden dolayı 
21. yüzyılın göçmen yüzyılı 
olacağını söyleyen düşü-
nürlere hak vermek gerekir. 
Gün geçmiyor ki göçmen 
sorunlarına, Batılı devletle-
rin göçmenlere karşı olum-
suz tutumlarına, göçmele-
rin yaşadığı dışlanmışlığa 
şahitlik etmeyelim. Sosyal 
medya başta olmak üzere 
diğer iletişim araçlarının 
da buna eklemlenmesiyle 
göçmenler sürekli günde-
min ana konusu hâline gel-
mektedir. Hareketlerinden 
ziyade, şu an bulundukları 
nokta üzerinden tanımla-
nan göçmenler üzerinden 
oluşturulan söylentilerin 
beslediği yapay korkular ve 
“yeni ırkçı” diyebileceği-
miz aktörlerin onlara karşı 
olumsuz tutumları meseleyi 
daha da karmaşıklaştırıp 

toplumsal bir soruna dö-
nüştürmektedir. 

Hayatın Bir Gerçeği 
Olarak Göç

Göç veya hicret diye 
andığımız durum en 
temelde  bir yerden başka 
bir yere gitmeyi, taşınmayı 
ifade eder. Gazeteler, haber 
bültenleri ve sosyal medya 
platformlarındaki kaygı ve 
korkuların çıkış noktası kı-
lınan göstergelerin ötesinde 
keyf î bir durumdan ziyade 
zorunlu hâllerin neticesin-
de ortaya çıkar. “Yeni ırkçı” 
kitle iletişim araçlarının 
yansıttığının aksine hiçbir 
insan durduk yere ülkesin-
den, vatanından, toprağın-
dan, geçmişinden, hatıra-
larından kopmak istemez. 
Kimsenin göçmen doğma-
dığını, göçmen olunduğunu 
belirterek bir siyasi özne 
olarak gördüğü göçmenin 
felsefi tarihini yazan Tho-
mas Nail’in Göçmen Figürü 
adlı eserindeki şu satırlar 
günümüzdeki göçmenlik 
olgusunu tam manasıyla 
çerçeveler niteliktedir: “Ki-
mileri için yer değiştirmek 
sadece geçici bir ihraçtır; 
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yeni fırsatlar, dinlence ve 
kâr elde etmek demektir. 
Bazıları içinse bu hareket 
tehlikeli ve zorakidir, onla-
rın ihraçları çok daha ciddi 
ve kalıcıdır. Günümüzde 
çoğu insan göç yelpazesinin 
‘elverişsizlik’ ile ‘acizlik’ ku-
tupları arasında bir noktaya 
düşer. Ancak bu yelpazede 
yer alan bütün göçmenlerin 
ortak bir noktası vardır: 
Hareketlilik sonucunda 
her birinin bölgesel, siyasi, 
hukuki ya da iktisadi statü-
lerini kaybetmiş olmaları.” 
(s. 13).

Göç, tarihin çok eski 
dönemlerinden beri hayatın 
bir gerçeğidir. Yeni hareket-
lilikleri, eski hareketlilikleri 
anlamadan kavrayamaya-
cağımız için belli başlı hare-
ketliliklere kısaca temas 
etmek yerinde olacaktır. Bu 
bağlamda şunları zikrede-
biliriz: Hunların Kuzey’den 
Avrupa’ya yönelmeleri 
neticesinde ortaya çıkan 
Kavimler Göçü, 13. yüzyıl-
da Moğol saldırıları sonu-
cunda Anadolu’ya yapılan 
göçler... Veya Müslümanla-
rın, Mekkeli müşriklerden 
kaçıp Habeşistan’a ve sonra 
da Medine’ye hicreti. Bütün 
bu göçler bir mecburiyet 
ve ızdırapla başlamış fakat 
ardından da ilahi bir lütfa 
dönüşmüştür. Örneğin Mo-
ğol saldırılarından kaçan 
birçok mutasavvıf, âlim, 
şair daha güvenli gördükleri 
Anadolu’ya göç etmiş ve 
buradaki kültürel hayatın 
gelişmesine vesile olmuştur. 
Müslümanların Medine’ye 
hicreti neticesinde dünya 
siyasi tarihinin değişmesini 
sağlayacak İslam impara-
torluklarının kapısı ara-

lanmıştır. Hicret, önemli 
bir dönüm noktası kabul 
edildiğinden Hicri takvimin 
başlangıcı sayılmıştır.  

Bugün sayıları milyonla-
rı bulan göçmenlerle karşı 
karşıyayız. Rakamların bu 
raddelere varması göçmen/
muhacirlerin gittikleri her 
yerde dikkatlerin üzerle-
rine çekilmesine neden 
olmaktadır. Öyle ki gadre 
uğradıkları için göç etmek 
zorunda kalan bu insan-
lar zaman zaman düşman 
ilan edilirler. Bu düşmanca 
bakışın en büyük sebebi hiç 
şüphesiz popüler milliyetçi 
söylemlerdir. Gücü elinde 
tutup hegemonya kurma-
ya çalışan ve kendisinden 
olmayan her şeyi dışlayan 
ulus devletler çağında sınır-
ları içine kapanan, kendini 
sınırlarına hapsetmiş dev-
letler dış tehlikelere karşı 
korunduklarını zannederler. 
Hâlbuki gelinen noktada 
devletler kendi sınırları 
içinde kalsalar da sınırları-
nın çok ötesinde meydana 
gelen bir olayın, bir savaşın 
kendilerini etkilememesi-
nin mümkün olmadığını 
bilmelidir. Bunun en iyi 
örneği göç ve mültecilerdir. 
Bir sabah, yeni bir güne 
uyanıldığında sınırlarında 
milyonlarca insanın bekle-
diğini görmek artık şaşırtıcı 
bir durum değildir. Göçler 
nedeniyle bazı problemle-
rin, karmaşanın yaşanması 
gayet normaldir. Fakat 
buradan hareketle bazı in-
sanların “yabancı düşman-
lığı ve ırkçılık” kavramlarını 
öne çıkarması doğru bir 
tavır değildir. Önemli olan 
göçmenlere dair merhamet 
alanının genişletilmesi, 

yerleşik kültürün bu göçleri 
absorbe edip içine alabil-
mesidir. Onları düşman 
olarak değil bir çeşitlilik, 
farklılık çerçevesinde gör-
mek gerekir. Sorumluluklar 
ve ahlaki yükümlülükler 
içeren  böylesi bir bakış 
açısı bize yeni kültürlerin ve 
dünyaların kapısını aralaya-
caktır. 

Göç karşılıklı bir etki-
leşim meydana getirdiğin-
den göç eden ve göç alan 
bundan nasiplenir. Göç-
menler gittikleri yerlerde 
edindikleri bilgi ve görgüyü 
kendi edebî birikimlerine 
aktarabilir ve kendilerini 
çeşitlendirebilirler. Bu-
nun için her iki tarafın da 
zihinsel olarak yeni şeylere 
açık olması ve ön yargılarını 
yıkması gerekir.

Mehcer Edebiyatı

19. yüzyılda başta Lüb-
nan olmak üzere Filistin, 
Suriye vb. Arap beldele-
rinden Amerika kıtasına 
binlerle ifade edilebilecek 
göçler gerçekleşmiş ve bu 
göçler neticesinde 20. yüz-
yılın başlarında Amerika’da 
“Mehcer edebiyatı” diye 
isimlendirilen bir edebî ekol 
ortaya çıkmıştır. Halil Cib-
ran, Mihail Nuayme, Emin 
er-Reyhani gibi isimlerin 
de içinde olduğu Mehcer 
edebiyatı, modern Arap 
edebiyatını ciddi oranda 
etkilediği gibi kendileri de 
Batı edebiyatından etki-
lenmiştir. Mehcer edebi-
yatının oluşmasında hiç 
kuşkusuz bu edebiyatçıların 
edebî ve kültürel olarak 
faal olmalarının yanında 
ömürlerinin sonuna kadar 
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bu alanda sebat etmeleri-
nin de etkisi vardır. Onlar 
tekrardan vatanlarına 
dönmeyip orada mukim 
oldular. Eğer dönselerdi 
diğer Arap edebiyatçıları 
içinde kaybolacaklardı. Bu 
edebiyatçılar, göçmenin bir 
alternatif yaratma kapasite-
sini teşhis etmemize imkân 
tanıyan  edebiyat tarzlarıyla  
kendi kültürlerini başka bir 
coğrafyada sürdürmüşler, 
orada yeni bir çığır açmış-
lar ve öz kültürlerine ciddi 
tesirler yapmışlardır. 

Bu bağlamda Türk ede-
biyatı içinde bir “Mehcer 
edebiyatı” olduğunu iddia 
edebilir miyiz, diye düşün-
düğümüzde olumsuz bir 
cevap vermek durumunda-
yız. Mehcer edebiyatında 
dikkatimizi çeken ilk unsur 
anavatandan göç eden şair 
ve edebiyatçıların varlığıdır. 
Göç ve sürgünler muvace-
hesinde Türk edebiyatına 
baktığımızda Arap edebi-
yatçılarından çok daha önce 
onların sürgün, kaçış ve 
göç tecrübesi yaşadıklarını 
görürüz. 19. yüzyılın ikinci 
yarısında Sultan Abdülaziz 
döneminden itibaren başta 
İbrahim Şinasi olmak üzere 
Namık Kemal, Ziya Paşa 
gibi isimlerin Paris’e kaç-
tıklarını ve orada hükûmete 
karşı muhalefetlerini devam 
ettirdiklerini biliyoruz. 
Ardından II. Abdülhamit 
gelir ve onun döneminde 
de Mizancı Murat, Ali 
Kemal, Samipaşazade 
Sezai, Süleyman Nazif gibi 
isimleri Avrupa kapılarında 
görürüz. Bu isimlerin ortak 
yönü büyük oranda gazete 
çıkarıp Osmanlı yönetimine 
muhalefet etmeleridir. 

Edebiyatçılarımızın 
göç ve sürgünlerinin ikinci 
varış noktası Mısır’dır. 
Osmanlı idaresi altında 
olan Mısır, II. Abdülhamit 
muhaliflerinin bir ara-
ya geldiği merkezlerden 
biridir.  Mısır, Sultan II. 
Abdülhamit muhaliflerinin 
İstanbul’a nazaran daha 
rahat hareket edebildikleri 
bir yerdir. Bunda İngilizlere 
duydukları güvenin büyük 
payı vardır. Mizancı Murat, 
Filibeli Ahmet Hilmi, Şair 
Eşref, Neyzen Tevfik Mısır’a 
kaçan veya kısa süreliğine 
göç eden isimlerden ilk 
aklımıza gelenlerdir. Burada 
bulunan Türk edebiyatçı-
ları birçok gazete ve dergi 
neşrederler. Bunun yanında 
bazı eserlerini de Mısır’da 
yayımlarlar. 

Sürgünlüğün 
Biçimleri

Osmanlı’dan Cumhu-
riyet dönemine geçtiğimiz 
zaman edebiyatçı sürgün-
lerin sayısının azaldığını 
ancak siyasi sürgünlerin 
arttığını görürüz. Cumhu-
riyet Türkiye’sinin “Yüzel-
lilikler” listesinde yer alan 
edebiyatçılar II. Abdül-
hamit dönemindeki gibi 
kısa süreliğine yurt dışına 
kaçmak veya nefyedilmek 
yerine uzun yıllar boyunca 
memleketlerinden ayrı kal-
mıştır. Bu “Yüzelliliklerden” 
Rıza Tevfik, önce Mısır’a 
gitmiş, ardından da Emir 
Abdullah’ın daveti üzerine 
Ürdün’e geçmiş ve orada 
ikâmet etmiştir. Ürdün’den 
sonra Lübnan’da (Cünye) 
uzun bir süre kalmış ve 
eserlerini yazmaya devam 

etmiştir. Refik Halit Karay 
ise önce Lübnan, ardın-
dan da Suriye’de (Halep) 
yaşamış ve edebî faaliyet-
lerini orada sürdürmüştür. 
Cumhuriyet döneminin 
“gönüllü sürgünü” Mehmet 
Âkif Ersoy ise 1925 yılında 
(başta siyasi olmak üzere) 
çeşitli sebeplerle Mısır’a 
gitmiş ve burada yaklaşık 
on bir yıl kalmıştır. 

Mehcer edebiyatının 
ikinci dikkat çekici özelliği 
edebiyatçıların göç edilen 
yeni coğrafyayı kendilerinin 
yeni vatanı olarak benimse-
meleridir. Göç ettikleri ülke 
onların ölene kadar kaldık-
ları ve kalacakları yerdir. Bu 
noktadan hareket ettiğimiz 
zaman Türk edebiyatçıları-
nın göçlerinin ve sürgünle-
rinin muvakkat olduğunu 
görürüz. Uzakta olsalar 
da yüzleri hep vatanlarına 
çevrili, bir gün oraya geri 
döneceklerinin umudu ve 
hayaliyle yaşarlar. Bu ne-
denle Rıza Tevfik, sürgün-
deyken “Uçun kuşlar uçun 
burda vefa yok” demiştir. 

Mehcer edebiyatçıları 
gittikleri topraklarda kendi 
işlerine bakmış, bunun 
yanında edebiyat ve kültür 
faaliyetleriyle ilgilenmeye 
de devam etmiştir. Yaşadık-
ları olaylar, mukim oldukla-
rı yerlerin edebî ve kültürel 
hayatı kaleme aldıkları 
eserlerin içeriklerini ve şe-
killerini etkilemiştir. Onlar 
vasıtasıyla modern Arap 
edebiyatı da bu etkiden 
nasibini almıştır. 

Mehcer edebiyatçılarına 
karşılık Türk edebiyatçı-
larına baktığımız zaman 
yurt dışında bile siyasetle, 
hükûmeti eleştirmekle uğ-
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raştıklarını görürüz. Burada 
amacımız bunun nedenleri-
ni açıklamak değil; böylesi 
bir durumu mümkün kılan 
şartları,  özgünlükleriyle 
birlikte daha iyi bir şekil-
de tanımlamaktır. Namık 
Kemallerle başlayan ve 
Mizancı Muratlarla de-
vam eden serüvende edebî 
bir çabadan ziyade büyük 
oranda siyasi eleştirilerle 
karşılaşırız. Bütün bu göç 
veya sürgünler İstanbul’a 
dönüşle son bulmuştur. Bu 
hem Avrupa’ya kaçanlar 
hem de Mısır’a gidenler 
için geçerlidir. Nihayetinde 
özledikleri vatan toprağı-
na ayak basan bu insanlar 
edebî verim yönünden pek 
de başarılı olamamıştır. 
Hâlbuki Mehcer edebiyatı 
mensupları doğdukları 
topraklardan daima uzakta 
kalmış ve edebiyatı mer-
keze almıştır. Cumhuriyet 
dönemindekilere gelince 
durum Osmanlı dönemin-
dekilerden bir yönüyle 
farklılık arz ederler. Bu 
edebiyatçıların (Rıza Tevfik, 
Refik Halit, Mehmet Âkif ) 
ayrılık ve hasretleri önce-
kilere nazaran daha uzun 
sürmüş ve faaliyetleri daha 
edebiyat merkezli olmuştur. 
Fakat onlar da en nihayetin-
de vatanlarına dönmüştür. 
Türk edebiyatçıları içerisin-
de bu bağlamda tek bir isim 
istisnadır: Nâzım Hikmet. 
Sadece Nâzım Hikmet 
ülkesine, vatanına döneme-
miş, yurt dışında ömrünü 
tamamlamıştır. Onun bu 
sürgün hayatı kendisi için 
büyük bir ızdırap barındır-
sa da hem kendisi hem de 
Türk edebiyatı adına yeni 
bir pencere açılmasına ve-

sile olmuştur.  20. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren 
Arap coğrafyasında Arap 
sosyalizmi fikri büyük bir 
ivme kazanmış ve Sovyet 
Rusya’yla yakın ilişkiler 
kurulmuştur. Kurulan bu 
ilişkiler neticesinde o dö-
nemde Sovyet Rusya’da bu-
lunan Nâzım Hikmet ismi 
de Arap kültür ve edebiyat 
çevrelerince tanınmaya 
başlanmış, eserleri Arap-
çaya tercüme edilmiştir. 
Böylelikle Türk edebiyatı 
da Arap kültür çevrelerinin 
gündemine girmeye başla-
mış ve talihsiz bir sürgün 
iki kültürün yakınlaşmasına 
vesile olmuştur. 

Mehcer edebiyatı ve 
edebiyatçıları kendileri-
ne ait ekol oluşturmayı 
başarmış ve modern Arap 
edebiyatına büyük katkılar 
sağlamıştır. Türk edebi-
yatçılarına baktığımızda 
onların bu katkının çok 
uzağında olduklarını gö-
rürüz. Yukarıda da bahset-
tiğimiz gibi gözleri sürekli 
ülkelerinde ve kulakları 
İstanbul’dan (daha sonra da 
Ankara’dan) gelecek haber-
lere kilitlenmiş bir vaziyet-
tedir. Akılları daima orada 
olunca yazıları da oraya 
yöneliktir. Edebiyatçılarımı-
zın kendilerini çevrelerine 
kapattıklarını söylemek 
yanlış olmaz. Hâlbuki 
Avrupa’da olsun, Mısır’da, 
Lübnan’da, Suriye’de olsun 
karşılılıklı etkileşime hazır 
olsalardı avdetlerinde daha 
renkli ve farklı bir edebî 
hasıla oluşturabileceklerdi. 
Hemen hepsi döndükle-
rinde edebî düşüncelerine, 
fikirlerine kaldıkları yerden 
devam etmiştir. Mesela 

Refik Halit’in on yıl Arap 
beldelerinde sürgün hayatı 
geçirmesine rağmen Arap-
ça öğrenmemesi, oradaki 
halka ve insanlara temas 
etmemesi ilginçtir.

Sanılanın aksine yeni bir 
fenomen olmaktan ziyade 
tarihî nitelik taşıyan göç 
veya sürgün acıyla başlasa 
da sonunda yeni bir dün-
yanın kapılarını aralayarak 
bizi yepyeni lezzetlere ve 
edebî zevklere ulaştırabilir. 
Ayrıca günümüzde göç-
menliğin karmaşık dina-
miklerini göz ardı ederek 
göçmenleri görmezden 
gelenlerin ve dahası onların 
baş belası olduğuna ina-
nanlarınsa her şeyden önce 
ahlaki bir eleştiriye tabi 
tutulmaları gerekir. 



18 ZKS KÜLTÜR SANAT YILLIĞI

01 HAZİRAN

TARİHE IŞIK TUTAN 
ASIRLIK MEZAR TAŞLARI 
Zeytinburnu Belediyesi, 
Osmanlı tarihine ışık tutan 
300 yıllık mezar taşlarını 
koruma altına aldı. Kırılan, 
toprak altında kalan ve 
yıllar içerisinde bazı par-
çaları kaybolan mezar taş-
ları, restorasyon sonrası 
Zeytinburnu Merkezefendi 
Mezarlığı’nda bir araya 
getirilerek sergilenmeye 
başladı. Bölgedeki 4 bin 
mezar taşının envanterini 
Zamanı Aşan Taşlar adıyla 
2 ciltlik bir kitapta topla-
yan Yalova Üniversitesi 
Türk İslam Sanatları Tarihi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Süleyman Berk, “Bu alanlar 
İstanbul’un Fethi’nden 
sonra oluşturuldu. 1500’lü 
yıllardan itibaren defin-
lerin yapıldığını ve mezar 
taşı kitabeleri olduğunu 
biliyoruz. Ancak genel me-
zarlıkların bir handikabı 
var. Bu alanlara hâlâ defin 
işlemi devam ettiğinden 
maalesef eski mezar taşı 
kitabeleri ihmale uğrayabi-
liyor.” dedi.

11  HAZİRANHAZİRAN
İstanbul Devlet Modern Folk Müzik 
Topluluğu ZKS’de konser verdi.

22  HAZİRANHAZİRAN
Yusuf Turan Günaydın, ZKS’de gerçek-
leşen “Kitaphane Söyleşileri” semine-
rinde “Bilgisayarlı Matbaacılık Öncesi 
Taşrada Basılmış Kitaplar” konusunu 
anlattı.
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01 HAZİRAN

TAYVAN’DAN İSTANBUL’A 
1-6 Haziran 2021 tarihleri 
arasında düzenlenen Art-
Contact İstanbul Çağdaş 
Sanat Fuarı’nda, Tayvanlı 
Türk sanatçı Melek Koca-
sinan (Gao Anqi) “Glow-
in-the-Dark” (Karanlıkta 
Işıldayan) serisinden 
oluşan sergisiyle yer aldı. 
Farklı ülkelerde bulunan 
sanatçı, sanat üslubunu çe-
şitli kültürler ile harman-
lamasıyla dikkat çekiyor. 
“Glow-in-the-Dark” da bu 
çok sesli yaşamının kendi 
deneyimleriyle birleşme-
sinden doğdu. Seri, gece-
nin karanlığında ışıltılı bir 
ormandaki gezintiyi gör-
selleştirirken büyük ağaç-
ların, pırıl pırıl çiçeklerin 
ve sudan yükselen büyülü 
yaratıkların bulunduğu 
bir ormanda yürüyormuş 
hissini yaşatması yönüyle 
öne çıktı.
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02 HAZİRAN

VAN GÖLÜ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
Edremit Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu 
Anadolu Kalkınma Ajansı ve Van Büyükşehir Belediye-
sinin destekleriyle Van Gölü Sempozyumu düzenlendi. 
1-2 Haziran tarihlerindeki etkinliğin amacı Van Gölü 
hakkında bilimsel verilere dayalı bilgi alanı oluşturmak-
tı. Sempozyumda tarihî süreçte Van Gölü,  yaz ve kış 
turizmi, çevre, yerel yönetimler, ulaşım, sağlık, mekânsal 
yayılım, festivaller, şehir yaşamı, biyolojik yapı gibi daha 
pek çok konu değerlendirildi. Sempozyumun iki yılda bir 
düzenlenmesi planlanıyor.
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03 HAZİRAN

ÖZEL TİYATROLARA DESTEK 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatrolara turne 
desteği olarak 25 milyon doları bulan destek yardımında 
bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapı-
lan açıklama şöyleydi: “Bakanlığımızca küresel salgın 
sürecinde başlatılan ‘Tiyatrolarımız DT Sahnesinde’ 
Projesi'nin devamı niteliğinde bir uygulama olan ‘Özel 
Tiyatrolar Yaz Turnesinde Projesi’yle özel tiyatrolara 
1 Temmuz-30 Eylül arasında Devlet Tiyatrolarının sah-
nelerinde turne yapabilme imkânı sunulacak. Bakanlığa 
kayıtlı 415 özel tiyatronun yararlanabileceği proje kapsa-
mında destek tutarı 25 milyon lirayı bulacak.”

02 HAZİRAN

YAZAR ORHAN KEMAL ANILDI
Eserlerinde toplumsal gerçekleri birey-toplum iliş-
kileri çerçevesinde ele alıp yalın bir anlatımla dile 
getiren Orhan Kemal, vefatının 51. yılında anıldı. Orhan 
Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, Orhan Kemal’in sevenleri, 
Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner 
ve beraberlerindekiler Fatih Cibali Tramvay Durağı’nda 
toplandı. Öğütçü, salgın nedeniyle Orhan Kemal Kütüp-
hanesi yerine babasının evine yakın olması nedeniyle bu 
durakta toplandıklarını belirtti.  Duraktaki konuşmanın 
ardından grup, Orhan Kemal’in Fatih’teki evinin önünde 
toplandı. Evin önüne çiçek bırakıldı. Anmaya katılanlar, 
hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Avcılar Ortadirek 
Tiyatrosu tarafından usta yazarın evi önünde sergilenen 
piyesi seyretti.
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Hasan Saltık:
Kayıp Notaların Peşindeki Müzik Kâşifi
Mehmet Ali Aslan

Yapımcı ve Kalan Mü-
zik’in kurucusu Hasan 
Saltık, 2 Haziran 2021 
tarihinde, 57 yaşında 
hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Türkiye’sinin 
halk bilim çalışmaları ve 

türkü derlemeleri yeni bir ulus 
inşasının kültürel sacayağını 
teşkil ediyordu. Bir modern-
leşme projesi olarak musiki 
inkılabını beslemeye ve toplu-
mu homojenleştirmeye matuf 
hafızanın aktarımı resmî 
çalışmalarla sağlanıyordu.

Yakın dönemde resmî 
çalışmalardan bağımsız yeni 
derleme ve hafıza aktarımı 
çabalarının dikkat çektiğini 
söyleyebiliriz. Mütecanis 
yapıdan ayrışan bu çabalar 
postmodern rüzgârların da ön 
açıcı etkisiyle etnik çeşitliliği 
esas aldı. Bu noktada dikkat 
çeken en önemli kurumlardan 
biri Kalan Müzik ve kurucu-
su Hasan Saltık’tır. Saltık’ın 
hikâyesi kayıt teknolojisi ile 
yeni bir evreye giren müzikal 
hafıza aktarımının sınırlarının 
genişlemesinin hikâyesidir 
aynı zamanda.

Mavi Dünyadan Ses 
Dünyasına

Hasan Saltık 1964 yılında 
Tunceli’de doğdu. Ortao-
kuldayken ailesiyle birlikte 
İstanbul’a geldi. Genç yaşta 
konservatuvarda bir yıl hazır-
lık okuduysa da geçim sıkıntı-
sı sebebiyle konservatuvardan 
ayrılıp Suadiye Lisesinde 
eğitimini tamamladı.

Saltık’ın hayali Amerika’ya 
gitmekti. Üç yıl boyunca ge-
milerde miço olarak çalıştıysa 
da hayalini gerçekleştiremedi. 

Geçici olarak akrabası ve aynı 
zamanda müzisyen Rahmi 
Saltuk’un plak şirketinde çalış-
maya başladı. Böylece müzik 
dünyasına vereceği kıymetli 
katkıların ilk adımını tesadüfi 
olarak atmış oldu. O dönemde 
Unkapanı, müzik endüstrisi-
nin kalbi ve müziğin buluşma 
noktasıydı. İstanbul Manifa-
turacılar Çarşısı içinde çok sa-
yıda plak şirketi bulunur; yeni 
çıkan plak ve kasetler sebebiy-
le sürekli kuyruklar oluşurdu. 
Sesiyle ya da sazıyla meşhur 
olmak isteyenlerin kapısını 
aşındırdığı yerdi burası.

Unkapanı Plakçılar 
Çarşısı ve Kalan Müzik

Rahmi Saltuk’un yanında 
tecrübe kazanan Hasan Sal-
tık’ın Kalan Müzik yolculuğu 
1991 yılında başladı. İMÇ 6. 
Blok’ta bulunan Kalan Müzik, 
ilkin protest sol müzik albüm-
leri yayımladı. Bu sıralarda 
Saltık, Almanya’ya yaptığı bir 
yolculukta bir müzik mağa-
zasında müzik albümlerinin 
kategorize ediliş biçimleri ve 
kapak örneklerinden etki-
lendi. Mağazada Osmanlı 
dönemi ve Cumhuriyet’e geçiş 
döneminin yapımları, Rum ve 
Ermeni müzisyenlerin eserleri 
de vardır. Bu modeli Türki-
ye’ye taşımaya karar veren 
Saltık, özellikle eski kayıtları 
toplamaya başladı, yeniden 
kaydederek geleneksel mü-
ziklere dair önemli bir arşivin 
oluşmasına önayak oldu. 
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Hasan Saltık, Türkiye’de 
pop müziğin müzik piyasa-
sını neredeyse tamamen ele 
geçirdiği bir vasatta, etnik ve 
geleneksel çalışmalara hayat 
vererek kültür evrenine büyük 
bir katkıda bulunmuştur. O, 
Anadolu’nun renklerinin, ses-
lerinin ardına düşen ve kayıp 
notaları bulmaya çalışan bir 
müzik kâşifiydi artık.

Saltık, derleme çalışma-
larında bastırılan, yok sayılan 
farklı etnik müzik gelenekle-
rine odaklandı. İlk zamanlar 
hukuki engellerle karşılaşsa 
da zamanla çalışmalarının 
meyvelerini toplamaya başla-
yacaktı. Aslında dünya gene-
linde de yerel ve etnik müzik 
kültürlerine yönelik ciddi bir 
ilgi oluşmuş; Avrupa merkezli 
müzik tarihi okumalarının 
yok saydığı müzik kültürleri 
etnografik araştırmaların 
konusu olmaya başlamıştı. 
Ötekileştirilenlerin müziği 
kitlelerin gündemine girmiş; 
20. yüzyılın sonlarına doğru 
ticari kayıt endüstrisinin de il-
gisini çekmişti. Dünya müzik 
marketlerini iyi inceleyen 
birisi olarak Saltık’ın öngörü-
sü güçlüydü. Hollywood film-
lerinde dahi etnik çalgıların 
ve müziklerin ön plana çıktığı 
vasatı iyi gözlemleyen Saltık, 
Türkiye’de örneğin popüler 
diziler üzerinden türküleri 
ülke halkının gündemine 
sokacak çalışmalara böylece 
imza atacaktı.

Saltık’ın bu vizyoner yak-
laşımı, Kalan Müzik’i müzik 
piyasasında farklı bir konu-
ma getirdi. Şirketin kuruluş 
amacında da belirtildiği gibi 
az bilinen kültürleri ve müzik 
türlerini bir arşiv hâlinde 
toplayıp müzik piyasasında bu 
birikime bir pazar yaratmayı 

hedefleyen Saltık, 78 devirli 
taş plakların temizlenerek 
basımını sağladı. Geçmişte 
kalan tangoları yeniden müzik 
severlerin ilgisine sunarken 
geleneksel musikimizin hazi-
nelerini de yeni tasarımlarla 
ve günümüz teknolojisiyle 
dinleyicilere ulaştırdı. Tanburi 
Cemil Bey’den Udi Hrant’a, 
Şükrü Tunar’dan Yorgo Baca-
nos’a tanbur, klasik kemençe, 
ud, klarnet gibi sazların usta-
larını yaygın bir dinleme aracı 
olarak CD’den de dinlemek 
mümkündü artık. Hafız Sami, 
Hafız Yaşar, Hafız Burhan, 
Hafız Kemal gibi isimle-
rin bulunduğu “Gazeller”i 
“İstanbul’un Hanımları” gibi 
albümler tamamlıyor; Sadettin 
Kaynak’tan Münir Nurettin 
Selçuk’a, Hacı Taşan’dan 
Muharrem Ertaş’a, Neyzen 
Tevfik’ten Hisarlı Ahmet’e, 
Âşık Veysel’den Neşet Ertaş’a 
uzanan nitelikli bir arşiv oluş-
maya başlıyordu.

Üç ay ömrü olan işlerle 
uğraşmadığının altını çizen 
Saltık, manevi değeri yüksek 
çalışmaların peşindeydi. Onun 
ideali, kıyıda köşede kalmış 
kültürleri yaşatmaktı. Arşiv ça-
lışmalarının temelini bu moti-
vasyon oluşturuyordu. Böylece 
Cumhuriyet Türkiye’sinde bas-
kılanan Anadolu’nun kültür 
mirasının dünyaya açılmasına 
katkı sağladı.

Renk Renk Diller, 
Sesler, Melodiler

Kalan Müzik’in ayırıcı va-
sıflarından biri olarak tarihsel 
önemi haiz ve etno-müzikoloji 
çalışmaları açısından kıymet-
li birçok kayıt derlenerek 
yeniden basılıyordu. Çeşitli yö-
relerin sesleri böylece yeniden 

hayat buldu. Ermeni, Rum, 
Pomak, Kürt, Zaza, Yezidi, Ya-
hudi,  Pontus ve Süryanilerin 
kendi dillerinden şarkıların yer 
aldığı albümler yayımlandı.

Bu arşiv çalışması Os-
manlı marşları ve Osmanlı 
dönemi barok müziği, uzun 
havalar, türküler, alaturka 
ezgiler, alafranga kantolar, 
âşık tarzı deyişler, tekke tarzı 
ilahiler, semahlar ve mersiye-
ler, kilise ve sinagog koroları, 
Balkan, Karadeniz ve Roman 
havaları ile genişliyordu.

Binin üzerinde albü-
mün yapımcılığını üstlenen 
Saltık, 2 Haziran 2021 akşamı 
Bodrum’daki evinde geçirdiği 
kalp krizi sonucunda hayatını 
kaybetti.

Müzik yayıncılığının çıta-
sını yükselten Hasan Saltık, 
bir müzik arkeoloğu gibi geç-
mişe el attı. Köklerine bağlı 
olduğu gibi gelişen teknolo-
jiyi ıskalamayıp yeni ufuklara 
açık bir kişilik olarak dikkat 
çekti. Sol ve Alevi kimlikli 
çalışmalar ön planda olsa da 
farklı inanç evrenlerinin mü-
zik kültürlerine kapısını aç-
ması ve Anadolu’nun zengin 
sanat birikimine yaslanması 
itibarıyla kıymetli bir arşivin 
oluşmasına önayak oldu. 
Özenli kapaklar, akademik 
bir incelikle hazırlanan ve 
CD’lere eşlik eden kitapçık 
hacminde kartonetler, titiz 
bir şekilde temizlenmiş arşiv 
kayıtları yaptığı işin niteliğini 
ortaya koyarken toplumsal 
hafızada iz bırakan seslere 
erişimde bir kalite yakaladı. 
Böylece yakın dönem müzik 
tarihi açısından önemli bir 
belge ve müzik hafızası hü-
viyetine sahip eserler dönem 
insanının müzik kültürüne 
dâhil edildi.
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YARATICI ÖĞRENCİ 
FESTİVALİ 
PROJECT’07 
GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sanat ve 
Kültür Yönetimi Bölümü öğrencilerinin bu yıl yedinci kez 
hayata geçirdiği “Yaratıcı Öğrenci Festivali Project’07”, 
“Bir Varmış Bir Yokmuş: Ev” temasıyla küresel salgın 
nedeniyle çevrim içi düzenlendi. 31 Mayıs-4 Haziran ta-
rihleri arasındaki festivalde çevrim içi sergiler; Mor Çatı, 
Beliz Güçbilmez, Neriman Polat, Fatoş İrwen, Serhan 
Ada, Beral Madra, Kırkayak Kültür, Selda Asal ile düzen-
lenen söyleşiler dikkat çekti. Burak Küçük & Orhun Can-
ca Duo, Yağmur Üçkardeş, Baver Kaya ve Eylül Deniz ile 
canlı konserler öne çıktı. Ekin Bernay yürütücülüğünde 
performans atölyesi ve Mehmet Altuğ Ersoy koordina-
törlüğünde film okuma atölyesi sanatseverlerle buluştu.

03 HAZİRAN

02 HAZİRAN

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN 
MÜZİK EMEKÇİLERİNE DESTEK 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik emekçilerine 3 bin 
TL destekte bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı “Müzik 
Susmasın” sloganıyla müzik emekçilerinin yanında oldu-
ğunu belirtti. Yapılan açıklamada toplam destek miktarı-
nın yaklaşık 250 milyon TL’ye ulaştırılacağı kaydedildi.
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33  HAZİRANHAZİRAN
ZKS’de gerçekleşen “Müzikli Söyleşi” 
programında Murat D. Çekin, Gönül 
Paçacı ve Omar Türk Müziği Icra 
Heyeti’ni misafir etti. Programda “Yazılı 
Kaynaklarda Türk Müziğinin Değişimi” 
konusu ele alındı.

44  HAZİRANHAZİRAN
Prof. Dr. Ömer Türker “İslam Düşünce-
si” seminerinde “Islam Düşüncesinde 
Nübüvvet” konusunu işledi.

NÂZIM HİKMET ANILDI
Türk şiirinin önemli isimlerinden Nâzım Hikmet Ran, 
ölümünün 58. yıl dönümünde anıldı. Moskova Nâzım 
Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Lomonosov Moskova 
Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü, 
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Rusya ve 
Doğu Kulübü ile birlikte, şairin ölüm yıl dönümüne özel 
etkinlikler düzenledi. Anma etkinlikleri Bodrum Umurça 
Parkı’ndaki Nâzım Hikmet heykeli açılışı ile başladı. 
Ardından Nâzım Hikmet’in adının verildiği kütüphane-
nin açılışı gerçekleştirildi. Nâzım Hikmet’in yaşamına ve 
eserlerine dayanan “1. Uluslararası Bilimsel ve Uygula-
malı Gençlik Konferansı”, Rusya Bilimler Akademisi Şar-
kiyat Enstitüsünde düzenlendi. Nâzım Hikmet Dostluk 
Ödülü, Rusya ve Türkiye arasındaki kültür ilişkilerine, 
bilim ve eğitim alanındaki iş birliğinin pekiştirilme-
sine katkılarından dolayı Lomonosov Moskova Devlet 
Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü adına 
Enstitü Direktörü Igor I. Abylgaziev’e takdim edildi. Tür-
kiye’nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Moskova 
Yunus Emre Enstitüsü ve Rus-Türk İşadamları Birliğinin 
katkılarıyla Novodeviçye Mezarlığında bir anma töreni 
düzenlendi.

03 HAZİRAN
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03 HAZİRAN

ERZURUM’DA TAŞBABA HEYKELİ BULUNDU
Şenkaya’ya bağlı Ormanlı köyünde yaşayan ve hayatını 
hayvancılık yaparak kazanan Aytaç Alver, köyün dağlık 
kesiminde boyu 1 metre 20 santim olan, üzerinde ise 
belli belirsiz şekillerin yer aldığı bir kaya buldu. Aynı 
bölgede geçen yılın Şubat ayında da bir taşbaba heykeli 
bulan ve yetkilileri haberdar eden Alver, bu tür konularla 
yakından ilgilendiğini bildiği Aziziye Belediyesinde 
görevli Değerli Taşlar Derneği Başkanı Oğuzhan Bingöl 
ile temasa geçti. 3 bin 500 yıl öncesine ait olduğu tahmin 
edilen taşbaba heykeli için Erzurum Müze Müdürü 
Hüsnü Genç, “taşbabaların eski Türk geleneklerine göre 
Türk beyleri için önemli ve hatıra olarak onun büyük-
lüğünü göstermek için şerefine dikilen mezar taşları 
olduğunu” ifade etti.

03 HAZİRAN

BAĞLILIK HASAN, 
CANNES’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ

Yönetmen Semih Kap-
lanoğlu, Bağlılık Hasan 
filmiyle 74. Cannes Film 
Festivali’nde Türkiye’yi 
temsil etti. Kaplanoğlu 
“Resmî bölüme seçilen 38 
filmden biri de bizim filmi-
miz. Un Certain Regard’da 
Türkiye’yi temsil etmekten 
çok mutluyuz. Bağlılık 
Hasan’ın gerçekleşmesinde 
ne Eurimages gibi bir film 
fonu ne Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın desteği ne 
de uluslararası ortaklar 
var. Filmin yapımını 
üstlenen Kaplan Film’e ve 
bize güvenen Sinehane’ye 
ve tüm ekibime teşekkürü 
borç bilirim.” diye konuştu.
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04 HAZİRAN

MİTHRAS TAPINAĞI’NDA YENİ BULGULAR
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’ndeki Roma İmparatorluğu’nun doğudaki 
son garnizonu olan Zervevan Kalesi’ndeki Mithras 
Tapınağı’nda bağlantılı yapılar keşfedildi. Mithras Tapı-
nağı’nın çevresinde yapılan kazılarda farklı yapılardan 
tapınağa giriş yapıldığı ortaya çıktı. Kazı Heyeti Başkanı 
Doç. Dr. Aytaç Coşkun, “Kutsal alana girişten önce birçok 
yapının, kutsal alandaki törenlerin düzenlendiği yerle 
bağlantılı olduğunu gördük ve bu alanda çalışmaları-
mızı yoğunlaştırdık. Tapınakta ayinler yapılırken gerek 
koridorlardan gerekse farklı yapılardan giriş yapılıyor. 
Bu nedenle bunun bu gizem dini ile ilgili olduğunu düşü-
nüyoruz.” dedi.

04 HAZİRAN

YEŞİLOVA VE YASSITEPE KAZI ÇALIŞMALARI
İzmir’in Bornova ilçesindeki Yeşilova ve Yassıtepe 
höyüklerinde bu yılki kazı çalışmalarında yeni bulgular 
ortaya çıktı. Bu yılın ilk buluntusu; 8 bin 500 yıllık sapı 
boynuzdan, ucu ise kesici olan ve deri işlemeciliğinde 
kullanılan küçük el aleti oldu.
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İSMET KÜNTAY 
TİYATRO ÖDÜLLERİ

46. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde 2020-
2021 Kültür ve Sanata Katkı Özel Ödülleri 

verildi. Gazeteci, yazar ve eleştirmen Hayati 
Asılyazıcı’nın seçici kurul başkanlığını üstlen-

diği jüri tarafından yapılan değerlendirmede 
Kültür ve Sanata Katkı Özel Ödülü’ne; İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İstanbul 
Devlet Tiyatrosu, Ferhan Şensoy Tiyatrosu Ortao-

yuncular, Dilek Türker, Reha Özcan, Serpil Göral, 
BKM Mutfak “Çok Güzel Hareketler”, “Güldür 
Güldür Show” ve Çevrim İçi Tiyatro Platformu 
Tiyatronet layık görüldü.

05 HAZİRAN
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05 HAZİRAN

8. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2-5 Haziran 
2021 tarihleri arasında millî kimlik ve dil temalı bir sem-
pozyum düzenlendi. Sempozyumda, Türk dünyasını ilgi-
lendiren dil, edebiyat, tarih, eğitim, kültür, sanat, iletişim, 
uluslararası ilişkiler, bölgesel sorunlar, işletme, ekonomi, 
din, felsefe, sosyoloji, turizm ve kadın çalışmaları gibi 
alanlarda akademik konular ve güncel meseleler tartışıl-
dı. Ayrıca katılımcılar tecrübelerini, yeni araştırma yön-
temlerinin belirlenmesi hususunda fikirlerini paylaştı.

05 HAZİRAN

“ŞAKİR ECZACIBAŞI: SEÇİLMİŞ ANLAR” SERGİSİ 
25 Kasım 2020-5 Haziran 2021 tarihleri arasında İs-
tanbul Modern, “Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar” ser-
gisini düzenledi. 1960’lı yıllarda fotoğrafla ilgilenmeye 
başlayan Şakir Eczacıbaşı’nın (1929-2010) çalışmaların-
dan bir seçkiyle açılan sergide, aralarında İstanbul Mo-
dern Fotoğraf Koleksiyonu’ndan da pek çok çalışmanın 
yer aldığı 300’ü aşkın fotoğrafa yer verildi. 

05 HAZİRAN

İTEF DİJİTAL ORTAMDA 
GERÇEKLEŞTİ
İTEF-İstanbul Uluslararası 
Edebiyat Festivali bu yıl 
dijital olarak okurlarla 
ekranlarda buluştu. 13. 
yılını kutlayan festival, 
1-5 Haziran 2021 tarihleri 
arasında yazarları, yayıncı-
ları, çevirmenleri ve kitap 
okumayı seven herkesi bir 
araya getirdi. Festivalin 
bu yılki teması “Bulutların 
Üstünde Edebiyat” olarak 
belirlendi. Etkinliklerin 
çevrim içi gerçekleştirildi-
ği festivalde; Vigdis Hjorth, 
Maud Ankaoua, Halid 
Halife, Patrick Ness, He-
ather Morris ve Agustina 
Bazterrica ile okur-yazar 
buluşması yapıldı.
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05 HAZİRAN

Altıncısı düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Fes-
tivali, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir 
Valiliği ve Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçek-
leşti. 1-5 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenen festivalde 
film gösterimleri Nevşehir Kalesi’ne kurulan platformda 
yapıldı. Etkinlik kapsamında farklı mekânlarda konfe-
ranslar, fotosafari, sergi ve atölye çalışmaları düzenlendi. 
Festival kapsamında 8 kategorideki 30 ödül, 5 Haziran’da 
Paşabağları Ören Yeri’ndeki törende sahiplerini buldu.

07 HAZİRAN

KÜRATÖRLÜK PRATİĞİ
Sanat kuramı, toplumsal 
kuram ve edebiyat kuramı 
hakkında çok sayıda aka-
demik çalışması, makalesi 
ve kitabı bulunan Prof. Dr. 
Hasan Bülent Kahraman, 
“Çağdaş Sanat ve Küra-
törlük” seminer programı 
kapsamında, 7 Haziran’da 
“Bir Kültürel Edim Olarak 
Küratörlük Pratiği” konu-
sunu ele aldı.






