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Genel Yayın Yönetmeni
begum@edu-artdergisi.com

Begüm ÇELİKKOL ALTUNTAŞ

Şile’ye adım atar atmaz ilk yapılacak iş kendinize 
Şile Bezinden elbise almak olmalı ve o elbise 

üzerinizde kalmalı. Zira ben öyle yaptım ve Şile gezimi hem 
çok rahat hem keyifli geçirdim. Çünkü;  Şile Bezi, pamuk ip-
liğinde dokunmuş hafif, ter emici, sağlıklı doğal bir giysidir.
Şile Bezi kumaşından yapılan elbise ile ilk tanışıklığım ço-
cukluğumda, annemlerle Şile’ye gidişimde oldu. Beyaz bir 
elbise almışlardı ve o beyaz elbiseyi yıllarca her yaz giydim. 
Sağlıklı olup olmadığı ilgilendirmiyordu beni. Sadece beyaz-
lığına ve güzelliğine bakıyordum. Ama yıllar sonra anladım 
ki Şile Bezi elbiseler sağlık açısından da çok değerli elbise-
lerdi.
Şu günlerde ise Şile’deyim, yazımı da Şile’de “Göz Kırpan 
Mağara’ya” karşı tahta bir masada oturmuş yazıyorum. 
Sonbaharın bu güzel havalı günlerinde gidilebilecek belki 
de en güzel yer Şile. Kahvemi almışım elime, laptopum ya-
nımda ve karşımda şahane mi şahane bir manzara var. 
Şile denilince akla ilk gelen şey elbette Şile Bezi elbiseler.  
Şile, Şile Bezi kumaşından hazırlanan elbiselerin özünü hiç 
değişmeden model çeşitliği ile birçok alternatif sunmakta. 
Özellikte “Butik Yazma” modellerde öncü olup, Türkiye’de 
yaz elbiselerinde modayı belirleyen konumundadır. Ben 
“Butik Yazma” elbiselerimi beş yaz önce Alaçatı’da “Butik 
Yazma’nın” kendi mağazasında tanışmıştım. Almıştım al-
masına, fakat  eve dönünce başıma geleceklerden haberim 
yoktu. Elbiselerle eve girdiğim andan itibaren evin kadınla-
rı üzerime atladı ve elimde o elbiselerden kalmadı! Koca bir 
yazı sadece üzerimdeki tek elbiseyle geçirdim. 
Şile’ye yine gidişimde bu kez kendime değişik modeller seç-

tim. Yazları, gündüze geceye rengarenk çeşit çeşit elbisele-
ri giyip çıktım dışarı.

Yaz elbiselerinde favorim olan “Butik Yazma” doğal olma 
özelliği ile otantik modeller modern bir çizgi birleşince sa-
dece yurt içinde değil yurt dışında da birçok ülkede de satıl-
makta.  Sanmayın Şile Bezi elbise sadece yazın giyilir diye. 
Sonbahar ve kış modellerini de bulmak mümkün.

Gelelim Butik Yazma’ya…  Sahibi Cem Seyhan “Butik 
Yazma’nın” bir aile şirketi olduğunu anne babasının ilk ola-
rak Şile’de kurduğunu anlatsa da bence Cem Seyhan’ın ça-
lışkanlığı yanı sıra asıl bakışı “Butik Yazma”yı bulunduğu 
yere taşıdı. Cem Bey hem zevk sahibi hem de sohbeti çok 
keyifli bir tasarımcı. Her gün yeni yeni modeller üretiyor ve 
beğenilere sunuyor.
Bu arada kadınlar beni anlar; yazım reklam yazısı değildir. 
Sizlere Şile dışında “Butik Yazma’nın” elbiselerini bulabile-
ceğiniz birkaç noktanın adını vereceğim:  Alaçatı-Butik Yaz-
ma, Nişantaşı-Misge, Bodrum-Gazelle, Datça-Butik Yaz-
ma, Göçek-Özlem Butik, Turgut Reis- Samir (Meltem) Bu-
tik, Selimiye-Zeynep Butik, Bozcaada-Dante ve tabii ki Şile… 
“Yaz bitti! Ne yapayım ben Şile Bezi elbiseyi” demeyin. Son-
bahar ve kış tasarımlarını mutlaka inceleyin…

Şile’de Ağlayan Kaya ve Fener’e doğru bakarken, son yap-
mam gereken iş aklıma geliyor… Ne mi? Tabii ki de Butik 
Yazma’ya uğrayıp bir sürü sezonluk ve önümüzdeki yaza gi-
yeceğim yeni elbiseler almak… K
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YAZDAN KALMA SONBAHAR: 
ŞİLE VE BUTİK YAZMA
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Kasım kapak konuğumuz gizemsiz, olduğu gibi ve çoğu reklamcının idolü olabileceğini 
düşündüğümüz eşsiz bir lider. Bize hayallerimize ulaşabilmek için birşeyler yapmamız 
gerektiğini yeniden hatırlatan sevgili Tuğbay Bilbay... Çünkü tek bir mektup hayatınızı 
değiştirir... Tek bir söz... Bazen tek bir iş... Sonsuzluk ve bir gün içinde bazen tek bir yüz... 

İÇİNDEKİLER

H AREF GHAFOURİ BUNU DA MI GÖRECEKTİK!

H STING: BACK TO BASS 2012 SONBAHAR TURNESİ

H PEPEE VE ARKADAŞLARI

H OZ ÜLKESİ (OZ BÜYÜCÜSÜ)

H LUSH KABARE MEHMET ESEN

H ARP SANATÇISI ŞİRİN PANCAROĞLU

H METİN UCA’DAN “HAKUNA MATATA TAKMA KAFANA”

H SUSAM SOKAĞI LIVE

H YENİDEN KORAY CANDEMİR

İlk filmde Bryan Mills’ın kızını kaçıran ve yine Mills tarafından 
öldürülen çetenin baş elemanının babası, bu sefer intikam için eme-
kli CIA ajanının İstanbul’da tatil yapan karısını kaçırır. Kızının peşinde 
olduklarını anlayan Bryan Mills, bu sefer kızının yardımıyla ailesine 
zarar vermek isteyenleri birer birer avlama yoluna gider.

Müzik dünyamızın köklü müzik şirketlerinden ODEON, gizli kalmış 
eserleri birer birer gün ışığına çıkarıp yeni nesillerle buluşturmaya 
devam ediyor. Kuruluşunun 88. Yılında Türk Sanat Müziğinin efsane 
isimlerinin biraraya geldiği “ODEON YILLARI - Özel” albümü 
raflardaki yerini alıyor.

Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve 
Daniel Craig gibi usta oyuncuların yer aldığı  007 filmleri 22 filmden 
oluşan bu DVD set ile herkesin arşivine girmeye hazır! 

36
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BAZEN BİR MEKTUP... HAYATINIZI DEĞİŞTİRİR

TAKEN 2
TAKİP İSTANBUL’DA SÜRÜYOR

ODEON YILLARI RAFLARDA

ÜNLÜ İNGİLİZ CASUSU 
JAMES BOND’UN 50. YILI!

TUĞBAY BİLBAY

ETKİNLİKLER
kasım
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SÖYLEŞİ

PORTRE

AKTRİS

MAHİDEVRAN SULTAN

NUR FETTAHOĞLU

28

54

42

YONCA
LODİ

DOÇ. DR.
NUSRET
KAYA
EVRENSEL EŞİT
KUYRUKLU
CANLI...

EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR...
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Türkiye’nin son yıllarda en 
önemli çıkış yapan 

showman’i Mentalist - İllüzyonist  Aref 
Ghafouri, yeni sahne gösterisi “The Ot-
hers” ile Türkiye ve Dünya turnesine ha-
zırlanıyor.
Tiyatral iki bölüm şeklinde sahnelenen 
gösterinin ilk bölümünde, izleyiciler ken-
dilerinin de içerisine dâhil oldukları birbi-
rinden özel ve gerilim dolu gösteriler izle-
yecekler ve yaşayacaklardır. İkinci bölüm-
de; izleyicilerin kanını donduracak gerilim 
dolu gösteriler ileSahne alacak olan sa-
natçı, gösteri bittiğinde izleyicilerde büyük 
ve özel bir anı bırakacaktır.
Gösteride izleyenleri orta çağ gizemleri-
ne götürecek olan Aref Ghafouri, İnsanoğ-

lunun cevap bulamadığı doğa üstülüklere, 
farklı bir yorum getirecektir. The Others; 
insanlar dışındaki diğer güçleri, enerjileri 
ve onların Dünya hayatına etkilerini anla-
tan bir kurgu içermektedir.

Gösteride; telepati, telekinezi, mind rea-
ding, psikoloji ve beden dili gibi teknikler 
ile izleyiciyi şaşırtan Aref Ghafouri, Türki-
ye de ilk defa gerçekleşecek olan gerilim 
tarzındaki bu gösteri için yaklaşık 1 yıllık 
önemli bir araştırma ve çalışma yapmıştır.

Hayatınızın en ilginç deneyimine kendinizi 
hazır hissediyorsanız; sizde bu gösterideki 
yerinizi alın ve bu inanılmaz gösteriyi sa-
kın kaçırmayın!

Kasım
Tarih: 25 Kasım 2012 19:00 
Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

AREF GHAFOURI
BUNU DA MI GÖRECEKTIK!

AJANDA
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Kasım
Tarih:  26 Kasım 2012 21:00 
Yer: Ataköy Atletizm Arena

AREF GHAFOURI
BUNU DA MI GÖRECEKTIK!

Sting büyük başarı kazanan 2011-
2012 Dünya Turnesi’nin ardın-

dan, sevilen şarkılarını sadece 5 enstürman eş-
liğinde seslendirdiği Back to Bass turnesi ile ye-
niden Avrupa’da! Bir Live Nation organizasyonu 
olan İstanbul konseri ise BKM-GNL ortaklığı ile 
gerçekleşecek. 

Müzik dünyasının efsanevi isimlerinden Sting, 
en son 2006 yılında da İstanbul’a gelmiş ve Ku-
ruçeşme Arena’da 15.000’i aşkın dinleyicisiyle 
buluşmuştu. Sting, bu konser esnasında sahne-
den gördüğü manzaraya hayranlığını dile getir-

mişti. Sanatçı şimdi 26 Kasım’da Ataköy Atle-
tizm Arena’da bir kez daha İstanbul’lu dinleyici-
leriyle buluşacak. 

Sting’in 2011-2012 Back to Bass Dünya Turu, 
Kuzey Amerika, Avrupa, İngiltere ve Güney 
Afrika’da olağanüstü beğeni topladı. Bu tur-
nenin, yeni ayağı 7 Kasım’da Strasbourg-
Fransa’da başlayacak,   Fransa’da ilan edile-
cek diğer konserlerin ardından Slovakya ve 
Çek Cumhuriyeti’ndeki performanslarla devam 
edecek. (Güncel program aşağıda verilmiştir.) 
Bilet satışları 3 Eylül’de başlayacak.

STING: BACK TO BASS 
2012 SONBAHAR TURNESI
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AJANDA

4 yıldır TRT Çocuk ekran-
larında çocuklarla 

buluşan ve söylediği şarkılar ile tüm 
Türkiye’nin kalbine taht kuran, mil-
li çizgi film kahramanımız Pepee, en 
sevilen şarkılarıyla sahnede.  Düşye-
ri Çizgi Film Stüdyoları tarafından ta-
sarlanıp, hazırlanan, 4 yaşındaki Pe-

pee, ana hedef kitlesi olan 3-6 yaş 
grubunu aşıp herkesin sevgilisi hali-
ne geldi. TRT Çocuk ekranlarında her 
gün izleyicisi ile buluşan sevimli ka-
rakter, bölümlerde söylediği eğitim 
içerikli şarkılarla hem çocuklar hem 
de yetişkinler arasında kahraman ha-
line geldi.

PEPEE
VE ARKADAŞLARI

Kasım
Tarih: 25 Kasım 2012 
12:00 - 15:00
Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi
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www.biletix.comwww.biletix.com

LUSH KABARE
MEHMET ESEN
“Kabare, her türlü güncel sorunu 
ince bir alayla, iğneleyici, yerici, 
taşlayıcı bir tutumla ele alıp 
toplum eleştirisine yönelen 
tiyatro türü. Özellikle siyasal ve 
toplumsal konulara yoğunlaşan 
kabarede, ezgiler, danslar, skeçler, 
monologlar, diyaloglar ve hatta 
saydam gösterileri ve kısa filmlere 
de yer verilir. Kabare, güldürücü 
ve eğlendirici olmasına rağmen, 
temelde ciddi tiyatro türleri arasında 
kabul edilir. Kabare kelimesi, 
Fransızca meyhane anlamına gelen 
cabaret’den türetilmiştir.”
Mehmet Esen Lush Kabare ile 
sizlerle buluşuyor.

ARP SANATÇISI ŞIRIN 
PANCAROĞLU ILE 
TANGO EZGILERI... 
Şirin Pancaroğlu klasik müziğin yanı 
sıra dünya müziklerine olan tutkusunu 
bugüne kadar çeşitli işbirlikleriyle 
sahneye taşıdı. Cafe Tango son 
onbeş yıllık bir birikimin, bir rüyanın 
ürünü. Bugüne kadar konserlerinde 
pek de bilinmeyen tangolara zaman 
zaman yer veren sanatçı Cafe 
Tango’da, tangoyu Arjantin ve Türkiye 
kollarıyla kucaklıyor. Eskiden yeniye 
uzanan zengin bir yelpazede sözlü, 
enstrümantal ve danslı tangolar ile 
aile geçmişi; sanatçının 1. Dünya 
Savaşı yıllarında Develi’den (Kayseri) 
kalkıp Buenos Aires’e giderek orada 
birkaç yıl yaşayan büyükbabasının 
hikayesinde yankılanıyor.
Valslerden milongolara, tangolardan 
candombe gibi türlerin çok renkliliği 
içinde canlanan hayali kafe Cafe 
Tango’da Şirin Pancaroğlu, farklı 
kulvarlarda müzik yaptığı müzisyenleri 
de buluşturuyor. 

KASIM GÜNLÜĞÜ

www.iksev.org

OZ ÜLKESI
(OZ BÜYÜCÜSÜ)
Dorothy evinin bahçesinde vakit 
geçirirken, renkli bir ülkenin hayalini 
kurmaktadır. Tam bu sırada çıkan 
fırtınanın ardından kendini renkli, 
büyülü bir ülkede bulur. Burayı çok 
beğenmesine rağmen evine dönmek 
isteyen Dorothy ilk olarak karşısına 
çıkan iyi yürekli cadıdan bunu rica 
eder. Cadı ona Oz’u bulmasını ve 
onun isteğini yerine getireceğini 
söyler. Oz’un sarayına sarı renkli yolu 
izleyerek gidebileceğini dile getirir ve 
ona sihirli ayakkabıları giydirir. Fakat 
bu kötü yürekli batı cadısının hiç 
hoşuna gitmez. Dorothy sarı renkli 
yolda ilerlerken sırasıyla korkuluk, 
teneke adam ve aslan ile karşılaşır. 
Bu eski öykü TİM Fettah Aytaç 
Salonunda sizleri bekliyor.

www.biletix.com

25.11 26.11 27.11
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www.iksev.org

SUSAM SOKAĞI LIVE
Dünya televizyon tarihinin en 
büyük fenomenlerinden biri olan 
Susam Sokağı Live Show ilk kez 
ve sadece 10 gösteri için Wannabe 
organizasyonu ile Türkiye’de.
Edi, Büdü, Minik Kuş, Elmo, Kurabiye 
Canavarı, Kont, Kırpık, Abby, Rozita 
gibi son 40 yıla damgasını vurmuş 
kahramanları ile çocuklarınıza ve 
sizlere büyülü dakikalar yaşatacak.
40 yıllık tarihine 118 Emmy ve 8 
Grammy ödülü sığdırmış olan Susam 
Sokağı projesi, dünyanın gelmiş 
geçmiş en iyi çocuk projelerinden biri 
olarak gösterilmekte. 
Tüm kuşaklara unutulmaz anlar 
yaşatacak olan şov, dünya turnesi 
kapsamında İngiltere’den yola 
çıkacak ve 28 Kasım - 2 Aralık 
tarihleri arasında Türkçe dublajlı 
olarak Maslak TİM Show Center’da 
sahne alacak. Biletlerinizi şimdiden 
almanızı tavsiye ederiz.

www.biletix.com www.biletix.comwww.biletix.com

METIN UCA’DAN
“HAKUNA MATATA 
TAKMA KAFANA”
Ülkemize özgü ilginçlikler, bize 
ait renkler, ülkemiz insanının 
yaratıcı ve espri ile dolu birazcık da 
zorunluluktan ortaya çıkan buluşları, 
pratik zekamız, her işin kolayına 
aklımızın çalışması, işte tüm bunlar 
“Hakuna Matata Takma Kafana” 
da Metin Uca tarafından bir araya 
getirilip yeniden harmanlanıyor.
Gösteri 1.5 saate ulaşan bir Türkiye 
panaromasına dönüşüyor.
Kimi zaman 2. kattan atılan 
buzdolabını tutamayan adamın 
bahanesi, kimi zaman köprünün 
yüksekliğini artırmak için yapılan 
kazı sonucu dünyanın ilk girilemeyen 
benzin istasyonunun ortaya çıkışı ve 
seyirciyi ülkemiz ve insanı üzerine 
kahkahası bol bir yolculuğa çıkarıyor.

YENIDEN
KORAY CANDEMIR
Koray Candemir, son birkaç yıldır 
yaşadığı yurtdışı serüveninden sonra 
yuvasına dönüp solo çalışmalarına 
başladı. Önce sahne performanslarıyla 
dinleyicisiyle buluşmayı isteyen 
müzisyen, önümüzdeki aylarda 
kariyerinin 2. solo albümünü çıkarmayı 
planlıyor. Maskott’un şarkılarını ve 
cover parçaları repertuarlarında 
bulunduran bu tecrübeli ekip 
her Çarşamba 00:30’da Mask’ta 
karşınızda olacak.

27.11 28.11 28.11
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İlk filmde Bryan Mills’ın kızını kaçıran ve yine Mills tarafından 
öldürülen çetenin baş elemanının babası, bu sefer intikam 

için emekli CIA ajanının İstanbul’da tatil yapan karısını kaçırır. Kızının 
peşinde olduklarını anlayan Bryan Mills, bu sefer kızının yardımıy-
la ailesine zarar vermek isteyenleri birer birer avlama yoluna gider.
Gösterime girdiği yıl sürpriz bir şekilde gişeden mutlu ayrılan 96 Saat 
(Taken)’in devamı olan Taken 2’nin merkezinde de yine bir kaçırılma 
olayı var. Başrol Mills olarak yine Liam Neeson’ı seyrederken, ilk film-
de kaçırılan Kim olarak pasif bir rolde izlediğimiz Maggie Grace de de-
vam filminde olayların tam merkezinde aktif bir rol alıyor. Mills’in eşi 
olarak yine Famke Janssen kadroda yer alırken, filmin baş kahraman-
larından biri de tüm hikayenin geçtiği İstanbul...
 Filmin yapımcılığını senaryoda da ortak imzası olan Fransız sinema-
cı Luc Besson üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Olivier Megaton 
oturuyor...
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SİNEMA

Takip: İstanbul

Yönetmen : Olivier Megaton Tür : Aksiyon, Gerilim 
Oyuncular: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Leland Orser, Jon Gries, D.B. Sweeney, Luke Grimes, Rade Serbedzija

Taken 2
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DVD

Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dal-
ton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig 

gibi usta oyuncuların yer aldığı   007 filmleri 22 film-
den oluşan bu DVD set ile herkesin arşivine girmeye 
hazır! Yazarın ilk olarak 1953 yılında kaleme aldığı ro-
manında yer verdiği “James Bond” isimli İngiliz istih-
barat ajanının maceraları, 1962 yılında ilk kez beyaz 
perdeye uyarlandı.

İlk filminde İskoç aktör Sean Connery’nin canlandırdı-
ğı kod adı “007” olan James Bond ile ilgili bu yıla ka-

dar 22 film çevrildi. İngiliz aktör Daniel Craig’in canlan-
dırdığı son James Bond filmi “Skyfall” ise, 26 Ekim’de 
vizyona girecek. Bond karakterini canlandıran altıncı 
aktör olan Craig, Londra Olimpiyatları’nın açılış töre-
ninde BBC’nin yayımladığı mizansen videoda, Kraliçe 
2. Elizabeth’i Buckingham Sarayı’ndan alarak, helikop-
terle olimpiyat stadyumuna getirmişti.
İsmini söylerken, “Bond, James Bond” demesiyle bir-
çok insanın zihnine kazınan İngiliz ajanın son macera-
larının anlatılacağı “Skyfall” filminin müziğini ise ünlü 
İngiliz şarkıcı Adele yaptı.

Bond 50th 
Anniversary Box Set

ALTERNATIFLER
n Prometheus n Siyah Giyen Adamlar Üçleme n Apollo 18: Ölüm Yolculuğu n Resident Evil: Lanetli Ulus
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Ünlü İngiliz casusu James Bond’un 50. Yılı!
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MÜZİK

RAFTAKILER 
n  Ben Böyle Değildim / Zakkum n  Orhan Gencebay ile Bir Ömür 
 n 1001 Night In The Harem / Fazıl Say

ODEON YILLARI
Müzik dünyamızın 

köklü müzik 
şirketlerinden ODEON, gizli kalmış 
eserleri birer birer gün ışığına çıkarıp 
yeni nesillerle buluşturmaya devam 
ediyor. 

Kuruluşunun 88. Yılında Türk Sanat 
Müziğinin efsane isimlerinin biraraya 
geldiği “ODEON YILLARI - Özel” 
albümünü Kral TV ve Kral FM medya 
sponsorluğunda tüm Türk Sanat 
Müziği severlerin beğenisine sunuyor. 

Zeki Müren’den, Müzeyyen Senar’a, 
Nesrin Sipahi’den, Alaeddin Yavaşça’ya, 
Serap Mutlu Akbulut’tan, Ziya 
Taşkent’e, Mediha Demirkıran’dan, 
Yaşar Özel’e, Sevim Tuna’dan, 
Mustafa Sağyaşar’a,  Perihan Altındağ 
Sözeri’ye… Türk Müziğinin en büyük 
sesleri bu albümde…

Birbirinden değerli sanatçıların Odeon 
çatısı altında seslendirmiş oldukları 
eserlerden 11 tanesi seçildi ve bu 
albümdeki yerlerini aldı.

“Odeon Yılları-Özel” albümünde yer 
alan  şarkılar bazılarımıza yoğun bir 
duygu patlaması yaşatacak; ve eminiz 
ki albüm genç kuşak tarafından da yine 
büyük ilgiyle karşılanacaktır.  

Naim Dilmener diyor ki; “Türk Sanat 
Müziğinin güçlü ‘ses’leri, dünyanın-
duygunun binbir halini-çeşidini size 
anlatıyor olacak bu albümle. Tek 
yapmanız gereken, kendinizi onların 
kollarına bırakmak.’’ 
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KİTAP

VEJETARYEN KÜLKEDİSİ
YAZAR ADI: NUNİLA LOPEZ 
ÇEVİRMEN: ZEKİNE SANCHEZ VEJGA
YAYIN EVİ: NOTABENE YAYINEVİ
72 SAYFA
DİLİ: TÜRKÇE - 18 TL

VEJETARYEN KÜLKEDISI
BÜYÜKLERE GERÇEKÇİ BİR MASAL
İspanya başta olmak üzere ABD, 

Almanya ve Güney Amerika’da 
kadınlar ve genç kızlar tarafından büyük ilgiyle 
karşılanan Vejetaryen Külkedisi/Büyüklere Gerçekçi 
Bir Masal Zekine Sanchez Veiga’nın İspanyolca’dan 
çevirisiyle NotaBene yayınlarından çıktı. Kitap, insanlığın 
var oluşundan günümüze KADIN’lara yüklenen ya da 
etiketlenen rollerin yine KADIN’lar tarafından, “Sen 
kendini sevdiğinde ne biri tarafından kurtarılmaya 
ihtiyaç duyarsın, ne de sen birisinin kurtarıcısı olmaya 
kalkarsının” manifestosunu yazarak göz alıcı çizimlerle 
okuyucunun beğeni hanesine gönderiyor. Çocuklara, 
kadınlara, erkeklere daha gerçekçi anlatılması için 
Külkedisi’nde tamamen hayatın içinden yazılan, ters yüz 
edilen bir masalla karşılaşıyoruz.
Külkedisi... Kadın, Vejetaryen, Sindirella...
Arzularımızı yöneten kötü kalpli periler, hayatımızda 

“bir varmış bir yokmuş” diyerek uydurulan oyunun 
kahramanlarıdır ve kulaktan kulağa fısıltı ile bu oyuna 
dahil etmek isterler bizi. Nunila, yani kitabın hikayecisi, 
mealen diyor ki; iflah olmaz bir romantik olup hayatımın 
önemli bir kısmında bekledim, aşık olacağım adamı. Tıpkı 
masallardaki gibi; evlenip, mutlu olup ve sürekli keklik 
yiyerek...
işte, kadınlara fısıldanan mutluluk tablosu:
ayağımızı sıkan ayakkabılar...
bedenimizi saran elbiseler...
Ve “YETER” perisi ile tanışıyoruz.
Ve annemize not bırakarak: “Bir zamanlar özgür kadınlar 
varmış ve keklikler özgürce uçarlarmış...”
Ve anlıyoruz ki;
“prensleri terk etmek o kadar zordur ki, bazen onları 
bırakabilmek için iki veya üç prens daha eskitmek 
gerekir” (kitaptan)

RAFTAKILER 
n  Türkler ve Alevilik-Bektaşilik / Nergishan Tekin n Bay Tanrı / Alan Lightman n Bıyık Söylencesi / Tahsin Yücel
n  Kadın Gözüyle Kadın Siyasetçiler / Meltem Ünal Erzen n Mutluluk Hastanesi / Fuat Cenk Onat
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EFSANELER

 James Bond
Sean Connery

Tam adı Thomas Sean Connery olan Hollywood’un ünlü aktörü Sean Connery, 
25 Ağustos 1930’da İskoçya’nın Edinburg kentinde, iki çocuklu bir işçi ailesinin ilk 
çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta okulu bırakan sanatçı, gençlik yıllarında 
para kazanmak için çeşitli işlerde çalıştı.

16 y a ş ı n d a 
kraliyet do-

nanmasına yazılan 
ünlü aktör, donan-
madaki birçok genç 
asker gibi vücudu-
na dövme yaptırma-
ya karar verdi ve di-
ğerlerinden farklı bir 
seçim yaparak vücu-
duna hayatında en çok 
bağlı olduğu iki kavram 
olan memleketi İskoç-
ya ve ailesi ile ilgili ola-
rak “İskoçya, sonuna ka-
dar” ve “Anne ve Baba” 
yazdırdı. Üç yıl donanma-
ya hizmet eden Connery, 
ülser rahatsızlığı nedeniy-
le askerlik yaşamına nokta koymak 
zorunda kaldı. 

Edinburgh’a dönen ünlü aktör, bir dö-
nem tabut boyayarak ve cankurta-
ranlık yaparak para kazandı. Arta ka-
lan zamanlarında spor salonuna gi-
derek vücut çalışan Connery, 1950 
yılında girdiği “Bay Kainat” yarışma-
sında üçüncü oldu. Bu yarışmada de-
rece almasının ardından sinema dün-
yasına hızlı bir giriş yapan başarılı 
aktör, ilk olarak 1955 yapımlı “Let’s 
Make Up” filminde rol aldı. Daha son-
ra Ian Fleming’in yönettiği “Dr. No” 
(1962), “Goldfinger” (1964), “From 
Russia, With Love / Rusya’dan Sevgi-
lerle” (1964), “Thunderball” (1965), 

“You Only Live Twice / 
İnsan İke Kere Yaşar” (1967) ve “Dia-
monds are Forever / Ölümsüz Elmas-
lar” (1971) filmlerindeki “007 James 
Bond” karakteriyle adını tüm dünya-
ya duyurdu.

Ünlü aktör bu serinin ardından 1974 
yılında Agatha Christie’nin eseri olan 
“Murder on the Orient Express”de rol 
aldı. Rudyard Kipling’in kitabından 
beyaz perdeye uyarlanan “The Man 
Who Would Be King” (1974), ortaçağ-
da geçen bir aşk hikayesini anlatan 
“Robin and Marian” (1976) ve Peter 
Hyams’ın yönettiği bilimkurgu “Out-
land” (1981), “Time Bandits” (1981) 
sanatçının bu dönemden rol aldığı di-
ğer önemli filmler arasındadır.  Con-
nery, hayranlarının karşısına 1983 yı-

Yazı : Ferhat Gedik

EFSANELER.indd   2 11/21/12   3:59 PM
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lında çekilen Bond filmi “Never Say Never Again / 
Asla Asla Deme” ile tekrar çıktı. Ardından 1986 yı-
lında “Highlander / İskoçyalı” ve ünlü yazar Umberto 
Eco’nun romanından uyarlanan ve ak-
törün muhteşem bir oyunculuk ser-
gilediği bir başyapıt seçilebilecek 
“The Name Of The Rose / Gülün Adı” 
filminde rol aldı. Ardından 1987’de 
“The Untouchables / Dokunulmaz-
lar” ve “Indiana Jones and the Last 
/ Indiana Jones: Son Macera” film-
leriyle geçti kamera karşısına. İki 
yıl sonra da, 1989’da, dünyaca ünlü 
“People” dergisi tarafından “Hayatta 
olan en seksi erkek” seçildi.

Connery, 90’lı yıllarda Rus bir deni-
zaltı komutanını canlandırdığı “The 
Hunt For Red October / Kızıl Ekim” 
(1990), “Rising Sun” (1993), “Dragonheart” (1996) 
ve gişede yüksek bir başarı elde eden “Just Cause” 
(1995) ve “The Rock / Kaya” (1996), “The Avengers / 
Tatlı Sert” (1998) filmleriyle de adından söz ettirmeyi 
başardı. Connery 1999’da, Hollywood’un güzel yıldız-
larından olan Catherine Zeta-Jones ile başrol pay-
laştığı “Entrapment / Kurda Tuzak” filminin aynı za-
manda yapımcılığını da üstlendi.
Sean Connery, 2000 yılında eleştirmenlerden tam 
not alan “Finding Forrester” filminden sonra, 2003 
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Dr. No (1962) film setinde Ursula Andress ve Sean Connery
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5 Temmuz 2000 
yılında İngiltere 
Kraliçesi 2. Elizabeth, 
ünlü İskoç sinema 
oyuncusu Sean 
Connery’yi “Sir” 
ünvanıyla onurlandırdı. 
İskoç aktöre Sir 
unvanı, İskoçya’nın 
başkenti Edinburgh’da 
düzenlenen törende, 
Kraliçe tarafından 
verildi. 
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süt dağıtma işlerinde çalışmıştı İs-
koçya Milli Partisi’nde danışman ola-
rak görevli People Dergisinde yüzyılın 
en seksi adamı seçildi (1999) 

İspanya’da Marbella’da yaşıyor, evi-
nin yanında golf sahası var ve film çe-
kimleri olmadığında her gün golf oy-
nuyor. “Sir” ünvanı sahibi

p Fountainbridge Films adlı yapım 
şirketinin sahibi, Fountainbridge baş-
kent Edinburgh’da Connery’nin doğ-
duğu yerdir.

yılında vizyona giren ve konusunu kö-
tülüğün başını çeken bir çılgını dur-
durmaktan alan “The League of Ext-
raordinary Gentlemen / Muhteşem 
Kahramanlar” filminde “Allan Qua-
termain” rolüyle sinemaseverlerin ol-
dukça beğenisini kazandı.

MERAKLISINA...
p 19 yaşındayken Edinburgh Sanat 
Koleji’nde çıplak mankenlik yapıyor-
du. İsveçli dansçı Yat Malmgren’den 
11 yıl dans dersleri aldı People Der-
gisinde “Yaşayan En Seksi Adam” se-
çildi (1989) James Bond filmlerinin 
hepsinde peruk takıyordu, 21 yaşın-
da saçları dökülmeye başladı Sağ ko-
luda iki tane dövme var, bu dövmele-
ri 16 yaşında deniz kuvvetlerindey-
ken yaptırmıştı, birinde “Sonsuza ka-
dar İskoçya” diğerinde ise “Annem ve 
Babam” yazıyor. Empire (İng) Dergisi-
nin “Tüm zamanların en iyi 100 film 
yıldızı” listesinde 14. oldu. (1997) Ro-
bin Hood: Prince of Thieves (1991) fil-
minden alığı ücreti hayırseverlik işle-
rinde kullanmıştı. Tabut cilalama ve 

EFSANELER

18

K
A

SI
M

 E
D

U
&

A
R

T 
D

ER
G

İS
İ 2

01
2

Filmografisi

    Sir Billi the Vet, 2006
    The League of Extraordinary Gentlemen, 2003
    Finding Forrester, 2000

    Entrapment, 1999
    The Avengers, 1998
    Playing by Heart, 1998
    Dragonheart, 1996
    Kaya, 1996
    The Thief and the Cobbler, 1995
    Just Cause, 1995
    First Knight, 1995
    A Good Man in Africa, 1994
    Rising Sun, 1993
    Medicine Man, 1992
    Highlander II: The Quickening, 1991
    Robin Hood: Prince of Thieves, 1991
    Kızıl Ekim, 1990
    The Russia House, 1990

    Indiana Jones and the Last Crusade, 1989
    Family Business, 1989
    The Presidio, 1988
    The Untouchables, 1987
    Highlander, 1986
    Gülün Adı, 1986
    Sword of the Valiant: The Legend of 
    Sir Gawain and the Green Knight, 1984
    Sean Connery’s Edinburgh, 1983
    Never Say Never Again, 1983
    G’ole!, 1982
    Five Days One Summer, 1982
    Wrong Is Right, 1982
    Outland, 1981
    Time Bandits, 1981

    The First Great Train Robbery, 1979
    Meteor, 1979
    Cuba, 1979
    A Bridge Too Far, 1977
    Robin and Marian, 1976
    Ransom, 1975
    The Dream Factory, 1975
    The Wind and the Lion, 1975
    The Man Who Would Be King, 1975
    Zardoz, 1974
    Murder on the Orient Express, 1974
    The Offence, 1973
    A Spain Golf Course, 1972
    The Red Tent, 1971
    The Anderson Tapes, 1971
    Ölümsüz Elmaslar, 1971
    The Molly Maguires, 1970

2000’ler

1990’lar

1980’ler

1970’ler
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p James Bond 007, Ian Fleming ta-
rafından 1952’de yaratılan hayalî bir 
İngiliz ajan karakteridir. Fleming, 
1964 yılında ölünceye dek bu karak-
ter etrafında birçok roman ve küçük 
hikâyeler yazmıştır. Takibindeki Ja-
mes Bond hikâyeleri; Kingley Amis, 
John Pearson, John Gardner, Ray-
mond Benson ve Charlie Higson Ja-
mes Bond hikâyelerini yazmaya de-
vam etmiştir. Christopher Wood da; 
eski romanları kullanarak 2 senar-
yo yazmıştır.

Romanları da ünlü olmasına rağ-
men; James Bond EON Produc-
tions film serisi sayesinde tanın-
mıştır. 2008 itibari ile 22 film çe-
kilmiş, 2 adet bağımsız olarak çe-
kilmiş ve 1 film de Amerikan te-
levizyonlarında yayımlanmıştır. 
1975’e kadar prodüktörü; Albert 
R. Broccoli ve Harry Saltzman 
iken; Brocolli 1975’den sonra tek 
prodüktörü olmuştur. 1995 yılın-
dan itibaren de kızı Barbara Broc-
coli ve damadı Michael G. Wilson 
prodüktörlüğüne devam etmiştir. 
Bond aynı zamanda dünyanın en 
uzun serili filmi olma özelliğine-
de sahiptir!

p Sean Connery (1962–67/ 1971)
p George Lazenby (1969),
p Roger Moore (1973–85),
p Timothy Dalton (1987–89),
p Pierce Brosnan (1995–2002),
p Daniel Craig (2006–halen).
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SİNEMA

BAŞYAPIT nedir? Bir eserin başya-
pıt olabilmesi için nele-

ri içermesi gerekir? Provakatif bir soru! Tartışma konusu 
yapılırsa, işin içinden çıkılamayabilirde. Görece kimi ku-
surlu eserler, içerdiği kimi farklı yönlerle sanata ışık tuta-
bilmekte ve yön verebilmektedir. Eserin mutlaka her yö-
nüyle mükemmel, sanatın tüm kurallarına uyan, kolay 
hazmedilir olması gerekli midir? Örneğin Quentin Taran-
tino Pulk Fiction’uyla senaryo ve yönetmenlik yönünden 
katı kurallara çok mu sıkı sıkıya bağlıydı?.  Aksine tüm se-
naryo yazım ve kamera çekim tekniklerini ters yüz ederek 
, kendince bir sinema dili oluşturabilmiş, ortaya unutul-
maz ve yeni bir bakış açısı sunup  sinemaya ona yön ver-
miştir.
İngiliz yönetmen Ridley Scott ve senaryo yazarı Dan 
O’Bannon Alien (1979) projesini birlikte hayata geçirdik-
lerinde, acaba sinema tarihinin en iyi ve yenilikçi yapım-
larından birini yarattıklarının bilincinde miydiler? Daha 
önce çektiği reklam ve ilk uzun metrajlı filmi olan The 
Duellists Scot’un bu projenin başına getirilmesinde et-
ken olur. Alien projesinin mimarı kuşkusuz senaryo ya-
zarı Dan O’Bannon’dur. Aslında bu projenin temelleri, 
1974 yılında O’Bannon’un yönetmen John Carpenter 
ile kült olmuş Bilim Kurgu parodisi olan düşük bütçeli 
Dark Star ile atılmıştır. Top şeklinde bir yaratığın,  ast-
ronotlara musallat olduğu bir yapımdır. Dark Star’dan 
sonra gene yaratık temalı bilim kurgu senaryosu üze-
rine yoğunlaşan O’Bannon, nihayetinde senaryosunu 
Fox film stüdyosuna satmayı başarır.

Ridley Scott ve O’Bannon işbirliği ile senaryo geli-
şip Scott’un vizyonu ile çok yaratıcı bir hal alır. Pro-
je Scott’a sunulduktan sonra, daha önce bir sergi-
de gördüğü İsviçreli sanatçı H.R. Giger’in bir tablosu fil-
min kaderini de belirler.Tabloda ki figür Scott’un film için 
kafa yorduğu yaratık profili için müthiş bir seçim olacak-
tı. Giger projeye dahil edilir ve tüm zamanların en müt-
hiş yaratık tasarımını (halen çok korkunç olan) gerçekleş-
tirir. Gemi ve giysi tasarımlarda hiçbir şekilde fütüristik 
öğelere yer verilmemiş. Tasarımlar son derce bilimsel ve 
gerçekçi.

Yedi kişilik mürettabatı ile dünyaya dönüş yolunda olan 
uzay gemisi Nostromo, yabancı bir gezegenden tuhaf bir 
sinyal alır. Özel kapsüllerde uyuyan personel bağlı olduk-
ları şirketçe uyandırılıp, sinyalin kaynağını araştırmala-

rı için görevlendirilirler. Ekip görevi zoraki olarak kabul 
edip sinyalin kaynağı olan gezegene inerler.  Fakat sinya-
lin kaynağı müthiş bir keşfe sebep olacaktır. Sinyalin , as-
lında gezegene çok üzün süre önce düşen dünya dışı bir 
uzay gemisine ait olduğunu görürler. Bu geminin içine gi-
rerler. Gemi içindeki araştırmada ekip içinden biri canlı 
bir organizmanın saldırısına uğrar. Bu organizma kurba-
nına önce ağız yolu ile saldırıp hayatta tutar ama burada-
ki amacı onu döllemektir. Ve korkunç süreç  başlar.

 Alien hakkında konuşmak, tüm sinema tarihi hak-

kında konuşmaktır. Tipik B yapımlar olan
Forbidden Planet (1956) , It! The Terror from Beyond Spa-
ce (1958), Alien ile bezerlikler göstermekte. Alien’da bu 
tip B sınıfı yapımlara derin bir saygı ve türü ciddiye alarak 
daha ileriye götürdüğünü görürüz. Alien, kelime anlamı 
olarak hem “yaratık” hem de “yabancı” anlamına gelmek-
te. Film, uzay  ve hemen arka plana giren gezen görüntü-
sü ile başlar. Bu sırada ekranda belli belirsiz çizgiler beli-
rir . Bu çizgiler artarak bir harfi oluşturmaya, neticesin de 
ise filmin ismi olan Alien’ı oluşturur. Alien’ın anlamı olan 
“yabancı” kelimesine yapılan göndermedir.
Ridley Scott mükemmel bir yönetmenlik becerisi sergi-

ler. İlk sahnede kameranın gemimin koridorlarında dola-
şıp ,  geminin sinyali keşfettiği ekrana odaklanıp ardından 
ekibin uyuduğu odaya girişi, filmin sonrasında oluşacak 
olan gerilimine izleyiciyi hazırlar. Dekorlara baktığımızda 
, daha önce Bilim Kurgu yapımlarından alışık olduğumuz 
üzere steril ortamlar yoktur. Daha önceki bilim kurgular-
da gördüğümüz temiz, pürüzsüz sanki ilk kez sefere çık-
mış bir gemi değildir Nostromo…
Yapım bir bilim kurgu ama içerdiği alt metinleri ve de-
rin eleştirisi ile daha önce benzerlerine rastlamadığız 
bir yapım.Ciddi bir şirket eleştirisi görülmekte ve bu tav-

rı ile işçi sınıfının yanında yer almakta. Ali-
en filmlerinde bahsi geçen şirket “Weyland 
Yutani”’dir. Gelecekte artık büyük şirketler 
söz sahibi olmakta ve neredeyse dünyayı yö-
netecek güce erişmişlerdir. Şirket , söz konu-

su bu keşif için Nostromoda bulunan bu yedi 
kişilik mürettabatı çıkarları için  gözden çıka-
rabilecektir. Scott’u bu ve sonra çektiği Balde 
Runner’ında da devlet yönetimde gene büyük bir 
şirketin olduğu görülmektedir. Filmdeki yaratığı 
eğer metafor olarak ele alırsak, karşılığı bizi ke-
mirip yok etmek için bekleyen bu şirketler oldu-
ğunu görürüz. Ekibin daha sonra öğreneceği , mü-
rettabattan biri olan Ash aslında bir siborgtur.Ve 
bu şirketin ürünüdür. Ekip Ash ile ilgili gerçeği öğ-
rendiğinde şirkete olan inançlarında sapmalar olur.
 Filmin unutulmaz karakterlerinden biri olan Sigo-
urney Weaver’ın canlandırdığı Ripley karakteri ayrı-
ca önemli. Filmin ilk yarısında çok varlık gösterme-
yen Ripley, ekibin tehdit altına girip teker teker öldü-
rülmesi ile yükselişe geçer. Sinema tarihine yer eden  
belki de ilk kadın kahramanı yaratılmıştır. O dönem 
için kahramanların erkek olduğu bir dünyada bir baş-
kaldırıştır Ripley. Sinemada feminizmin yükselişi diye-

biliriz. Ki yaratığın kafa tasarımı da erkek cinsel organın 
andırmakta ve final sahnesinde hayatta kalan kadın ka-
rakterin yaratıkla yüzleşmesi ayrıca anlamlıdır.    Scott’un 
sinemasında dikkat çekici özelliği, güçlü kadın karakter-
leri sevmesidir. Bu 1991 yılında çektiği feminizm başyapı-
tı Thelma ve Louise’de  doruğa ulaşır.
Filmin müzikleri usta besteci Jerry Goldsmith’e aittir.Mü-
zikleri filmin genel atmosferine büyük katkı sağlamak-
ta.1979 ilk gösterime girdiğinde yapım büyük ilgi gördü. 
Afişlerinde “Uzayda Kimse Çığlığınızı Duyamaz” yazısı 
dikkat çekmekte idi. Alien, kesinlikle Stanley Kubrick’in 
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2001: A Space Odyssey’de (1968) olduğu gibi dönemi için 
son derece yenilikçi bakış açısı, müthiş tasarımları  ve ön-
görüleri ile halen aşılamayan bir yapım. Şu anki hali ile 
bile günümüzde çekilen birçok yapımdan üstün bir ya-
pıt. Tüm bunlarda şüphesiz Ridley Scott’un emeği büyük. 
Bu filmi ile arka arkaya ( Blade Runner) iki başyapıt ver-
miş ve kitleleri etkilemiş bir yönetmen. Her gerçek sine-
maseverin mutlaka izlemesi gereken bir yapım. 33 yıl ara-
dan sonra Alien evrenini daha da genişleteceği proje olan 
Prometheus ile birazda hayran baskısıyla tekrardan bilim 
kurguya geri döndü.

Prometheus, geniş kitlelerin hayranlığını kazanmış olan 
Alien’ın (1979) sonrasında beklenen  uzun bir bekleyişin 
öyküsüdür.Alien’ı takip eden başarılı devam filmleri hem 
hikâyenin geçmiş olduğu evreni genişletti hem de seri-
nin hayranları bu evrene daha da sıkı sıkıya bağlandılar. 
Usta yönetmen Ridley Scott’un yaratıcı vizyonu ile şekil-
lenen başyapıtı, geçmişin bilim-kurgularına saygı duru-
şunda bulunurken “türü” de bir adım daha ileriye taşıma-
yı başardı. Scott’un  bu geniş vizyonu, filmini (Alien) halen 
güncel ve yeni kılmakta. Aynı şekilde Alien’ın ardından 
gerçekleştirdiği bir diğer başyapıtı olan Blade Runner’da 
(1982),  gene türe getirmiş olduğu yenilikçi ba-
kış açısı ile klasik oldu. Scott ardı ardına ger-
çekleştirdiği bu iki başyapıtı ile günümüz sine-
masını değiştirmiş nadir isimlerden biridir. Ma-
alesef efsanevi  “Alien” serisi, Alien vs. Predator 
(2004) ve Aliens vs. Predator (2007) gibi iki başa-
rısız yapım yüzünden itibarı tehlikeye girdi. Pre-
dator ve Xenomorph’u aynı yapımda buluşturmak 
hayli zorlama ve saçma durmakta idi. Bu yetmez-
miş gibi bu iki yapımdaki hikâye Dünya’da geçiyor 
ve bu varlıkların daha önce  M.Ö. ilk medeniyetleri 
ziyaret etmiş öngörüsünde bulunuyordu. Bu bakış 
açısı ister istemez bizim esas hayranı olduğumuz  
“Alien” evrenine de zarar vermiş oldu. Neyse ki, Rid-
ley Scott  bu iki felaket yapımın hiç gerçekleştirilme-
miş olduğunu  var  sayıp,  yeni yapımında  ilk Alien’da 
karşılaştığımız  gizemli  varlık “Space Jockey”in peşi-
ne düştü. Hayranlar için büyük bir gizem olan “Space 
Jockey” yıldardır kafaları kurcaladı. İlk yapımda karşı-
mıza çıkan gizemli uzay gemisinin kaptan koltuğunda-
ki bu fosilleşmiş varlık nedense serinin diğer filmlerin-
de yer almadı. Bu açıdan Prometheus, yıllardır cevabı-
nı aradığımız gizemin peşine düşmesi ile heyecan yarat-
tı.Diğer heyecan yaratan tarafı ise Scott’un 30 yıl aradan 
sonra bilim-kurgu türüne tekrar geri dönüşüydü.
Prometheus , Terrence Malick’in Altın Palmiye ödüllü The 
Tree Of Lİfe (2011) Hayat Ağacında olduğu gibi varoluşsal 
sularda ve bizi kimler yarattı? Sorusu üzerine eğiliyor. Va-
roluş teması Ridley Scott’un favori temalarından . Blade 
Runner ile varoluş üzerine daha önce değinmişti. Blade 
Runner’da özgürlüklerinin peşinde olmak isteyen “Andro-
idler” aynı zamanda kendi yaratıcılarına da ulaşma peşin-
deydiler. Scott, yaratıcılarımızın “Space Jockey”lerin ol-
duğu temasından yola çıkıyor. Scott, bu yapımında Eric 
Van Daniken’in “Tanrıların Arabaları” kitabından yola 

çıktığını belirtti. Kitap, eski medeniyetlerin oluşmasın-
da Dünya dışı zeki varlıkların müdahalesi ile olduğu ön-
görüsünde bulunuyordu. Prometheus’ta , evrenin uzak bir 
köşesine gerçekleştirilen keşif yolculuğunun çıkış nokta-
sını eski medeniyetlerdeki yazıtlar oluşturuyor. Promet-
heus, adını Yunan mitolojisinden alıp aynı zamanda uzay 
gemisinin de adını oluşturmakta.

Dünya’da insanlığın ortaya çıkışının öncesinde başlayan 
yapım, Dünya dışından gelen insanımsı varlığın bir sıvı 
içerek ve ardında bu sıvı neticesinde kendisini suya içten 
içe parçalanarak  bırakması ile başlar. Suda sanki eriyip 
geriye sayısız DNA’lar bırakır. Biz de bu sahnede, insanlı-
ğın temellerinin atıldığını anlıyoruz. Daha sonrasında 21. 
Yüzyılın sonlarında iki bilim adamının eski bir medeniyet 
üzerine yapmış oldukları keşfin bir yıldız haritasına işaret 
ettiğini anlamaları ile yazıtların tarif ettiği  uzak evren-
deki bölgeye olan yolculuk sürecinin de temelini atmış 
olurlar.Yolculuğun sonunda, ilk filmde konu olan gezege-
nin bir başka uydusu olan LV-223’e varırlar. Önceki yapım 
LV-426 geçmekte idi. Uyduya indikten ve araştırmaya ko-
yulduklarında keşiflerinin  hiçte umdukları gibi olma-

dığını fark ederler. Yaratıcılarını uyandır-
maları onlarında sonu mu olacaktır?
Prometheus, Alien’da yaşanan olayların öncesini anlatı-
yor. Fakat yaşanan olaylar açısından iki film arasında di-
rekt bir bağlantı yok. Bahsettiğim gibi Scott “Alien” evre-
nini daha da genişletmek istemiş. Yapım, Xenomorph ba-
rındırmadığından yeni başka yaratıklarla karşılaşıyoruz. 
Yapımda öne çıkan oyuncular Noomi Rapace ve Michael 
Fassbender. Rapace, canlandırdığı Elizabeth Shaw karak-
teri ile yeni bir Ellen Ripley olmaya soyunmamış. İnanç-
lı bir karakteri canlandıran Shaw, yaratıcılarımızın başka 

varlıklar olduğunu bilgisine sahip olmasına rağmen inan-
cından vazgeçmiyor. Michael Fassbender , canlandırdığı 
robot David karakterinde döktürmüş. Ekibin iki yıl süren  
uyutulmuş halde olan yolculuğu sırasında David, ekipten 
ve gemiden sorumludur. Ekibin uyanacağı ana dek David 
, onların gördükleri rüyaları gözlemler , her gün aynı filmi 
izleyip kendisini filmin karakteri ile özdeşleştirir ve her 
tür konudaki döküman ile bilgi dağarcığını geliştirir. Bla-
de Runner’da olduğu gibi bu iki yıl süresince kendini ge-
liştirmesi , varlığının değerli olduğu farkındalığını doğu-
rur. Bir aydınlama süreci diyebiliriz David için.

Yapım ilk yarısında çok hızlı olmayan makül bir ritimde 
ilerliyor. Fakat belkide süresinden olsa gerek Scott , ikinci 
yarıda hikâyeyi oldukça hızlandırıyor. Uyduda gizemli ya-
pının içine girmeleri ile olaylar peş peşe gelişir. Hem de 
çok kısa diyebileceğimiz bir sürede. Gemiden iner inmez 
söz konusu yapıya girerler ve guruptan bazılarının enfek-
te olması ile öldürücü süreç başlar. Gerilim içeren sah-
nelerin Alien’da olduğu kadar şok içermediğini söyleye-
bilirim. Son 30 yılda” Alien” ile ilgili çok soru olduğu için 
Scott tüm bu soruları bir bir cevaplamaya çalışmış. Yapım 
görselliği ile göz dolduruyor. Üç boyutlu kameralar ile çe-
kildiği için derinlik hissi başarlı yansıtılmış.

Alien serisinde karşımıza çıkan Weyland Industries  şirke-
tinin sahibi ile de tanışıyoruz. Daha önce yapımın kısa Vi-
ral Tanıtım filminde gördüğümüz genç Peter Weyland , 
burada oldukça yaşlanmış olarak karşımızda.Hem şirket 
çıkarları hem de kendisi için personel gene elden çıkarı-
labilecektir. Fakat Alien’de ki şirketlerin işçiler üzerine 
olan bakışına yönelik eleştiri Prometheus’ta biraz daha 
üstün körü geçilmiş. Hayranların takmış olduğu bir 
isim olan “Space Jockey”i kanlı canlı görmek gerçek-
ten heyecan verici. Kafalarda onunla ilgili olan tüm 
soru işaretleri kaldırılmış. Ama yapımda bir Xeno-
morph görmek isterdik.Bu durumun bilincinde olan 
Scott ancak son sahnede hayranlarına bir selam ça-
kıyor.Önceki yapımlardaki yaratığın Prometheus’ta 
olmamasının nedeni, Scott’un kendini tekrar et-
mek istemediği olduğu anlaşılıyor. Ayrıca uyduda-
ki DNA’ların stoklandığı tüplerin olduğu olanda du-
vardaki Xenomorph kabartması , bu yaratığın biyo-
lojik silah olduğu tezini güçlendiriyor.

Varoluşumuza farklı bir açılım getirmesi ve 
Alien serisinden ayrı olarak başlı başına bir film 

olmayı başarıyor. Ama halen Alien (1979) , muhte-
şemliğini koruyor. Scott , bekli de çok fazla şey an-
latmak  istediğinden film, anlatım yönünden dağı-
nıklaşabiliyor. Prometheus’un kaptanı Janek’in (Id-
ris Elba) yaptığı kahramanlık sahnesinin benzerle-
rini sayısız kere gördük. Herşeye rağmen Promethe-
us, kesinlikle Alien hayranlarına hitap eden bir film. 
Scott, yıllardır hayranlarını ona karşı olan baskıları-
na dayanamayıp bilim-kurguya tekrar geri döndü. Se-
naryosundaki kimi zaaflarına rağmen Prometheus iz-
lenmeyi hak ediyor.
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YETENEK

ERKAN KANAT
Zaman Hikâyeleri

Başarılı sanatçı Erkan Kanat’ın yaşam öyküsüne ve sanat 
yolculuğuna yakından tanık oluyoruz.

Erkan Kanat kimdir?
1981 Yılında Kastamonu’nun İnebolu il-
çesinde doğdum. Babamın işi dolayısıyla 
1989 yılında Lüleburgaz’a yerleştik. İlko-
kul yıllarından itibaren sürekli olarak ge-
rek okul bünyesinde gerekse o zaman-
ki adıyla Tikveşli Halk Oyunları ve Kültür 
Derneği bünyesinde yapılan halk 
oyunları çalışmalarına iştirak 
ederek ilk sosyo-kültürel çevre-
nin içine girmiş bulundum. Uzun 
yıllar boyunca hiçbir zaman ko-
pamadığım bu çalışmalar ve içe-
risinde kendimi bulduğum roman 
mahallesindeki müzik olgusu beni 
kendine daha çok çekti. 

Sokağımdaki, mahallemdeki her 
evden başka başka enstrüman-
ların seslerinin gelmesi ister is-
temez bir müzik aşkını doğur-
muş oldu. Özellikle yaz ayların-
da mahalledeki düğünlerde çalı-
nan oyun havaları, müzisyenlerin 
icralarındaki hünerleri beni çok et-
kilemiştir. Bir köşede oturup onla-
rı izlerken, bir taraftan da onların çal-
dıklarını ben de dizlerime vurarak çal-
maya çalışırdım. Günü geldi ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Dev-
let Konservatuarı Türk Halk Oyunları 
Bölümü’nü kazandım. 4 Yıllık lisans eği-
timimi birincilikle bitirmemin ardından 
yine aynı okul bünyesindeki Sosyal Bi-
limler Enstitüsü’nde Türk Müziği üzeri-
ne yüksek lisans eğitimi aldım. Zaman 
öyle bir geçti ki, “Nereden nereye” diye 
sorup durdum kendime… 

Lüleburgaz size neler kattı?
Ben üniversite hayatına başlayana ka-
dar belirli zamanlarda sahne almak için 
İstanbul’a gelmenin dışında hayatımı 
Lüleburgaz’da geçirdim. Bana ‘’Hadi or-
dan’’ diyenler de olabilir elbette ama be-
nim için Trakya’nın 

Paris’ id ir 
Lüleburgaz. Hem yaşantı biçimiyle hem 
kültürel olgularıyla hem de İstanbul ve 
Avrupa’ya açılan kapımız olan Edirne ara-
sında tam da ortada bir köprü gibidir. Her 
iki yandan da beslenir yani. Benim küçük-
lüğümden bu yana tiyatro gruplarıyla, halk 
oyunları ekipleriyle, okullardaki diğer kül-
türel faaliyetleri ile Lüleburgaz gençleri 
sürekli sosyalleşmeyi başarabilmiş birey-
ler haline gelmiştir. Ben de öyle bir kültür-
le yetiştim, ayrıca bunların üzerine bir de 
hayatlarının büyük bir bölümünde müziğe 

yer veren romanlarla iç içe yaşamanın da 
çok büyük getirisi var.

Peki ya konservatuar size neler ka-
zandırdı?         
         Her zaman savunduğum bir şey var-

dır ki o da eğitimin gerekliliği. Sadece 
müzik açısından bakmamak lazım. 
Hangi işi yaparsanız yapın, eğitimi-
ni, teknik bilgisini almadığınız süre-
ce muhakkak bir yerlerde eksikler 
kalıyor ki sadece müzik değil sana-
tın hangi koluna bakarsanız bakın 
öğrendiğiniz her yeni bir bilgide ne 
kadar eksik olduğunuzu anlıyorsu-
nuz. Bu yüzden de eğitim sizin ek-
siklerinizi belli bir yere kadar ta-
mamlayan en önemli şey. Tabii ki 
cümle havada kalmasın diye ek-
lemek gerekir ki, eğitim alamayıp 
hayatını müzikten kazanan çok 
iyi müzisyenlerle dolu bir dün-
yada yaşıyoruz. Ben eğitimimi 
Türk Müziği eğitimi verilen, geç-

mişinde ve günümüzde Türk Mü-
ziği adına birçok önemli çalışmalar yap-
mış, eserler bestelemiş, ülkemizi sazıy-
la, sesiyle,bilgi ve birikimiyle temsil etmiş, 
büyük başarılara imza atmış müzik üstat-
larının, değerli hocaların bir arada bulun-
duğu bir konservatuarda aldım. Burada 
bir parantez açmak istiyorum: Lisans eği-
timimi Türk Halk Oyunları bölümünde ta-
mamladım. Yani müzik eğitimi dışında aynı 
zamanda birçok yöreye ait oyunları, oyun 
müziklerini, yöresel kıyafetleri,kültürleri 
hakkında bilgiler edindim. Eğitimin ge-
rekliliği olarak sürekli araştırmalar içe-
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risinde bulundum. Bu çalışmalar, pra-
tik dışında teorik bilgi yanınızın da güç-
lü olmasını sağlıyor. Yüksek lisansımı ise 
Türk Müziği üzerine yaptım. O eğitim sü-
reci de tabi ki çok önemli bilgiler edinme-
mi sağladı.

Bugüne kadar pek çok sanatçı-
ya eşlik ettiğinizi biliyoruz. Kim bu 
isimler?
Hepsini sayma şansım gerçekten yok. 
Çünkü İstanbul müzik piyasasında be-
lirli bir çevre edinmişseniz ve işinizi doğ-
ru şekilde yapmaya çalışıyorsanız birileri 
elbette bunun farkına varıyor ve bununla 
birlikte siz bir başkasının yerine herhan-
gi bir grup ya da kişi ile bir şekilde sahne 
çalışması yapmış bulunuyorsunuz. Bunu 
biraz da kaba tabir olacak belki ama ‘’ki-
şilerin birbirine iş paslaması’’ olarak ad-
landırabiliriz. Çalıştığım bir çok isim de-
mek ne derece doğrudur bilmiyorum 
ama en azından cümleyi sahnede uzun 
süreli ya da bir kereliğine eşlik etmiş ol-
duğum ses ve saz sanatçılarından bazı-
ları diye değiştirsek daha uygun geliyor 
bana. Bugüne dek; 
Emel Sayın, Bülent Ersoy, Berkant, Me-
lihat Gülses, Sertab Erener, Aşkın Nur 
Yengi, Fatih Erkoç, Sinan Erkoç, Neşe Ka-
raböcek, Ercan Turgut, Seçil Heper, Gha-
da Raab, Yıldırım Bekçi, Umut Akyürek, 
Ayhan Aşan, Niran Ünsal, Alişan, Nuray 
Hafiftaş, Hasan Yılmaz, Belkıs Akkale, 

Bedri Ayseli, Cengiz Özkan, Sümer Ezgü, 
Doğuş, Turgay Başyayla, Onur Şan, Öz-
han Eren, Bediha Akartürk, Orhan Öl-
mez, Seda Sayan, İbrahim Can, İhsan Gü-
venç, Mustafa Sağyaşar, Eşref Vakti Gru-
bu, Ahibba Rock Grubu, Serap Mutlu Ak-
bulut, Yaşar Özel, Sefarad, Kibariye, Se-
miha Yankı, Müslüm Gürses, Murat Bal-
kan, Mahsun Kırmızıgül, Selahattin Al-
pay, Kubat, Erol Parlak, Bekir Ünlüata-
er, Seda Gülbeyaz, Nurettin Çelik, Musa 
Eroğlu, Güler Duman, Özlem Özdil, Kıvır-
cık Ali, Burak Kut, Hakan Altun, Nadide 
Sultan, Esat Kabaklı, Erol Büyükburç 
Klarnet sanatçıları Vassilis Saleas ,Hüs-
nü Şenlendirici, Serkan Çağrı, Bülent 
Altınbaş ( Kirpi Bülent ) Savaş Zurnacı 
(Çorlulu Savaş), Piano Sanatçıları Tera-
ne Abbaszade, Hakan Ali Toker, Tülüy-
han Uğurlu, Sabri Tuluğ Tırpan,
Bağlama Sanatçısı İsmail Tunçbilek 
ve İsmail Altunsaray Tar Sanatçısı Arif 
Azertürk, Garmonist Aziz Ali Elyağutu,
Kaval Sanatçısı Sinan Çelik ve Sinan Cem 
Eroğlu Kanun Sanatçısı Halil Karaduman 
Kaba Zurna Sanatçıları Lüleburgaz’lı Kü-
çük Hasan ve Ahmet Özden Vurmalı Çal-
gı Sanatçıları Ferruh Yarkın ve Fahret-
tin Yarkın tarafından kurulan Yarkın Ri-
tim Grubu ve Yaşar Akpençe tarafından 
kurulan Harem Ritim Grubu, Halen Udi 
Mehmet Emin Bitmez ile birlikte İstan-
bul Sazkar Topluluğu üyesi olarak çalış-
malarına devam etmektedir. ( Ayrıca bu 

grupla İstanbul Rüyası adlı bir albüm 
çalışması yapılmıştır )

Size “İstanbul Sazkâr Topluluğu” 
desek ?
Sazkar Topluluğu’nun yeri ben de çok 
özeldir. Çünkü o grubun tüm üyeleri ken-
di enstrumanlarında birer marka haline 
gelmiş, enstrumanlarını virtüözite sevi-
yesinde çalan müzisyenlerden oluşan 
bir kadro. Bunca yüksek seviyede musiki 
bilgi ve birikimine sahip icracılarla birlik-
te müzik yaptığınızda kendiliğinden geli-
şen bir beceriniz olmuş oluyor. Sizin mü-
zik yaptığınız insanlar size gaz veriyor da 
denilebilir. Ama öyle pof poflama anla-
mında değil, öylesine dinamik bir icra 
oluyor ki ister istemez sadece bedeniniz-
le değil,ruhunuzla müzik yapıyorsunuz. 
Sazkar Topluluğu olarak dünyanın birçok 
ülkesinde düzenlenen çeşitli müzik fes-
tivallerine katıldık. Hem Türk Müziği’ni 
daha önce bu müziğe aşina olmayan in-
sanlarla buluşturduk hem de bizler baş-
ka kültürlerin insanlarıyla bir araya gel-
dik. Tabii ki bunların manevi açıdan da 
önemi çok büyük.

Ritm-i İstanbul’dan bahsedelim bi-
raz da. Nasıl bir süreç oldu?
Bu albüm şahsıma ait ilk çalışmam. İn-
sanın ilk defa anne-baba olması gibi bir 
şey. Çok mutluluk verici. Ben sadece 
kendi kültürümüze ait müzikler dinle-
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miyorum ki müzisyenler belli bir tarzda 
müzik yapmalı belki ama belli bir tarz-
da müzik dinlememeli kanımca. Müzi-
ğin her türlüsünden beslenmeli müzis-
yen dediğin. Ama birbirine çok da karış-
tırmamalı. O dengeyi iyi oturtmak lazım. 
Bu çalışma enstrumanların müziği ola-
rak adlandırılabilir. Çünkü bizlerin so-
list olarak adlandırdığı, kimine göre şar-
kıcı olan, kimine göre türkücü olan kı-
saca yorumcu olan olgu enstrumanlar-
dır bu albümde. ‘Yol’ adını verdiğim ri-
tim solo dışında albümdeki tüm eserler 
melodinin ön planda olduğu eserler ve 
her birisi bestelenirken ayrı ayrı hissiyat-
lar yaşadığım,hiakeyelerimin gizli oldu-
ğu eserler. Süreç anlamında da 
uzun uzun düşünmedim açık-
çası. Çünkü sosyal çevremin 
neredeyse yüzde sekseni mü-
zik ile uğraşan kişilerden iba-
ret. Arkadaşlarımdan da cesa-
ret alarak bu albümü yapmaya 
karar verdim ve hemen stüdyo-
ya girdik. Tabiî ki stüdyo süreci 
uzun sürdü çünkü çok kalabalık 
bir kadro var bu albümde ve ger-
çekten emeği geçen herkesin yü-
reğini kattığı bir çalışma. En ba-
şından, albüm dinleyicilerin eline 
geçene kadar geceli gündüzlü ça-
lıştık. Yorucuydu ama bir o kadar 
da zevkliydi.

Albümün çıkışı ne kadarlık bir 
süreyi aldı?
İlk aranjelerin yapılmasından itiba-
ren, stüdyo kayıtları, mix ve maste-
ring çalışmaları yaklaşık olarak bir 
yıldan biraz daha uzun bir sürede bitti.

Albümde kimlerle çalıştınız?
Öncelikle belirtmem gereken şu ki be-
nim bu işi öğrendiğim, bana müzik 
adına,paylaşmak adına çok şeyler ka-
tan değerli büyüklerim, ustalarım Yaşar 
Akpençe, Mehmet Akatay, Cengiz Ercü-
mer, Ferruh Yarkın, Fahrettin Yarkın gibi 
Türkiye’nin en önde gelen ritim sanatçı-
ları beni kırmayarak birer parçada eşlik 
ettiler. Günümüzde ülkemizde piyasaya 
çıkan birçok müzik albümünde ritim ens-
trumanları bu ustalar tarafından çalını-
yor. Bu ustalar dışında; Kanun sanatçı-
ları: Ahmet Meter, Göksel Kartal, Turgut 
Özüfler, Ud Sanatçıları: İstanbul Teknik 
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konser-
vatuarı Öğretim Görevlisi Mehmet Emin 

Bitmez, Onur Özelçağlayan, Ney sanat-
çıları: Ali Tüfekçi, Türker Dinletir, Başar 
Dikici, Yaylı Sazlar sanatçıları; Turay Din-
leyen, Akın Yeşbek, Murat Süngü, Timur 
Atasever, Muhittin Darıcı, Volkan Ertem, 
Onur Nar,Çağrı Nar, Klasik kemençe sa-
natçısı: Furkan Bilgi, Tambur sanatçısı: 
Furkan Resuloğlu, Bağlama sanatçıla-
rı: Mustafa İpekçioğlu, Ali Yılmaz, Mesut 
Çelik, Garmon ve Akordeon sanatçıları: 
Nejat Özgür ve Murat Balkan, Kemança 
Sanatçısı: Göktuğ Çelik, Klarnet sanat-
çısı: Aykut Sütoğlu, Mey-Duduk sanatçı-
sı: Emre Sınanmış,Klasik ve Akustik Gi-
tar sanatçıları: Serhan Yasdıman ve Yü-
cel Girgin, 

Bas Gitar sanatçısı: Görkem 
Oker, Aranjör: Serkan Balkan ve Musta-
fa Yenerkol ile Tonmaister Meriç Demir 
ve Mastering aşamasında Erol Temizel 
ile çalıştık.

Neden Klasik Türk Müziği ve Halk 
Müziği?
Aslında böyle bir ikilem söz konusu ola-
mıyor bazen. Çünkü halen bazı konular-
da teori bazında sorunlarımız var. Me-
sela Türk Müziği’nde makam olarak ad-
landırılan dizilerin birleşimi Türk Halk 
Müziği’nde Ayak adını alıyor fakat nota-
ya alınmış, bestecisi, güftecisi belli olan 
bir şarkı Hicaz İstanbul Türküsü olarak 
adlandırılabiliyor. Şimdi bir anlam kar-
maşası oluşmuş oluyor. Sebebi şu: Hicaz 
makamı dediğimiz makamın halk müzi-
ğinde ayak olarak karşılığı seslerin al-

dıkları koma değerlerinden ötürü Garip 
Ayağı olarak ifade edilebilir. Eee şimdi bu 
eser bir türküyse ve türkülerdeki diziler 
makam değil de ayak olarak adlandırılı-
yorsa buna neden hicaz türkü denilmek-
te?  Bu aklıma gelen çok basit bir örnek. 
Ama konservatuarların bünyesinde eği-
tim alarak, akademik boyutlarda araştır-
malar ve çalışmalar yapan müzikbilimci-
ler bu sorunlar üzerine çalışmalar yap-
maya devam ederlerse bu ve buna ben-
zer birçok sorunun ortadan kalkacağı-
nı düşünmekteyim. Fakat önceliği bu iki 
müzik türüne verebilirim kendi açımdan. 
Sebebi de gerek bünyesinde eğitim aldı-

ğım konservatuarın müzik eğitimi, 
gerek birlikte bu albümde çalıştı-
ğım müzisyenler, gerekse beste-
lemiş olduğum eserlerin melodik 
ve ritmik yapısını gerekçe göste-
rebilirim. Bunun yanında ön pla-
na çıkardığımız bu iki müzik türü 
bu coğrafyanın müziğidir. Jeo-
politik konum olarak bakıldığın-
da ülkemiz hem Avrupa ile hem 
Asya ile hem Balkanlar ile hem 
de Ortadoğu kültürü ile bir et-
kileşim içerisindedir. Yani hem 
onlar bizden, hem biz onlardan 
besleniriz müzikal kültür açı-
sından. Albümde yer alan bes-
teler dinlenildiğinde bu say-
dığım kültürlerin müziklerin-
de yer alan ezgileri de duyma 
olanağınız var. Çünkü ben de 
öncelikle üzerinde yaşadığım 
topraklara has müzik kül-

türünü icra ederken aşina olduğum 
diğer kültürlerden de beslenirim. Bu da 
çok doğal. Şahsi bir fikir olarak belirtmek 
isterim ki; eğer bu topraklarda,bu mem-
leketin kültürü ile yaşıyorsanız öncelik-
le kendinize ait müziğe bilgi ve beceriniz 
dahilinde hakim olmalısınız ki başkaları-
na bu müziği ifade edebilesiniz. Aksi tak-
dirde sizde ötekiler ve berikiler diye ay-
rım yapıldığında kendinize yer aramak 
zorunda kalırsınız. 

Bir müzisyen olarak baktığınızda 
toplumumuzda müziğe olan ilgi na-
sıl?
Bizler Türk toplumu olarak müzik beğe-
nisi çok değişken bireylerden oluşuyoruz 
çünkü batıyı taklit ederek yaşayan bir ne-
sil yetişmekte. Birçok seyin aslını bilmiyo-
ruz çünkü okumuyoruz, merak etmiyoruz, 
sorgulamıyoruz ve araştırmıyoruz. Bu yön-
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de gerçekten çok eksiklerimiz var. 
İlgi manasında konserlere gitme-
yi, canlı müzik yapılan mekanlar-
da müzik dinlemeyi kastediyorsa-
nız o yönde hat safhada bir ilgi var 
tabi ki. Fakat çok çabuk tüketiyo-
ruz her şeyi. Dünyanın her yerinde 
böyle belki. Fakat acı bir tarafı var 
ki bazı değerlere sahip çıkılmıyor. 
Örneğin bu memlekette tüm öm-
rünü sanata vermiş, kendini bu 
işe adamış birisi değer görebilmek için 
ölmek zorunda. Ölmeden değeri asla anla-
şılamıyor. Yaşarken de çabuk tüketilen her-
şey gibi o da tüketiliyor. Özellikle albüm ba-
zında çalışmalar yapan, üreten müzisyen-
ler için başka bir olumsuz yön daha var. O 
da korsan üretim. Sanatçının yaptığı ça-
lışmalara devam edebilmesi, üretebilme-
si kendisine kaynak sağlanmasıyla çok ya-
kından ilgilidir. Bu kaynak da yapılan çalış-
maların karşılığının alınmasına bağlı. Yani 
siz bir albüm yapıyorsunuz haftalarınızı ay-
larınızı alıyor. Sonra bunu dinleyiciye sunu-
yorsunuz ama ertesi gün bir bakıyorsunuz 
ki korsanı üretilmiş. Ya da dijital ortamda 
kimi kişiler tarafından yasal olmayan şekil-
de başka insanlara sunulmuş. Belki de bir 
paket sigaranın maddi değerinde satılan bir 
albümü almak yerine korsanını alarak o işi 
yapan insanların emeklerini bir anda hiç et-
miş oluyorsunuz. Ne kadar acı verici. Kim-
bilir belki insanlar bu çalışmaların ne kadar 
emeklerle ortaya çıkarıldığını bilseler aynı 
şekilde davranmazlardı. Tüm bu bileşenle-
ri bir araya getirdiğimizde üreten insanların 
yavaş yavaş üretebilme becerisini azaltmış 
oluyorsunuz. 

Vatandaşlar müzik konusunda artık 
seçici mi?
Buna cevap verebilmek için geniş kapsamlı 
bir araştırma yapmak lazım. Çünkü bu ülke 
yalnızca İstanbul’dan ibaret değil. Genç bir 
nüfusa sahibiz. Aslında herşey de olumsuz 
yönde ilerlemiyor. Özellikle yakın dönemde 
ses sanatçılarının yanı sıra enstrumanist-
ler de ön plana çıkmayı başardılar. Tabi ki 
bu ensrumantel müzik kültürü de insanlar-
da yer etmeye başladı. Bunu siz insanlara 
sunduğunuzda herkes kendine yakın ola-
nı tercih eder. Yani herkes her müzik türü-
nü beğenmeyebilir. Öyle bir zorunluluğu da 
olamaz zaten. Kim neyi dinlemek istiyorsa 
onu dinler. Özellikle büyük konser salonla-
rında ya da müzik festivallerinde düzenle-
nen etkinliklere bakıldığında çoğu zaman 
yüksek oranda bir katılım olmaya başla-

dı. Bu da hem ilginin olduğunu dolayısıy-
la da insanların seçici davrandığını gösterir.

Yeni projelerinizden bahsedebilir mi-
siniz?
Yeni proje olarak henüz bir çalışmam oldu-
ğunu söyleyemem. Sonuçta bu albüm he-
nüz çok yeni. Öncelikle bu çalışmanın sah-
nede seyirciyle buluşmasına yönelik çalış-
malar yapacağım. Yakın zaman içerisinde 
bu projenin konserleri başlayacak. Ama-
cım yaptığım bu çalışmayı daha çok insa-
na ulaştırabilmek. Bunun dışında geçmiş 
zamanlardan bu yana çalışmakta olduğum 
çeşitli grup ve sanatçılarla olan çalışmala-
rım devam edecek.

Bir müzisyenin hayatı nasıl geçer?
Güzel bir soru. Ama çok değişken cevap-
ları var. Çünkü müzisyenin hayatı zordur, 
yorucudur. İyi yönleri çok fazla olduğu gibi 
eğer sağlığınıza dikkat etmezseniz sizi çok 
çabuk yıpratabilecek bir hayat tarzıdır mü-
zisyen hayatı. Müzisyen kişi Sosyo-kültürel 
çevresinin gereklilikleri neyse o şekilde ya-
şar. Yani siz ne tür müzik yapan insanlar-
la bir aradaysanız onların yaşantısına pa-
ralel bir hayatınız olur mesela. Kimisi sü-
rekli konser turnelerindedir. Kimisi belir-
li zaman aralıklarında belirli yerlerde sah-
ne alan kişilerdir. Siz de ona göre bir hayat 
yaşarsınız. Ama yorucu bir yaşam şekli ol-
masına rağmen sürekli eğlencelidir. Çünkü 
hep paylaşmakla geçer. Paylaşmak da in-
sanları mutlu eder. Gerek verirsiniz, gerek 
alırsınız. Sonucunda mutlaka bir etkileşim 
söz konusudur. 

İyi bir müzisyen olmanın olmazsa ol-
mazı nedir?
Birçok olmazsa olmazı vardır bana göre. 
Öncelikle işinizi çok sevmelisiniz ve kendi-
nize saygı duymalısınız. Çünkü herkes ta-
rafından yapılamayacak bir iş yapıyorsu-
nuz. Kendinize ve başkalarına ne kadar 

saygı gösterirseniz aynı derece-
de saygı görürsünüz. Başka bir 
şey de takdir edilmektir mese-
la. Yaptığınız işi iyi yapıyorsanız 
ve bunun için sürekli çaba har-
cıyorsanız sizleri elbette beğe-
necek, müziğinizi dinleyecek ve 
size saygı duyacaklardır. Sahne-
de olan insanların en çok sevdiği 
şey alkış almaktır mesela. Onun 
hazzını belki de hicbirşeyde bula-
maz. Çoğu zaman başaramasak 

da düzenli bir ev-aile yaşantısı ol-
malıdır bana göre. Uykusuna dikkat etmeli-
dir. Bu söylediklerim olmazsa olmazları de-
ğil de yapması gerekenlermiş gibi algılana-
bilir de. Olursa daha iyi olur türünden şey-
lerdir yani : ) : ) Müzisyenler her türlü eleş-
tiriye açık olmalıdır. Kabul etmeniz gereken 
bir şey vardır ki her yaptığınızı herkesin be-
ğenmesini beklemeyeceksiniz. Müzisyen 
paylaşımcı olmalıdır. Eğer kendinize evini-
zin içerisinde dört duvar arasında bir dün-
ya kurmuş ve müziğinizi yalnızca kendiniz 
için yapıyorsanız bu da bir tercihtir fakat bu 
birilerine ulaşmıyorsa başkaları için hiçbir-
şey ifade etmez sonuçta.   

Müzik eğitimi almak isteyenlere öneri-
leriniz var mı?
Aslında müzik eğitimi almak isteyenler, 
en başında doğru bir karar vermişler za-
ten eğitim almak isteyerek. Aldıkları eğiti-
min gerekliliği neyse onu yerine getirirler-
se ilerlemeleri daha kısa yoldan olur. Tabi 
ki eğitim veren öğretmenlere sevgi ve say-
gı kısmını belirtmeye gerek bile duymuyo-
rum. İşinizi, enstrumanınızı ne kadar sever-
seniz, ona ne kadar fazla zaman ayırırsanız 
o kadar aynı şekilde karşılık görürsünüz. 
Sevdiğiniz ölçüde sevilirsiniz yani. Bunun 
yanında ek olarak eğitim döneminde eğit-
menler tarafından verilen etütler, araştır-
ma çalışmaları üzerine mümkün mertebe 
fazla zaman ayırmak gerekir. Çünkü müzik 
eğitimi yalnızca bir enstrumanın ele alınıp 
bir eğitmen gözetiminde öğretilmesinden 
ibaret değildir. Kişi kendisine bir şeyler kat-
mak için çaba sarf etmezse, okuyup araştı-
rarak sorgulamazsa,eğiticinin de verebile-
ceği şeyler bir yerde bitme noktasına gelir. 
Yolların açılması kişinin kendisine bağlıdır. 
İnsanları, hayvanları, doğayı sevin…Müzik 
bu üç olgudan ibaret….
Nice zamanlarda müzikle anlatılabilecek 
ve paylaşılabilecek hikayeler olması dile-
ğiyle. 
Müzikle kalın..Sevgilerimle…
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1968, Şumen/Bulgaristan doğumlu Kenan ÇAVDAR. 1995 
yılında Sofya Tıp Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesin-
den mezun olmuştur. 1998-2001 yılları arasında Hacette-
pe Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabi-
lim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2001 yılı 
itibariyle İstanbul’da Kliniğinde özel çalışmalarını 
devam ettirmektedir. 
 
• TOD (Türk Ortodonti Derneği)
• EOS ( European Orthodotic Society)
• AAO (American Association of Orthodontists)
• WFO (World Federation of Orthodontists)
 Üyeliği bulunmaktadır. 
 
ORTODONTI NEDIR 
Ortodonti, Diş Hekimliğinin bir alanıdır. Ortodonti 
uzmanlık dalıdır. Diş ve yüz bozukluklarının teşhis, 
tedavi ve önlenmesidir. Bu uzmanlık alanı kapa-
nış bozuklukları (malocclusion) olan insanlara çö-
zümler sunar. Ortodontik tedavi genelde braket gibi dü-
zeltici aletler kullanımı içerir. Bu düzeltici aletlerin kul-
lanımı şunları amaçlamakadır.

• Dişleri düzeltmek
• Kapanış bozukluklarını düzeltmek
• Boşlukların kapatılması
• Diş ve dudakları düzgün hizalamak
Ortodontik tedavi, küçük çocuklarda çene gelişimine 
yardım ederek dişlerin doğru pozisyonlarda olmalarına 
yardımcı olur, yetişkinlerde ise var olan çapraşıklık ve 
kapanış bozukluklarının düzeltilmesini sağlar. 

ORTODONTI TEDAVISI NE KADAR SÜRMEKTEDIR 
Ortodontik tedavinin süresi anomalinin şiddetine göre 
değişmektedir. Tedavide iki safha vardır. Aktif Tedavi ve 
devamındaki Koruyucu Tedavi. Aktif Tedavi, 6 ay ile 24 ay 
arası sürmekte ve olumlu sonuç alınmaktadır. Bazı ka-
panış bozuklukları tek fazlı bir tedaviyle halledilebilir-
ken bazı tedaviler iki-üç fazda olmaktadır. Aktif tedavi-
nin sona ermesi ile başlayan Pasif Tedavi 2 ila 3 sene ara-
sı sürmektedir. Tedavilerde iyi sonuç alınması için hasta, 
ailesi, aile dişhekimi ve ortodontist arasındaki iyi bir ta-
kım çalışmasına önemlidir.

Ortodonti Tedavi çoğunlukla iki ana bölümden oluşmak-
tadır:
• Tedavi safhası : Ortodontik tedavi bugün artık her yaş-
ta uygulanabilmektedir. Tedaviler sabit ve hareketli apa-
reylerle yapılabilmektedir. 
• Pekiştirme Safhası : Bu bölümde tedavi ile elde edilen 
sonuçların korunması amaçlanmakta olup bu dönemde 
pasif özel pekiştirme apareyleri kullanılmaktadır. 

HAREKETLI APAREYLER
Hastanın kendisinin takıp çıkarabildiği “Aparey” adı ve-
rilen aletlerdir. Genelde erken dönemde basit ortodon-
tik anomalilerin tedavisi için kullanılır.
 
SABIT APAREYLER

Sabit apareyler, braketlerin ve tellerin kullanıldığı ve diş-
lerin üzerine monte edilen sabit bir sistemdir.
 
Braket Çeşitleri
• Metal Braketler
• Porselen Braketler
• Altın Braketler
• Damon Braketler
• Lingual Braketler
 
METAL BRAKETLER
En klasik braket tipidir. Hasta tabiriyle en çok belli olan 
braket tipidir.
 
ESTETIK BRAKETLER
Estetik braketlerin seramik ve kompozit olmak üzere 
başlıca iki tipi vardır. 
Metal braketlere oranla ağız içinde daha az görünür-
ler.   Bu nedenle,   hastalar tarafından daha çok tercih 
edilmektedir. 
 Self Ligating Braketler 
(DAMON system, SPEED system…)
Ortodonti dünyasının geliştirdiği son braket tipi de-
nilebilir. Piyasada son zamanlarda en çok reklamı ya-

pılan “DAMON SYSTEM” de bu tip braket sistemle-
rinden biridir. Klasik braketlerle (estetik - metal) 
kıyaslandığında,Temizliği çok daha kolay olup daha hij-
yeniktir.
 
Lingual Tedavi (Incognito sistem)
Bu teknikte braketler dişlerinizin ön yüzeyleri yerine 
arka yüzeylerine konulur. Böylelikle dışarıdan bakıldı-
ğında tedavi olduğunuz belli olmaz. 
 
INVISALIGN SISTEMI NEDIR 
İnvisalign ortodontideki en yeni gelişmelerden birisi 
olarak kabul edilmektedir. Kimi yerlerde görünmez diş 
teli olarak da adlandırılmaktadır. Kısıtlı bir tedavi im-
kanı sunar. İnvisalign sisteminde  şeffaf diş plaklarının 

(sporcuların taktıkları koruyu-
cu ağızlıkların şeffaf olanı gibi 
düşünebiliriz.) ard arda kulla-
nılmasıyla dişlerin düzelme-
si hadeflenir. Bu plaklar ağız-
da iken pek görünmediğinden 
çevrenizdeki insanlar sizin te-
davi olduğunuzu bile anlamaz-
lar. İnvisalign sisteminde kul-
lanılan plakları sadece yemek 
yerken ve diş fırçalarken çıka-
rırsınız. Tedavi süresi ortalama 
12-24 aydır
 

ORTODONTI TEDAVISI KAÇ YAŞINDA BAŞLAR
Genel bilinenin aksine, ortodonti tedavisinde 8 yaşından 
70 yaşına kadar tedavi mümkündür. Ortodonti tedavisi, yal-
nızca ağız ve çene bozuklukları için  değil, köprü yada pro-
tez yapımı öncesi, gömülü dişlerin çıkarılması vb tedaviler 
için de kullanılmaktadır. Ayrıca, çene ameliyatları öncesi 
ve sonrası ortodonti tedavisi kullanılmaktadır. İlk orodonti 
randevusunun 8 yaşında alınması doğru olur.
 
TÜRKIYE’DE DURUM NEDIR.
Türkiye’de Devlet, Ortodonti tedavisinin Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından karşılanması için  çok önemli çalış-
malar yapmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Sosyal Gü-
venlik Kurumu, 18 yaş altındaki bütün Türk Vatandaşları-
nın tedavisinin büyük bir kısmını karşılamaktadır. 
 Amacımız,  hastayı  sağlıklı  ve  estetik dişlere 
kavuşturmaktır. 
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Fax. 02128531999
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KUYRUKLU
CANLI

EVRENSEL EŞİT

Psikiyatri ve beyin uzmanı olarak bilinen Doç. Dr. Nusret Kaya, medyanın ve 
halkın yakından tanıdığı bir isim... İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden  
mezun. Asıl uzmanlık alanı Uyku Psikofizyolojisi. GATA Haydarpaşa 
Eğitim ve Araştırma  Hastanesinde Psikiyatri Kliniği Direktörlüğü görevini 
yürütürken, Doç. /Albay rütbesiyle buradan ayrılıp serbest çalışmaya 
başladı. A.B.D’de, Baylor Collage’de çeşitli çalışmalarda bulundu. Uyku 
konusundaki araştırmalarıyla ödül sahibi de olan Kaya, şu ana kadar on 
binden fazla “Rüya Analizi” yaparak araştırmalarını destekledi.

Röportaj: Murat İnan

tün sıkıntı ve huzursuzlukları hisseder. 
Ben bunları senelerdir söylüyordum en 
sonunda Time dergisi kapak yaptı. Ha-
mile bir kadını koydu, annenin bütün 
heyecansal bozuklukları cenine geçer 
dedi. Ee şimdi ne oldu oradan başlayan 
eğitimi ihmal ettiğimiz zaman temel in-
şaatımız bozuk doğduk. Bak şimdi işe. 
Şimdi bir binanın temeli bozuksa na-
sıl en ufak bir sarsıntıda yıkılıyor, bunu 
bütün söylüyor. Hepimiz tamam diyo-
ruz çok makul, ben de aynı şeyi söylü-
yorum. Biz insanların da ana rahmin-
de geçirdiği dokuz ay on gün bozuksa, 
temel inşaatımız bozuktur. Dolayısıy-
la sırçadan köşk yaparsan yap, ne ka-
dar korteks eğitimi verirsen ver hayat 
bir depreme döner. Yaşam bir depre-
me döner, çünkü temel inşaatımız bo-
zuktur.

Tam burada şunu sormak isterim. 
Diyelim ki dünyaya gelen bebek an-
nesinin olumsuz durumu nedeniy-
le çok negatif şeyler yaşadı ve bil-
diğim kadarıyla da bu yaşanan şey-
ler otonom sinir sistemine sirayet 
etti. Yani temel algılayış biçimleri 

hissediş biçimleri de ister istemez 
negatifte başladı. Bunu telafisi na-
sıl olur, mutlaka bir telafi vardır?
Şimdi bunun telafisi zor.  Çünkü cenin-
ken almışsın kayıtları, korteks devreye 
girmemiş, sistem korunmasız. 0-2 yaş 
bebeklik ikinci temel inşaat bozukluk-
ları olarak devreye girmiş. Gene kor-
teks korunmamış, yani hatırlayan beyin 
bölümü yok. Bunları hiç kimsenin böy-
le tutup da hatırlayan beyin bölümüy-
le hatırlaması mümkün değil. Gene bil-
diğiniz gibi 0-2 yaştaki en önemli temel 
inşaat bozuklukları da kuyruk bozuk-
lukları olarak tarif edilmiş. Anne dışın-
da değen eller, ateş düşürücü fikirler 
bunlara kimse dikkat etmiyor. Hemen 
üstüne sünnet olayı, kastrasyon komp-
leksi. Bütün bunlar ne yapmış, temel 
inşaatı bozuk bir toplum yaratmış. Ana 
rahminde alınan kayıtlar artık kuyruk 
bozuklukları. Bunun ifadesi ne olmuş? 
Terör, savaş, ayrımcılık, ben ve öteki. 
Tabii, ben ve ötekindeki en önemli ben 
ve öteki cinsel ayrımcılık kısmı. Çünkü 
cinsel ayrımcı olduğumuz zaman ka-
dın bir biçimde kendisini eksik ve ezik 
hissedeceği için rahimdeki temel inşa-

Gerçek eğitim nedir? Siz bu kadar 
yıldan bu kadar tecrübeden son-
ra, gerçekten insanların eğitilme-
si konusunda ciddi bir birikime sa-
hip oluyorsunuz. Bir insan nasıl eği-
tildi de sonuç ne oldu, bunların za-
rarı veya faydaları nelerdir? Bu ko-
nuda bir örnek verirseniz daha ya-
rarlı olacaktır. Gerçek eğitim nere-
de başlar?
Eğitim ana rahminde başlamalı. Çün-
kü canlılık sperm ve yumurtanın döl-
lenmesinden itibaren başlar. Ana rah-
mindeki cenin halimiz kiminle besleni-
yor? Anneyle,  anne kanıyla. O halde 
alt beyinsel eğitimin bir numaralı şar-
tı rahimde geçirdiğimiz günlerin pozi-
tif olmasını sağlamaktır. Çünkü anne 
koca dayağı yerse, kaynana zırıltısı çe-
kerse bizim toplumumuzda çok yay-
gın olduğu gibi çeşitli nedenlerle ken-
dini ezik hissederse onun beyin snaps 
sistemindeki nörotransmitterleri bozuk 
olur. O nörotransmitterleri bozuk oldu-
ğu için cenin bozuk negatif nörotrans-
mitter kayıtlı kanla beslenmek zorunda 
kalır. Bunun daha global ifadesi anne 
rahmindeki  cenin annenin yaşadığı bü-
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var. Kadını kadın yapan organ hangisi? 
Vajina. Nam-ı diğer ak delik. Bunu bil-
meden ne olur? Bebeklik zamanların-
da, genç kızlık zamanlarında mecbu-
ren klitoral enerji kullanır, zorunlu çün-
kü ak delik yok. Ama bebeklikte uya-
rılmış klitoris, mastürbasyon şartı da 
yok.  Seksten bahsetmiyorum, ağacın 
beslenmesinden bahsediyorum. Yaşam 
ağacı, Medulla Spinalis, yani omuriliği. 
Bunu biliyorsun eski sümer çivi tablet-
leri yaşam ağacı demiş ya, dallı budaklı 
ya. Ağaç kökten başlangıçta klitoris ve 
anüsten beslenirken, vajina atlanıldığı 
için kadın erkek olarak doğuyor ve öte-
ki yüzde 50 hali kadınla da barışama-
mış, ne yapmış? Erkek olarak doğmuş. 
Kadın erkek olarak alt beyinsel anlam-
da doğduğu zaman toplumsal felaket-
ler başlar. Çünkü doğurduğu erkek ço-
cukların pipisini kendi pipisi kabul eder.

Bunu bilinçsiz olarak yaşıyor!
Bilinçsiz, kastre edilmiş adamlar toplu-
luğu çıkar. O zaman kavga şudur: Görü-
nüşte adam içte kadın, görünüşte kadın 
içte adam, kavga denge bozulmuş. Do-
layısıyla mecburen ve z orunlu olarak 
ilk eğitim ak delik eğitiminden başlar. 
İçindeki yüzde 50 kadınla barışacak ya, 
denge kurulsun. Bu ak deliğiyle barış-
mayan kadınlar da kabaca ikiye ayrılı-
yor. Bir tanesi ne? Hala klitorise hakim 
olan Amazonlar, ak deliği doğurma de-
liği vajinayı doğurma deliği kabul eden 
Kibele’ler. Ne oldu, koca bir grup Kibe-

le Anadolu falan onun için hangi topra-
ğı kazsak Kibele heykelciği çıkıyor. Bü-
yük şehre gelenlerin büyük bir çoğun-
luğu da Amazon. Ne oldu, cinsel ayrım-
cılık başladı gene. Çünkü Amazon rah-
mine düşeni pipisiz ister, kız çocuğu. Ki-
bele rahmine düşeni pipili ister, onun 
için Kibeleler erkek çocuğu buluncaya 
kadar doğururlar. Erkek çocuğu bulun-
ca da adına Yeter, Dursun falan diyor-
lar. Ne oldu? Daha anamızın rahmin-
den çıkarken cinsel ayrımcı çıktık. İşe 
bu yüzden çok önemli. Kadın önce için-
deki yüzde 50 kadınla barışacak, sonra 
gebe kalıp doğuracak.

Bu peki cinsel ilişki ya da cinsel ha-
yatla doğrudan ilişkili bir şey mi, 
yoksa başka şekillerde de örneğin 
bir kadın, dul bir kadın ya da genç 
bir kadın veya biraz yaşlanmış ama 
evlenmemiş bir kadın.
Yaşam ağacının ak delikten beslenme 
eğitiminde seks şartı yoktur! Çünkü an-
lattığımız seks değildir.

Çok ilginç ama hocam, hem onu di-
yorsunuz keşfedecek diye hem cin-
sellik...
Niye? Bir kadın eğer çok motive olursa 
ak deliğini seks şartı olmadan keşfede-
bilir. Onun için seks şartı yoktur.

Nasıl keşfedebilir?
Gayet basit, onun varlığını beynine tanı-
tarak. Bu üst beyinsel bilgilenme ve bu 

at bozukluğuna ilave olarak bu da girer. 
Dolayısıyla bizi esas cinsel ayrımcı ya-
pan anamızın rahmidir.

Yani orada kayıtlar halinde yaşayıp 
sonra hatırlayamadığımız negatif 
birikimler.
Şimdi mesela bildiğin şu evrensel eşit 
kuyruklu canlıya bunun evrensel eşitli-
ğini artı içimizdeki ben olduğunu nere-
den anlıyoruz? Bireyin kalın kemiklerle 
korunmasından, kalın kafatası ve kalın 
omurga iki kafamızı çarptık, yüz milyon 
beyin hücresi çöpe gitti, kendini tazele-
yemiyor. Omurilik beynin hemen altın-
dan kesildi ölüm kesin. Alt uçtan kesil-
di felç kesin tedavisi yok. Ama gövde-
mizde koca bir yara çıksın bu sistemin 
bir bölüğü yarayı düzeltiyor. Bu içimiz-
deki evrensel eşit kuyruklu canlıda din, 
dil, ırk farkı olmadığı gibi cinsiyet farkı 
da yok. Ama buna bir cinsiyet verdiği-
mizi düşünelim. O zaman reel cinsiyeti 
nedir? Mademki yüzde 50 sperm yüzde 
50 yumurtadan oluşuyoruz, yani yüzde 
50’miz babadan yüzde 50’miz anneden 
geliyor bunun cinsiyeti yüzde 50 adam 
yüzde 50 kadındır. Hiç kaçmaz. Hepi-
mizde var. Fakat felaket şurada başlar: 
Kadın ak deliğini bilmez.

Ak delik?
Vajina. Ak deliğini bilmediği için, yüz-
de 50 kadın kısmıyla barışmaz. Çünkü 
yüzde 50 kadınla barışması için kuy-
ruk biliminde ak deliğiyle barışma şartı 
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fedecektir de seks anlatılmıyor. Keşif 
anlatılıyor. Savaşları bitirecek bilgi bu-
dur. Kadının içindeki yüzde 50 kadınla 
barışması için ak deliği keşfetme şar-
tı vardır. Ve bu keşfetme şartı seksten 
bağımsızdır, omurilikte vajinal sinir kul-
lanma şartına bağlıdır. Ağacın temiz su 
kullanma şartına bağlıdır.

Peki, bir şey sorayım. Biraz önce 
bahsettiğiniz telkin var ya. Hani alt 
uç, vajina. Yozgatlı bir kadın vajina 
dedi, bu telkini yaptı. Zihni aynı tel-
kini oluşturur mu? Yoksa onun ken-
di anlayabileceği dilden, gene en az 
kelimeyle uzatmadan söylese?
Onu okurların çağrışımına bırakıyorum.
Yani herkes kendine uygun bir dilde 
bunu ifade edebilir. Onu okurların çağ-
rışımına bırakıyorum, çünkü ben dok-
tor olduğum için bunların Latincelerini 
kullanmak durumundayım. Tabii baş-

langıçta çok global vermek lazım bilgi-
yi, karmaşık halde verirsen anlaşılmaz 
oluyor. Mesela erkek için de düşünecek 
olursak, onlara da şöyle bir telkin ver-
mekte fayda vardır: Ben yaşam ener-
jimi fallusumdan omuriliğimdeki pe-
nis siniri kanalıyla seks şartı olmaksı-
zın alt beynime çıkarıyorum. Bu ara-
da tüm aksayan organlarıma yaşam 
enerjisi veriyorum. Niye? Çünkü tır-
tıllar gibi dip dibe yaşamıyoruz. Seks-
te bir kadının vajinayı yaşaması bir er-
keğin penisindeki boşalmayı kontrol et-
mesi tamam önemli olabilir ama diye-
lim ki ne kadar sık yapabileceğiz? Bir 
haftada üç beş kere.  Geri kalan za-
manda ne olacak? Yeniden alışmış ol-
duğumuz anal enerji. Bağırsak, kirli ba-
ğırsak. Ağaç bağırsaklardan beslen-
mesi toplumsal felakettir. Çünkü ba-
ğırsak öncelikle kafayı kirletir, düşün-
ce ishali yapar, ağız ishali yapar, bakış 
ishali yapar, ağız osuruğu yapar bildi-
ğin gibi. Dedi kodu yapar, bitmek tü-
kenmek bilmeyen dedikodu yapar. 
Of, puf yapar, şikayet eder. Bağırsak 
bu. Artı hiyerarşik düzenin kurbanıdır. 
Onun bağırsağı benden güçlü, benim-
ki de ondan güçlü diye yaşar. Eşitli-
ğinden bahsediyorum. Ne zaman ki 
doğru kök sinirinden yaşam enerji-
sini almayı öğrendik, ilk olgu eşitlik 
olgusudur. Hepimiz Allah’ın yarat-
tığı eşit canlılarız. Ama buna geçiş 
yapmak için bu eğitimler son derece 
önemli. Ağaç temiz su kullanacak. 
Mesela bu konuda şu anda çalıştı-
ğım Taha suresinden bir örnek ve-
reyim: Diyor ki, Musa ile Samiri ve 
kavminin hikayesi. Samiri ve kav-
mi önce mücevherlerini toprağa 
gömüyorlar. Sonra böğüren buza-
ğı heykelciğine tapınıyorlar. Bak 
simgeye bak muhteşem. Böğüren 
buzağı heykelciği simge dilinde ağ-

layan çocuktur. Çünkü heykel olsa bö-
ğürmez, inek demiyor buzağı diyor. İnek: 
yani rahim onun buzağısı da çocuk. Bö-
ğüren olduğu zaman ağlayan çocuk. Ak 
deliklerinden vaz geçtiler, hazineyle bö-
ğüren buzağı heykelciğine yani çocuk-
larına tapınmaya başladılar. Felaket. 
Çünkü o zaman Rahman kaybolur, sa-
dece rahim kalır. Üstelik doğrudan şir-
ke girmiş oldukları için küfre girer. Za-
ten buzağı da sonunda şöyle diyor: Ben 
sizi unutulmaya ve yalnızlığa mahkum 
ettim. Bundan sonra kimseyle konuşa-
mayacaksın diyor Samiri’ye. Hakikaten 

konuda tefekkür diyebileceğimiz biraz 
daha içsel görü ile. Hatta hatta mut-
lak bakirelerde işimiz çok daha kolay-
dır. Vajinanın kuantumu bozulmadığı 
için, örneğin şöyle bir çalışmayla: Ben 
yaşam enerjimi kutsal kasemin dibin-
den, omuriliğimde ki vajinal sinir ka-
nalıyla, seks şartı olmaksızın alt bey-
nime çıkarıyorum. Böyle bir çalışma 
mutlak bakirelerde tahmin etti-
ğinden çok daha çabuk netice ve-
riyor. Kuantum bozulmamış. 

Yani yaşam enerjisi bozulma-
mış.
Yani ağacın temiz su kullanması 
için, yaşam ağacı ya, yaşam ener-
jisini temiz sudan alması için en 
zor anlaşılan kısmı anlatıyorum. 
Seks şartı yoktur!

Peki bu Amazonların işine ge-
lir mi?
Hepsinin işine gelir. Bunun böyle 
olmadığını şu eski mitosla örnek-
leyeyim, ben mitosları çok seve-
rim bilirsin. Şu meşhur İsis ve Osi-
ris hikayesi. Kimilerine göre kardeş, 
kimilerine göre sevgili. Mısır köken-
li bir hikaye. Kötü Tanrı Osiris’i on 
dört parçaya ayırır. İsis’te onu top-
lamaya başlar. On üç parçayı bulur, 
on dördüncü parçayı bulamaz. Bula-
madığı parçanın adı bütün mitoslar-
da penistir. Dolayısıyla burada anlatı-
lan şey bu. İsis olmak için penis şartı 
yok.  Çünkü İsis kutsal dişi simgesidir. 
Hiyeroglifsel olarak beyaz bir kraliçe, 
uzun bir sopa, ucunda yıldız. Yani ben 
göğe, rahmana açılabilecek bir kadı-
nım. Kutsal dişiyim. Ee ne oldu, penis 
şartı yok.

Penis şartının olmaması, özgür-
lüğü ya da kendini bulabilmesinin 
yollarının tamamen açık, önemli bir 
bilgi.
Artı gene eski mitoslardan bir örnek 
vereyim, canlı bir şey olsun. Rab, ışığını 
kadıların kutsal kasesininin dibine sak-
ladı, kim keşfedecek diye izlemektedir.

Bu nereden Hocam?
Bu eski öğretiler, Tevrat, Kabala. Çok 
üstü kapalı Kur’an’da da var. Çok de-
rin şifrelerde. Şimdi benim “Evrensel 
Eşit Kuyruklu Canlı” kitabımda işleni-
yor. Şimdi dolayısıyla burada anlayan-
lara çok önemli bir bilgi var. Kim keş-
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ğanın sırtına eski çivi yazısıyla yazdığı 
şeyi koyalım. Ne diyor? Kafayı bilmek 
için kuyruğu incele.

Hocam ama tefsirlerin çoğunda o 
ruhtan kasıt Cebrail A.S.’ ın olduğu-
nu söylerler. Vahiy meleğinin oldu-
ğuna dair ifadeler vardır bu bahset-
tiğiniz ayetler İsra suresinde, sana 
ruhtan sorarlar diye bir ayet vardır.
Evet İsra’da. Tabii orada da şöyle bir 
şey var, o da muhteşem. Melaik görün-
meyen enerji diyor. Görünmeyen enerji, 
buyur. Dolayısıyla o haberci görünme-
yen enerji olur. Cebrail, haberci görün-

meyen enerji. Gene orada Elmalılı’dan 
atıfta bulunuyorum, vahiy almak için 
peygamber olma şartı yoktur, her in-
san vahiy alabilir, rüya dilinde alır.

Rüya ile ilgili hadis kitaplarında 
“Peygamberlik bitmiştir ama salih 
rüya devam etmektedir, peygam-
berliğin kırk altı ya da kırk küsür 
cüzünden birisi de rüyalardır.” me-
alinde bazı hadis rivayetleri ve yo-
rumları vardır.
O zaman rüyalara geçecek olursak 
da, tabii ki korteksin hatırlamadığı dö-
nemleri bize anlatabilecek tek silah 
rüyalardır. Sadece vahiy anlamında 
ele almıyorum, çünkü vahiy çok az ba-
zılarımıza nasip olur. Rüya dilinde bile 
olsa. Ama diğerleri ana rahmi, 0-2 yaş 
bebeklik rüya dilinde ortaya çıkar. Te-
mel inşaat bozuklukları düz konuşma-
larla anlatılamazken ana rahmi, 0-2 
yaş, duygusal şoklar, uykuda yaşadık-
larımız, ameliyatlarda yaşadıklarımız, 
şoklarda yaşadıklarımız rüya dilinde 
anlatılabilir. Niye Nusret Kaya düz ko-

nuşma yapmıyor, rüya analizi yapıyor 
bu anlaşılır. Çünkü korteks politika ya-
par, yalan söyler, içindeki beni tanım-
lamaması için direnç gösterir, sana 
doğruyu anlatmaz korteks. Bundan 
sekiz, on sene önce siyah-beyaz bir 
film vardı: Bir ağacın altında bir sah-
ne, dört tane görgü şahidi. Aynı sah-
neyi dördü başka türlü anlatıyor, sah-
ne aynı. Korteksin realiteyi anlatma 
gücü yoktur. Yani bunların hepsini bir 
araya getirecek olursak: En basitin-
den anlatıyorum, Yaşam ağacı temiz 
su kullanmak zorunda, otururken bile. 
Bunu yapmadığımız zaman hiçbir ka-

bahatimiz yok bağırsak kulla-
nırız. 1. Günde üç kere tıkın-
ma alışkanlığımız yüzünden 
2. Günde bir defa tuvalete 
gitme alışkanlığımız yüzün-
den. Bunlar insansal şeyler 
tabii ki olacak, ama tuvalete 
her gidişimizde anüs nam-ı 
diğer kara delik ben burada-
yım der.

Yani sinirler çalıştığı için 
tekrar aktif hale gelir di-
yorsunuz.
Evet. Dolayısıyla oral-anal 
sinir hatları hepimizde bir 

alışkanlık halinde kullanılır 
hale gelmiştir. 1. Gırtlak 2. Bağırsak-
ların devamlı dolu olması 3. Günde bir 
defa tuvalet ihtiyacımız. Bunlar yaşam 
ağacının zorunlu olarak oral-anal si-
nirden, yani kirli sudan beslenmesine 
sebep olur. Onun için bu enerji alfabe-
ni A harfi kuyruk biliminde. Temiz su 
kaynağına döndürmek şartı var. Bunu 
yapan danışanlarımın tamamında de-
ğişim mucize değil. Bakışlar başlıyor 
değişmeye, sesin tınısı değişiyor, sa-
vaşçı bağırsak sulhçu hale geliyor.

Hocam burada yeme, içme disipli-
ni önemli değil mi?
Tabii, mesela alkolün yasaklığına ben 
tamamen katılıyorum, çünkü alkol ba-
ğırsağı yaktığı için ön plana çıkartılır. 
Nasıl ki ağzını yakıyor, bağırsağı da ya-
kıyor. Artı çok tıkınmayı da ben tama-
men negatif kabul ediyorum. Hatta o 
konuda bir hadis hatırlıyorum. Yine 
Elmalılı’dan öğrendiğim kadarıyla. Al-
lah şişmanları buğz eder. Niye? Ba-
ğırsak çok önde, devamlı tıkınıyorsun 
kardeşim.

çocuk şahi ailelerle başa çıkamazsınız.
Hocam, A’li İmran suresinde bir çift 
Allah’a dua ediyor. Allah’ım sen 
bize bir çocuk ver diye, daha son-
ra bu çocuk yüzünden Allah’a ortak 
koşuyorlar. 
Böğüren buzağı heykelciğine tapınma-
nın ağlayan çocuğa tapınmak olduğunu 
benden başka kimse anlatmaz.

Ben ilk defa duyuyorum. 
Çünkü ben rüya dilinde uzmanım. Ara-
daki fark da o. Tipik bir simgedir bu. Bunu 
herkes putperestlik olarak yorumluyor, 
putperestlik de niye böğüren buzağı hey-
kelciği? Bu Kur’an’ın muhteşemliği-
dir, belagatinin muhteşemliği-
dir. Sen eğer doğurduğun veya 
doğurttuğun çocuklara tapını-
yorsan zaten yukarda  aklınla ve 
dilinle sadece şekil ibadeti ya-
parsın.

Hocam bunu biraz pratik 
olarak anlatabilir miyiz, ço-
cuğa tapınmak ne demek? 
Ne yaparsak çocuğa tapın-
mış oluruz?
İşte bunun modern Tanrıcılık-
taki karşılığı çocuk şahi aileler 
grubudur. Çocuklarının peşinden 
imtihanlara dolaşan, çocukla-
rı yaşarken kendileri yaşayamayan 
aileler her tarafta çokça. Bak etrafına. 
Yani neticede bunların zaman içerisin-
de anlaşılabileceğini ümit ediyorum. 
Gene bir örnek daha vereyim bunlar se-
nin hoşuna gidecek yeni bilgiler. Sümer 
çivi tabletleri ne diyor, bilgi ağacının bil-
gisi neyse onu verdik, yaşam ağacının-
kini vermedik. 
Yani korteks bilgisi var, internette dolu 
ama kimler oluyor bunlar, papağan 
korteks. Şu şöyle dedi bu böyle dedi, 
sen ne dedin, sen bir şey dememiş-
sin. Yaşam ağacını vermedik peki şim-
di neredeyiz verilmeyen bilgiyi verme-
ye ve yaymaya çalışıyoruz. Yapabil-
dikçe bir nokta koymaya çalışıyoruz. 
Kur’an literatüründe buna bir atıf var. 
Hz. Muhammed’e diyorlar ki: Sana ruh-
tan soruyorlar. Hz. Muhammedin ceva-
bı şu: Ruh rabbinin emrindedir, insan-
lar çok az şey bilir. Ne oldu? İkisini yan 
yana getir. Ruh zannettiğimiz şey kuy-
ruktur. Kuyruktan gelen enerjilerin ka-
fayı değiştirmesini ruh kabul ederiz. 
Buraya eski Çin bilgesinin kaplumba-
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Niye büyük dirençle karşılaşır?
Çünkü, büyük bir çoğunluğumuz kuy-
ruğumuzun farkında değilizdir. Beynin 
55-60cm’lik bir kuyruğu olduğunun bi-
lincinde değilizdir. Hani ki ben tıp dışın-
da birisi olsam, her şeyi bir kenara bıra-
kırım, ya benim içimdeki ben nasıl ça-
lışıyor hemşerim? Önce oradan başla-
rım. Matematikçi de olsam, edebiyatçı 
da olsam, bilgisayarcı da olsam önce 
oradan başlarım. 
Bana Allah nasıl bir yapı vermiş? Bunu 
bilmeyi doktorlara bırakmak bağırsak-
tır. Çünkü o zaman onlara inanmak zo-
runda kalırsınız.

Çok önemli hocam bu söylediğiniz. 
Yani herkes kendi çapında kendi ze-
kası ve yetilerine güvenerek kendi-
ni araştırmalıdır diyorsunuz.
Size konulan tanıları sorgulama hakkı-
nız var, size yapılması istenen operas-
yonları sorgulama hakkınız var. Ama 
bu sorgulama hakkına ulaşmanız için 
içinizdeki benin çalışmasını bilmeniz 
gerekiyor. Alfabenin A harfinden gene 
bir tanesi, bu konuda muhteşem bir bil-
gisizlik var, üniversite mezunlarında da 
var bu bilgisizlik. Önce hepimizin eşit 
olduğu yapısı bilinecek.

Şimdi mesela ben Recep Tayyip 
Erdoğan’la eşit miyim?
Evet. Kesin, hepimiz.

Aslında bunu İslam’ın kendisi 
de söyler. Hocam, mülakatımı-
zın sonuna geldik, neler söyle-
mek istersiniz?
Kur’an’dan bir örnek vererek söz-
lerimi tamamlayabilirim. Oradan 
örnekler vermeyi seviyorum, çün-
kü çok muhteşem bir kitap Kur’an. 
Biz insanları yarattık, dünyaya ha-
life olarak gönderdik. Halife ne de-
mek? Abartılan bir şey değil, kalfa 
demek. Kimseye baş kalfalık verme-
miş ki! Öğrenin diye göndermiş bizi. 
Eşit göndermiş. Çalışın. Ha birileri 
baş kalfalığa soyunuyor yanlış. Yani 
birisi gelip bana ya Nusret KAYA ben 
senden büyüğüm derse çok affeder-
sin ben ona diyorum ki: Sen sabahle-
yin osurarak kaka yaptın mı? Demişli-
ğim olmuştur. Yani onu söylüyor, o da 
söylüyor. Bağırsağı olan bir insan üs-
tünlük taslayamaz. Bağırsağa esir olan 
insan üstünlük taslar. Ve o zaman da en 

büyük iki günahı kullanır. Bir: Şirk. Onla-
rı bırakın bana tapının. İki: Kibir. Paylaşa-
caksın, araştıracaksın. Dünya bir labora-
tuvar. 
Şimdi din, dil, ırk, şekil, cinsiyet ne olur-
sa olsun. Bir vatandaşın laboratuvar 
tahlilinde şekeri 300 çıktı bunun anla-
mı ne? Şeker hastası. Aynı şekilde içi-
mizdeki benin mutlak eşit olduğu bilgi-
sindeki tüm sapmalar hastalık bulgusu-
dur. Sosyal hastalık. Savaş. Bunu anla-
mak için de yine Kur’an’a müracaat et-
tiğimiz zaman, Hz. İbrahim bile Müslü-
mandı dediği anda şu çıkar ortaya: Bu 
bir eğitimdir, sade din değildir. Barışçıllık 
eğitiminin birinci şartı budur. Eşitlik bil-
gisi. Çünkü öbür türlü ben İslam’ım sen 
Hıristiyan’sın ben şuyum, sen busun, ben 
beyazım, sen zencisin, ben erkeğim, sen 
kadınsın… bitmez! Asla bitmez. Birinci 
bilgi budur. O da Müslümandı derken bu-
nun çok gerilerden gelen bir eğitim oldu-
ğu anlatılır. Bu eğitimin de adı budur. Ba-
rışçıllık ve Allah’tan başka kimseye tap-
mamak. Ne büyüğe, ne küçüğe. Eğer bu-
nun tadını çıkartırsanız muhteşem gü-
zel ve özgür bir duygudur.  Yerdeki hayat 
çok güzel hale gelir. Niye: Bir tek komu-
tan var. Öbür türlü bir sürü komutan var. 

Bize vakit ayırıp değerli bilgiler 
paylaştığınız için çok teşekkür 
ederiz.
Benim içinde güzel bir röportaj oldu, 
ben de size teşekkür ederim. 

Destekleyecek bir şey söyleye-
bilir miyim hocam? Bir gün pey-
gamberimizin (s.a.v.) yanında 
kafir birisi var, devamlı yemek 
yiyor. Daha sonra peygamberi-
mize (s.a.v.) soruyorlar: Ya re-
sulullah, yemek yemenin ölçü-
sü nedir? Çok güzel bir yanıt 
veriyor. Mümin bir mideye, ka-
fir yedi mideye yer diyor.
Çok güzel.

Yemek yiyeceğiz ya resulul-
lah ne kadar, nasıl yiyelim diye 
soruyorlar. “Sırtınızı dik tuta-
cak kadar, birkaç lokma yeter. 
Ama tam yemek istiyorsanız 
midenizi üçe bölün. Üçte biri 
nefes, üçte biri su, üçte biri 
yemektir” diye cevap veriyor.
Şimdi yine Elmalılı’dan örnek ve-
reyim. Benim bu konuda çok bil-
gim yok. Ama Elmalılı’nın on cilt-
lik Kur’an tefsirini üç kere hatim etmiş 
bir doktorum. İslam ne? Slm kökenli. 
Slm ne? Barışçılık, Allah’tan başkasına 
tapmamak, doğru mu? O halde Kur’an 
literatüründe bunun dışındaki her şey 
yanlış anlaşılmıştır. Mesela en tipik ör-
nek: Cahit, Cihat. Gayret etmek demek.  
Savaşmak demek değilken, mücahit’i 
savaşan adam olarak çevirmenin hiç-
bir anlamı yoktur. Gayret eden adam. 
İkincisi, çok çarpıcı bunlar onun için 
Elmalılı’dan öğrendiğime göre yine, ka-
firin bir tek anlamı var Arapça kökende. 
Kafir eşittir popo demektir diyor. Şimdi 
İslam inancına uymayan kişilere Kur’an 
literatürü ne diyor? Kafir diyor. Kafirin 
anlamı ne; popo! O halde sen istediğin 
kadar yukarıya hu çek, abartılı bağırsak 
adamıysan adın ne? Kafir. İster bunu tı-
kınarak ifade et ister şirk yaparak ister 
dedikodu yaparak ister bağırarak fark 
etmez. Önce kuyruktaki doğru yolu bu-
lacağız. O da ne ile anlatılıyor bildiğin 
gibi o da İhdinas sıratal müstakim. Bu 
kadar dümdüz yol kuyrukta vardır, dı-
şarıda yoktur. Önce kuyruk düzelecek. 
Kuyruğun düzelmesinde alfabenin A 
harfini size yazdırdım. Seks şartı yok. 
Çünkü benim anlattıklarımın en karıştı-
rılan yeri burası. Ben seksten bahsedi-
yorum zannediyorlar, alakası yok. Ben 
ağacın doğru beslenmesini anlatıyo-
rum. Alfabenin A’sı tabii anlayana. Bu 
bilgiler korkunç büyük bir dirençle kar-
şılaşır. 
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SANAT  KİTABEVİ
Sahaf / antiquarian bookseller

Ahmet YÜKSEL - 1964 yılında 
Amasya - Gümüşhacıköy’de doğdu. 1985 
yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümünden 
mezun oldu. Çiftçilik, tezgâhtarlık, nal-
bantlık, askerlik, öğretmenlik, redaktör-
lük, editörlük gibi çeşitli işler yaptı. Çırak 
olarak girdiği sahaflık mesleğinde sebat-
la ilerleyip, Andrew Mango’nun tabiriyle 
‘sahaflar prensliği’ne kadar yükseldi. Ha-
len mesleğini sürdürmekte olup, Sahaflar 
Birliği Derneği’nin de 
başkanlığını yü-
rütmektedir. 1995 
yılından beri ya-
yınlanan, altı aylık 
akademik bir süreli 
yayın olan Kebikeç-
İnsan Bilimleri İçin 
Kaynak Araştırma-
ları Dergisi’nin sa-
hibi ve sorumlu yazı 
işleri müdürüdür. Ta-
rih, özellikle yerel ta-
rih, kültür tarihi, An-
kara, Orta Anadolu 
üzerine araştırmala-
rı vardır. Sosyal filate-
li denilen, çeşitli konu-
larla ilgili koleksiyon-
lar yapar, araştırmacı-
lara destek olur. Dergi-
lerde makaleleri yayın-
lanmıştır. Kudret EMİ-
ROĞLU  ile birlikte Yoldaşımız At (Yapı 
Kredi Y., 2002, 2003),  Ankara Vilayeti Sal-
namesi 1907 (Ankara Enstitüsü Vakfı Y., 
1995), Yaşam Yarışı (Türkiye Jokey Kulü-
bü Y., 2006, belgesel film) adlı çalışmaları 
vardır. Ayrıca Ankara’da bulunan Hollanda 
Yüksek Öğretim Enstitüsü (NİHA)’nde da-
nışmanlık yapmaktadır. Evli ve bir çocuk 
babasıdır.  
Sanat Kitabevi, Pasaj içinde ufak bir dük-
kanda büyük heves, küçük sermayeyle 

1986 yılında kurulmuştur. Eski kitapçılıkla 
işe başlanmış, zaman içinde peş peşe bir-
kaç özel kütüphane ‘düşürünce’, zamanla 
hatırı sayılır bir sahaf müessesesi olmuş-
tur. Eskiden Ankara’da sayısız kitap avcısı 
cirit atar, meraklı, rafine okur tetik gezer; 
at arabaları ve telhis çuvallarıyla taşınan 
eski kitaplar sahaf dükkanlarını doldurup 
taşırır; şehir efsanelerine tuhaf hikayele-
riyle her gün yeni katkılar yapan çok sayı-
da ve adama-

kıllı sahaflar bulunurdu. Bu son 
iyi günler geçince de, 90’lı yıllarla birlik-
te çöküş başladı. Sahaflar bir bir işi bırak-
tı ya da iş onları bıraktı. Eski kitap kaynak-
ları kurumaya, dört başı mâmur kütüpha-
neler düşmemeye, hurdacılar kitap topla-
mamaya başladılar. 

O şaşaalı günlerden geriye Ankara’da, işi-
ni bozmayan, ders kitabı satarak ayakta 
kalmaya çalışmayan ve korsana bulaşıp 
tatlı parayı seçmeyen birkaç sahaf kaldı. 

Bunlardan biri olan Sanat Kitabevi, kurul-
duğu yıldan beri Karanfil Sokağı’nda bu-
lunan Birlik Pasajı’ndaki küçük dükkanı-
nı, 2001 yılında aynı binanın 3. katına ta-
şıyarak geniş bir mekanda hizmet verme-
ye başladı. 2006 Yılında da Küçükesat Ha-
cıyolu Sokak 3 numarada bulunan şimdiki 
dükkanına taşındı. Halen burada kitapse-
verlere, araştırmacılara, koleksiyoncula-
ra hiz- met vermeyi sürdürü-

yor. Bunun yanısıra 
zengin koleksiyon-
larını muhafaza et-
tiği deposu da mev-
cuttur. Kurucu ve 
idarecisi, Andrew 
Mango’nun deyimi 
ile “Ankara’da sa-
hafların kralı olan 
Ahmet Yüksel”dir. 
Ancak kendisi bir 
tatlı söz, bir güler 
yüz ve bir güzel 
kitaba krallığının 
tamamını bağış-
lamaya hazırdır.  

Sanat Kitabevi, 
bir sahaf dükka-
nıdır ve tama-
men sahaflık-

la uğraşır. Sos-
yal bilimler alanında, başta Türkiye olmak 
üzere Orta Doğu, Yakın Doğu, Balkanlar 
ve Kafkasya ile ilgili her dilde eski kitaplar, 
dergi koleksiyonları, fotoğraf ve kartpos-
tallar, berat ve fermanlar, harita ve eski 
evrak alımı satımı yapılmaktadır. Piyasada 
bulunmayan ya da az bulunan, baskısı bit-
miş, nâdir, eski veya antik kitaplar, dergiler 
ve ‘efemera’ tabir edilen her türlü eski do-
kümanlar ikinci elden satın alınarak tekrar 
satışa sunulmaktadır. Uzmanlık alanların-
dan biri de büyük kentler dışında basılmış, 
taşra yayınlarıdır. Müşteri ve müdavimleri; 

Ayhan Hüseyin Ülgenay • ayhan@edu-artdergisi.com
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kitapseverler, araştırmacılar, bilim adam-
ları, hâsılı kitap tutkunlarıdır. Yurtdışından 
Türkiye ile ilgili çalışmalar yapan kişi ve 
kurumlar da daimi müşterileri arasındadır. 
Sanat Kitabevi, Ankara’yla varolmuş, 
Ankara’ya malolmuş bir mekan olmak-
la, 2011 Yılında Ankara Kulübü tarafın-
dan mekan dalında Ankara’ya en iyi hiz-
met ödülüne layık görülmüştür. 
Sanat Kitabevi, Sahaflar Birliği Derneği 
üyesidir. Zaten dernek başkanlığını da ku-
rulduğu 2006 yılından beri Ahmet YÜK-
SEL yürütmektedir, derneğin de adre-
si burasıdır. Bu arada Sahaflar Derneği, 
Türkiye’deki sahafların ilk meslek birliği-
dir. Bir çarşı derneği olarak eskiden ku-
rulmuş olan ve çarşı harici meslek erba-
bının giremediği İstanbul Sahaflar Çarşısı 
Derneği’ni saymazsak, ilk ve tek sahaflar 
derneğimiz budur. 
Sanat Kitabevi, yılda bir defa ‘Ankara An-
tika Kitap Müzayedesi’ düzenlemektedir. 
Ankara’da ilk kitap müzayedesi 26 Ma-
yıs 1996 tarihinde, Sanat Kitabevi tara-
fından, 3. Tüyap Kitap Fuarı kapsamında 
Altınpark’ta yapılmıştır. Bu müzayedeler-
de değerli kitap ve belgeler alıcısı ile bu-
luşmaktadır. Tüm Türkiye’deki kitap me-
raklılarını ve sahafları bir araya getiren bu 
faaliyet, aynı zamanda eğlenceli bir kültür 
ortamı olmaktadır. Bu güne kadar müza-
yedelerin ilk ikisini rahmetli İ. Gündağ KA-
YAOĞLU diğerlerini de Türkiye’deki sahaf-

ların piri rahmetli Sami Önal yönetmiş-
tir. Sami Bey’in engin kitap bilgisi ve nefis 
takdimleriyle müzayedeler çok renkli geç-
miştir. Son yıllarda bu müzayedeler, ‘An-
kara Eski Kitap Mezadı’ adını alarak daha 
kapsamlı, iktisatlı, geniş bir ilgi alanına hi-
tap eder hale gelmiştir. Artık mezatlarda, 
değerli bilim adamı Suavi AYDIN ın kitap-
lar hakkında mahrem bilgilerle dolu, esp-
rili mezat yöneticiliği gelenek halini almış-
tır. 
Sanat Kitabevi, 1998 yılında, internet üze-
rinde on-line satış yapan bir  sanal mağa-
za  kurarak, ‘Türkiye’nin ilk sanal sahafı’ 
da olmuştur. www.sanatkitabevi.com.tr 
adresindeki sitesinde 40 bin civarında eski 
kitap, mahalli yayın, efemera, dergi ko-
leksiyonu alıcısını beklemektedir. Her ge-
çen gün kitap sayısı artmaktadır. Her za-
man günceldir. Sosyal bilimlerle ilgili ça-
lışanlar için bir başvuru kütüphanesi ha-
line gelmiştir. Kitaplar hakkında ayrıntı-
lı künye bilgileri verilmekte, stoklarda bu-
lunmayan kitaplar için de daha sonra bu-
lunup müşteri memnuniyeti sağlanmak-
tadır. Satılan kitapların künyesi silinme-
mekte, daha sonra bu bilgilerden araştır-
macıların yararlanması temin edilmekte-
dir. Ayrıca bütün stokları, Türkiye’deki sa-
hafların ortak portalı olan www.nadirki-
tap.com‘da da yer almaktadır. 
Sanat Kitabevi, yayıncılık da yapmaktadır. 
‘Kebikeç Yayınları’, kitabevi nin bir yan ku-

ruluşudur. 6 aylık,  Kebikeç,  İnsan Bilimle-
ri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 1995 
yılında yayın hayatına başlamıştır. Sade-
ce 600 adet basılan ve numaralandırılan 
dergi, 33. sayısına ulaşmıştır. TÜBA Sos-
yal Bilimler Veri Tabanı’na kayıtlı, hakem-
li bir dergidir.Her sayıda bir dosya konusu 
olan Kebikeç, bugüne kadar: Üretim Tarzı 
Tartışmaları, Basın-Yayın Tarihi, İzmir, İşçi 
Hareketleri, Halkevleri, Türkçenin Eski ve 
Yeni Sözlükleri, Ankara, Osmanlı, Demir-
yolları, Tıp Tarihi, Cinsellik, Eskişehir, Bi-
yografi, Anadolu’nun Flora ve Faunası, Ço-
cukluk ve Mahalle, Çukurova, Hollanda, 2. 
Meşrutiyet, Sinema ve Tarih, Yol ve son 
olarak da Eşkıya’lık dosyaları hazırlamış-
tır. Her konu uzmanına yazdırılmakta, çer-
çeve yazılar ve vazgeçilmez bibliyografya-
sıyla konu hakkında araştırma yapanlara 
‘mehaz’ olmak amacındadır. Ayrıca Kebi-
keç Yayınları, inceleme araştırma türü bir 
kaç kitap da yayınlamıştır.
Sanat Kitabevi, meraklısının yokuş çık-
maktan üşenmediği, dilediği gibi karış-
tırıp, eşelenip, aradığını bulduğu;  Ah-
met ve Mehtap YÜKSEL çifti ile oğulları 
Ayberk’ten ibaret daimî pesonelinden her 
daim hizmet gördüğü bir sahaf dükkanıdır.

NOT; 22.09.2012 tarihinde  saat 14’te  
dostum Ahmet YÜKSEL’in dükkanına 
yaptığım ziyarette resimlerini çektim. 
Hazırladığım yazı geçerlilik kazandı.
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KAPAK KONUSU

HAYATINIZI
DEĞİŞTİRİR...

BAZEN BİR MEKTUP

Kapak konuğumuz gizemsiz, olduğu gibi ve çoğu meslektaşımın idolü 
olabileceğini düşündüğüm eşsiz bir lider. Bana hayallerime ulaşabilmek 
için birşeyler yapmam gerektiğini yeniden hatırlatan sevgili Tuğbay Bilbay... 
Çünkü tek bir mektup hayatınızı değiştirir... Tek bir söz... Bazen tek bir iş...
Sonsuzluk ve bir gün içinde bazen tek bir yüz... 

Röportaj: Ferhat Gedik

lusi Derici oldu. Bana şans verdi ve ben 
M.A.R.K.A.’nın ikinci yılında ajansa rek-
lam yazarı olarak girdim. 1998 yılıy-
dı. 2000 yılının sonunda ajansın yara-
tıcı yönetmeni oldum. 2002 yılında Leo 
Burnett’e geçtim. Leo Burnett benim 

için bir okuldu ve ben bu okulda çok iyi 
bir disiplin aldım.  2006’da da Grey’e 
Yönetici Yaratıcı Yönetmen olarak geç-
tiğimde dünyaları yerinden oynatabile-
ceğimi hissediyordum. Grey’in CEO’su 

Alper Üner bu şansı bana verdi. Bana 
ve ekibime o dönemde neredeyse hiç-
bir yerde olmayacak imkânlar yarat-
tı ve bir çeşit kale ördü üzerimize. Hem 
iyi hem de şanslıydık.
Engin Kafadar, Ergin Binyıldız baş-

ta olmak üzere, harika 
bir kadro ile çok başa-
rılı bir dönem geçirdik. 
Türkiye’nin ilk ve bazıları 
hala tek olan ödüllerini 
kazandık. Bunlar; OneS-
how, Clio ve D&AD’den 
geldi. Yine Türkiye’nin 
ilk ‘Radyo Aslanı’nı aldık 
Cannes’ta... Ayrıca ajans 
sadece yaratıcı yönden 
değil her yönden ör-
nek bir ajans oldu. Bun-
da payım olduğu için 
hep gurur, Alper Üner’e 
de minnet duyacağım. 

2010 yılından beri Mana-
jans/JWT’nin başındayım. Burası ilk-
lerin ajansı. Eli Acıman’ın prensiple-
ri ve JWT’nin harika network işbirliği 
ile ülkemizin en iyi ajanslarından biri 
olmaya devam ediyoruz.

Bir reklamcı olarak, maceranız na-
sıl başladı?
Altı yaşında çizdiğim bir resmin üzerine 
yazdığım bir sloganla başlamadı.
27 yaşındaydım ve bir bankanın kurum-
sal pazarlama bölümünde portföy yö-
netiyordum.  İçinde daha az 
duygu daha çok matema-
tik olan bir işti. İyi yapıyor-
dum ama bu bana iyi gelmi-
yordu. İdari Bilimler mezunu-
yum. Pazarlama, Sosyoloji, 
Tarih ve insan doğası üzerine 
çok kafa yormuştum, özellik-
le göstergebilimle kendi ka-
famı yiyordum. 

Bankacılık yapmamaya ka-
rar verdim önce ve sonra ilgi 
alanlarımın çoğunu kapsa-
dığını düşündüğüm reklam-
cılığa yöneldim. Herkes gibi 
ben de futbol ve reklam üze-
rine çok rahat ahkam kesebileceğimi 
sandım. Ama önce sektördeki en çıl-
gın insanı bulmalıydım zira belki an-
cak o benim gibi bambaşka bir meslek-
ten birini dinler ve işe alırdı. O kişi Hu-
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Daha önce M.A.R.K.A., Grey ve 
Leo Burnett dönemi de var. İçinde 
yer aldığınız ajansların hepsinde  
global markalara başarılı kam-
panyalar yaptınız. İçlerinden unu-
tamadığınız bir işi sorsak?
Coca Cola ve Fanta için zamanının 
çok ilerisinde işler yapmış, dönemin 
AdAge dergisinde bu işler hakkında 
yazılar çıkmıştı. 

O süreçlerin her anını şimdi gibi anım-
sıyorum. Ama tek bir iş seçmemi ister-
seniz Procter&Gamble’ın Orkid mar-
kası için yaptığımız 25. yıl kampanya-
sını söylerim. “Çocuk da yaparım, kari-
yer de...”

Ajanstaki bir gününüz nasıl ge-
çer?
Biri diğerine benzemez günlerimin. 
Sadece sabahlarım bellidir. Genellik-
le ajansa sabahları oldukça erken ge-
lirim. Sabah ışığının ve havasının veri-
mini çok gördüm. 
Saat 9’a kadar o gün için yapılma-
sı gereken çoğu işi, yazışmayı varsa 
yaratım sürecini bitiririm. 9’dan son-
ra toplantılar, görüşmeler, beyin fırtı-

naları başlar ve akşam nasıl oldu an-
lamam.

Reklam yaratım süreci hakkında 
biraz bilgi verebilir misiniz?
Genel kuralları tekrarlamak iste-
mem. Elbette bu işin bazı evrensel 
kuralları var. Bunlar birçok kitaplar-
da ve meslektaşımın anlatımlarında 
yer alıyor. Bunların hepsi geçerlidir. 
Bunlarla birlikte benim kendi yara-
tım dünyamda kullandığım değişmez 
bir öğe var; müzik. Reklamın ruh hali-
ne karar verir ve bunun müziğini se-
çerim önce. Bu müzik yaratıcı süreci-
min film müziği olur. Böyle daha hız-
lı ve rahat yazdığımı gördüm, bırakmı-
yorum. 

Türk reklâm endüstrisini nasıl 
buluyorsunuz? Dünya ölçeğinde 
reklâmlar çıkıyor mu sektörden?
Türk reklamcılığı çok yüksek bir ener-
jiye sahip ama bu enerjisini en doğru 
yöne iletmekte zorluk yaşıyor sanki. 
Birçok ajansımızın dünyadaki çok ba-
şarılı ajanslar kadar iyi iş çıkarabile-
ceğini biliyorum. Ama reklam yara-
tıcılığına ve fikre verilen değer konu-

KAPAK KONUSU

Devinimin kural 
olduğu bir sektörde 
heyecan gün sonunda 
kendinizi besleyebilmiş 
olmakla paralel gider. 
Başarı bazen bir 
ödüldür bazen de hiç 
yayınlanamayacak 
bir fikrin karşınızdaki 
insanda yarattığı 
tebessüm. Bizim 
iş uzun vadelidir, 
maraton gibi, 
sürekli bir yatırım 
gerektiriyor… 
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caretini yapanların para kazandığı, fi-
kir üretenlerin aza mahkum edildiği 
bu düzenin kimsenin özellikle de rek-
lamverenin işine geldiğini düşünmü-
yorum. Umarım bu süreci çabuk ge-
çer ve ortak faydanın olduğu alanı ça-
buk buluruz yeniden.

Reklamda sürekliliğe nasıl bakı-
yorsunuz? 
Başka türlüsü olmaz.

Reklamlarda oynayan ünlülerin 
çoğunlukla ürünün önüne geçtiği 
söylenir. Sizce de bu bir handikap 
mı? Dünyada bu işler nasıl yürü-
yor?
Bunun cevabı çok net. Fikir güçlüyse 
ünlü işi olabileceği en yüksek nokta-
ya taşır, değilse verdiğiniz para boşa 
gider. Herşeyin başı marka ve mar-
ka fikridir. Sorunun tam olarak ceva-
bı budur.

sunda çok eksiğimiz var. Bu konuda 
ilerleyemezsek, dünya ölçeğinde üre-
tilen işlerin hiçbir anlamı olmaz. Bun-
lar zorla, neredeyse reklamverenden 
kaçırılarak yapılmış numuneler olur. 
Reklam topyekün yeniden ortaya 
konmalı ve marka iletişimindeki bu 
en önemli unsuruna itibarı geri veril-
melidir. Bugün değer sadece kafa sa-
yısı ve saatlerin çarpıştığı bir maliyet 
ekonomisi üzerinden biçiliyor. İşin ti-

Türk reklamcılığı 
çok yüksek bir 
enerjiye sahip ama 
bu enerjisini en 
doğru yöne iletmekte 
zorluk yaşıyor sanki. 
Birçok ajansımızın 
dünyadaki çok başarılı 
ajanslar kadar iyi 
iş çıkarabileceğini 
biliyorum. Ama 
reklam yaratıcılığına 
ve fikre verilen değer 
konusunda çok 
eksiğimiz var. 
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mi ve reklam arasındaki denge-
den söz eder misiniz?
Reklam ekonominin en önemli aygıt-
larından biridir. Krizde reklamı kıs-
manın çok akıllı bir seçim olmadığı 
geçmiş krizlerde defalarca kanıtlan-
dı. Marka yaşar. 
Kriz ortamında markanızı susturaca-
ğınıza, ortama uygun yeni biçimler 
kullanarak ve hatta icat ederek ileti-
şiminizi planlamalısınız. Duran, geri-
ye düşer.

Reklamcılık alanında eğitim al-
mak isteyen okuyucularımıza ne 
önerirsiniz?
Reklamcılık okumak reklamcı olma-
ya yetmez. Yola bu bilgiyle başlasın-
lar. Sosyoloji, tarih, psikoloji ve pa-
zarlama konularında derin bilgi onla-
rı öne geçirir. Bir de Türkiye’nin kültür 
birikimine hakimiyet yani insanımızı 
ve onun hayallerini bilmek çok önem-
li. Bunun için çok okumak, dolaşmak, 
görmek ve dinlemek lazım. 

Reklamın sanatla örtüşen bir ta-
rafı var mı? Reklâmcılara sanatçı 
diyebilir miyiz?
Bu konuda çok şey söylenebilir. Rek-
lamın sanat ile benzeştiği bir çok alan 
var elbette ama reklamcı, reklamcı-
dır. Bu yeterli ve yüksek bir itibardır.

Dünya ölçeğinde bakarsak bir 
kriz ortamı ve şirketlerinde har-
camalarını buna göre ayarladığı 
bir yıl önümüzde duruyor. Ekono-

KAPAK KONUSU

KAPAK KONUSU.indd   6 11/21/12   4:03 PM



KAPAK KONUSU.indd   7 11/21/12   4:03 PM



42

K
A

SI
M

 E
D

U
&

A
R

T 
D

ER
G

İS
İ 2

01
2

AKTRİS

NUR FETTAHOĞLU 
“Bir büyüyü yaşamak gibi bu dizide olmak”
Aşk-ı Memnu’daki Peyker karakteriyle evlerimize konuk olan 
Nur Fettahoğlu, şu sıralar Muhteşem Yüzyıl’daki Mahidevran rolüyle 
ekranlarda. Sinema ve dizi oyuncusu Fettahoğlu ile kamera önündeki 
yükselişini konuştuk.

Moda tasarımı okudunuz, bir süre 
bankacılık yaptınız ve şimdi oyun-
cusunuz. Böyle bir sıralama hayal 
etmiş miydiniz?
Hayır, aslında ilk önce oyunculuk, hep 
oyunculuk olsun istedim. Ama yaşam 
önünüze ne çıkartacak belli olmuyor ki.
Aşk-ı Memnu’dan sonra hiç ara verme-
den yeni bir dizi projesine başladınız. 

Muhteşem Yüzyıl’ın çekimleri nasıl 
gidiyor?
Aslında arada iki sinema filmi de var-
dı. Gişe Memuru ve Kurtlar Vadisi 
Filistin’den sonra geldi Muhteşem Yüz-
yıl. İyi ki de geldi. Temposunun yorucu-
luğuna rağmen çok seviyorum, burada 
yer almaktan çok memnunum. Setimiz, 
kostümlerimiz inanılmaz, hep bunu 
söylüyorum ama bir büyüyü yaşamak 
gibi bu dizide olmak.

Diziye nasıl dahil oldunuz ve nasıl 
hazırlandınız?
Klasik yöntemlerle. Ajansıma ge-
len teklif vasıtasıyla diziye dahil ol-
dum. Özellikle Mahidevran ile paralel 
hikâyeye sahip, Aragon’lu Catherine’in 
hikâyesini The Tudors dizisi vasıtasıyla 
da olsa görmek, iyi bir başlangıç oldu 
benim için. Mahidevran’ın hayatını, o 
dönemin harem yaşamını da anlama-

GIŞE MEMURU’NDAKI KADIN
47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film 
Festivali’nde En İyi İlk Film Ödülü’nün sahibi Gişe 
Memuru, Nur Fettahoğlu’nun ikinci sinema filmi. 
Babasıyla aynı evde sessiz sedasız yaşayan gişe 
memuru Kenan’ın hikâyesinin anlatıldığı filmde 
Fettahoğlu, her gün aynı saatte aynı gişeden 
geçen bir kadını canlandırıyor. 

Geçen yıla sığdırdığı ikinci sinema 
filmi Gişe Memuru’nda Kadın isimli 
bir rolde izledik Fettahoğlu’nu..
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ya çalıştım. Bir haseki nasıl durur, na-
sıl konuşur, nasıl davranır...

“BAROK DÖNEMİNDE YAŞAMAK İS-
TERDİM”
Bir dönem dizisinde oynamanın di-
ğer dizilerden farkı ne?
Sonuçta ne olursa olsun değişik çağ-
ların, değişik düşüncelerin insanları ile 
empati kurmak daha zor. Onların içeri-
sinde bulunduğu durumu hayal etse-
niz de modern insanın nasıl davranaca-
ğı üzerinden tepkilerinizi veriyorsunuz 
ister istemez. Yani ‘Mahidevran boşan-

DAHA GÜÇLÜ BIR NUR
Kurtlar Vadisi Filistin filminde İsrail asıllı ABD’li Simone rolünde olan Nur Fettahoğlu, bu 
karakter sayesinde daha güçlü ve öğrenmeye açık bir insan olduğunu söylüyor. 

Fettahoğlu, Kurtlar Vadisi Filistin 
filminde Simone karakterini 
canlandırmıştı.
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“DELİ DOLUYUM BEN”
Altın Portakal’da birçok ödül alan 
Gişe Memuru’nda da oynadınız. Bu 
filmdeki rolünüzden bahseder mi-
siniz? Genelde ödüllü filmlerin gi-
şede hâsılatı pek iyi olmuyor. Siz bu 
yoruma katılıyor musunuz?
O filmde, hayal ile gerçek arasında ka-
lan ‘kadın’ karakterini oynuyorum. Tol-
ga Karaçelik’in ‘evet işte bu, işte aradı-
ğım kadın’ diye beni seçmesi sonucun-
da dahil olduğumu da eklemeliyim. 

Gişe hasılatından çok, böyle bir filmi or-
taya koyabilmek, bunun üzerinden ödül 
alabilmek ana motivasyon olduğundan, 
herkese hitap edebilmek gibi bir kaygı 
duymadan çekiliyor festival filmleri. Ve 
evet bu nedenle genelde doğru bir yo-
rum oluyor.

Bir röportajınızda çılgın bir karak-
teri oynamak istediğinizi söylemiş-
siniz. Şimdiye kadar oynadığınız 
sakin rollerin etkisi var mı bu iste-
ğinizde?
Özümde çılgın olmamın etkisi var. Deli 
doluyum ben, kabıma sığmam. 

Aynı zamanda oyunculuğumu geliştir-
mek için büyük bir fırsat, zorlayıcı bir 
etki olarak görüyorum çılgın karakter-
leri ve hakikaten fırsat kolluyorum.

Türkiye’den ve dünyadan beğene-
rek takip ettiğiniz oyuncular kim-
ler? Bir gün şu isim gibi anılmak is-
terim, dediğiniz birileri var mı?
Başarılı herkes gibi anılmak isterim 
ama en önemlisi kendim olarak anıl-
mak...

sın gitsin işte kendi yaşamını kursun’u 
içten içe hissetmiyor değilsiniz, kraliçe 
olamayan sultan eşlerinin zamanını oy-
narken.

Muhteşem Yüzyıl’da oynadığınız 
Mahidevran rolü size neler hisset-
tiriyor? O dönemlerde yaşamak is-
ter miydiniz?
Mahidevran’ın kayıplarının hikâyesi 
beni çok ama çok etkilemişti. Hep onu 
gururlu hayal ediyorum, her şeye rağ-
men başı dik, mağrur bir karakter. Sev-
diği adamı, canı oğlunu, gücünü, mev-
kisini... Her şeyi yitiriyor düşünseni-
ze. Ama güçlü, ama pes etmeyen biri. 
O dönemlerde yaşamak ister miydim? 
O dönemlerde değil de şöyle bir yüz-iki 
yüzyıl sonrasında Avrupa’da Barok sü-
rerken yaşamayı çok isterdim aslında.

Fettahoğlu, son ayların en çok 
izlenen dizilerinden Muhteşem 
Yüzyıl’da Mahidevran rolünde.

NUR FETTAHOĞLU KIMDIR?
12 Kasım 1980’de Almanya’da 
doğan Nur Fettahoğlu, Beşiktaş 
Lisesi’nden sonra Haliç 
Üniversitesi’nde Moda Tasarım 
eğitimi aldı. Çeşitli bankalarda 
çalıştıktan sonra Sky Türk’te borsa 
spikerliği yaptı. Daha sonra ilk 
oyunculuk deneyimini Benden 
Baba Olmaz isimli diziyle yaşadı. 
Ardından Gönül Salıncağı ve onu 
kitlelerle tanıştıran dizi Aşk-ı 
Memnu’da rol aldı. Peyker rolüyle 
çok sevilen Nur Fettahoğlu, ayrıca 
birçok markanın reklam yüzü oldu. 
En son Necati Şaşmaz’la birlikte 
Kurtlar Vadisi Filistin filminde 
ve Tolga Karaçelik’in yönettiği 
ödüllü film Gişe Memuru’nda 
rol aldı. Şu sıralar televizyonun 
en çok konuşulan dizilerinden 
olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde 
Mahidevran Sultan’ı canlandırıyor.
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AŞK’A DAİR 

HOŞ GELDİN EY AŞK…
TAHİR İLE ZÜHRE

Bilir misiniz Tahir ile Zühre’nin hikâyesini? 
Karşılık beklemeden sevmeye en güzel 
örnektir. Bakışmadan görmeye, konuş-
madan dinlemeye, dokunmadan hisset-
meye ve de hasret ile yanıp gülümseme-
ye benzer sevdanın tadı. Bin acıya bedel 
ödenir de vefa bile aran-
maz maşukun 
gölgesinde. Karşı-
lığı gönüle düşen 
ateştir, uykuyu ça-
lan hayaldir. Belki 
de birazcık umut, 
sevgilinin gönlünde 
ayrılan bir köşeye… 

Neden mi konu-
muz hep aşk? Yüz-
yıllar öncesinde ka-
lan sevda masalları-
nı günümüze taşıyan 
başka bir güç var mı 
bu dünyada? 
Aramakla geçer in-
sanoğlunun ömrü… 
Âdem ile Havva’dan bu 
yana süregelen bir se-
rüven bu. Kimi pencere-
sinin önünde seher vakti ettiği duanın ruha 
verdiği huzur gibi kavuşur sevdiğine, kimi 
bir ömrü geçirir o pencerede sevgiliyi bek-
lemekle. Şikâyetçi değildir ne bekleyişten 
ne de zamanın insafsız gülümseyişinden. 
Cefa zevktir aşığın yolunda. Bir ümit kırın-
tısı ile ne sofralar kurulur o gönülde. Ha-
yallerden meze, şarkılardan meşk edi-
lir. Zühre yıldızını şahit kılıp karanlıklar 
içinde bir bekleyiştir sevda türküsü. Za-
ten aşk insanın kendinden geçmesi değil 
midir? Ya da kendine yenilmesi? Şafağa 
ermeden geceye gün doğmasını ummak 
kadar imkânsız olsa dahi vuslat kozası-

na erer elbet her duanın sonu. Sevgilinin 
uykusuna bekçi olup mumu eksik sofrada 
aşka kaldırılan kadeh tek gecelik de olsa, 
tekrar edilir her düşün kollarında. Ateşe 
değdiğinde yanacağını bilen pervane mi-
sali dört dönü-

lür ışığın etrafında. Zühre’nin Tahir’i 
beklediği gibi, Tahir’in Zühre uğruna nice 
sevdalardan vazgeçtiği gibi bir avuç top-
rağa razı kesilir dünya malı. Aynalar giz-
ler gerçeği, sırrı dökülmedikçe gönülden. 
Aşktır kaleme değen, dilden dökülen. Ma-
sal olur anlatılır, hikâye olur dinlenir, ro-
man olur okunur. Aşk öldürür ama ölmez. 
Her toprakta yeni bir can bulur, filiz verir. 
Tek ihtiyacı yağmur yüklü buluttur. 
Tıpkı Nâzım Hikmet’in dediği gibi; “Tahir 
olmak da ayıp değildir, Zühre olmak da…” 
Bütün iş yürekte…
Aşk ile yol almanız dileğiyle.

TAHİR İLE ZÜHRE MESELESİ

 Tahir olmak da ayıp değil Zühre ol-
mak da 

hatta sevda yüzünden öl-
mek de ayıp değil
bütün iş Tahir ile Zühre 
olabilmekte
yani yürekte....

Mesela bir barikatta dö-
vüşerek mesela Kuzey 
Kutbu’nu keşfe giderken 
mesela denerken da-
marlarında bir serumu
ölmek ayıp olur mu? 

Tahir olmak da ayıp de-
ğil Zühre olmak da 
hatta sevda yüzünden 
ölmek de ayıp değil.. 

Seversin dünyayı do-
ludizgin ama o bunun 

farkında değildir 
ayrılmak istemezsin dünyadan ama 
o senden ayrılacak 
yani sen elmayı seviyorsun diye el-
manın da seni sevmesi şart mı?
yani Tahir’i Zühre sevmeseydi artık
yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kay-
bederdi Tahirliğinden?

Tahir olmak da ayıp değil Zühre ol-
mak da 
hatta sevda yüzünden ölmek de 
ayıp değil...

Nâzım HİKMET

Nalan Güven •  nalanguven@pkitap.com 
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BİR SEN YETER…
Varmak kolay olsaydı gözlerinin 
ardındaki şehirlere
Gölgelenmiş bulutlarını bir bir 
geçerdim sana sormadan
Kaçırmasaydın bakışlarını 
ateşimin alevinden
Anlayabilirdin farkımı
Belki, “Deli” deyip geçmezdin 
o zaman
Atmazdın içinden kahkahalar 
bu meczup halime
Tanımadan bir mevsimi hiç düştün 
mü peşine
Fırtınasından korkmadan
Baharının seline kapılıp
Yazının sıcağında kavrulmaya 
hazır koştun mu gülümseyerek
Ne zaman küstün aynalara
Hepsi mi yalancı
Bir şans daha olmalı hayatın 
buğusunu çözecek
Görmek istemeli gönlün bakıp 
deli bir yüreği
Sırrını çözmeye uğraşmak için 
gayrete hacet yok
Aslında öyle berrak ki
Akıp gitmiş kiri pisi üzerinden
Bak bir
Ateşte günah kalmaz
Varsın deli olsun bu yürek
Akıllı geçinen sevdalara inat 
dimdik karşında
Sessiz bir tebessüm kadar 
dudaklarında
Susarak avaz avaz haykırır…
Sen duy yeter… Sen sev yeter… Sen 

bil yeter…

NALAN GÜVEN / 

SEVDANIN ADI BULUT (SYF. 70)

SABAHLAR
Güneşin çocukluk dönemidir 
sabahlar
Ah bu sabahlar
Akılsız ve güzel kızların
Yüzünde nasıl da oyunlaşırlar

Hiç gitmeyecek gibi
Biraz daha kalmak ister gibi
Gözleri misketlenip çukura 
koşar gibi
Nasılda yer açıyor yüzünde
Hadi öp der gibi

Ah sabahlar
Öğlene daha çok var
Siz bir de kumrular sokağa gidin
Hem akıllı hem de güzel bir kız var

YASİN EROL

AŞK HUDUDUNDA 
VUKUAT
‘ Dur ‘ dedi gözlerin,

Durdum,

‘ Parolayı söyle ‘ dediler,

‘ Sevgi ‘ dedim,

Bir işaret bekledim,

Söylemediler,

Şaşırdım durakladım 

Yinede acımadılar,

‘ Kurşun ‘ gibiydi gözlerin

Vurdular

Ama ölmedim,

Yüreğimden yaralandım…

ORHAN VERGİLİ
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ARABESK
Ben seni 
Unutmam güzelim
Sen beni
Unutmamaya çalış
İçki şişeleri
Yerlerde sürünürken
Ruhumda işlendi cinayet
Nerede kaldı
Mutlu yuva
Hani sonsuzdu aşkımız
Sahte  sevdaların
Sahte sözlerimi acaba
Perişanım
Yaşayamam artık
Bütün suç dünyanınsa
Kahrol emi 
Yerlerde sürün
Al buda benden sana
Kahbe dünya
İşte böyle söyledim

Söyleneni anladın mı Saliha   

AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY

01.11.2011
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Yabancı Damat Anadolu Yollarında

Önce ‘Wilco’nun Karavanı’yla dört buçuk sene Türkiye’yi dolaştı; 
seçimler öncesinde ise ‘Wilco’nun Seçimi’ programıyla diyar diyar 
gezip halkın nabzını tuttu. Hollandalı ‘yabancı damat’ Wilco Van 
Herpen’le yollara düşüşünün hikâyesini ve Türkiye macerasını 
konuştuk.   

HOLLANDALI aşçı ve fotoğrafçı Wilco Van 
Herpen 12 yıldır Türkiye’de. Türkçesi ku-

sursuz değil, ama akıcı. Televizyon için hazır-
ladığı gezi programları beğeniyle izleniyor. Son 
olarak, İz TV için bir yemek kültürü programı-
nın çekimlerine başladı. Hollandaca, Alman-
ca, Türkçe, İngilizce ve biraz da Fransızca bili-
yor. “Bu ülkede yok yok! Yemek turizmi, doğa 
turizmi, din turizmi, adrenalin turizmi, kültür tu-
rizmi, bu alanların hepsi için bir rota çizilip tu-
rizmde müthiş bir gelişme yakalanabilir” diyor. 

Ne zamandır yollardasınız? 
5-6 yaşındaydım, annem bana ceza vermişti; 
ben de küstüm ve 40 kilometre uzaktaki teyze-
me gitmek için bisikletle yola çıktım. Ama se-
kizinci kilometrede durdum ve bir süre oturup 
eve geri döndüm. 
O benim ilk yolculuğumdu. Güney Afrika’ya gi-
dişimi başlangıç olarak görüyorum. Hollanda’da 
fotoğrafçıda çalışmaktan sıkılmıştım. Çünkü 
aşçılığı bırakıp fotoğrafçılığa başlamamın ne-
deni gezme arzumdu. Bir vesileyle 1992’de Gü-
ney Afrika’ya gittim ve bir yıl orada kaldım. Vah-
şi doğada da, gecekondu bölgelerinde de fotoğ-
raflar çektim; sokaklarda yaşanan şiddeti, pro-
testo eylemlerini fotoğrafladım. Türkiye’de ise 
İz TV sayesinde profesyonel bir gezgin oldum. 
Bir dönem ayda ancak üç-dört gün evde oluyor-
dum. Ama şimdi 2,5 yaşında bir kızım var, dola-
yısıyla bu kadar uzun süre evden uzak kalmak 
istemiyorum. 
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YENİ BİR YEMEK PROGRAMI
‘Wilco’nun Karavanı’nda karavanı-
nızla Türkiye’nin neredeyse her ye-
rini gezdiniz. Seçimler öncesinde 
de ‘Wilco’nun Seçimi’ programınız 
vesilesiyle pekçok yere gittiniz. Te-
levizyon programcılığına iyice ısın-
mış olmalısınız…
Dört buçuk sene ‘Wilco’nun 
Karavanı’nı yaptım. Sene başında o 
program sona erdi ama beğenilmiş 
olmalı ki, şimdi tekrar bölümleri ya-
yınlanıyor. Yarışmalardan, dizilerden 
sıkılan insanlar keyifle izlediklerini 
söylüyor. 
Bu sene ayrıca fotoğrafçıların 
hikâyelerinin anlatıldığı ‘İki Göz, Bir 
Şehir’ isimli bir dizi belgesel yaptım. 
Şimdi yine İz TV için bir yemek prog-
ramı hazırlıyorum. 

İlk bölümün konusu neydi? 
İlk bölümde Van’ın otlu peynirini anla-
tıyoruz. Van’da Kayalar Köyü’ne gittik. 
O köyden en genci 18 yaşında en bü-
yüğü 35 yaşında kızlı-erkekli 6-7 kişi-
lik bir grupla beraber dolaştık. Otları 
toplamak için dağlara çıkmak gereki-
yor. Dağa çıktık, geziyoruz; Kürt genç-

AŞÇILIKTAN 
FOTOĞRAFÇILIĞA… 
Wilco Van Herpen’in ilk mesleği 
aynı zamanda baba mesleği olan 
aşçılık. Ama Amsterdam’ın ünlü 
bir otelinde çalıştığı dönemde, 
mutfaktan uçakların havaalanına 
iniş-kalkışlarını seyrederken 
içindeki seyahat arzusu giderek 
büyüdü. Yaptığı işten, kapalı bir 
mekânda çalışmaktan sıkılmıştı. 
En büyük tutkularından birinin 
fotoğraf olduğunu bilen bir 
arkadaşı bir gün, “Wilco sen neden 
fotoğrafçılık yapmıyorsun” dedi. 
Ve Herpen o gün fotoğrafçı olmaya 
karar verdi.  
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ler, kızı da erkeği de çok samimi; hep be-
raber sohbet ediyor, gülüyor, eğleniyoruz. 
Ama köye bir döndük, kızlar ve erkekler 
pat diye ayrılıverdi… 

Ot toplamak için kaç metre tır-
mandınız? 
Üç bin metreye tırmandık; sekiz saat yü-
rüyüp 15 km kadar yol katettik. 
Ama o otlar da sadece orada bulunuyor 
ve toplamak için sadece 20 gününüz var. 
Yani o 20 gün içinde bütün senenin pey-
nirini yapıyorlar. Ve o otlu peynirin lezzeti 
bambaşka; marketlerde satılana hiç ben-
zemiyor. 

“KEŞKE HERKES 
BU ZENGİNLİĞİ FARKETSE”
Wilco’nun Seçimi’ni çekerken ayın 

kaç gününü yollardayda geçirdiniz, 
kaç şehir gezdiniz?  
Mayıs ayında sadece üç, dört gün evdey-
dim; dört-beş haftada on iki şehre git-
tik. Tabii, sadece şehirleri değil, köyle-
ri de gezdik. Mesela, Gölyazı’ya (Bursa), 
Beypazarı’na gittik. Van’da bir Kırgız köyü 
var, orada çekim yaptık;  Zonguldak’a git-
tik, madencilerle konuştuk.    

Wilco’nun Seçimi programında Doğu 
Beyazıt’ta İshak Paşa Sarayı’nı da 
gösterip şöyle dediniz: “İşte bunun 
için Türkiye’de yaşıyorum.” “Bunun 
için”i açar mısnız?  
Bu ülkenin zenginlikleri. Özellikle Ha-
sankeyf, Allianoi, Sagalassos, Zeugma 
gibi yerler beni bu ülkeye çeken renkler. 
Mesele sadece tarihi binalar değil; farklı 

renkler, tatlar, insanların sıcaklığı nede-
niyle burada yaşıyorum. Türkiye gerçek-
ten muhteşem bir ülke ve keşke herkes 
bu zenginliği fark edebilse; bakın o zaman 
bu ülke nasıl bir yer haline geliyor. 

Türkiye’de yabancı olarak seyahat 
etmek nasıl bir şey? 
On iki buçuk senedir burada yaşıyo-
rum, ama her zaman bir yabancıyım. 
Bunu silmek imkânsız. Bir yabancı için 
en önemli şey Türkçe bilmek. Türkçen 
bozuk olsa da fark etmez, bir yere gitti-
ğinde, sadece “merhaba, teşekkür edi-
yorum, afiyet olsun” gibi laflar bile et-
sen, sana hemen kapılar açılıyor, insan-
lar sana yemek ikram ediyor. Türkçe 
konuşan yabancılara insanlar daha da 
sıcak davranıyor.
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AKTÜEL

Nativa bu yeteneklerinizi ortaya çıkarmak ve en üst düzeyde 
farkındalıkla öğrenmeyi sağlamak için hizmet veren birinci sınıf 
bir kuruluş. Günümüzde hem bireyler hem de kurumlar kendi-
leri ve çalışanları için en üst düzeyde bireysel öğrenmeyi art-

tırıcı eğitim yöntemlerine yönelmektedir. Nativa bu yolda ihti-
yaçlarına cevap verebilecek hizmet ile kişileri hedefine ulaştırır. 
Başarıya giden yolda Nativa eğitimleri sizleri bekliyor… 
Bilgi almak için: 0212 241 07 29 | 0212 241 07 49

İHTİYACINIZ OLAN DEĞİŞİM VE BAŞARI NATIVA DA...

ARALIK ETKİNLİK TAKVİMİ

OCAK ETKİNLİK TAKVİMİ

NATIVA.indd   2 11/21/12   4:17 PM
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Emin Adımlarla Yürüyor...

Yonca Lodi o güzel sesiyle hayatımıza 1999’da girdi. Magazin 
haberleriyle sürekli gündemde değil belki ama seslendirdiği her 
şarkı bize bir yerden dokunuyor. Üstelik kalıcı izler bıraktığı kesin.
İlk albümünü 1999’da çıkaran sanatçı, aslında neredeyse 20 yıldır 
sahnede. Lodi ile çalışmalarını ve özel hayatını konuştuk.

Dönem dönem yoğun olarak televizyon ve 
radyo programlarına katılıyor, röportajlar 
veriyorsunuz. Kendinize zaman ayırabiliyor 
musunuz?
Aslında işimle ilgili yaptığım her şeyden zevk alıyo-
rum. Bu yüzden çalışırken de kendime vakit ayırı-
yormuşum gibi geliyor. Ancak kast edilen dinlen-
mek ya da dostlarla vakit geçirmekse, tabii mutla-
ka fırsat yaratıyorum.

Bu çalışma temposunda fırsat bulup tatil ya-
pabildiniz mi? 
Yapamadım. Türkiye’yi dolaştığımız konser turnesi 
çok yoğun geçti. Klipleri bile ancak iki günlük ara-
larda çekebildik. Sonrasında Kuruçeşme Arena 
konseri hazırlığı, provalar, koşturmaca derken va-
kit olmadı.

Evde vakit geçiriyor musunuz, yemek yapar 
mısınız ya da ev işleriyle ilgilenir misiniz? Ba-
şak burçları çok titizdir bildiğimiz kadarıyla.
Öyle (gülüyor), galiba biraz da takıntılı. Aslında yar-
dımcım var ancak evin her işiyle ilgilenmeyi seviyo-
rum. Vakitsizlikten çok fazla mutfakta bulunamıyo-
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rum. Hatta geçen gün fark ettim sadece 
su içmek için giriyorum mutfağa! Bazen 
24 saat yetmiyor. Evde vakit geçirmeyi 
çok seviyorum. Son zamanlarda evimin 
çatı katı ve terasım hem çalışma hem de 
dinlenme alanım.

“ANLATICI OLMAKTAN 
MEMNUNUM”
Ünlü olmak hayatınızda neleri 
değiştirdi?
Tanınır olmak benim için kısıtlayıcı değil-
di hiçbir zaman. Dikkat ettiğim noktalar 
oluyor elbette. Yaşamınızı, hayattaki du-
ruşunuz ve karakterinizden ödün verme-
den organize ediyorsunuz. Mesleğimle 
ilgili daha çok çalışmak ve emek harca-
mak zorunluluğu ise her zaman var. Din-
leyenlerinize karşı duyduğunuz bu so-
rumluluktan dolayı sadece daha disiplin-
li bir düzen seçiyorsunuz hepsi bu.

Özel hayatınızla ilgili pek konuşmu-
yorsunuz ama aşk şarkılarını bu ka-
dar güzel yorumlayan bir sanatçı-
nın farklı derinlikleri olduğunu dü-
şünüyoruz. Şu an bulunduğunuz 
noktadan aşka bakışınız nasıl?
Böyle bir yargı oluştu evet. Seçtiğim şar-

kıların bir yerlere dokunması, zaman za-
man can yakması hayatın çok içinden ol-
masından kaynaklanıyor. Ortak beklenti-
lerimiz ve acılarımız var. Aşk insanı alıp 
götüren bir duygu. Biten aşklarsa alıp 
başını gitme isteği uyandırıyor. Sonuçta 
anlatıcı olmaktan memnunum. Seçtiğim 
yol ve kendimi ifade etme biçimim beni 
besliyor.

Dinleyenlerinizle yakın ilişkiler 
içindesiniz. Geçenlerde bir televiz-
yon programında “Dinleyenlerim 
hayata şarkılarımla tutunuyorlar, 
bu benim için çok önemli” demiş-
tiniz, onlarla nasıl paylaşımlarınız 
oluyor?
Bu işi neden yaptığımı bana hatırlatan 
güzel şeyler oluyor. Geri dönüşleri çok 
mutlu ediyor. Bahsettiğiniz, kendimi pek 
de iyi hissetmediğim bir anda bir dostu-
mun bana anımsatmasıydı. “Lütfen ken-
dine gel. Bir yerlerde dinleyenlerin senin 
şarkılarınla avunuyorlar” dedi. Çok etki-
lenmiştim. Gerçekten yaşama başka bir 
yönden bakmamı sağladı.

“SOSYAL MEDYA ÇOK KEYİFLİ”
Facebook ve Twitter’da da varsınız. 

İnternetle aranız iyi mi? Sayfaları-
nızla kendiniz mi ilgileniyorsunuz 
yoksa adınıza yazan bir ekibiniz mi 
var?
Sosyal medyayı kullanmak işimizin bir 
parçası gibi görünse de zorunluluk gibi 
algılamıyorum. Çok keyif alıyorum. Din-
leyenlerimle sürekli iletişimde olma-
yı seviyorum. Çalışmalarımızı, konserle-
rimizi ve keyifli anları paylaşmak, onları 
da bu yolculuğa dahil etmek mutlu edi-
yor beni. Kendim ilgileniyorum. Ancak 
Facebook’ta fan sayfasını yöneten din-
leyenlerim var. Resmi sitemizi şirketimiz 
takip ediyor ve güncellemeleri yapıyor. 
Fakat e-posta ve mesajlara sadece ben 
yanıt veriyorum ve bunun için vakit ayırı-
yorum elimden geldiğince.

Şarkılarınızı dijital platformda da 
yayınlıyorsunuz, memnun musu-
nuz o mecradan?
Her şeyin giderek zorlaştığı bir dönem-
de küçük bir nefes alma ve değişen tüke-
tim alışkanlıklarına uyum sağlama ola-
rak baktık buna. Burada söz konusu olan 
internet üzerinden şarkı dinleme ve in-
dirme alışkanlığını yasal hale getirmek 
ve bu şekliyle emeğin karşılığını görme-
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siydi. Giderek bu bilinç oluşuyor ve ya-
sal dijital platformların yaygınlaşmasıy-
la internet üzerinden şarkı dinlemek, in-
dirmek hem kolay hem de ucuz hale ge-
liyor. Aslında plaktan kasete, kasetten 
CD’ye, CD’den dijitale geçiş süreci özet-
le, hepsi bu. Yine de elinizde bir müzis-
yenin CD’sinin olması arşiv değeri açısın-
dan önemli.

“DOĞRU ŞARKI DOĞRU 
YERE VARIR”
Müzik sektörü 1999 yılında siz daha 
yolun başındayken nasıldı, şu anda 
nasıl? Korsanla ilgili açıklamaları-
nız oluyor sık sık. Gerileme var mı 
bu konuda?
Gözle görülür bir azalma var elbette. Al-
büm satışlarının çok düştüğü ve yapımcı-

ların albüm yapmakta zorlandığı bir sü-
rece girdik. Ayakta kalabilen ve ürete-
bilenler bu yolculuğa devam edecekler. 
Korsan CD dışında asıl sorun albümle-
rin daha piyasaya çıkmadan internetten 
yayılması. Emeğinizin karşılığını (müzis-
yenler, besteciler, söz yazarları, yorum-
cular olarak) alamıyorsunuz. Yine konu 
tüketici bilincine geliyor.

Sadece albümleriniz değil sesiniz 
ve yorumunuzla yer aldığınız dizi 
projeleri de çok seviliyor. Şarkıla-
rınız her zaman öne çıkıyor. Doğru 
seçimler yapmayı nasıl başarıyor-
sunuz?
Dizi müziği olarak üretilmeyen bir şar-
kıydı “Emanet” ve single olarak piyasa-
ya verdiğimizde “Canım Ailem” yapımcı-

İSTANBUL’A DAİR…
İstanbul’un hangi semtlerinde yaşadınız? Çocukluğunuz Beşiktaş’ta geçti 
sanırım, o günlere dair en çok özlediğiniz şey ne? 
Beşiktaş çocukluk ve ilk gençlik yıllarımın geçtiği semt. Orada okudum, orada yaşadım. 
Benim için yeri bambaşka. Çarşısını ve samimiyetini özlüyorum. 

Sizce İstanbul’un en güzel tarafı?
En depresif günde bile bir şekilde denize ulaşma şansı tanıması. Nefes aldıran bir şehir İs-
tanbul. Büyüsü de burada bence.

Şehirde en sevdiğiniz kafe, restoran ve gece kulübü?
Sakin yerleri ve mekânları tercih ediyorum. Arkadaşlarımla çıktığımda Cezayir Sokak’taki 
Gamsız’ı tercih ediyoruz. Ayrıca küçük ve salaş balık lokantalarını seviyorum.

İstanbul’da vazgeçemediğiniz bir alışkanlığınız var mı?
Sahilde yürüyüş. Bir de özellikle klip çekimi yorgunluğu üstüne veya konser sonrası gece 
ekibimle çorba içmek.

İstanbul’a nereden bakmayı seversiniz?
Terasımdan, Boğaz vazgeçilmezim...

ları ve ekibi tarafından çok beğenilip kul-
lanıldı. Böylece daha çabuk ulaştı dinle-
yene. Ardından da başka şarkılar geldi… 
Doğru şarkı yaşanmış duygularla yazıl-
mıştır ve samimiyetiyle ulaşacağı yere 
varır bence.

Mesleğinize dair en büyük hayali-
niz nedir?
Hayallerim adım adım gerçekleşiyor. 
Şarkılarımın bir ağızdan söyleniyor ol-
ması ve konserlerimde yaşadıklarım bu-
nun göstergesi. Bu, mesleğim için daha 
fazla çaba sarf etmeme neden oluyor. 
Turneler sırasında tüm Türkiye’yi gezi-
yoruz. Geçen ay İstanbul’da yaptığımız 
Turkcell Kuruçeşme Arena konseri de 
hayal ettiğim özel organizasyonlardan 
biriydi.
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TARİH

sessizlikten üçüncü boyuta
Önce fotoğraflar geçti ağır ağır önümüzden, ses yoktu o zamanlar. Ardından konuşmaya 
başladı yıllarca sessiz bildiğimiz oyuncular. Zamanla hem kullanılan teknikler hem de 
içerik değişti. Şimdilerde boyut tartışılır oldu sinemada. Üç boyutluyu iyice sindiremeden 
beşinci boyut sallamaya başladı koltuklarımızı… 

SİNEMA
SİNEMANIN babası olarak bilinen Lu-

miere Kardeşler (Auguste ve Louis), 
projeksiyon cihazıyla perde üzerine hare-
ketli resimleri yansıtmayı başardıklarında, 
gösteriyi yaptıkları Grand Cafe’de herke-
sin ağzı açık kalmıştı. O zamanlarda sirk-
te yaptığı binbir numarayla herkesi şaşkın-
lığa sürüklemeyi meslek belleyen Méliés 
bile olanlara inanamamış, adına ‘sinema-
tograf’ denen bu cihazın becerisine hayran 
kalmıştı. 
İnsanların yüzyıllar önceye dayanan ha-
reketli resimler elde etme tutkusu çe-
şitli şekillerde dışa vurmuş, ancak 1895 
Aralıkı’ndaki kadar somutlaşmamıştı. 

PROJEKSİYONUN ÖNCÜSÜ
‘BÜYÜLÜ FENER’
Adına karanlık oda denen ve hem fotoğraf 
makinesinin hem de ‘büyülü fener’in doğu-
şuna önderlik eden ‘camera obscura’, yü-
zeylerinin birindeki küçük bir delikten ışı-
ğın geçmesine izin veren kapalı dikdört-
gen bir kutudur. Delikten ışığın geçmesiy-
le, deliğin önündeki nesnenin ters görün-
tüsünü kutunun iç çeperleri üzerine yan-
sıtır. 17’nci yüzyılın önemli buluşlarından 
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İngiliz yönetmen, oyuncu ve yazar Charlie Chaplin, 1913’te gittiği Amerika’da 
yarattığı Şarlo karakteriyle dünya çapında ünlendi.
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biri olan büyülü fener ise 1600’lerin ikin-
ci yarısında geliştirildi. Ucuna bir gözlük 
merceği yerleştirilen bir boru ile mum ışı-
ğı yardımıyla merceğin önünden geçirilen 
hareketli resimlerin görüntülerini duvara 
yansıtıyordu. Günümüzün projeksiyon ci-
hazlarına önderlik eden bu cihaz, 18’inci 
yüzyılda panayırların başlıca eğlence kay-
nağı olmuştu.
1820’lerde geliştirilen ‘tomatrop’ adlı 
oyuncakla, daire biçiminde kartonun bir 
yüzüne kuş, diğer yüzüne kafes çizilip hız-
la hareket ettirildiğinde kuş, kafese girmiş 
gibi görünüyordu. Bu durum, gözün ağ ta-
bakasında bir yanılsama ilkesine dayanı-
yordu.

SANİYEDE 40 GÖRÜNTÜ
1832’de yapılan ‘fenakistiskop’ ve 1834’de 
geliştirilen ‘zoetrop’, optik aletler kulla-
nılarak hareketli görüntü oluşturulması-
nı sağladı. 1839’da fotoğrafın bulunması, 
fotoğraftan yararlanarak hareket çözüm-
lemesi yapma arzusunu da beraberinde 
getirdi. Bu konuda en büyük başarıyı İn-
giliz fotoğrafçı Muybridge gösterdi. Fizyo-
loji uzmanı Marey ile yaptıkları çalışmalar 
birbirlerine ilham oldu. Marey, fotoğrafları 
önce bir kağıt, ardından selüloit film üzeri-
ne çekti. ‘Kronotograf’ adlı cihaz, süreklilik 
gösteren fotoğraflardan yararlandı. Optik 
alanında atılan tüm bu adımlar da Lumie-
re Kardeşler’e ilham kaynağı oldu. 1891’de 
Thomas Alva Edison tarafından geliştirilen 
kinetograf, objektifinin önünden saniyede 
40 görüntü geçebilen basit bir kameraydı. 
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KİNETOGRAF
Edison’un kamerası, kitlesel 
film çekiminin önünü açtı.

Bu cihaz, kitlesel film çekimi yapımının da 
önünü açmış oldu. 

İLK SİNEMA SALONU PARİS’TE
1897’de Paris’te ilk sinema salonu Lumie-
re Kardeşler tarafından açılırken Amerika 
bu yola 1902’de, Los Angeles’ta girdi. Si-
nemaya sanat formu kazandıran nokta ise 
onun bir öyküyle bütünleştirilmesi oldu. 
Öykülü filmin babası olarak kabul edilen 
ve aslında bir illüzyonist olan Méliés, sine-
mayı ‘düş’ ile birleştirdi. Fotoğraf hilelerin-
den, kurmacalardan yararlandı. 
Sinema bu zamana dek sessiz oldu-
ğu için dil engeli yoktu. Yüzyılın başında 
Amerika’da yaşayan ve çoğu İngilizce bil-
meyen göçmen nüfusun dikkatini çekmek 
için en iyi yol da aslında buydu. I. Dünya Sa-
vaşı sırasında Avrupa, sinema endüstrisin-
de duraklamaya girerken Amerika’da Holl-
ywood yavaş yavaş New York’un yerini alı-
yordu. Paramount, burada kurulan büyük 
stüdyolardan ilkiydi. Amerika, 1920’lerde 
sinemada altın çağını yaşıyordu.
Savaşın siyasal ve toplumsal etkisi, sine-
manın bir sanat olmasına zemin hazırladı. 
Kargaşa ortamı, Almanya’da dışavurum-
culuk akımını doğurdu. ‘Dr. Caligari’nin 
Odası’, bu akımın ilk önemli eseri oldu. 
Fransa’da gerçeküstücülük akımı baş gös-
terdi.

SESLİ FİLMLER BAŞLIYOR
1927’de sinemada en azından müziği duy-
ma arzusuyla çekilen ‘Caz Şarkıcısı’, ses-
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TEKNİKLE BİRLİKTE İÇERİK DEĞİŞTİ
Sinemada teknik hızla ilerlerken 1935’te Becky Sharp ilk 
renkli film unvanını aldı. Gelişen efektler ve elektronik sinema 
80’lerde Üçüncü Türden Yakınlaşmalar ve Yıldız Savaşları gibi 
bilimkurguları doğurdu. Tekniğin şahikası ise Avatar oldu.

TARİH

li film dönemini başlattı. Ardından dubla-
ja önem verildi ve gelişimi sağlandı. Sesle 
birlikte müzikaller de ön plana çıktı. Renkli 
filme giden yolu da yine Hollywood açtı. Üç 
bantlı technicolor fotografik renklendirme 
tekniğiyle 1935’te çekilen ‘Becky Sharp’, 
ilk renkli film oldu. 

1940’larda komünist etkilere karşı kam-
panyalar yürütülürken sinemada daha tu-
tucu filmler gösterilmeye başlandı. Si-
nemayı inişe geçiren bu etken, televizyo-
nun yaygınlaşmasıyla iyice belirginleş-
ti. İtalya’da yayılan yeni gerçekçilik akımı, 
toplumsal temalara yönelik filmleri sine-
maya taşıdı ve Luchino Visconti, Vittorio 
de Sica, Roberto Rossellini gibi yönetmen-
ler özgün üsluplar geliştirdi. Fransa’da ise 
yeni dalga hareketi başladı. Yenilikçi karşı 
çıkışları tanımlayan akımın öncüleri Fran-
çois Truffaut, Alain Resnais, Jean Luc Go-
dard, Eric Rohmer ve Jacques Rivette gibi 
yönetmenler oldu. 

Amerika’da 60’larda cinsellik, militarizm 
gibi konular karşı kültür hareketinin izle-
rini taşırken, 70’lerde sinemada kullanı-
lan gelişmiş efektlerle bilimkurgu, geri-
lim, serüven türleri gösterilmeye başlandı. 
80’lerde videonun yaygınlaşması ‘elektro-
nik sinema’yı öne çıkardı. Yıldız Savaşları, 
Üçüncü Türden Yakınlaşmalar gibi filmler, 
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Üç boyutlu filmler gözlükler yardımıyla izleyiciyi beyazperdenin içine çekiyor. 

kullandığı özel efektlerle seyirciden büyük 
ilgi gördü. Bilgisayar teknolojisindeki iler-
lemeler, gerçeklik yanılsamasının filmlere 
etkileyici bir şekilde girmesini sağladı. 

SİNEMA TADINDA TV KEYFİ
Yeni yüzyılda, Yüksek Nitelikli Televizyon’un 
(HDTV) gelişimi, seyircileri sinemaya git-
mek yerine evlerinde sinema keyfini yaşa-
maya davet etmeye başladı. Bu durum, si-
nemanın kokusunu, geleneklerini, herkes-
le birlikte izlemenin keyfini bertaraf edecek 
miydi? Televizyon ve hatta internet başın-
dan pek çok filme erişmenin getirdiği ko-
laylık sinemaya tehdit oluşturunca, yeni 

teknolojilerden sinemada yararlanma 
zorunluluğu ortaya çıktı. Çünkü artık 
seyirci, iyi bir film dendiği zaman senar-
yo ile birlikte filmde kullanılan teknolo-
jiyi de sorgular oldu. Geliştirilen üç bo-
yutlu filmler, çeşitli gözlükler yardımıy-
la sağ ve sol gözümüzün gördüğü alan-
daki derinlik algısından yararlanarak iki 
objektifli kameralarla çekilmeye baş-
landı. Animasyon alanında büyük ge-
lişmeler kat edildi. 2009 yılında ABD’de 
vizyona giren ve ardından pek çok ülke-
de gösterilen Avatar adlı film, IMAX-3D 
teknolojisinden yararlandı ve alanında-
ki diğer filmlerin önüne geçti. Şimdiler-

de adından söz ettiren beş boyutlu film-
ler ise ekrandaki görüntüyle senkronize 
bir hareketlilik sağlaması ve rüzgâr, kar, 
yağmur gibi efektler eşliğinde yeni nesil 
bir sinema ortamı sunmasıyla ilgi görü-
yor.  İlk film gösterime girdiğinde insan-
ların birkaç dakikadan fazla ekran ba-
şında duramayacağı ve sinema salon-
larının hiçbir zaman dolmayacağı tezi, 
üç saatin üzerinde çekilen filmler ve kı-
rılan gişe rekorlarıyla tarih oldu. Sine-
ma ortamının izleyiciye ulaşma formatı 
zaman içerisinde değişse de sinemalar 
seyirciyle bir arada olmaya devam ede-
cek gibi görünüyor.  
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