
Uluslararas› Çukurova Sanat Günleri kapsam›nda verilen “Çukurova Ödülü”ne bu y›l
Gazeteci, Yazar, fiair Ülkü Tamer de¤er bulundu. Tamer, ödülün sembolü olan

Çukurova ve Toroslar'a özgü kültlere ça¤r›fl›mlarla yüklü heykelci¤in 6.
sahibi oldu.Tamer, ödülün kendisine verildi¤ini ö¤rendi¤inde etkinlik
gazetemize flunlar› söyledi: “Çukurova Ödülü’nün bana verildi¤ini

duydu¤umda büyük sevinç yaflad›m. Böylece do¤um yerim olan
Gaziantep ile Adana aras›nda da bir kültür köprüsü kurulmufl

oldu. Yaflam›m boyunca pek çok ödül ald›m ama bu Çukurova
Ödülü’nün ayr› bir yeri var. Yorgunlu¤umu alan bu ödülü

kütüphanemin en güzel yerinde saklayaca¤›m. Ödülün
verilmesinde eme¤i geçenleri kutluyorum…
Teflekkürler…"

“Çukurova Ödülü” Neden
Ülkü Tamer’e verildi?
8. Uluslararas› Çukurova Sanat Günleri’nin düzenleyicisi
Çukurova Sanat Giriflimi’ni temsilen Çetin Yi¤eno¤lu,
Mehmet Karasu ile F. Saadet Bilir’den oluflan Seçici
Kurul, etkinlik kapsam›nda konulan Çukurova Ödülü’nün
2014 y›l›nda fiair-Yazar Ülkü Tamer’e verilmesini uygun
buldu. Sayfa 2’de

İki Öykü, İki Ödül     20. Sayfada

“Ülkü Tamer’in yaflam öyküsü” sayfa 17’de

Suriye’de yaflananlar›n, Suriye
halk›n›n ac›s› yan›nda sözünü
etmek bile yanl›fl anlamalara
yol açabilir ama Suriye Kurtulufl
Savafl›’ndan Uluslararas›
Çukurova Sanat Günleri (UÇSG)
de pay›n› ald›; çok etkilendi…
Önce Suriye savafl› vurdu
UÇSG’yi, denilse yanl›fl olmaz…
Yüzü öncelikle Ortado¤u’ya
dönük uluslararas› bir etkinlik
olan UÇSG’de savafl nedeniyle
bölgemizdeki sanatç›lar› konuk
edemedik son 3 y›ld›r. Her fleye
karfl›n bu Çukurova Sanat
Günleri’nin “Uluslararas›”
nitemini kald›rmay› etkileyecek
bir durum olmad›, olamazd› da
zaten…
Afiflimizde, broflürlerimizde
görece¤iniz gibi Arap Yazarlar
Birli¤i’nin sayg›n ad›n› ülkemizin
sayg›n kuruluflu Türkiye
Yazarlar Birli¤i’nin yan›na
yazd›k yine. Onlar gelemese, biz
gidemesek de Ortado¤u’daki
dostlar›m›zla iliflkilerimiz ayn›
s›cakl›kla sürüyor.
Daha önce internet sitemiz
arac›l›¤›yla dünyaya bir pencere
açarken bu y›l kapat›lan sitenin
yerine facebook’ta “Uluslararas›
Çukurova Sanat Günleri” ad›yla
bir pencere, bir sayfa açarak
dünyan›n her yerindeki dostlarla
yeni, daha da güçlü iletiflim
kanal› açt›k. Bu konuda Ç.Ü.
‹letiflim Fakültesi Ö¤r. Üyesi
Prof. Dr. Nurçay Türko¤lu’na
ne denli teflekkür etsek azd›r.

Yılmak
Yok!

7. UÇSG’nin Adanalılara Armağanı

Halk Kültürü Müzesine ilk Adım
  Ç.Ü. Kütüphanesinin Çat› Kat› Halk Kültürü Müzesi Oluyor

Çukurova Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Erman
Artun’un özenle korudu¤u paha biçilmez kültür objeleri
art›k halk kültürü müzesinde sergilenecek. Geçen y›l,
olanaks›zl›¤›n yan› s›ra biraz da ilgisizlik nedeniyle halk
kültürü müzesinin birkaç foto¤rafla siber müze olarak ad›n›
yaflatmas›yla ilgili bir haberimiz vard›.�

Sayfa 6’da

Sayfa 2’de

“Sanat ve Özgürlük”

yerelden ulusala, ulusaldan evrensele...yerelden ulusala, ulusaldan evrensele...yereyere 19-23
2014

Çukurova Ödülü Ülkü Tamer’in

8.UÇSG’de Sanatçı Yağmuru

Sayfa 3’te
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rUÇSG’nin önceki etkinliklerinde oldu¤u gibi 8. UÇSG’de
de program›n omurgas›n› edebiyat olufltururken resimden
foto¤rafa, sinemaya, tiyatroya, müzi¤e düzenlenecek
birçok etkinlikte yetkin sanatç› ve bilim adamlar›
Çukurova’da kültür-sanat çevreleriyle buluflacak.

8. UÇSG’de de yereli yerelle, yereli bölgeselle, bölgeseli
ulusalla, ulusal› uluslararas›yla buluflturma düflüncesi
öncelenmesine karfl›n, bu y›lki programda  “yerelden
ulusala, ulusaldan evrensele” anlay›fl›  a¤›rl›kl› olarak
“yerel-bölgesel aktörler”le gerçeklefltirilecek…
Suriye Savafl› nedeniyle  Ortado¤u’dan  konuklar›n

kat›lamad›¤› 8.UÇSG ça¤›n teknik olanaklar›ndan
yararlanarak uluslararas› niteminin gere¤ini yerine
getirecek. Bu sorumlulu¤u 3 dilde, ‹ngilizce, Arapça,
Frans›zca bilgi notlar›yla Facebook’ta aç›lacak sayfada
dünya ile paylaflacak.

Daha önce açt›¤›m›z “Site” uygulamas›n›n kimi sak›ncalar›
dolay›s›yla bundan böyle sanatseverserle Facebook’ta
buluflma uygun bulundu.

UÇSG’nin Facebook adresi flöyle:
f.Uluslararas› Çukurova Sanat Günleri

Sayfa 2’de

Programla ilgili ayr›nt› arka sayfada

Kirli savaş nedeniyle bu yıl da UÇSG’nin
başta Suriye, Lübnan, Ürdün olmak üzere
Ortadoğu ayağını gerçekleştiremiyoruz…
Bu yıl 8.’si sanatseverlerle buluşacak
UÇSG, 19-23 Mart 2014 günleri arasında
Çukurova’da 6 kentte (Adana, Antakya,
Mersin, Gaziantep, Tarsus, Ceyhan) eş
zamanlı olarak düzenlenecek.

Çukurova’da
5 günde 72 etkinlik

Uluslararas› Çukurova Sanat Günleri

16.Sayfada

Mustafa Köz

Sayfa 12’de

Bu Bir Uçurtma
Değildir
Öğrencime okulda bir
yazma ödevi vermişler:
“Uçurtma olsaydınız ne
yapardınız?”

Mehmet Karasu

Sayfa 8’de

“İyi Gitmeyen Şeyler...”
Geçen yılki yazıma J. P.
Sartre’nin “Bu dünyada iyi
gitmeyen bir şeyler var”
sözüyle başlamıştım. Bir yıl
geçti, düzelmesi bir yana
dursun, ülkemiz, içinden
çıkılamaz bir duruma doğru
yol alıyor.

Sayfa 9’da

F.Saadet  Bilir

Sanat ve Özgürlük
E. Fisher sanatçıyı, “ Yaşantıyı
yakalalayıp bellekte tutan,
belleği anlatıma, gereçleri
biçime dönüştüren kişi,”
olarak tanımlar.

Ferhat İşlek

İnsanın özgürleşmesi, sanatın
özgürleşmesiyle olur.
Yaşadığımız süreçte tanık
olduğumuz, gözlemlediğimiz
teknolojik gelişmeler, eskiyen
bilgiler, yeni bilgiler baş
döndürücü biçimde gelişiyor,
değişiyor.

Özgür İnsan/Özgür Sanat

Sayfa 4’te 3.Sayfada

Fahri Özdemir

Bedel
Hiç düşündünüz mü “neden
Fatih Sultan Mehmet’in üç
tekerlekli bisikleti yoktur?”
diye; Ya da “köylü kızın
rüyasındaki erkeğin
traktörünün rengi nedir”
diye?



Adana Çalışma Grubu:
Çetin Yi¤eno¤lu
Özel Gültekin
Nazan Balc›
B. Hülya Ekmekçi
Demet Duyuler Do¤an
Ferhat ‹fllek
Ali Ozanemre
Mehmet Taflar
Alican Özcan
Cuma Duymaz
Ersun Ç›plak
Duran Ayd›n
Mustafa Özke

Antakya Çalışma Grubu:
Mehmet Karasu
Nebihe Karasu
Sabahat Konur
Nurhan Sa¤lar
‹smail Habip
Musa Artar
Bedran Cebiro¤lu
Nurettin Bellur
Çetin Kalkan
Süha K›yak
Esra Ünal B›y›kl›
Nurdan Öztürk
Sevim Karasu
Vedia Karasu
Ferhat Zidani
Mehmet Ali Atahan
Sefaettin Aksoy

Adana Koordinasyon/
Basın-Medya İletişim
Özel Gültekin

Çukurova ödülü Ülkü Tamer’in

...Bafl taraf› Sayfa 1’de

...Bafl taraf› Sayfa 1’de
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8.ULUSLARARASI ÇUKUROVA SANAT GÜNLERİ DÜZENLEYİCİSİ
ÇUKUROVA SANAT GİRİŞİMİ

Editör: B.Hülya Ekmekçi

Adana Çal›flma Grubu’muzdan Baflak Hülya
Ekmekçi ise sayfan›n gönüllü asistan› oldu.
Böylece etkinli¤imizin  “uluslararas›” nitemini
teknolojik olanaklarla kal›c› biçimde, daha da
etkin olaca¤› düflüncesiyle kurgulad›k.
Yurtd›fl›ndaki dostlar›m›z gelemese de
görüfllerini Facebook sayfam›zdan bizimle
paylaflabilecekler art›k. Sayfam›z Türkçe,
‹ngilizce, Frans›zca, Arapça notlarla, yaz›larla
yay›n›n› sürdürecek…
UÇSG’lerin temeli Adana Sanat Günleri (ASG)
üzerinde yükseldi.  ASG’nin UÇSG arac›l›¤›yla
hâlâ yürürlükte olan en önemli ilkesi kamu
yard›m› almadan halk›n katk›lar›yla söz konusu
etkinlikleri düzenlemekti.  ASG’de çok baflar›l›
olduk. Etkinli¤imiz, birçok kente örnek/model
oldu desek yanl›fl olmaz… Kaymak’larla,
‹zlemek’lerin giriflim destekçisi olduklar› 1. ve
2.  ASG’nin yüksek baflar›s› kimi fler odaklar›n›n
dikkatini çekince çelme yedik...
Araya giren 5 y›ldan sonra UÇSG serüveni
bafllat›ld› biz Çukurova Sanat Giriflimi (ÇSG)
sevdal›lar›nca. ‹lk y›llarda “aynî yard›m al›yoruz”,
rahatl›¤›yla yerel yönetimlerden baz› hizmetlerin
yerine getirilmesini istiyorduk. Ne ki, bizim

d›fl›m›zda kimi giriflim sahiplerinin bu yöntemi
istismar etti¤ini sezdik/gördük. Kimileriyle ayn›
kefede tart›lmaktan, ayn› foto¤rafta
görülmekten büyük rahats›zl›k duyunca,
aralar›nda her zaman sevgi, sayg›, teveccüh
gördü¤ümüz Mersin Büyükflehir Belediyesi de
dahil, hiçbir kamu kurumu yard›m›n› (zaten
nakti alm›yorduk) aynî olarak bile almama karar›
ald›k.
Ne ki, meydan› bofl b›rakmaya da niyetimiz
yoktu. B›raksak çiçek karnavallar›na milyonlar
harcayan, harcatan cingözlerin birkaç edebiyat
star›yla yeni bir rant alan› açmas› kaç›n›lmazd›…
Böylece geçen y›l, sonuna dek direnmeye karar
vererek sonradan sloganlaflan flu aç›klamay›
yapt›k:
“Etkinliklerimizi gerekirse sokakta bile yapar›z.”
Bu y›l Çukurova’y› cennete döndürecek tam 300
Adonis Çiçe¤i(Sanatç›)’nin kat›l›m›yla
düzenliyoruz 8. UÇSG’yi.
Büyük bütçeli karnaval›ms› etkinlikler
karfl›s›nda 8.UÇSG’yle bu y›l kelimenin tam
anlam›yla Dionysosvari bir etkinli¤i baflarman›n
coflkusunu yafl›yoruz. Çünkü, halk›m›z bizi
anlad›… Afiflimizde, broflürlerimizde isimlerini
belirtti¤imiz
giriflim destekçilerimize, kat›l›mc›
kurulufllar›m›za, yol giderlerini kendileri

karfl›layarak gelen sanatç› dostlar›m›za ne denli
teflekkür etsek azd›r. Yer s›k›nt›s› nedeniyle
burada her birini tek tek anamad›¤›m›z
8. UÇSG’nin gerçek kahramanlar›na bir selam
da siz verin lütfen!
UÇSG, bu 8.sinde zinde güçlerle ifle koyuldu.
Antakya Sevgili Mehmet Karasu’nun
önderli¤inde her zaman kalemizdi. Buna bu y›l
Sevgili F. Saadet Bilir’in önderli¤inde, y›llard›r
özlemini çekti¤imiz örgütlenmeyle Mersin
eklendi.
Adana da merkez sekreteryay› yürütmek gibi
bir sorumlulu¤un alt›ndan kalkacak
yap›lanmaya kavufltu sonunda.
Gerek giriflim destekçilerimizin, gerek kat›l›mc›
kurulufllar›m›z›n, gerekse isimsiz
kahramanlar›m›z›n isimleri bu sayfan›n alt›ndaki
“künye” bölümünde bulunuyor.
Tümüne gönül dolusu teflekkürler…
ÇSG, gönüllülük esas›na dayal› bir yap›ya
sahiptir. Burada akçal› ç›kara yer verilmez!
Gelen, incelendikten sonra girer bu kap›dan
ama gidene “kal” denilmeyece¤i gibi
ilkelerimizle ters düflene de derhal kap›
gösterilir…
Nice UÇSG’lerde buluflmak, birlikte güzellikler
yaratmak, yaflatmak dile¤iyle, esenlikle…

Yılmak Yok!
...Bafl taraf› Sayfa 1’de

BASIM YERİ
ulusoymatbaa
0322.432 22 32

Orhan Apayd›n
S.Haluk Uygur
Yaflar Ateflo¤lu
Nihat Polat
Selçuk Polat

Bu Gazete ‹brahim Coflkun Akyüz
(Ak Makine- ‹stanbul) taraf›ndan bast›r›lm›flt›r.
ibrahimakyuz@akmakina.com.tr

Adana Lions Kulüpleri, Adana Koleji, Adana Ticaret Odas›, Adanava Oteli,
Antakya Gazetesi, Antakya Özel Ata Lisesi, Antioch's Verda, ATSO,
Ayhan Kara Vakf›, Hatay Barosu, Mersin Atatürkçü Düflünce Derne¤i,
Mersin Mali Müflavirler Odas›, Mersin Üniversitesi, Necmi Asfuro¤lu
Anadolu Lisesi, Sakl› Ev, Selim Nevzat fiahin Anadolu Lisesi, S‹LSAN,
Ulusoy Matbaas›, Nil Süsleme, Strafor Artölye (Fatofl Çetin), Antikhan
Konuk Kültür Evi, Hatay Tabip Odas›, Ak Makine (‹brahim Akyüz)

GİRİŞİM DESTEKÇİLERİ

AALEN Antakya Kültür Derne¤i, Adanus fiiir Ekin Toplulu¤u, Alt›noran
Düflünce ve Sanat Platformu, Düflün Sanat Toplulu¤u, AYSAD/Ça¤dafl
Yaflam Dergisi, Casa de la Danza Dans Okulu, Çukurova Senfoni Orkestras›,
Gaziantep ‹pekyolu, Hatay Yenigün Tiyatro Toplulu¤u, Karayaz› Dergisi,
Kitapl› Kahve, Mersin Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i, Mersin Olba
Foto¤raf Derne¤i, Mersin Polifonik Korolar Derne¤i, Mersin Sakatlar
Derne¤i, Mersin Yeni Kuflak Köy Enstitülüler Derne¤i, Mersin Sosyal
Bilimler Lisesi, Mersin Gazi Lisesi, Mersin Ortado¤u Koleji, Mersin Güney
Geliflim Koleji, Mersin Cumhuriyet Ortaokulu, Sabanc› K›z Teknik ve
Meslek Lisesi fiiir Toplulu¤u, Tarsus Foto¤raf Sanat› Derne¤i E¤itimifl
Mersin fiubesi, Mersin Cumhuriyet Kad›nlar› Derne¤i, Mersin TEMA

KATILIMCI KURULUŞLAR

Cemile Cerep
fiükran Altan
Necla Karatafl
Sevim Habip
Gülnaz Nurlu Kavvas
Mükerem Acuner
Yusuf Recepo¤lu
Mehmet Atilay
Süleyman Nayman
Ya¤mur  Bilmez
Seval Karatafl
Suat Aflkaro¤lu
Mennan Mustafao¤lu
fiekip Güzelmansur
Sevim Eskiocak
Zarife Cüzdan
Selamet Ba¤c›
Hasan Karaçay
Bedir Hatem
Niyazi Aslan
‹dris Emir

Mersin Çalışma Grubu:
Nazmi Bayr›
F.Saadet Bilir
Orhan Özdemir
Nurseren Tor
Tu¤ba Küçükbahar
Mehmet Hamefl
Nazmi Bayr›
Meliha Kar
Müflerref Derin

Abidin Kalem
Petek Rahime
Çelik Hakan Çelikarslan
Deniz Gönüllü
U¤ur Ceviz
Bar›fl Çetin
Selma Temizkan
Fulden Ayan
fieyda Ayd›n
Serkan Ar›k
Beycan Bozkurt
Mehmet Ali Yaln›z
Selma Ya¤c›
Süheyla Ball›ca

ADANA•ANTAKYA

MERSİN•GAZİANTEP

TARSUS•CEYHAN

Ödülün Ülkü Tamer’e verilme gerekçesi flöyle aç›kland›:
“Sanat›n pek çok dal›ndaki verimlili¤i, edebiyat›m›z›n fliir, öykü, oyun, an› türlerinde düzeyli yap›tlar ortaya koymas›, özellikle Türk fliirinin modernleflme
sürecindeki öncü rolü, öykülerinde, fliirlerinde yaratt›¤› özgün dilin yan› s›ra oyunculuk, çevirmenlik, yay›nc›l›k, sinema alan›ndaki çal›flmalar›,
toplumsal duyarl›l›¤›, renkli, üretken, bilge kiflili¤iyle kültürümüze katk›lar› dolay›s›yla ‘8. Uluslararas› Çukurova Sanat Günleri 2014’ kapsam›nda
6. ÇUKUROVA ÖDÜLÜ’nün Ülkü Tamer’e sunulmas› uygun görülmüfltür.”

Çukurova Sanat Giriflimi ad›na aç›klama yapan Çetin Yi¤eno¤lu ise ödülün Ülkü Tamer’e verilmesiyle 8. UÇSG izle¤inin, “Sanat ve Özgürlük”  olarak
seçilmesindeki örtüflmeye dikkat çekerek, "Ödülün bu y›l bir edebiyatç› ve flaire verilmesi çok anlaml›. Tamer’in çal›flmalar› sayesinde gelecek
kuflaklar›n edebiyatç›lar› engin bir kültürel kal›tla buluflacak. Bugüne kadar üretti¤i birbirinden de¤erli kitaplar› ard›ndan gelen edebiyatç›lar›n daha
zengin bir kültürde yaflamas›n› sa¤layacak. Edebiyat ça¤layan›nda Tamer’in katk›s› her zaman an›msanacak.” dedi.

“Çukurova Ödülü” Neden Ülkü Tamer’e verildi?



Bu y›l da, 8. UÇSG’de yaflam›n› bölgemizde  sürdüren flair, yazar,
ressam, müzisyen, foto¤raf sanatç›s›  19-23 Mart 2014 tarihlerinde
Çukurova’y› bir sanat bahçesine döndürecek.

8. UÇSG’ye kat›l›mlar›yla güç veren Adonis Çiçekleri’nin isimleri flöyle:
Adnan Gül, Ahmet Özer, Adil Okay, Ali Ozanemre, Ali F. Bilir, Alt›noran
Do¤a Grubu, Arif Avize, Ayet Naml›, Ayfer Cengiz, Ayfer Yak›fl›kl›, Ayda
Bercis K›rbeci, Aysel Karasu, Ayflegül Yüzören, Ayfle Çelik, Aynur
Eskiocak, Ayten Murato¤lu, Aziz Aytaç, Bedran Cebiro¤lu, Bedriye
Korkankorkmaz, Birnaz Özgün, B.Hülya Ekmekçi, Burcu Doruk,
Canseven Bahçeci, Cemre Çilenger, Cihat Duluklu, Coflkun Karabulut,
Cuma Duymaz, Çetin Kalkan, Derya Ergin, Demet Duyuler Do¤an,
Dilay Yatk›n Özgentürk, Dr. ‹smail Güzelmansur, Dolunay Aker, Duygu
Çivi, Durmufl Ali Özkale, Duran Ayd›n, Erol Do¤aner, Erdem fiimflek,
Erdo¤an Acuner, Ercan Kont, Ersun Ç›plak, Esra Ünal B›y›kl›, Esin
Ayd›n, Esma Güleç, Emire Ünal, Emsal Y›ld›z, Fahri Özdemir, Faruk
Akbafl, Fahri ‹fllek, Fatma Günay, Faris Kuseyri, Ferhat ‹fllek, Ferhat
Zidan, Feyza Hepçilingirler, Filiz Yeniocak, Funda Aflkaro¤lu, G›yasi
Aydemir, Güney Özk›l›nç, Gülderen Canyurt, Gülnaz Kavas, Gülsüm
Ünal, Gülten Yakut, Gülseren Sa¤lar, Hadi Ak, Hatice Ay, Halit Gökmen,
Hasan Hüseyin Anmak, Hasan Hüseyin Gündüzalp, Hasan Temiz,
Hasan Ören, Hikmet Avc›, Hilmi Haflal, Hülya Gül, Hüseyin Subafl›,
‹lkay Tuna, ‹smail Habip, ‹smail Cem Do¤ru, ‹. Coflkun Akyüz, Yrd.
Doç. Dr. ‹lker Özdemir, Kemal Tekin, Leyla Bafldavur, Leyla  Yaray›c›,
Mansur Ekmekçi, Mehmet Atilay, Mehmet Faz›l Karasu, Mehmet Taflar,
Mehmet Atilay, Mehmet Hamefl, Mehmet Babacan, Mennan

Mustafao¤lu, Meliha Ünal Kar,
Mesut Eray,

Mesrur Sabaho¤lu, Mersin Polifonik K. D. Korosu, Mersin ÇYDD Korosu,
MEÜ Güz. San. Fak. Ö¤rencileri, MEÜ E¤it. Fak. Türkçe Böl. Ö¤ren.,
M. Demirel Babacano¤lu, Mine Bahçeci, Mithat Çelik, Murat Demirkol,
Musa Artar, Mustafa Eser, Mustafa Köz, Mustafa Özke, Mustafa Demir,
Mustafa Söylemez, Müslüm Kabaday›, Nam›k Kuyumcu, Nazmi Bayr›,
Nazan Balc›, Nalan Bayrak, Nebihe Karasu, Necla Karatafl, Nermin
Bezmen, Nezih Kavas, Nihat Mustul, Nihat Harbelio¤lu, Nihat Yurdakul,
Nihat Taydafl, Nurettin Bellur, Prof. Dr. Nurçay Türko¤lu, Nurdan
Öztürk, Nurhan Yeral, Nurhan Sa¤lar, Nursel Nazik, Orhan Demirel,
Orhan Özdemir, Onur Sakarya, Oya Kat›rc›, Ozan Gözüyeflil, Ozan
Uyumlu, Ömer Polat, Öner Ya¤c›, Özgül Tu¤çe Çiçek, Ramazan Esmer,
Ramazan Söylemez, Refik Durbafl, Remzi Karabulut, Saba K›rer,
Sabahat Kanar, Sacit Ata, Sadullah Ça¤lar, Sad›k Yaflar, Sedat Demir,
Sema Erdo¤an, Selma Yeral, Seval Karatafl, Sevim Eskiocak, Sevim
Habip, Sevim Karasu, Sevinç Kökenler, Sevda Öztürk, Sinan Sivri, Suat
Aflkaro¤lu, Suna Yönel, Suzan Nayman, Süha Derbent, Süha K›yak,
Süleyman Nayman, Süleyman Kadim Kabaali, fiahin Tafl, fiekip
Güzelmansur, fiirin Zafery›ld›z›, fiükran Altan,
Tansu Hastürk, Tu¤rul Gö¤üfl, Tu¤ba Küçükbahar,
Tolga Çetiner, Turan Ali Ça¤lar, U¤ur Olgar, Ufuk
Mete fiahin, Vahit Özbay, Vahit Baltac›, Vildan
fiendur Bozgüney, Ya¤mur Bilmez, Yasemin
Alt›nöz, Yelda Cumal›o¤lu, Y›lmaz Bozan, Yüksel
Günay, Zarife Cüzdan, Zafer Özgentürk,
Zeren Keziban Karaaslan.

“Çukurova Ödülü”, Uluslararas› Çukurova Sanat Günleri
kapsam›nda verilmektedir. ‹lk kez 24 Nisan 2009 tarihinde verilen
ödül, özendirme ya da baflar› ödülü de¤il, bir de¤erlendirme
ödülüdür. Ödül, özel anlamda “bar›fl ödülü” olarak da
de¤erlendirilmelidir...

Çukurova, neolitik dönemden bu yana, Afrika-Ortado¤u-Anadolu,
Sümer-Babil-Hatti-Hurri-Hitit-Anadolu, Uzakdo¤u-Do¤u
Akdeniz-Grek-Latin dünyas› aras›nda bir kültürel köprü, bir
geçifl noktas› olmufltur. Günümüzde, dünyada özgün geçmifle
sahip ender bölgelerin bafl›nda gelen Çukurova’n›n komflusu,
kültürel kimli¤inin bir parças› Do¤u Akdeniz’in güney k›y›lar›ndan
Irak’a Ortado¤u yer yer kan ve gözyafl›na bo¤ulmufl, bölgenin
Transkafkaslardan Kafkaslar’a, Ortaasya’ya dek uzanan k›sm›
ise küresel emperyalizmin sald›r› tehdidi alt›nda inlemeye
bafllam›flt›r...

Bunun yan› s›ra, Adana ve ‹skenderun k›y›lar›n›n öne ç›kt›¤› yeni
bir yat›r›m ve ekonomik yap›lanma program›yla Çukurova
dünyan›n yak›n gelecekteki önemli çekim merkezi olmaya aday
konuma gelmifltir. Bölgemiz ad›na olumlu karfl›lanmas› gereken
bu durum bile, “kan içen topraklar” diye bilinen bölgemizde
“kan, gözyafl› ve barut kokusuna yeni gerekçe yap›labilir mi”

kayg›s›na yol açmaktad›r. ‹flte, bu geliflmeler, Ortado¤u ve bölge
insan›n› her zamankinden daha çok bar›fla gereksindirmektedir.
Bu gerçeklikler karfl›s›nda, ilerici, ayd›nlanmac›, emekten yana
tav›r koyan, insan onuru ve sevgisi aks› üzerinde yürüyen
etkinli¤imizin temel felsefesi tek sözcükle “bar›fl” olarak
seçilmifltir...

“Çukurova Ödülü” sinemadan tiyatroya, resimden müzi¤e, fliirden
romana, makaleden f›kraya, röportaja, çeflitli alanlarda eser
sahibi sanatç›, akademisyen, gazeteci, yazar, kültür-sanat, bilim
ve edebiyat alanlar›nda emek ve ürün veren, kültür ve sanatla
u¤raflan, Çukurova'y› tan›tan, yücelten, bunu yaparken de Do¤u
Akdeniz ve Ortado¤u'ya bar›fl tohumlar› eken insanlara, tüzel
kiflilere verilir.

Ödülün de¤erlendirmesi, Çukurova Sanat Giriflimi yönetimince
yap›l›r ve her y›l etkinlik tarihinden en az 15 gün önce bas›n-
yay›n ve iletiflim araçlar› arac›l›¤›yla aç›klan›r...

Ödüle de¤er görülen kifliye/kurulufla bu amaçla haz›rlanm›fl
özel bir plaket verilir.

Çukurova Sanat Giriflimi
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Çukurova’da 5 günde 72 etkinlik
fiiir dinletileri, paneller, konferanslar, sergilerle müzi¤in öne ç›kt›¤› 8. UÇSG kapsam›nda, Antakya’daki ödül töreni dahil 72 etkinlik yer al›yor…
Baz›lar› iki-üç ayr› mekânda yinelenecek etkinlikler kapsam›nda, 17 söylefli, 8 foto¤raf - resim sergisi, 14 görsel sunum, 11 panel, 1 piyano
resitali, 10 fliir dinletisi, 2 dramatik gösteri, 1 dans gösterisi, 1 belgesel sunumu, 1 söylefli imza, 3 konser, 3 yazarlar öykülerini okuyor ve flair
Ülkü Tamer’in onur konu¤u olarak kat›laca¤› 2 yemek program› sanatseverlerle buluflacak.
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Belki bir anlamda günlük
yaflant›m›z› kolaylaflt›ran
geliflmeler bunlar. Fakat elimizin
alt›ndan kay›p gidenler endifle
verici boyutlarda. Bunlar›n bafl›nda
“insan” gelmekte. Çünkü söz
konusu geliflmeler insan niteli¤ini
ileri bir seviyeye tafl›ma konusunda
ifl görmüyor.

Bu yüzden günümüzde, ça¤dafl ve
uygar olman›n tan›m› yeniden
tan›mlan›yor. Bu tan›m, insan
niteli¤i ve insan›n yaratt›¤›
do¤rulanm›fl de¤erler ile
aç›klan›yor.
Düflündü¤ümüzde, her gün yenileri
eklenen teknolojik bulufllar›n;
insan ölümlerine, yoksullu¤a,
iflsizli¤e, gelir da¤›l›m›ndaki
adaletsizli¤e, kad›nlara yönelik
fliddete, ça¤›n hastal›klar›na iyi
geldi¤ini söylemek mümkün mü?
‹nsan›n özü zedelenmiflse bunda
toplumsal olarak doldurulmas›
gereken boflluklar›n oldu¤unu
söyleyebiliriz. Bugün e¤lence ile
sanat›n kar›flt›r›ld›¤›, okuyan
insan›n giderek azald›¤›, ifade
özgürlü¤üne bedel ödetildi¤i bir
ortamda, gelece¤e ne b›rakt›¤›
tart›fl›l›r, alk›fllar›n yan›ltt›¤› sözde
sanatla bu boflluk doldurulamaz.
Gerçek sanat ile doldurulamayan
bu boflluk insan niteli¤inde derin
yaralar açar. Ortaya konan ya da
dayat›lan kimlik, kendi
gerçekli¤inden kopar.
Topra¤›ndan, de¤erlerinden
uzaklaflan bu kimli¤in teslimiyeti
de kolaylafl›r do¤al olarak.
Bütün bask› dönemlerinde ortaya
ç›kan böyle bir ortamda gerçek
sanatç›larla halk aras›na mesafe
konur. Onlar›n üretimlerinin üzeri
örtülmeye çal›fl›l›r. Görsel ve bas›l›
yay›nda yer almalar› zorlaflt›r›l›r.
Çünkü bilinir ki gerçe¤in izindeki
sanatç›lar›n, özgür düflünceleriyle
insan› etkileme gücü çok daha
fazlad›r.
Özgürlük do¤aya eklenmifl bir

de¤erdir ve insan›n özünde bu
de¤er hep vard›r. Buradaki örülen
duvar bu de¤erin köreltilmesi
içindir. Özgürlü¤ü köreltilmifl insan
art›k muhakeme yapamayacakt›r.
Sorgulamayacakt›r. Sevimsiz ve
sevgisiz geliflmelere ses
ç›karmayacak, körü körüne tabi
oldu¤u yaflamda kafas› bulanacak,
flaflk›na dönecektir.
Hayat› netlefltirmek, duygudan öte
düflünce zenginli¤i yaratmak,
inceli¤i, esteti¤i yakalam›fl insan
modelini ortaya koymak hiç kuflku
yok ki özgür sanat›n ve sanatç›n›n
ifllevi. Günümüzde bu ifllevin yerine
getirilmesinin hiç de kolay olmad›¤›
herkesçe bilinmektedir.
Bu durumun siyasal ortamlarla
yak›n ilgisi, yaflad›¤›m›z olaylardan
ç›kard›¤›m›z bir sonuç. Çünkü
özgür sanat siyasal düzenle çat›fl›r.
Sanatç›n›n kendi siyasal
düflüncesinde bir iktidar olsa bile
durum ayn› olur. Bu yüzden siyasal
kadrolar gerçek sanatç›lardan
hofllanmazlar. Kültür
politikalar›nda onlara yer
vermezler. Sosyal yönü olmayan,
ac›mas›z kapitalist sistemin
kaç›n›lmaz sonucudur bunlar.
‹nsan›n özgürlü¤ü de, sanat›n
özgürlü¤ü de insan›n do¤as›ndan
gelir ve do¤ufltan itibaren bu
özgürlü¤e sahip olunur.  Özgürlük
sorgulamay› bünyesinde tafl›r.
Dolay›s›yla bu özgürlük, her
dönemde iktidarlarca
benimsenmeyen bir durumdur. Bu
sadece siyasal iktidarlar için böyle
de¤ildir. Sendikalarda da,
derneklerde de durum hep ayn›d›r.

12 EYLÜL kadrolar› bu sorunu
çözmek için farkl› bir yol izlemifller;
düflünceyi yasaklaman›n art›k ay›p
say›ld›¤› ça¤›m›zda ”özür düflünceyi
yasaklamak yerine, düflünceyi
ortadan kald›rmak gereklidir “
demifllerdir. Bütün uygulamalar›,
toplumsal düzenlemeleri bu yönde
olmufltur. Bunda da uzun süre
“baflar›l›” olduklar›n› söyleyebiliriz.
Ayn› zamanda sanat›n önünde de
en büyük engellerin kondu¤u
dönemdir bu dönem. Etkileri hala
sürüyor.
Böyle bir yaz›n›n sonu, gelece¤i
iflaret etmeli diyerek
Dostoyevski’den dem vurmadan
edemeyece¤im. Der ki ;  “s›¤
›rmaklar hep gürültülü akar. Öyle
ki bu gürültü kulaklar› sa¤›r eder.
Ama derin nehirlerin sesini
duyamazs›n›z. Büyük okyanuslara
varmak ancak derin nehirlerin
iflidir.”
Demem o ki, gerçek sanatç›lar bu
toplumun derinli¤idir. O derinlik,
toplumun vicdan›d›r. Gün gelecek
toplum kendi gerçekli¤ini
yoklad›¤›nda, derinli¤inin ayr›m›n›
daha net görecek ve orada gerçek
sanatç›lar›n› bulacaklard›r. Bu
sadece sanat›n, sanatç›n›n
özgürleflmesi anlam›na
gelmeyecek, insan›n da kendi
do¤as›na dönüflü olacakt›r.
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Sanat›n özgürlü¤ü, sanatç›n›n
özgürlü¤üne ba¤l›d›r büyük oranda.
O da, özgürlü¤ü fliar edinmifl bir
toplumun özgürlü¤ü ile yak›ndan
ilgilidir.
Varoluflundan bu yana çeflitli
serüvenler yaflayan insanl›¤›n
bireysel ve toplumsal özgürlü¤ü
ço¤u zaman kesintiye u¤ram›fl,
elinden al›nmaya kadar gidilmifltir.
Zaten de  do¤ufltan tam özgür
olmayan insanl›k, özgürlü¤ünü
k›s›tlayanlara karfl› amans›z bir
u¤rafla giriflmifl, bir k›sm›ndan
yenik ç›km›flsa da, bir k›sm›n› da
yenmeyi baflarm›flt›r.
Do¤ufltan tam olarak özgür
olmayan insan, beslenme, örtünme
ve bar›nma gereksinmeleri
yüzünden bir k›s›m özgürlü¤ünü
kaybetmek zorunda kalmaktad›r.
‹flte bu ve buna benzer
gereksinmeler yüzünden topluma
ve/veya birilerine ba¤›ml›d›r
insano¤lu. Gerçi irade, zeka ve
beceri sayesinde bunlar›n bir
k›sm›ndan kurtulabilir ama
bu, yine de tam özgürlük için yeterli
olmayabilir. Ölüm korkusu,
öldükten sonra da yaflama
kayg›s›ndan dolay› zaten tam özgür
olamayan sanatç›, bir de toplumsal

(inançsal, töresel) ve idari
bask›lar›n alt›nda kal›nca sanat
yapma özgürlü¤ü iyice
k›s›tlanmaktad›r. Sanatç›,bu ve
benzer nedenlerle savaflmak
zorunda kalmaktad›r. Bu savafl
bile, bafll› bafl›na bir engeldir
sanat›n ve sanatç›n›n özgürlü¤üne.
Sanat ve onun yarat›c›s› sanatç›,
son derece özgür olmal›d›r…
Yukar›da say›lan nedenlere bir de
fetiflizm ve taklitçilik de eklenirse
sanat›n tam olarak özgür olmad›¤›
aç›kça ortaya ç›kmaktad›r.
Kurulu düzenle sorunu olan
sanatç›, verdi¤i mücadeleyle k›s›tl›
da olsa var olan özgürlü¤ünü
tehlikeye atmaktad›r. Kurulu düzen
sanatç›s› ise zaten özgür de¤ildir,
yap›t›n› ve ruhunu kiraya vermifltir
ya da satm›flt›r. Fetiflistlere ve
taklitçilere bir fley söylemeye bile
gerek yok, etkilenmeye evet ama
kopyaya ve taklite hay›r…
K›s›tl› bir özgürlük, sanat›, sanatç›y›
ve sanat yap›t›n› dar kal›plara
koymak isteyebilir. E¤er bask›
varsa sanatç› duygu ve
düflüncelerini rahatça aktaramaz
yap›t›na. Geçmiflte yaflad›klar›
travmalar onu etkileyip bask› alt›na
alarak özgürce ürün vermesini

engelleyecektir belli oranlarda.
Sanatç›n›n içinde yaflad›¤› ortam
ve dünya görüflü, yine belli oranda,
ona ve sanat yap›t›na etki edecektir.
‹çinde yaflad›¤› dünyay› daha
yaflan›l›r hale getirme
u¤rafl› verirken di¤er yandan da
dünyadaki güzellikleri görmezden
gelemez. Sanat ve sanatç›n›n hiçbir
saplant›s› olmamal›d›r. Sonsuz
ideal ve hedeflere giderken,
mutluluk için çaba sarf etti¤ini
esteti¤in ( yak›fl›rl›¤›n) de  tek ölçüt
oldu¤unu unutmamal›, bunun
d›fl›nda baflka kayg›lar
tafl›mamal›d›r. Sanat yap›t› önce
kendini kan›tlamal›, sonra da kime
ve neye hizmet edecekse etmelidir.
Sanat›n ve sanat yap›t›n›n; yaln›z
de¤il ama, bilim, teknoloji ve
siyasetle birlikte dünyay›
daha yaflan›l›r hale getirece¤ini
kabullenmeliyiz… Sanat ve sanatç›
ancak özgür olursa bunu
baflarabilir… Özgür sanat›n
öncelikli görevinin, toplumsal
ayd›nlanmaya katk› oldu¤unu göz
ard› etmemeliyiz… Yaflas›n Sanat
ve Özgürlük…

Durmuş Ali Özkale

Sanatçının
Özgürlüğü
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Bir zamanlar›n en ünlü haftal›k
dergisi Yedigün’de yay›mlanm›fl bir
foto¤raft›. ‹stanbul Üniversitesinin
Türkoloji bölümünde mezuniyet
tezi olarak Halide Edip’in Büyük
Mecmua (1919) Yedigün Mecmuas›
(1936 - 1938) ve Tan gazetesindeki
(1938) yaz›lar›n› toplam›flt›m. Hâlâ
yay›mlanmay› bekleyen o yaz›lar
ilginçti ama o foto¤raf da çok
ilginçmifl ki aradan 45 (yaz›yla: k›rk
befl) y›l geçti; flu anda bile gözümün
önünde. Kalem tutan bir kad›n eli…
Güzel, bak›ml› bir el… Kalemi s›k›
s›k› kavrad›¤› için iflaret parma¤›
k›vr›lm›fl, parma¤›n k›vr›ld›¤›
yerlerde deri k›r›flm›fl hafifçe.

 Alt›ndaki yaz›:“Hiç yak›fl›yor mu?”
Bize soruyor, okurlara, o elin
foto¤raf›n› gören gözlerin
sahiplerine.
Onaylanaca¤›ndan son derece
emin. Bu soruya, “Evet ya,
gerçekten, hiç yak›flmam›fl”
denebilir ancak. “Niye yak›flmam›fl
olsun?” diye soruya soruyla karfl›l›k
verme olas›l›¤› yok. Foto¤raf› çeken
de, o dergiye konmas›na onay
veren de bir kad›n›n eline kalemin
yak›flmayaca¤›ndan emin.
Kad›n›n eline neyi yak›flt›rd›klar›n›
söylemelerine gerek yok. En çok
hamur yak›fl›yordur. Daha sonra,
“Elinin hamuruyla erkek ifline
kar›flma!” denebilmesi için o elin
hamurlanmas› gerek. Dikifl - nak›fl
da yak›fl›r. Kasna¤›n, gergefin
üstünde olsa o el, pek zarif durur.
Önünde do¤ranacak bir sebze,
patl›can, patates, kabak olmak
kofluluyla b›çak da yak›fl›r.
Çorap yamamak bile yak›fl›r da
pense yak›flmaz, keser, testere,
balta, tornavida hiç… Demek kalem
de en az bu kesici, delici aletler
kadar tehlikeli bulunmufl ki kad›n›n
eline yak›flt›r›lmam›fl.
Yüzy›llar önce Cervantes’in (1547-
1616) kalem ile ak›l aras›ndaki
iliflkiyi,  HYPERLINK
"http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4
%B0spanyol" \o "‹spanyol" “Kalem
akl›n dilidir” diye özetledi¤ini
an›msaman›n tam s›ras›. Eline

kalem yak›flt›r›lmayan kad›n›n
akl›n› kullanmas› yasaklanm›fl
oluyor as›l. Kalemden baflka hiçbir
yaz› aletinin bulunmad›¤› dönemde
kad›n›n eline kalemin
yak›flt›r›lmamas›, ona yazmay›
yasaklamak de¤il de nedir? Evet,
kibarca. Evet, incitmeden. “Sen
zarif bir insans›n. Bak nas›l da
çirkinlefltiriyor seni eline ald›¤›n
bu alet” denerek. So¤utarak
yazmaktan, uzak düflürerek…
Kad›na yarafl›r bulunan aletlere
mahkûm edilerek…
Özgürlü¤ümüzün s›n›r› buraya
kadar iflte! Mutfaktan yatak
odas›na, banyodan bahçeye kadar,
en çok ah›ra, tarlaya kadar
geniflleyebilecek bir özgürlük. Her
zaman oldu¤u gibi, s›n›rlar›
baflkalar› taraf›ndan çizilmifl…
Eline kalem yak›flt›r›lmayan bir
kad›n›n yazma özgürlü¤ünden,
kalemiyle sanat yapma, edebiyat
yap›t› yaratma özgürlü¤ünden söz
edilebilir mi?
O foto¤raf› ve foto¤raf›n alt›ndaki
“abes” soruyu pek anlaml› bulup
zaman›n en çok okunan yay›n
organ›nda onlara yer verenler
yak›flt›ramad›lar diye kad›nlar
ellerine kalem almaktan
vazgeçmediler. Çünkü öbür yanda
kalem tutan ellere kul olmaya haz›r
bir Pir Sultan Abdal vard›.  Evet,
Pir Sultan Abdal’›n “Kul olay›m
kalem tutan ellere” diye bafllayan

deyiflini an›msatmaya çal›fl›yorum.
Biliyorum ellerine kalem
yak›flt›r›lan erkeklerden kimileri,
fliirin ikinci dizesinin, “Kâtip
arzuhalim yaz yâre böyle”
oldu¤unu kan›t gösterip, “Pir
Sultan Abdal ‘kalem tutan el’ diye
kâtibin ellerini kastetmifltir”
demeye yeltenebilirler. Onlar bu
ifle kalk›flmadan sormak isterim:
“Yazd›r›lan o arzuhalin
gönderilece¤i, ‘fiekerler ezeyim
flirin dillere’ diye övülen yâr
dururken kul olunacak el, kâtibin
k›ll› eli olur mu hiç?”
Neyse ki kad›nlar ellerine kul
olunmas›n› beklemiyorlar art›k,
yazmak için ellerini çirkinlefltirdi¤i
varsay›lan kaleme de gereksinme
duymuyorlar. Roman da yaz›yorlar,
fliir de öykü de tiyatro yap›t› da
deneme de… Kad›nlar
bilgisayarlar›n›n bafl›nda, söke
söke ald›klar› özgürlüklerinin tad›n›
ç›kar›yorlar. Bilgisayar›n tufllar›
üzerinde dolaflan elleri çirkin
bulmaya da kimse cesaret
edemiyor.

Kadın ve Kalem

Feyza Hepçilingirler
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Bir toplumun uygarl›k düzeyi
sanata ve sanatç›ya verdi¤i de¤erle
ölçülür.
Sanatla özgürlük aras›nda
do¤rudan bir kan ba¤› oldu¤unu
düflünüyorum. Sanat, hem insan›n
yarat›c› yönünü biçimlendirir hem
de onun toplumsal varl›¤›n›n bir
parças›n› oluflturur. Bu nedenle
sanatç›lar her dönemde kimi
zaman toplumda kimsenin ifade
etmeye cesaret edemediklerini dile
getirmifl kimi zaman da toplumu
e¤itici rol üstlenmifllerdir. Buna
karfl›n devletler de her dönemde
kimi zaman sanat› kendi lehlerinde
kullanm›fllar kimi zaman da
ifllerine gelmedi¤i konular› sansür
yoluyla k›s›tlam›fllard›r.
Sanat›n anlam› ve ifllevi gere¤i
s›n›rs›z bir özgürlük olmas›
gerekmektedir. Sanatsal
özgürlü¤ün tek s›n›r› baflkalar›n›n
kiflilik haklar› ile insan onuru
olmal›d›r. Devletin olumlu da olsa
sanata afl›r› müdahalesi bir süre
sonra sanat›n devletin tekeline
girmesine yol açabilir.
Cumhuriyetin kurulufl y›llar›nda
devletin sanata ve sanatç›ya verdi¤i

önem ve destek takdire de¤erdi.
‹lerleyen y›llarda ise sanatç›yla
devletin aras› bozulmufl ve kimi
yazarlar, flairler s›rf yazd›klar› yaz›
ve fliirlerinden dolay› haklar›nda
hukuki takibatlar yap›lm›flt›r.
Birço¤u hapse at›lm›fl, at›lmayanlar
da ülkeyi terk etmek zorunda
kalm›fllard›r. Bunun en yal›n örne¤i
Naz›m Hikmet’tir. O y›llarda yasakl›
yazar ve flairlerin kitaplar›n›
bulunduranlar soruflturmaya tabi
tutuluyorlard›. Bugün bile kimi
sergilerde zaman zaman görüp
flahit oldu¤umuz gibi, resim ve
heykellerin üzerine siyah örtü
çekilerek sansür uygulan›yor.
 Sanat, insan›n kendi do¤as›n› aç›¤a
ç›kartt›¤› özgün bir alan olman›n
yan›nda, toplumsal yönü güçlü bir
aland›r. Bu yüzden insanlar›n
kendilerini ifade etmelerini
sa¤layan bir araç olarak hem s›k›
s›k›ya insan›n kiflili¤ine ba¤l› bir
hak, hem de kültürü oluflturan,
insan› toplumsallaflt›ran bir
olgudur.
Sanatç›n›n en önemli ifllevi yaflad›¤›
toplumu evrensel insan
özelliklerinin oluflumuna yard›mc›

olmas›n› sa¤lamakt›r. Bir yazar
roman yazarken, bir flair fliirini
yazarken, bir ressam tabloyu
yaparken, bir heykelt›rafl eserini
meydana getirirken bir müzisyenin
flark›s›n› bestelerken bir
yönetmenin filmini çekerken içinde
bulundu¤u yarat›c› süreç,
özgünlü¤ü derecesinde bu ifllevi
yerine getirebilir.
‹nsanlar sanat arac›l›¤›yla birbirleri
aras›ndaki farkl›l›k ve benzerlikleri
ö¤renebilir, birbirlerini anlamalar›
önündeki engelleri aflabilir ve
toplum olmalar›n› sa¤layacak
benzerlikler gelifltirebilirler.
Böylelikle sanat, kendine özgü bir
iletiflim arac› olarak bir toplumda
yer alan farkl›l›klar hakk›nda
fark›ndal›¤›n oluflmas›na da
yard›mc› olmaktad›r.
Ne yaz›k ki ülkemizde sanat
eserleri kat› sansürden geçmekte,
karfl›t görüflte olanlara flüphe ile
bak›lmaktad›r. Sürekli ve özellikle
demokratik bir hukuk devleti
oldu¤umuzu yineleyip duruyoruz.
Ancak demokratik bir devlet
olman›n ön koflulu, fikirlerin
çoklu¤unu sa¤lamak ve insanlar›n

serbestçe üretebilece¤i bir sanat
ortam› oluflturmakt›r.
 Sanatç›lar›n ayd›nlatamad›¤›
toplumlar› flarlatanlar ayd›nlat›r.
Bu nedenle sanatç›lar›n her
söyledi¤ine, her çizdi¤ine ve her
yazd›¤›na flüphe ile bak›lmamas›n›
ve toplumdaki iletiflimin
kopmamas›n› diliyorum.

Sanatın Sınırsız Özgürlüğü

İbrahim Coşkun Akyüz

ibrahimakyuz@akmakina.com.tr



Etkinlik sonunda Rektör Mustafa Kibar, yeni
aç›lacak Kültür Merkezi’nde müzeye yer verme
sözü verdi.
Kibar, Kültür Merkezi olmasa da geçici sure için
Üniversite kütüphanesinin çat› kat›n› müze için
geçici olarak kullanma karar› ol›nd›¤›n› belirtti.
Daha kapsaml› bir müze yap›lana kadar objelerin
burada korunaca¤›n› dile getiren Kibar, kültür
hazinelerinin günümüze aktar›lmas› yönündeki
emeklerinden dolay› Çukurova Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Erman Artun’a teflekkür
etti.
Prof. Dr. Erman Artun ise konu hakk›nda, “Bir
kültürel miras olarak halk kültürü malzemelerinin
saklanmas› ve sergilenmesi Çukurova bölgesi ve
üniversitemiz için büyük önem tafl›maktad›r.
Çukurova Halk Kültürü Müzesi, binlerce y›ll›k

geleneksel Anadolu ve Osmanl› kültürünün
oluflumu ve geliflimi sürecinde öncü kent kimli¤ini
tafl›yan Çukurova’n›n kentlinin ve kenti ziyaret
eden turistlerin bu birikimi görerek, hatta
yaflayarak ö¤renebilece¤i bir kent müzesi
oluflturmak, özellikle çocuk ve gençlere hemflerilik
bilinci afl›lamak amac›yla kurulmufltur. Çukurova
Üniversitesi Türkoloji Araflt›rma Merkezi Sitesi’nde
Halk Kültür Müzesinin eflyalar›n›n bir bölümü
görsel olarak sergilenmektedir. Müzede bulunan
1500 folklorik malzeme içerisinde hal›lar, kilimler,
geleneksel k›yafetler, mutfak malzemeleri,
heybeler, tar›m aletleri vb. gibi pek çok folklorik
malzeme bulunmaktad›r. Binlerce y›ll›k kültürel
birikim neticesinde oluflan bu folklorik
malzemelerin günümüz kuflaklara tan›t›lmas›n›
ve gelecek kuflaklara aktar›lmas›n› görev bildik.

Böyle bir müzenin kurulacak olmas›ndan büyük
sevinç duydum.” dedi.
Artun, "Halk kültürü ürünlerinin koruma alt›na
al›nmas›, yaflat›lmas› ve gelecek kuflaklara
aktar›lmas› konusunda da günümüz gençli¤inin
gerekti¤i gibi bilinçlendirilebilmesi için uzman ve
e¤itimcilere büyük görevler düfltü¤ü
unutulmamal›d›r. Türkiye'de Halk Kültür Müzeleri
hemen hemen yok.� Üniversite bünyesinde çok
önemli. fiehirdende müze dekorlar› isteyebiliriz.
Ama tabi yak›flan üniversitedir. Zaten malzeme
yönünden Çukurova Bölgesi Türkiye Kültürü için
çok önemli bir yer. Konar göçer kültürden yerleflik
düzene en son geçti¤i için eski kültürün en çok
korunup sakland›¤› yer. Bu konudaki
çal›flmalar›m›z devam etmekte ve artarak devam
edecektir" diye konufltu.
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Ölüm düflüncesinden
Ürküntü duymazd›m belki
‹ki tarih aras›na s›k›flmak
Onurumu incitmeseydi

Sanat ve özgürlük kavramlar›n› ne
zaman birlikte düflünsem, Ataol
Behramo¤lu’nun yukar›daki dörtlü¤ü
gelir akl›ma.
Sanatç› onurunu, sanatç›
yarat›c›l›¤›n› besleyen en yüce
de¤erin “özgürlük” oldu¤unu,
“ölümden öte köy”ün, özgürlü¤e
getirilen s›n›rlama oldu¤unu anlatan
bu dizeler, s›n›rlama giriflimine de
bir baflkald›r›d›r ayn› zamanda.
Sanatç›, do¤as› gere¤i toplumun en
ele avuca s›¤maz›, en s›ra d›fl›, en
“sürü” d›fl›, en süre d›fl› olan›d›r.
Sanatç›, yoldan ç›kand›r. Tek yolcusu
kendi olsa da da¤lar delip yollar
açand›r.
Sanatç›, varoluflunu bu “s›ra d›fl›l›k”a
ve “sürü d›fl›l›k”a borçludur. Onu
uzak zamanlara tafl›yan “süre d›fl›l›k”
da ancak bu özellikleriyle olas›d›r.
Ne ki sanatç›, olmazsa olmaz bu
do¤as› ile amaca uygun bir düzen
gereksinimden do¤an devlet otoritesi
aras›nda s›k›flmak durumunda
kalm›flt›r ço¤u zaman. Bu çat›flma
hâli sürerken, ya “kendi”si
kalabilmek için büyük bedeller
ödemifl ya da bu bedeli ödeyecek
yüreklili¤i gösteremedi¤i için
“kendi”si olmaktan-kalmaktan
vazgeçmifltir.
Tarih, bu çat›flman›n örnekleriyle
doludur.
Çat›flman›n nedenleri, sanat
üretiminin hangi süreç(ler)inde ve
hangi boyutlarda yafland›¤› konusuna
girmeden önce sanat, sanatç› ve
özgürlük kavramlar›n› aç›mlamakta
yarar var.

Bildi¤imiz, güçlü biçimde
duyumsad›¤›m›z halde tan›mlamakta
güçlük çekti¤imiz, daha do¤rusu, her
türlü tan›m›n ötesinde oldu¤unu
hissetti¤imiz kavramlar vard›r; fliir
gibi, müzik gibi, hayat gibi, iyi gibi…
Yukar›daki kavramlar da ayn›
soydand›r. Biz, ifli yokufla sürmeden,
Türkçe Sözlükteki anlamlar›n›
dayanak alarak kullanaca¤›z bu
kavramlar›.
“Sanat, bir duygu, tasar›, güzellik
vb.nin anlat›m›nda kullan›lan
yöntemlerin tamam› veya bu anlat›m
sonucunda ortaya ç›kan üstün
yarat›c›l›k”
Sanatç› ise “Güzel sanatlar›n
herhangi bir dal›nda yarat›c›l›¤› olan,
eser veren kimse, sanat adam›, sanat
eri, sanatkâr, artist” olarak
tan›mlan›yor (Bu tan›m, “adam” ve
“er” sözcükleri nedeniyle cins
ayr›mc› bir öz tafl›d›¤› için, bunlar›n
yerine “sanat insan›” demeyi
öneriyorum)
Özgürlü¤ü ise “Herhangi bir
k›s›tlamaya, zorlamaya ba¤l›
olmaks›z›n düflünme veya davranma,
herhangi bir flarta ba¤l› olmama
durumu, serbestî” olarak tan›ml›yor
sözlü¤ümüz.
Bu tan›mlardan yola ç›karak “Sanat
Özgürlü¤ü” kavram›n›n ortak
paydalar›n›n “özgürlük, yarat›c›l›k,
güzellik ve paylafl›m” sözcükleri
oldu¤u sonucuna varmak hiç de zor
de¤il.
Özgürlük-yarat›c›l›k iliflkisinden
bafllayal›m…
“Yarat›c›l›¤›n en temel kayna¤›
özgürlüktür” türünden beylik bir
sözle bafllamak da olas› ama bunun
bizi yanl›fl bir yere götürebilece¤i
kayg›s›n› da duymuyor de¤ilim
do¤rusu. Çünkü e¤er öyle olsayd›,
özgürlüklerin alabildi¤ine
k›s›tland›¤›, yobazl›¤›n, ba¤nazl›¤›n
kol gezdi¤i, giyotinlerin
paslanmas›na izin verilmedi¤i,
sabah›n sessizli¤ini dara¤açlar›nda
k›r›lan boyunlar›n parçalad›¤›
dönemlerde hiçbir sanatsal üretimin
olmamas› gerekirdi. Öyle olsayd›
sözgelimi Dostoyevski “Ölüler
Evinden An›lar”›, Tevfik Fikret “Tarih-
i Kadim”i ve “Sis”i, Nâz›m Hikmet
“Memleketimden ‹nsan
Manzaralar›”n›, Kemal Tahir “Göl
‹nsanlar›”n›, Orhan Kemal “72.
Ko¤ufl”u, Kerim Korcan “Tatar
Ramazan”› yazamamal›yd›.
Geçmiflten de günümüzden de
örnekleri ço¤altmak elbette olas›.

Ancak bunlardan yola ç›karak özezer
bir yaklafl›mla, özgürlük, sanat için
vazgeçilmez bir önkoflul de¤ildir,
demek de istemiyorum.
Özgürlü¤ünün tehdit alt›nda
oldu¤unu düflünen sanatç›, ya siniyor
ya da bu tehdide karfl› sanatsal
üretimiyle direniyor (Sinmifl insan›n
sanatç›l›¤› ise tart›flmal› bir konudur.
Do¤as› gere¤i, yoldan ç›km›fl olmas›
gereken sanatç›, de¤il mi ki yola
getirilmifltir, o art›k sanatç›dan çok,
iflinin ehli bir zanaatç›d›r. Saray
sanatç›lar›n› baflka bir ba¤lamda
de¤erlendirmek durumunday›z.
Çünkü bu konuyu, ‘sanat, sanat için
midir, toplum için midir’
tart›flmas›ndan ayr› ele alabilmek
olas› de¤ildir. Bu durumda sözgelimi
Michelangelo’yu, Bâkî’yi, Mozart’› ve
bu soydan sanatç›lar› bir yerlere
koymak mümkün olmaz. Ayr›ca eski
zamanlarda, özellikle kimi sanat
dallar›nda, bir hükümdar›n,
derebeyinin, sanat düflkünü vars›l
bir ailenin ya da dinsel bir egemenin
korumas› olmadan üretimde
bulunman›n güçlü¤ünü de göz
önünde bulundurmak durumunday›z)
Evet, özgürlüklerin s›n›rland›¤›,
bask›n›n her boyutuyla artt›¤›
dönemlerde belki nicel anlamda
üretim düflüyor ama nitel yönden
kesinlikle soylu bir yükselifle tan›k
oluyoruz. Bask›lar›n artmas›,
yarat›c›l›¤› köreltmek bir yana,
anlat›mda yeni olanaklar› koflulluyor.
Sanatç›, daha metaforik, daha
alegorik bir dil gelifltiriyor (Daha
sonralar›, bask›lardan ba¤›ms›z
olarak da kullan›lan bu anlat›m
tarz›n›n kökeninde,  olas› bask›lar›
gö¤üsleme amac›n›n yatt›¤›n›
düflünüyorum) Hemen her sanat
disiplininde kullan›lan bu anlat›m
tarz›n› Picasso, “Guernica” adl›
alegorik tablosuyla taçland›rm›flt›r.
Edebiyat alan›nda fabllar›, George
Orwell, ‹talo Calvino ve Aziz Nesin’in
çal›flmalar›n› bu kapsamda
düflünebiliriz. Samed Behrengi’in
“Küçük Kara Bal›k”› da Zülfü
Livaneli’nin “Son Ada” roman› da
bafll› bafl›na alegorik çal›flmalard›r.
Bask› ne denli yo¤un olursa olsun,
“düflünme”yi nas›l engelleyemiyorsa,
“yarat›c›l›k”› da engelleyemiyor.
Hatta belki daha da güdülüyor.
Sorun daha çok, üretimin paylafl›m›
aflamas›nda ortaya ç›k›yor. Bedeller
bu süreçte ödeniyor. Bu süreç,
sanatç›y› özdenetime zorluyor.
Yalpalamas›na, üretimini nicel ve

nitel yönden ertelemesine neden
olabiliyor. Özcesi, bafl›n› belaya
sokmaman›n yollar›n› arat›yor ona.
Örne¤in, büyük ‹spanyol ressam›
Goya, savafl›n vahfletini anlatt›¤›
“Savafl›n Felaketleri” adl› gravür
dizisini, üretti¤i y›llarda
paylaflamam›fl, bunun için, bask›n›n
görece azald›¤› zaman› beklemek
zorunda kalm›flt›r. Yine biliyoruz ki
Tevfik Fikret de II. Abdülhamit
döneminde yazd›¤› “Tarih-î Kadim”
ve “Sis” fliirlerini ancak II. Meflrutiyet
döneminde yay›mlayabilmifltir.
fiairin “Süremez Daima Hükmü
Ac›n›n” dedi¤i gibi, amac› bu olsa
bile “haramilerin saltanat›” daim
olmuyor. Olam›yor.
Sonsuza dek sürecekmifl gibi
görünen karanl›k, bir bak›yorsunuz
parçalan›veriyor en koyu yerinden;
kimi zaman bir fliirle, kimi zaman bir
türküyle, kimi zaman bir f›rça
darbesiyle…
Sanatç› de¤il mi ki ac›lar›n›
dam›tabiliyor, gerisi lâf-› güzaf…
fiiirle bafllam›flt›k sözümüze. De¤erli
dostum Fikri Gümüfl’ün bir fliiriyle
bitirelim:
Kimi, küre gibidir, döner de döner
Kimi, koni gibidir,  döndürülürse
döner
Kimi kale gibidir, ancak Dünya’yla
döner

Rönesans mı istersiniz, Guguklu Saat mi?

Musa Artar



Dünyaya söyleyecek sözü olan›n
“sanat” hamuruyla yo¤rulmuflu,
özgürlü¤ün, insanl›¤a eriflebilmede
ne kadar yaflamsal oldu¤unu
elbette iyi bilir.
Bunda flafl›las› bir fley yok;
sanatç›lar›n belki de bu nedenle
daha çok “maviyi”  sevmesini
anlayabilmeliyiz. Canl›lar›n
tümünü; ama ille de çocuklar›…
Gökyüzündeki ölüm makinelerini
de¤il; kufllar›… Bulvar
kald›r›mlar›nda t›rafllana t›rafllana
“tecavüz ma¤duru” kad›nlara
dönüfltürülen bitkileri de¤il; dere
boylar›nda, daha göz de¤memifl
yamaçlarda sal›nan otlar›…
Sürgünlere, tutsakl›klara,
ayr›l›klara, k›y›mlara, öldürümlere
sanki yazg›l›; özgürlü¤e âfl›k bu
hayat insanlar›n›n  kendilerini bu
u¤urda “gönüllü” saymas›n› böylesi
co¤rafyalarda kan›ksamayan›m›z
kald› m›?
Uzak / yak›n tarihimiz, bir biçimde
“yok edilen” sanatç› ve onlar›n
biricik var olufl nedenlerinden
“özgürlü¤ün”(ün) ellerinden
al›n›fl›n›n hiç de övünülemeyecek
hazin örnekleriyle yaz›l›.

Bir bilinmezin gizinden, ana
karn›ndan geliniyor. Öteki
bilinmezse topra¤›n karaba¤r›! Bir
gün kavuflma kaç›n›lmaz! Pay›na
düflen zaman dilimindeyse insan
beyni ve yüre¤ini kuflatan
karanl›¤›n ›fl›mas›nda yaln›zca
kendini yakmaya yetebiliyor
sanatç›n›n eme¤i.
Kimi zamanlar gözden kaçan; bu
gönüllü sevdakoliklerin, insanl›¤›n
yaralar›n› sa¤altacak “sevginin”
mayas›n›  sanatla, bilimle ve aflkla
beslemesi…
fiu niye anlamazdan geliniyor:
Birey / insan olabilmenin gizi
sanatta… Onun ›fl›¤›yla donanan
sanatç› / insansa, erimek
tükenmek bilmez gizilgüç.
Çünkü sanat bir flark›, bir film, bir
fliir, bir resimde… hayata sevgiyle
dokunabilmeyi ö¤retiyor, sal›k
veriyor bizlere.
Zor anlar için yede¤inde ikinci bir
yürek bulunduran  sanatç›y› / sanat›
anlayabilen, hadi söyleyelim
“okuyabilen” kiflilerden süzüle
süzüle s›zma duyarl›klar kal›yor.
Özgürlü¤ün alfabesini insanl›k,
kalbimize gömülü k›demli

tutsaklar›ndan ve sanatç›
o¤ullar›ndan ö¤reniyor…
Sonras›nda, “sevgi duvar›”n›n
tu¤lalar›n› birem birem  örmek,
insan olabilmeyi baflarmada yolu
k›salt›yor.
Özgürlü¤ü yaln›zca sanat ve sanatç›
için de¤il, boylu boyunca
karfl›m›zda duran her “birey” için;
onu var eden, “insan” olabilmesinin
önkoflulu sayabilir miyiz; sayar›z…
Özgür sanat›n dilini karanl›ktan
beslenen güçler bu nedenlerden
dolay› bile isteye anlamaz görünür.

Duran Aydın

Yaflam, güzellikleriyle ac› ve
kayg›lar›yla insana sunulmufl bir
yolculuktur. Bu yolculukta insan›n
var olan de¤erlerle yetinmemesi,
kendine güvenle sorgulad›¤›, merak
ve gözlemle gelifltirdi¤i, olumsuzlu¤a
yenilmeyen, direngen ve savafl›mc›
biricikli¤i vard›r. Bu biriciklikle,
yar›n›n› arama düflüncesi, kendinden
öteye fark koyma çabas› ve
sorumlulu¤uyla çok fley katmak ister
bulundu¤u ve yürüdü¤ü yaflama. Bu
duygular ve düflünceler içerisinde
insan, kendisinde var olan de¤erler
ve sonradan edindikleriyle
görülmeyeni bilinmeyeni keflfederek,
eme¤ini ortaya ç›karmaya çal›fl›r.
Böylelikle, herkesin duydu¤unu,
gördü¤ünü, hissetti¤ini,
düflündü¤ünü; farkl› duyumsayan,
düflünen, gören, yorumlayan, var
olanla yetinmeyip s›radanl›¤›n
içinden ç›kartan, sanatsal duyarl›kta
kiflilikler taraf›ndan mimari, resim,
heykel, edebiyat, müzik, tiyatro ve
sinema gibi çeflitli sanat dallar›
do¤mufltur. Sanatsal yarat›m
süreçleri, estetik, incelik ve
güzelliklerin ileriye do¤ru tafl›nmas›
ve geliflmesi ancak demokratik ve
özgür bir ortamda mümkündür.
Kurallar ve yasaklar› tan›maz. Ancak,

özgür ve demokratik toplumsal
iradenin yans›mad›¤› yönetimlerde
sanat üzerinde gizli, aç›k, fiili, hukuk
d›fl›, yasaya veya keyfiyete de
dayand›r›lan bask› hep var olmufltur.
‹lkça¤larda dahi halk›n
bilinçlenmesini engellemek amac›yla
düflünürlere bask›lar uygulanm›fl,
kitaplar› yasaklanm›flt›r; var olan
kitaplar toplat›larak meydanlarda
yakt›r›lm›fl, kültür ve sanat›n
geliflmesine öncülük eden
düflünürlere tehdit, afla¤›lama, hapis,
iflkence ve cezalar uygulanm›flt›r.
Yüzy›llard›r, dil, din, ›rk, ulus ayr›m›
yapmadan, insan› insan k›lan ilkeleri,
yaflam›n gerçekleriyle yo¤urarak
sanatlar›n› ortaya koymak isteyen,
bildiklere bilinmedik yollar öneren,
ç›kar›mlar kurgulayan sanatç›lar,
dini, ahlaki, ideolojik ve benzeri
kal›plara baflkald›rm›fllar , böyle
süreçlerde duygu ve düflüncelerine
yap›lan bask›lara, dayatmalara boyun
e¤memifl, böylesi tutum ve
davran›fllara, görmezden
gelinmelerine, yok say›lmalar›na
karfl› kendini özgürce ortaya koymak
için direnmifltir. Ki, bu türesizlik ve
tüzesizlikler tarih defterinde büyük
harflerle yaz›l›d›r. Günümüzde de
insan› insan olarak de¤il, tüketici
olarak gören ideolojiler, kat› ahlaki
yarg›lar ya da ön yarg›lar, sanat›n
önüne engeller ç›kararak
düflüncelerin k›s›tlanmas›na, yarat›m
gücüne set çekilmesine neden
olmaktad›r. Ne yaz›k ki sanat
dünyas›ndaki iliflkileri sanat d›fl›
de¤erler belirlemektedir. Yandafll›k,
politika, örgütsel ortakl›k, reklam
iliflkileri, ayn› dergah, parti, görüfl
ortakl›¤› gibi yapay ve ç›kar iliflkilerle
de yoz, s›¤, ›smarlama sanat
ortamlar› yarat›lmaktad›r.
Sermayenin egemenli¤iyle de
kendilerine hizmet edene destek
olmakta di¤erlerine” tu kaka”
gözüyle bak›lmas› için çabalar
gösterilmektedir. Böyle güdümlü ,

günü kurtar›c› bir durumda,
içtenliksiz duygularla, alaverelerle,
u¤raflt›r›larla yarat›lan sanatta
nitelikten, özgünlükten ve
özgürlükten söz edilebilir mi? Son
dönemlerde muhafazakar
düflüncedekilerin “toplumun
hassasiyetleri”ni göz önüne
ald›klar›n› vurgulayan söylemleriyle,
sansür uygulamalar› art›fl
göstermektedir. Toplumu, insan
iliflkilerini, de¤erlerini, yaflama
ba¤l›l›¤›n› anlatan, bunu kendine dert
edinen sanatç›lar›n da önünün
kesilmek istendi¤ini, en önemlisi de
sanatç›n›n kendisine oto-sansür
uygulamas›n› sa¤layacak psikolojik
bask›lar›n artt›¤›n› görüyoruz. Yunus
Emre'den Edip Cansever’e, Kaygusuz
Abdal’dan Metin Elo¤lu’na kadar
dizelere, sanatsal imgelere sansür
uygulanmakta ya da yap›tlar›ndaki
sözcükler de¤ifltirilmektedir.
Yasaklanan heykeller, kesilen flark›
sözleri, gösterimden kald›r›lan
filmler ve tiyatrolar, tan›t›m› yap›lan
sanat eserlerindeki ç›plak kad›n
bedenlerinin flulaflt›r›lmas›na tan›k
olmaktay›z. Yunus Emre’nin çok
bilinen ilahi türündeki fliirinden bir
dörtlü¤ün ç›kar›lmas›, Kaygusuz
Abdal’›n “Nefes” fliirindeki Alevilik
kültürüne ait kavramlar›n yer ald›¤›
dizelerin sansürlenmesi, Edip
Cansever’in fliirindeki “Bir bira içmek
istiyordu kaç gündür/Masaya biran›n
dökülüflünü koydu” dizeleri
sansürlenerek yerine “…” konulmas›
” onlar› yarg›lamak anlam›na gelir.
Birilerinin kafas›n› kar›flt›rmamak,
birilerine flirin görünmek çabas›yla
yap›lan bu dayatmalar sanat ad›na
kabul edilemez bir durumdur. Ayn›
zamanda , toplumun sanat anlay›fl›na
at›lan bir tokatt›r. Kald› ki, birilerinin
bize, ne okumam›z gerekti¤ini, ne
izlememiz gerekti¤ini söyledikleri
bir ça¤da yaflam›yoruz. ‹steyen
Naz›m Hikmet okur, isteyen Necip
Faz›l ya da isteyen klasik müzik

dinler isteyen arabesk. Toplumsal
kayg› ve ahlak anlay›fl›n› ileri sürerek
bu tür uygulamalar› ço¤altmak
ça¤dafl dünyan›n bir ad›m gerisinden
gitmektir ya da geliflmemiflli¤in
k›skac›nda yürümektir. ‹nsan olma
anlay›fl›n›n en yüce noktas›na
ulaflm›fl, dili, düflünceleri, iflledi¤i
konularla Halk ve Tekke fliirini de¤il
Divan fliirini de etkileyerek, ça¤lar
boyunca yaflarl›¤›n› sürdüren Bilge
Ozan Yunus Emre bugün fliirinin
bafl›na gelenleri ö¤renseydi kim bilir
neler söylerdi? Sanat›n gerçek
sahipleri, okuyan, dinleyen, izleyen
insand›r yani yaflayand›r. Her ne
kaynakl› olursa olsun sansür, özgür
düflüncenin tehdididir. Sanata
konulan sansürse yaflam›m›za da
konulmufl demektir. Geçmiflte de
böyleydi ama bundan sonra böyle
olmamal›. Peki, ne yapmal›y›z?
Sanata ve sanatç›ya de¤il, her türlü
sosyal yenili¤e aç›k ve demokrasiye
sayg›l›ysak, hangi dünya görüflünde
olursak olal›m gelece¤e gözlerimizi
dikerek ortak bir duyarl›l›k
sergilemeli, aman bana de¤mesinci
tutumdan vazgeçmeli, etliye sütlüye
kar›flmal›, bu ç›lg›nl›¤a, bu kuflat›c›
ve s›radanlaflt›r›c› engellemelere,
ezmeye ve ezilmeye karfl›, kargaflaya
düflmeden, özveriyle, elbirli¤iyle
karfl› koymal›y›z. Unutulmamal›d›r
ki, sanatç›n›n kendini ifade
edemedi¤i bir ortamda s›radan
yurttafl›n özgürce kendini ifade
etmesi beklenemez ve insan tek
bafl›na hiçbir fleyi de¤ifltiremez.
Yaflam güzellikleriyle birlikte nice
karamsarl›¤›, kayg›y›, umutsuzlu¤u
içinde tafl›sa da, sanat›n ve sanatç›n›n
üzerine var gücüyle aban›lan
ülkemizde, ç›kar iliflkilerinin
kirletmedi¤i bir sevgi, evrensel bir
aflk , insana yak›flan direnç ve
umutla, iyi ve güzeli düflleyerek,
düflünerek “sonsuza kadar yaflas›n
sanat, yaflas›n özgürlük”

Sansürün Gölgesinde Sanat

Demet Duyuler Doğan

Özgürlüğün
Dili Sanat
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Sanat ve sanatç›lar üzerinde bask›,
yasak haberinin gelmedi¤i gün
geçmiyor neredeyse... Bugünlerde,
internete sansür endifleleri yaratan
yeni düzenleme komisyondan geçti.
Ülkemizin tarihi, sanat ve sanatç›
üzerindeki bask›, yasak ve
sansürlerle dolu.

Sanat, yok edilmeye çal›fl›l›yor, 21.
Yüzy›lda kitaplar sak›ncal›
bulunabiliyor, heykeller “ucube”
diye parçalanabiliyor. AKM
çürümeye terk edilmifl, fiehir
Tiyatrolar› devre d›fl›, Devlet
Tiyatrolar› tasfiye yolunda. Bu
bak›mdan kültür sanat festivalleri
farkl› bir anlam kazan›yor.
Osmanl› dönemindeki  sanat
üzerindeki etkili yasaklar, flair ve
yazarlar›n yazd›klar› hiciv, tafllama
türü yap›tlar›n yasaklan›p flairlerin,
yazarlar›n cezaland›r›lmas› bilinen
olgular.
Geçti¤imiz günlerde, Notos
Dergisinin düzenledi¤i, 249 yazar›n
yan›t verdi¤i, “Türk edebiyat›n›n
klasikleri nelerdir?” konulu
soruflturman›n sonucuna göre,
Çukuroval› Yaflar Kemal’in ‹nce
Memed’i ilk s›ray› ald›. Yaflar

Kemal’in yap›t verdi¤i 50 y›l içinde
kaç yönetici geçti? Adlar›n›
an›msam›yoruz ama ‹nce Memed’i
hala halk›n en çok okudu¤u yap›t
olarak seçiyoruz. Bunu her sanatç›
için dillendirebiliriz.
Sanat, kültürü oluflturan ana
ö¤elerden biridir.Sanat, özgür bir
ortam ister. Sanat, Özgürlü¤ün
bulundu¤u, sanatç›n›n özgürce
düflünüp eserini yaratt›¤›
toplumlarda geliflebilir. Sanata ve
sanatç›ya de¤er verilmeyen bir
ortamda sanat›n geliflmesini
beklemek boflunad›r.
Ülkemizde son y›llarda t›rmanan
önyarg›lar›n k›r›lmas›,
önyarg›lardan do¤an fliddetin
ortadan kalkmas› sanat›n özgür bir
ortamda icra edilmesiyle
sa¤lanacakt›r.

‹nsano¤lu kufllar kadar özgür,
rüzgârlar kadar bafl›bofl yaflar
dense inan›l›r m›? Kar›ncalar,
kelebekler kadar yönü belirsiz ama
seçimi kendine aittir dense!
Horozlar›n ötme, tavuklar›n
g›daklama özgürlü¤ü, köpeklerin
havlama, kurtlar›n uluma,
tavflanlar›n susma, kedilerin
miyavlama özgürlü¤ü de
benzetmenin, bezemenin çabas›
olurdu… Çünkü alg›lay›fl, bilinç veya
sorgulay›fl en baflta özgürlük
kavram›n› siygaya çeker:  Yani
anlam s›nav›na! Yani duruflu da
davran›fl› da yarar-zarar tart›s›na
kor. Zaman ve zemin s›n›rl›l›¤›na
ra¤men kavram›n içini defler. Nedir
flu “özgürlük” denen sözcü¤ün
somut karfl›l›¤›? K›raati nedir?
Peki, ya “sanat” denen düfl-kurgu
eyleminin meyvesi?
 ‹nsan evlad› düflünen varl›kt›r.
Soran, yan›t arayan etkin-yetkin
canl› türü… Özne, birey, flah›s, nas›l
adland›r›l›rsa art›k! Tüm ömrü,
arama-bulma, edinme-yitirme
cenderesine aittir. Özgürlük
hakk›n›, insan olma
yükümlülü¤ünü gözeterek
kullanmaya kalkt›¤› anda
özgürlükten ödün verece¤i,
özgürlük kavram›n›n da ‘ne’li¤ini
dert edinece¤i bellidir. Daha da
ilginci “özgürlük ad›na” kendi
özgürlük anlay›fl› üzerinden
yorumda bulunacak, baflkalar›n›n
özgürlü¤üne dair düflünce
üretecek, sorularla yan›t,
çeliflkilere anlam, etkinli¤ine

bahane üretecek, ç›k›fl için hep bir
“kulp” arayacakt›r. As›l sorun
“özgürlük” oldu¤una göre,
özgürlük hakk›n› teslim etmeye ya
da o haktan düflünceler üretmeye
dönük giriflimler elbette
engellenemez. Özgürlü¤ün kime
ait oldu¤unu, ne derecede hak ve
hukuk tafl›d›¤›n› kurcalamak, onca
bedelden sonra yads›namaz.
Unutulur de¤il; tarihin kanl›
sayfalar›na sinmifl hak-hukuk,
eflitlik-özgürlük savafllar›.
Devrimler, karfl› devrimler,
baflar›lm›fl isyanlar, bast›r›lm›fl
isyanlar. Her ça¤›n insanl›¤a
sundu¤u savafls›z, sömürüsüz
dünya hayali için bireyin ve
toplumunun bilinçlenmesi,
özgürlük anlay›fl›n› gündemde
tutmas› elzem görülmüfl. Zira
özgürüm diyen her kifli neden,
nas›l, nereye dek özgür say›ld›¤›n›
öncelikle kendisine soracak,
de¤erini aç›klayacakt›r. Özgürlük,
düflüncenin girift ilmeklerinden
örülecek anlam atlas›n› sanata
dönüfltüren kesintisiz çabad›r.
Ürünle var›lan sonuçtur. Yoksa dert
küpü insan, elbette bedenen ve
ruhen özgür de¤ildir. Yani “ben”
sarmal›ndaki birey özgür olamaz
ancak özgürlü¤ünü arar. Ömrünce
arar. Haliyle aray›fl eylemi ve
zaman› belirli amac›, hedefi
oda¤›nda tuttu¤u için tutku veya
ba¤›ml›l›k gerektirir. Öyleyse
düflünen/eyleyen insan özgür
olamaz deyip iflin içinden ç›k›lamaz
yine de; çünkü bu tür önerme veya
varsay›mlar da özgürlükle ortaya
ç›kar›l›r. Yani dilin özgürlü¤ü,
sözcüklerin özgürlü¤ü devreye
girer. Evet, tez-antitez-sentez
dedikleri döngü kavramlar›
kemiren gerçeklik olgusudur. O
nedenledir ki düflünce özgürlü¤ü,
ifade özgürlü¤ü, hareket özgürlü¤ü
hukukla korumaya al›nm›fl

evrensel haklard›r.
Düflüncenin gücü ve etki
çemberiyle kurulan ba¤, estetik
sanat ürününü tafl›r insano¤lunun
yaflam›na. ‹nsan›n varl›¤› sanat›n
varl›¤›yla koflut kat eder yaflam
yolunu. Zamana iz etti¤ini, geçmifl
oldu¤unu belli eder. Salt söz
de¤ildir çünkü sanat ve özgürlük
alanlar›… Bireyin aynas›, toplumun
aynas› içinden yans›yan
yaflanm›fll›k halleridir. Yaz›ya
düflmüfl söz, harfler-heceler-
kelimeler sayesinde, yans›/yank›
yaz› olup kâ¤›da geçmifltir sanatla…
 Sese, görüntüye geçmifl,
nesneleflmifltir. Her damla
mürekkep, tafl›d›¤› ça¤r›fl›m, imge,
 yayd›¤› duyufl-düflünüfl, tetikleyici
ve somut göstergedir. Görünendir
art›k.  Her im-iz somut bir fley’in
karfl›l›¤› olmasa bile bir kurgu, bir
anlam çeflnisi tafl›r, sanat›,
özgürlü¤ü okuyacak, seyredecek,
iflitecek kifliler için. Yaratma,
üretme ve var olma özgürlü¤ünü
savunan bireyler için elbette.
Sanat›n özgürlü¤ü ile özgürlü¤ün
sanat› modern insan›n baflat
sorunu, ilgi, kayg› ve bilgi
laboratuvar›na dönüflecektir o
minvalde. Çünkü “Teknoloji,
jestlerle birlikte insanlar›n da
dakikleflmesine, kesinleflmesine
ve hunharlaflmas›na yol aç›yor,
insan hareketlerini her türlü
duraksamadan, düflüncelilikten ve
edepten ar›nd›r›yor. Onlar›
nesnelerin ve denebilirse tarih d›fl›
taleplerine ba¤›ml› k›l›yor.”
(Theodor W. Adorno, Minima
Moralia, s. 43. Çeviren: Orhan
Koçak, Ahmet Do¤ukan, Metis
Yay›nlar›, 7. Bas›m, A¤ustos 2012.)
Adorno, dikkat edilesi vahameti
an›msat›yor; insan› insanilikten,
insanc›ll›ktan yani raydan ç›karan
kaos koflullard›r... Kaosu görmek
içinse; “Gözünüzdeki k›ym›k en iyi
büyüteçtir” (age, s. 54) diyerek
uyar›yor. Koflullar›n kurban› olmufl
bireyden özgürlü¤ünün de¤erini,

önemini anlamas› beklenemez
herhalde. Ancak yine sanatla
dürterek, sarsarak, silkeleyerek
uyand›r›labilir, tüketim
turnikesindeki zavall›. Öylelikle
belki teknolojinin ve tüketimin, haz-
h›z-h›rs diye adland›r›labilecek
fleytan üçgeninde yitip yok
olmamas› sa¤lanabilir. Çünkü
bireyin özünü korumas›,
özgürlü¤ün tan›m›n› sanatla,
sanat›n tan›m›n› da özgürlükle
içsellefltirmesine ba¤l›d›r.
Modernli¤in s›k›nt›s›n›, bilincini ve
sinirlerini tan›y›p düzende
tutmakla, yani akl›n ve ruhun
sa¤l›¤›n› gözetmekle ancak kendini
denetleyebilecektir. Öngörü de¤il,
fal veya bahis hiç de¤il; ça¤›n
çeliflkisi bugün oldu¤undan çok
yar›n da bireyin ve toplumun bafl›n›
a¤r›tacakt›r. Nefeslenmek, bilincini
ve birikimini anlaml› k›lmak içinse
ya sanat›n özgürlük sundu¤u
gösteri alanlar›na yönelecektir ya
da özgürlü¤ün yarat›m/üretim
uzay›na… Ya, düfl ürünü, birikim ve
sezgi ürünü sanat yap›t›yla
yaln›zl›¤›n› zarars›z k›lacak ya da
bizzat yarat›m/üretim uzay›nda
kendini bulacakt›r. Kiflili¤ini,
kimli¤ini koruyabilecektir. Gelecek,
sanat›n özgürlü¤ü u¤runa ter
dökülürken özgürlü¤ün sanat›n›
yaratacakt›r. Özgürlük her daim
gelecektedir çünkü… Üretilecek
olanda, paylafl›lacak, inceltilip
ço¤alt›lacak olandad›r. Tersini
düflünme özgürlü¤ü sadece ve
sadece özgürlü¤ü k›s›tlama,
köreltme özgürlü¤üdür ki ona
baflka adlar yak›flacakt›r. Sanat›n
tafl›d›¤› özgünlük ve özgürlük
gelecek içindir, insanl›k içindir ve
iyimserlikle yüklüdür. ‹yimserlik,
“Büyük ‹nsanl›k” için özgürlük
kayna¤›d›r ki sanat o u¤urda, o
yolda ilerler ve yenilenir. Sanat›n
özgürlü¤ü öncelikle insan›n
özgürlü¤ündedir ve öyle sürüp
gidecektir.
Mudanya, Ocak 2014
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Aran›lan özgürlük, baflkalar›na bask› yapma
hakk› de¤il istedi¤imiz gibi yaflamak, istedi¤imiz
gibi düflünme hakk›d›r. Yeter ki eylemlerimiz
baflkalar›n›n da ayn› fleyi yapmas›n›
engellemesin. Sanat›n yaflay›p geliflmesi için
birçok fleye ba¤l›d›r. Bunlar›n aras›nda
özgürlü¤ün pay› çok büyük. Sanat, her zaman
insano¤lu için olmazsa olmaz gereksinim
olmufltur. Umuda, motivasyona, empatiye,
sempatiye en ihtiyac›m›z oldu¤u zamanlarda
sanata gereksiniriz. Özgürlü¤ü k›s›tlanan toplum
sanat› da k›s›tlan›r.
Popüler kültürün, teknolojinin h›z›na yetiflilemez
ak›flkanl›¤›yla elele vererek metalaflt›rd›¤›
sanatsal yap›lanmalar insano¤lunun
gereksindi¤i sanatsal ifllevi yerine getiremez.
Bu yap›lanmalar, dünya çap›nda kültür
endüstrisine bir ucundan eklemlenmifl her
ülkede oldu¤u gibi ülkemizde de oluflmakta ve
ço¤almaktad›r. Sanat özgür ve yarat›c› beyin
ister. Sanat›n özgürlü¤ü k›s›tlanamaz. Sanat
yetenek ister, bilgi birikim, duygusal yo¤unluk
ister desek de sanat›n bir de psikolojik yan› var.
Sanat, olay ve olgular karfl›s›nda susmay›p
söyleyecek sözü olanlar›n iflidir. Ç›¤l›¤›n› sözle,
yaz›yla, çizgiyle, notayla, replikle, dansla vb.
yollarla d›fla vuramadan yaflayamayan, var
olamayanlar›n iflidir. Sanat, olumlu ya da
olumsuz olsun, tüm yaflananlara ayna tutar.
Sanat bunlar› toplumlar› gelifltirip dönüfltürmek,
daha güzel ve yaflan›las› bir dünya yarat›lmas›na
katk›da bulunmak ad›na yapar.
Özgürleflmenin ve özgünleflmenin yolu çok zorlu
vadilerden geçer. Sanatç›, belki de toplumun
en yaln›z, en ‘kendi’ olan adam›d›r. .

Gerçek sanat eseri kesinlikle yaln›zl›ktan ve
özgürlükten do¤ar. Sanatç›lar sanatlar›yla
özgürlü¤ü ve özgünlü¤ü yakalar. Düflüncenin
önündeki her türlü engel kalkmadan özgürlük
ve sanat yarat›lamaz. Düflünmek bir sanatt›r.
Özgür düflünce özgür ve özgün sanat› yaratarak
yüceltir. Toplumu olgunlaflt›rarak bilgiden
bilince ulaflt›r›r. Sanat,  toplumsal dostluk,
kardefllik ve bar›fl›n mayas›d›r. Sanat e¤itimi
alan ve sanatla bütünleflen toplumlarda kin,
nefret, fliddet, azg›nl›k, savafl gibi duygular yok
olur.
‹nsan düflüncesi özgür oldukça, sanat ak›mlar›
de¤iflik yollardan ve de¤iflik felsefelerden
yararlanarak geliflir. Sanat, özgürlü¤ü ve
özgürlük sanat› destekler, böylece
insan/insanlar daha da özgürleflir. Düflünce
özgür oldukça, sorumlulu¤una ve yaratma
gücüne kavuflur. Ak›l özgür ortamda kendi
benli¤ine kavuflarak, yeni ufuklara yelken açar.
Yeni eserler yaratmak üzere insan›n, eline,
diline, gönlüne, gözüne ve yüre¤ine h›z
kazand›r›r.
‹nsan özgürlü¤ünün s›n›r›n› kendisi belirleyen
bir varl›kt›r. S›n›rs›z özgürlük yoktur. Özgürlük
kiflili¤in otoriteye üstün gelmesidir. Yaratman›n
ilk ve en önemli koflulu “düflünce özgürlü¤ü
”dür.
Sanat yap›tlar›n›n ve sanatç›n›n kitlelerin
üzerinde büyük bir etkisi vard›r. Özgür sanat
otoriteye karfl›d›r. Bu karfl›tl›k, sanatç›ya içinde
yaflad›¤› sisteme, yönetime, dünyaya elefltirel
gözle bakan, hayat›n de¤iflebilirli¤ini ortaya
koyan yap›tlar üretme olana¤› verir. Sanatç›
eserini kimse için yapmaz çünkü eseri kendini
anlat›r; sadece yapmak istedi¤i için yapar. Kimin
ne dedi¤i onun için önemli de¤ildir.
Sanatç› dedi¤imiz kifli yaflad›¤› toplumun bir
parças›d›r. Sanatç›, görür, duyar, dokunur,
hisseder ve eserini bunlar›n toplam›ndan
oluflturur, Gördü¤ü, duydu¤u, dokundu¤u ve
hissetti¤i her fley, yaflad›¤› co¤rafya ve içinde

bulundu¤u toplulukla iliflkilidir. Alg›s›, birikimi,
d›fla vurmak istedi¤i düflünce ve duygular›n›
flekillendiren, do¤a koflullar›yla di¤er canl›lar
ve di¤er insanlard›r. Özgürlük, en soyut
anlam›yla, isteklerin gerçekleflmesini önleyen
d›fl engellerin yoklu¤u demektir. Özgürce yafla
ve özgür b›rak esaslar› erken çocuklukta
ö¤retilmelidir. Kifliler sadece baflkalar›n›n
mutsuzlu¤u pahas›na elde edilebilecek fleylere
sahip olmay› istemekten vazgeçti¤inde, genel
özgürlük önündeki engeller de yok olacakt›r.
Sanat ve özgürlü¤ün hiç kopmayaca¤› günler
görmek umuduyla…

Bundan hareketle, sanatç›n›n yap›t›nda
kullanaca¤› malzeme,  insanlar›n do¤a ve
toplum iliflkileriyle örüntülenir. Bu
malzemelerin seçilip de¤erlendirilmesinde,
estetiksel bir yap›ya dönüfltürülmesinde ise
sanatç› duyarl›¤› ve yetisi gerekir. Bu da,
sanatç›n›n ancak özgür olmas›yla sa¤lanabilir.
Bana göre sanatç›, dünyaya elefltirel yaklaflan,
özgürlük duygusunu yap›tlar›na aktaran,
toplumun özgürleflmesini sa¤layan insand›r.
Onu di¤erlerinden ay›ran, ona sanatç› kimli¤i

kazand›ran  da bu özelli¤idir. Sanatç›, bask› ve
tehdit ortamlar›n› kabul edemez. Her türlü
otoriteye karfl› ç›kar. ‹nsanl›k tarihinin
bafllang›c›ndan bu yana sanatç›lar, toplumun
öncü kar›ncalar›d›rlar. Onlar, yarat›lar›yla
toplumun de¤iflim ve dönüflümüne katk›
sa¤larlar. Sanatla buluflan kitleler özgürlü¤ü
önemseyen,  olaylara nesnel ve elefltirel bakan
bir yap›ya evrilip dönüflürler.
Kapal› toplumlar, sanat damar›n›n dumura
u¤rad›¤› toplumlard›r. Sanat yoksunlu¤u,
toplumdaki fliddet ve terör e¤ilimini besler.
Ülkemizdeki kad›n cinayetlerinin, çocuk
istismar›n›n, trafik terörünün, elefltiriye
katlanamayan, öfkeli bir toplum olman›n ana
nedenlerinden biri ekonomi ise; bir di¤eri
sanat›n yaflamdan d›fllanm›fl olmas›d›r.
Kentlerimizde kütüphane, kültür-sanat
evlerinden çok kahvehane vard›r. Ço¤u
kentimize tiyatro, sinema, opera-bale ve senfoni
orkestras›n›n sihirli eli dokunmam›flt›r.  Bunlar
sa¤lansa toplumun alg›s› nas›l de¤iflir,
farkl›lafl›rd›!.. Ça¤dafl Türkiye’nin kurucusu M.
Kemal Atatürk devrimleriyle buluflup
tan›flt›¤›m›z güzel sanatlardan yurdumuzun her
köflesinde halk›m›z yararlanabilseydi keflke!..
Muhsin Ertu¤rul bir yaz›s›nda, “Bir toplumun
kültür ölçüsü tiyatrolard›r. ‹nsanl›¤› onunla
ölçülür. Adama insanl›k duygusu orada afl›lan›r.
Oturmay›, kalkmay›, dinlemeyi, anlamay›,
inceli¤i, birbirimizi sevmeyi orada ö¤reniriz,”

diyerek kanayan bir yaram›za parmak basm›fl,
 yan› s›ra, “2. Dünya Savafl› sonras›nda Almanlar
yak›l›p y›k›lan flehirlerinde hastaneden,
üniversiteden, tap›naktan, okuldan, evden önce
on befl y›lda tam yüz yeni tiyatro yapt›lar,”
örneklemesiyle, bizlere  yol göstermifltir.
Tiyatro gibi, toplumu derinden etkileyip olumlu
yönde de¤ifltiren, dönüfltüren, özgürlefltiren
edebiyat, resim, müzik, yontu, mimari, sinema
gibi di¤er sanat dallar›n› da ekledi¤imizde
ülkemizdeki özgürlük havas›n› düflünelim! ..
Demokrasi tüm kurum ve kurallar›yla
iflletilmiyor, iflletilemiyorsa orada sanatç›n›n,
sanat›n özgürlü¤ünden  söz edebilir mi?
Kitaplar›n suçlan›p yarg›land›¤›, ‘sanat›n içine
tükürüldü¤ü’,  yontular›n ‘ucube’ say›ld›¤›, Ömer
Hayyam’›n fliirini okuyan bir sanatç›n›n ‘hedef
tahtas›na’ oturtulup linç edildi¤i bir ülkede
‘özgürlük’ kavram› ne anlama gelir?
Bir ülkede sanatç›, ‘‹çindeki savc›’ nedeniyle
söyleyeceklerini, yarat›s›n› ifade etmekten
korkuyor, kendi sansürüyle bo¤ufluyorsa; o
sanatç› toplumu özgürlefltirme görevini yerine
getirip ‘yeni insan’› var edebilir mi? Öte yandan
insanl›k tarihi, Hitler, Mussolini örne¤i bask›c›
yöneticileri diktatör olarak; Pir Sultan, Naz›m
Hikmet gibi flairleri ise özgürlük simgesi olarak
anmaktad›r. Bunu da sa¤layan en baflta
sanatç›lard›r. Tüm bask›lara inat, onlar
toplumun simurglar›d›r, öyle olacaklard›r…
Tiyatronun De¤eri, Cumhuriyet, 1961.
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Sanat, “baflkalar›yla paylafl›labilecek estetik nesnelerin
ya da deneyimlerin yarat›lmas›nda yetene¤in ve düfl
gücünün kullan›lmas›” tan›m›n›n yan› s›ra “duygunun,
tasar›n›n ve güzelli¤in ortaya konmas›nda kullan›lan
yöntemin tümü” olarak da tan›mlanabilir.
Sanat, bir geliflme karfl›s›nda susmay›p söyleyecek sözü
olanlar›n iflidir. Ç›¤l›¤›n› sözle yaz›yla çizgiyle notayla
replikle dansla vb. yollarla d›fla vuranlar›n ifli…
‹nsan›n yarat›c› yönünü biçimlendiren sanat, onun

toplumsal varl›¤›n›n bir
parças›n› da oluflturur.
Bu nedenle sanatç›lar her
dönem, toplumda kimsenin
söylemeye cesaret
edemediklerini söylemifl,
toplumu e¤itici rol
üstlenmifllerdir. Buna karfl›n
devletler de her dönem,
sanat› kendi lehlerinde
kullanm›fllar, ço¤u zaman da
s›n›rlam›fllard›r. Oysaki sanat
özgürlü¤ünün kapsam› ve
niteli¤i, devletin resmi

ideolojisi ile de¤il, sanat›n amac›, anlam› ve ifllevi ile
belirlenmelidir.
Devlet ve flehir tiyatrolar› üzerindeki bask›lar bir yana,
bu kurumlar›n kapat›lmaya çal›fl›ld›¤›, baz› televizyon
dizilerine müdahale edildi¤i, kurgusal metinlerin
tart›flma konusu edildi¤i bir dönemden geçen ülkemizde;
an›tlar “ucube” denilerek y›k›lmakta, kitaplar
bas›lmadan toplat›lmakta; muhalif gazeteciler yapt›klar›
haberden dolay› ifllerinden edilmektedir.
Son birkaç y›lda John Steinbeck’in “Fareler ve ‹nsanlar”,
Jose Mauro de Vasconcelos'un “fieker Portakal›”,
Muzaffer ‹zgü’nün “Z›kk›m›n Kökü” adl› kitaplar›
birbirinden ilginç ve gülünç gerekçelerle çeflitli il ve
ilçe milli e¤itim müdürlüklerince yasakland›. Lise 10.
s›n›f Türk Edebiyat› ders kitab›nda yer alan Yunus
Emre’nin “Bana Seni Gerek” adl› fliirinin “… Cennet
cennet dedikleri/ Birkaç köflkle birkaç huri/ ‹steyene
ver sen an›/ Bana seni gerek seni…”   dizelerinden
oluflan 7. dörtlü¤ü atlan›p kaynak gösterme kural›na
uyulmadan 8. dörtlü¤e geçilerek sansürlendi.
Bernard Shaw sanat›n ifllevini flu cümlelerle belirtir:
“Sanat›n özgürlü¤ü, k›s›tlanamaz, sanat var olmasayd›,
gerçe¤in kabal›¤› katlan›lmaz k›lard› dünyay›”.
‹nsanl›¤›n tarihi, yasak koyucular›n de¤il, özgürlük
mücadelesi verenlerin tarihidir. Dünyan›n flairleri,
yazarlar›, sinemac›lar›, tiyatrocular›, ressamlar› ve

ayd›nlar› Sokrates’in sözünü hiç unutmad›: “… Beni
mahkûm eden insanlara ve itham eden davac›lar›ma
öyle fazla bir k›zg›nl›k duymuyorum. Kuflkusuz bana
iyilik yapmak için dava açmad›lar ve beni bu amaçla
mahkûm etmediler, aksine bana zarar vermeyi
düflünüyorlard›; esas bunun k›nanmas› gerekir…”
Yasaks›z bir dünya özlemiyle…
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Sanat özgürlük
taraf›ndan emzirildikçe
büyür.

Schiller

‹nsan ve toplum
bilincine, yaflama
katk›lar›yla dünyan›n
ortak dili, evrensel
sesidir sanat.
Bireysellikten birli¤e,
dayan›flmaya do¤rudur
yolculu¤u. Bu özgün bir
yoldur, tektir.  Yol
k›y›lar›ndaki karanl›¤›
y›rtarak, yald›zl›
›fl›lt›lar›n› saçarak,
uykulardan
uyand›rarak, ço¤alarak,
ço¤altarak gider
sonsuzlu¤a. Yüreklere

tohumlar serpmekle kalmaz, tutuflturur, yeflertir,
yetifltirir, olgunlaflt›r›r k›v›lc›m›yla. Her zihinde yeni
ufuklar açar.
Sen-ben kavgas›n›n, savafl›n, tutsakl›¤›n, haks›zl›¤›n,
ac›lar›n ç›kmaz›nda bafllar sanat. Biz olur sen-ben
kavgas›, bar›fl› ö¤renir savafl çocuklar› özgürlü¤ün
kollar›nda, sevinçlerin koynunda uyur haks›zl›klar, aç-
 aç›k doyar, bar›n›r. Duygular›na engel olan t›kac› söker
atar duyars›zlardan. Perdeyi aralar istemsiz bak›fllardan.

Sisleri da¤›t›r günefl gibi. Yaflan›l›r yer olur dünya. Olur,
olmas›na da baltalanmasa keflke bu yemyeflil
yediverenler. Kelepçesi yetmezmifl gibi bir de demir
parmakl›klar ard›na konan hangi insan›n bilinci kilit
alt›nda kalabilir ki? Okyanus gibidir bilinç. Aksine daha
da coflarak akar tüm ç›plakl›¤›yla gerçekler zamana.
Uyanm›fl bir halk tehlikedir kimileri için. Bu yüzden
de¤il midir sanata sanatç›ya karfl› oynanan türlü
oyunlar? Nice ayd›nl›¤›n nas›l da özenle karart›lmaya
çal›fl›ld›¤›n› görüp yaflamaya daha kaç tan›k gerekir?
Fark›ndal›¤›n›z yüksekse, yazar, çizer, boyar, besteler
topluma aktar›r, paylafl›rs›n›z ki okuyan, gören, ifliten
de fark etsin. Yaflam› yans›tan bunca sanat çeflitlili¤inin
içinde direnen, ba¤nazl›kta ›srar edenler de zaman›
geldi¤inde ac› bir biçimde anlayacakt›r olan biteni.
Özgür toplumlar özgür bireylerden oluflur. Toplumu
sürekli gelifltiren sanat yap›tlar›n›n yarat›m sürecindeki
baflar›, bireyin özgünlü¤üyle orant›l›d›r. Bu konuda
Tostoy; “Sanatta temel olan, yeni ve kiflisel bir fley
söylemektir. Büyük sanatç› bununla belli olur.”  der.
Bu yüzden yaflam›n her yönüne de¤er katan sanat›n ve
sanatç›n›n, özgünlü¤ünden ödün vermemesi gerekti¤ini
vurgulamak gerekir. Yaln›z sanatç›lar›n de¤il böyle
bireylerin say›s› artt›kça, tüm zincirleri k›rarak, kilitleri
açacakt›r toplumsal özgürlük.
“Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz,
hatta Cumhurbaflkan› olabilirsiniz fakat sanatç›
olamazs›n›z.”  diyen Atatürk’ün bu sözü sanatç›n›n üstün
niteliklerine iflaret eder. Öyle derin niteliklerdir ki
bunlar; güçlü sezgileriyle yaflam› sorgulayan, evrensel

bak›flla irdeledi¤i gidiflat› kendine özgü çeflitli yap›tlarla
topluma sunan, yüre¤inin derinliklerinden kopup gelen
biricik eyleme –her türlü dayatmaya karfl›n- sahip
ç›kand›r. Bu yüzden herkes her fley olabilir ancak sanatç›
olamaz. “Sanatç› toplumda uzun çabalardan sonra
aln›nda ›fl›¤› hisseden ilk kiflidir.”  diyor önderimiz. Bu
›fl›¤› insanl›¤›n aln›na bulaflt›rmak yine sanatç›n›n görevi
de¤il midir? Elbette! Ancak flöyle bir ard›m›za bak›nca
gördü¤ümüz kiflilerden yaln›zca birisidir Ahmed Arif.
Neden tek kitap yay›nlad›¤› ço¤u kiflinin hâlâ sorgulad›¤›
bir durumdur. Zeynep Oral bir söyleflisinde bu soruyu
yöneltir Ahmed Arif’e. Ahmed Arif, “ Yeni fliirler yazd›m,
yaz›yorum.  Ancak yay›nlam›yorum. Yaz, sakla, aktar,
gizle. Ço¤u kafamda. Sansaryan Han’›n dokuz numaral›
hücresini donatt›m. Ço¤u kafamda.” diyerek yan›t verir.
Buradan da anlafl›l›yor ki korkular, endifleler, kuflkular
birbirine kar›flmaktad›r: fiiir yazma, yay›nlama, izlenme,
yeniden yeniden ac› çekme korkusu ve daha
bilmedi¤imiz kendimize bile itiraf edemedi¤imiz bin bir
ruh hali…
Aln›nda ›fl›¤› duyumsamakla kalmay›p di¤erlerinin de
zihninde flimflekler çakt›ran sanatç›n›n görevi, hedefi
evrensel tek dilimiz olan sanatla konuflmakt›r.
Susturmak isteyenler tüm zamanlarda vard›, varl›klar›n›
sürdürmeye de devam edeceklerdir. Bu bilinçle
yapaca¤›m›z çal›flmalarla ayd›nlanma yolundaki
nöbetimiz sonsuza dek sürecektir. Çünkü
“Dünya rezalette olabilir ama sanatç›- flair umudun
kendisidir”  der Ahmed Arif.
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Güney Özkılınç

Sokrates’in Sözü

Aydınlanma Yolundaki Nöbetimiz

B. Hülya Ekmekçi

İnsan Sanatla Özgürleşir
Sanat›n sözlük anlam› “Güzellik karfl›s›nda duyulan
heyecan ve hayranl›¤› uyand›rmak için insan›n kulland›¤›
yarat›c›l›k.” diye tan›mlanm›fl. Çirkinli¤in, kötülü¤ün
olmamas› gerekti¤ini vurgulamak için de insan›n
kulland›¤› yarat›c›l›k bana göre…
Özgürlük; “Özgür olma hali, baflkas›n›n kölesi olmadan,
herhangi bir koflula ba¤l› olmama durumu.”
Sanat ve özgürlük iç içe girmifl iki kavramd›r. Sanat› ve
özgürlü¤ü içsellefltirdi¤inde insan, “insan” olma yetisini
kazan›r! Sanat dünden bugüne dinlerin bask›s› alt›nda
yok edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Herkesin sanatç›ya yol
göstermeye kalk›flt›¤›, sanatç›y› kendi görüflüne göre
uygun yollara sürüklemeye çal›flt›¤› bir ortamda sanat›n
canl› kalabilmesi, iz b›rakabilme olana¤› azalmaktad›r.
Sanat›n ve sanatç›n›n özgürlü¤üne karfl› gelme; dar
görüfllü kiflilerin ço¤unlu¤u oluflturma bask›s›ndan
kaynaklanmaktad›r.
Dünya ülkelerinin ve ülkemizin geçmifline  bakt›¤›m›zda
sanat ve sanatç›lar üzerindeki bask› ve y›pratmaya
yönelik davran›fl biçimleri “yasak- sansür” ikilisi
üzerinden yürütülmeye çal›fl›lm›flt›r
Geliflmifl ülkeler sanata, sanatç›s›na, spora, sporcusuna,
kültürüne sahip ç›karken bizim ülkemizde tiyatro
sanatç›lar›m›z›n, salonlar›n duvarlar›na sinen  seslerini,
eme¤ini yok sayarak   y›k›m karalar› al›n›yor, yerine

AVM’ler yap›lmaya çal›fl›l›yor.
Sanat›n ve sanatç›n›n
desteklenmesi gerekirken, ifl
ve afl kazand›klar›, sanatlar›n›
sunduklar›, ö¤rendiklerini
paylaflt›klar› kurumlar birer
birer karanl›¤a gömülmek
isteniyor. Bask›lara boyun
e¤meyen sanatç›lar, Osmanl›
ve  Cumhuriyet döneminden
bugüne  kadar gelen süreçte
cezaland›r›lm›fllard›r.
Sanat›n ve sanatç›n›n gücü

bilinen bir gerçekliktir. Sistem bu gücü kendi ç›kar›na
oluflturma çabas› içinde sanat› ve sanatç›y› yoksayarak,
eflgüdümle dize getirdikleri “sanatç›!”lar›n yolunu
açarak, her türlü olana¤› sa¤lamaktad›rlar. En
basitinden kütüphanelere hangi gazetelerin abone
edildi¤i araflt›r›l›rsa, konu kendili¤inden örneklenmifl
olur.
Sanatç›; insan ve do¤an›n yarar›na olmayana
baflkald›ran, karfl› durufltur!
Bu nedenle sanatç› susmamal›, üretkenli¤ini
sürdürmelidir. Sanatla, halk›n buluflturulmas› için
etkinlikler düzenlenmeli… Anne - babalar, ö¤retmenler

soran ve sorgulayan, akl›n ve bilimin ayd›nl›¤›nda
çocuklar yetifltirerek özgürlük kavram›n› alg›lamalar›n›
sa¤lamal›… Sanat›n insana fayda sa¤layaca¤›n›, befl
duyusunun yan›nda alt›nc› duyu olarak yaflam› boyunca
renklerle iç içe  yaflayabilece¤ini ö¤retmeliler.
Sanat›n ve sanatç›n›n özgürleflmesinin k›s›tland›¤›
süreçlerde, toplumun  bilinçlenmesi sa¤lanmal› ( dergi,
gazete, kitap, tiyatro, sinema, sergiler, müzelerle halk
tan›flt›r›lmal›) sanat› ve sanatç›y› desteklemesi için
çal›fl›lmal›d›r.
Sanata ve sanatç›ya uygun ortam sa¤lan›rsa, sanatç›
ve sanat geliflir. Birikimlerini aktarma olana¤› oluflur.
Geçmiflte yasaklanan ünlü ressamlar›n yapt›¤› tablolar›n
bir biçimde bugüne ulaflmas›, en iyi yap›tlar aras›nda
yer al›yor olufllar›, sanata bask›n›n ve sansürün gücünün
yetmedi¤inin örnekleniflidir!
Sanatç›, sanat ürünü ile tarihe de belge sunmakta,
kültürünün özelli¤ini kuflaklara tafl›maktad›r.
Sanatç›; görür, duyumsar, dokunur eserlerini bunlar›n
toplam›ndan oluflturur. Baflkalar›n›n görmedi¤ini görür,
görülmeyeni gösterir, duyumsat›r!
Yaflas›n sanat!
Yaflas›n sanatç›!

Gülderen Canyurt



Yaflam›n bütün alanlar›nda ve
evrelerinde kendi karar›n› kendi
verebilen insanlar›n özgür insanlar
oldu¤unu düflünürüm hep. Olaylar›,
durumlar› gören, aralar›nda ba¤
kuran, kavrayan, ak›l yürüten,
muhakeme yapabilen, bunun
sonucunda da bir ya da birkaç ad›m
ötesini görebilen ve ad›mlar›n›
buna göre atan insanlar özgür
insanlard›r.
Dünyan›n di¤er ülkelerinde nas›l
oluyor bilmiyorum, ama bizim
ülkede siyaset insanlar›
uyand›rmak için de¤il, uyutmak için

yap›l›r. Uyutmak, kand›rmak,
aldatmak, elinden ekme¤ini almak,
köle gibi çal›flt›rmak, bütün
haklar›n› elinden almak için yap›l›r
siyaset. Muhalefette iken hak,
hukuk, özgürlük vs. vaat edenler,
iktidara geldi¤inde bunlar›n yerine
din, iman, vatan, millet edebiyat›
yap›p, di¤er haklar›n› gasp ederler.
Haklar› al›nanlar da bunu
demokrasinin gere¤i olarak
“görüp”, ülke bütünlü¤ü
bozulmas›n, “d›fl güçler” ülkemizi
bölüp parçalamas›n diye seslerini
ç›karmazlar.
Uyuyan toplumlar,  iktidarlar›n en
kolay yönetebilecekleri
toplumlard›r. Toplumdaki herkes
böyle midir? De¤il elbet. Uyumaya
dünden raz› olan haz›r k›talar
vard›r. Uyuyor numaras› yapanlar
vard›r. Ç›karlar›na geldi¤i için
kendileri uyumay›p di¤erlerini
uyutmaya çal›flanlar vard›r. Var
o¤lu vard›r. Ama az da olsa her
toplumda uyan›k “ayd›n” bir kesim
her zaman vard›r. Az olduklar›na
bakmay›n. Tarihi yazan bunlar
olmufllard›r hep.
Sanat ve Özgürlük denildi¤inde
kendi alan›m olan edebiyattan,
özellikle de fliirden bakmak isterim

konuya. Sanat, insan› uyan›k k›lar,
hele de fliir. Çünkü yap›lan
sanatlarla anlam›n ço¤alt›lmas›,
anlam›n kendini hemen ele
vermeyifli, olas› dünyalara kap›lar›n
aç›lmas›, okuyan› da her zaman
uyan›k tutmufl, kendini
gelifltirmesine, yetifltirmesine
yard›mc› olmufltur. Sanatla
u¤raflanlar›n daha kaliteli bir
yaflama olan talepleri artm›fl,
kendilerini uyutarak haklar›n›
ellerinden almaya çal›flanlara karfl›
sorgulay›c›, hesap sorucu düzeye
yükselmifltir. Bu yüzdendir ki, halk›
uyutarak sömürmek isteyen
iktidarlar flairleri ve yazarlar› her
f›rsatta içeri t›km›fllard›r.
Sanat›n en önemli özelli¤i, görünür
olmayan› görünür k›lmakt›r. Bu,
heykelde de böyledir, resimde de
böyledir, fliirde de. Deyim
yerindeyse sanatç›, kendisine
verilen iki göze bir üçüncü göz
ekleyerek, herkesin göremedi¤ini
görüp eserine yans›tarak okurun
ya da izleyicinin de görmesini
sa¤lamaktad›r. Bu üçüncü gözün
sayesinde büyük resmi gören ve
kafas›n›n bir yerinde haz›r tutan
herkes, kendine sunulanlar›n ne
oldu¤unu, nereye yerlefltirilece¤ini

iyi bilir ve ona göre bir tav›r al›r,
durufl sergiler.
Görmek, durufl sergilemek, özgür
olman›n olmazsa olmaz
koflullar›ndand›r. Sanatla gözü
aç›lan, kendisine gösterilenlerin
ard›ndaki niyetleri de bu sayede
görebilen ve her fleyin fark›nda olan
kimse, sa¤lam bir durufl da
sergileyerek, toplumu koyun yerine
koymaya çal›flanlara karfl› da
mücadele verirse, toplumun ayd›n
bireyleri olarak özgürlü¤e do¤ru
kanat ç›rpmaya bafllam›fllard›r
art›k.
 Sanat oldukça, ayd›n insanlar
oldukça özgür yaflama umudu hep
var olacakt›r!
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Coşkun Karabulut

Sanatç›, belki de toplumun en
yaln›z, en ‘kendi’ olan ve en ‘ipe
sapa gelmez’ adam›d›r.�
Baflka türlüsü de olmaz zaten.
Geleneklere, inançlara bo¤ulmufl,
koflullara kendini teslim etmifl,
seçilen hedefe yönlendirilmifl
birinden sanatç› falan olmaz. Ne
akl›n› duygular›na teslim etmifl, ne
de duygular›n› akl›n denetiminden
ayr› tutmufl insan sanatç› olabilir.
Akl›yla yüre¤i aras›nda bir bilinç
köprüsü kurmufl, tek tanr›s› vicdan
olan insan sanatç›d›r.
Özgürlük, ruh, düflünce, vicdan
soyut sözcüklerdir. Yaflamda
karfl›l›¤›n› bulmak için eylemselli¤e
gereksinimi vard›r. Bu da ancak
düflünen, düflündü¤ünü uygulama
yetisine sahip olan, bu nedenle
umut gibi duyguyu içinde
bar›nd›rma flans›na sahip
insanlar›n iflidir.
Özgürlük, ruh, düflünce, umut,
vicdan gibi kavramlar› düflündükçe
K›z›lderililer gelir akl›ma. ‹nsanl›k
tarihi boyunca do¤ayla bar›fl›k
yaflayan, do¤adaki bütün
güzelliklerin do¤al mirasç›s›
oldu¤una inanan bir halkt›r
K›z›lderililer. Do¤aya göre
yaflaman›n akla göre yaflamak

oldu¤unu bilen; kendi yaflam
alanlar›n› kolaylaflt›rmak,
geniflletmek, güzellefltirmek ad›na
do¤ay› katleden ‘beyazlar›n’
(emperyalistlerin) karfl›s›nda duran
özgürlük savaflç›lar›d›r.
O nedenle onlar› akrabalar›m,
kardefllerim, mücadele
yoldafllar›m olarak gördüm hep.
T›pk› kad› karfl›s›na ç›kar›ld›¤›nda:
“‹nsan›n, Allah’›n mülkünde
eflk›yal›k yapmakta oldu¤unu
hat›rlatt›m” diyen Hallaç gibi…
Yazg›lar› da, yazg›lar›m›z da,
mücadele ruhumuz, özgürlük
umudumuz gibi engin, diri, hakl›d›r
çünkü. Dün de, bugün de, yar›n da
ortak akl›n, toplumsal bilincin, bir
arada yaflama kurgusunun
vicdanlar› olarak varolmufllar ve
varolacaklard›r.
Bedensel varl›klar›na dokunsalar,
yaflam alanlar›n› yok etseler, bütün
teknolojilerini kullanarak
kurduklar› hapishanelerine t›ksalar
bile özgür ruhlar›na
dokunamam›fllard›r. Özgür ruhlar›,
hep firar›n peflindedir. Ölen ya da
parçalanan bedenleridir belki; ama
yine Hallaç’›n dedi¤i gibidir:
“Benli¤im, yarat›lm›fllar›n
tasarrufta bulundu¤u bir evde

(bedenimde) oturmaya devam
etmek istemedi. Kendimi oradan
çekip ald›m. Hallaç ölmedi, ev
harabeye dönünce evin sakini
göçtü!”
‹nsanl›¤›n bu ortak de¤erlerini,
ac›yla ço¤alan ac›s›z yaflama
umudunu, yaflananla yaflanmas›
gerekeni, “bir a¤aç gibi tek ve
hür/bir orman gibi kardeflçesine”
yaflama felsefesini bize ve gelece¤e
tafl›yan ve tafl›yacak olan özgür
ruhlu bilim insanlar› ve
sanatç›lard›r. Bunun kolay
olmad›¤›, kolay da olmayaca¤›
geçmiflte ve günümüzde
yaflananlardan bellidir.
Do¤ada ve yaflamda her fley
karfl›t›yla birlikte vard›r. ‹yinin
de¤erini kötü olmadan, güzelli¤in
büyüsünü çirkinli¤i görmeden,
sevginin de¤erini sevgiyi
yaflamadan, umudun kap›lar›n›
çalman›n umutsuzluk sarmal›nda
düflmeden anlamak olanaks›zd›r.
Biz seçimimizi iyiden, güzelden,
gerçekten, umuttan sevgiden yana
yapmal›y›z. Yoksa vicdan denen o
yarg›c›n karfl›s›na ç›kma flans›m›z
olmayacakt›r.

Özgür Ruh

Mehmet Taşar

Sanat Oldukça Özgür Yaşama Umudu Hep Var Olacaktır
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Bu sorunun en kestirme karfl›l›¤› “Uçard›m.”
olmal›yd›. Ama bir uçurtma tek bafl›na uçurtma
m›d›r?
Biliyorum bu soru ve yaz›n›n bafll›¤› Rene
Magritte’in “Bu Bir Elma De¤ildir, Bu Bir Pipo
De¤ildir” tablolar›n› düflündürdü size. Ancak bir
tuvalde elma ya da pipo bafll› bafl›na bir nesne
de¤ilse (Picasso’ya göreyse tuvaldeki bir bal›k,

bal›k de¤il, resmin ta
kendisidir.) gökyüzündeki
uçurtma da sadece bir
uçurtma de¤ildir. Onu
uçuran, rüzgârd›r.
Rüzgârs›z uçurtma,
denizsiz bal›k, kanats›z kufl
gibidir. Bal›k nas›l dip
ak›nt›larla, kufl nas›l zor
rüzgârlarla bo¤uflursa
uçurtma da o çetin
rüzgârlarla çarp›fla dövüfle
yükselir. Özgürlü¤ünü

böyle al›r.
Sanatç›n›n özgürlük için yapt›¤› da budur.
Ruhundaki “uçma iste¤i”, ters rüzgârlarla k›r›lmak
istense de o, yaratman›n özgürlük oldu¤unu bilir.
Bu istekle kara rüzgârlara karfl› hadi f›rt›nalar,
boranlar diyelim, yap›t›na ruhunun tatl›, s›cac›k
esintisini katar. Özgürlü¤ünü almak isteyenlere
o ruhla direnir. Ak›nt›ya karfl› yüzen kunduzlar
gibi Varmak istedi¤i yere hiçbir bask›ya y›ld›rmaya,
zorbal›¤a ald›rmadan ulafl›r. Bir yap›t› güçlü ve
sonsuz k›lan da bu zorluklar de¤il midir? Her fley
güllük gülistanl›k olsayd› sanat neye yarard› ki?
Yazar, flair, yontucu, ressam, kim olursa olsun,
özgürlü¤ün ruhuyla beslendi¤ini görür. Onu
s›radanl›ktan kurtaran, farkl› bak›fl›d›r. ‹ç gözüdür.
Özgürlük ve özgünlük orada bafllar. Sanatç›, önce
ruhunu özgürlefltirmelidir, yap›p etti¤i sonra gelir.
Ruhu köleyse yarat›s› nas›l özgür olabilir ki?
Sanatç›n›n ruhunu da yap›t›n› da özgürlefltiren,
toplumudur. Özgür bir toplum, sanatç›ya da
özgürlü¤ünü verir. Yoksa Aristo’nun köle
metaforundan d›flar› ç›kamaz toplum da sanatç›
da. Hikâyeyi bilirsiniz.
Makedonya Kral› yüce Philip’in duman›
tepesindedir. O¤lu Büyük ‹skender’in hocas›
Aristo’ya köpürür: “Seni o¤luma ö¤retmen
tutaca¤›ma bir köle tutsayd›m.” Aristo, gülümser:
“O zaman iki köleniz olurdu efendim!”
Sanat özgürlüktür. Ancak özgür toplumlar,
sanatç›lar›n› özgürlefltirebilirler.
Nikitin,, köle düflünmesiyle ayr›l›r baltadan dese
de kölenin e¤itece¤i insan yine köledir. Özgür
sanatç›n›n e¤itece¤i toplumsa özgürlü¤ü ister.

Gençleri ayd›nlatmakla suçlanan Sokrates’i
egemenler ölüme mahkûm ederler. Kar›s›, “Ah
zalimler seni haks›z yere ölüme gönderiyorlar.”
deyince Sokrat, “Ya hakl› olsalard›, daha m› iyi
olurdu?” karfl›l›¤›n› verir. Sonra da dostu Krito’ya
seslenir: “Ey Krito, Esklapios’a bir horoz borçluyuz,
kurban etmeyi sak›n unutma!” Bald›ran zehrini
içer ve ölüme gider.
Sanat, Tanr›lar›n öfkesi de¤il, Sokrates’in
onurudur.
Tanr›lar›n tanr›s›� Zeus, insan tanr› Prometheus’u
akl›n ve özgürlü¤ün simgesi atefli çal›p insana
tafl›d›¤› için bir kayada zincire vurur. Her gün
bat›m›nda bir kartal gelir, Prometheus’un kalbini
kopar›r al›r. Her gün do¤umundaysa kalbi insan
için yeniden çarpar.
Sanat, umuttur!
Çukurova topra¤›nda bu umut,� Sanat Günleri’nde
her y›l tazeleniyor. Bu sekizinci buluflman›n
konusunun “Sanat ve Özgürlük” olmas›, özgürlü¤e
daha fazla gereksinim duydu¤umuz flu günlerde
daha da anlaml› kuflkusuz.
Aristo’nun yüceli¤i, Sokrat’›n onuru,
Prometheus’un umudu silinmesin ruhumuzdan
diyerek, özgürlük ve Ortado¤u’da bar›fl için nice
sanat günlerine… �
Ne diyordu Filistin’in büyük o¤ulu Mahmud Dervifl?
“fiiir, bir savafl uça¤›n› düflüremez ama pilotunun
düflüncesini de¤ifltirebilir.”�
Buna inanmal›y›z.
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Kuşu Gökyüzüne Dönüştürmek

Mustafa Köz
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“III. Vittorio Emanuele, savafltan sonra sürgüne
gönderilir. Tutkulu bir para koleksiyoncusu
olmas›na karfl›n, bu kral daha çok ekonomik ve
askeri sorunlarla ilgilenen hümanist, kültürü k›t
birisi olarak ün salm›flt›r. Bir gün bir resim
sergisinin aç›l›fl›n› yapmak için tablolara hayran
hayran bakarak salonlar› dolaflmaktad›r.
Kral, yamaçlar›nda bir köyün uzand›¤›, çok güzel
bir vadi manzaras›n›n önüne geldi¤inde  uzun
uzun resme bakm›fl ve sonra serginin yöneticisine
sormufl:’Bu köyün nüfusu nedir?’”
Bir anlat› metniyle karfl› karfl›ya gelmenin temel
kural› okurun sessiz bir biçimde yazarla, kurmaca
anlaflmas›n› kabul etmesidir. Okur, kendisine
anlat›lan›n hayal ürünü bir metin oldu¤unu bilir.
Ancak bu yazar›n yalan söyledi¤ini düflünmesini
gerektirmez. Yazar, gerçek bir beyanda
bulunuyormufl gibi yapar. Okur da kurmaca
anlaflmas›n› kabul eder ve yazar›n anlatt›klar›
gerçekten olmufl gibi davran›r.
Bilge Karasu ile H.Ali Toptafl’› karfl›laflt›rmal›
olarak inceledi¤im bir çal›flmada üzerinde
durdu¤um fley Coleridge'›n kurmaca anlaflmas›yd›.
Okur hem hayali bir ürün karfl›s›nda durdu¤unu
bilmeliydi hem de olup bitenler gerçekmifl gibi
ona inanmal›yd›.
Okurla yazar aras›nda görülen bu anlaflma
sanatç›n›n özgürlü¤ünü sa¤larken asl›nda sanat›
özgürlefltirir. Yazar okurundan ba¤›ms›z verdi¤i
hayali ürünlerle kendi sanat›n› ortaya koyar ve
orada o vadi kenar›na kurulan köyün zenginli¤ine
ulafl›r. ‹zleyenlerini –okurlar›n›-  bu sayede
zenginli¤e dahil eder.
"Bize ne denli az fley sunulursa belki de bir fleye
yöneltti¤imiz dikkatin niteli¤i o denli iyi (daha az
kirlenmifl, daha az da¤›lm›fl) olacakt›r.
Yoksullaflm›fl sanatla donanm›fl, susmayla ar›nm›fl
olan insan belki o zaman dikkatin, o kaç›n›lmaz
yaflant› çarp›kl›klar›na yol açan engelleyici
seçicili¤inin ötesine geçmeye bafllayabilir. ‹deal
olarak insan›n her fleye dikkat göstermesi
gerekir.", diyen S. Sontag'a bir yan›tt›r nerdeyse
B. Karasunun eserleri. Eserlerindeki susku tavr›,
karakterlerinde özdeflleflir. Bu susku H. A.
Toptafl'›n eserlerinde de belirgin bir biçimde

görülmektedir. "… Alyofla'yla ilk kez göz göze
geliflimizi; benim onu sessizce, binbir ihtiyatla
süzüflümü; sonra sessizli¤in sözcüklerini
kullanarak gizli bir anlaflmaya var›fl›m›z›, sonra
onun peflim s›ra soru sorup d›rd›r etmeden
yürüyüflünü ve ben dönüp bakt›kça kuyru¤unu
k›sarak bir köpek heykeli gibi tafl kesiliflini…"
Sanki susku da yetmez, Alyofla'yla aralar›ndaki
iliflkide bu nedenle bir heykelmifl gibi tafla keser.
Bu da bizi san›r›m Cage'in dedi¤ine götürür.
"Susku diye bir fley yoktur." Zira insan d›flar›dan
sürekli içeriye dolan ya da içeride sürekli oluflum
halinde bulunan seslerin, gürültülerin fliddetine
maruz kal›r. Bu yüzdendir ki susma yeten bir fley
de¤ildir. Dahas› tafla kesmelidir.
Göçmüfl Kediler Bahçesinde’de ustan›n ç›rakla
iliflkisi nerdeyse tafla kesme düzeyinde bir
suskunluk gösterir:
"Konuflmalar› bir seslenmeyle bafllamazd› zaten.
Hani kendilerini unutup birbirlerinin dikkatini
çekmek üzere bir ses ç›karacak olsalar
g›rtlaklar›ndan, ikisi de utan›r, t›ks›r›p g›rtlak
temizleyerek o sesi, yay›ld›¤› havan›n içinden silip
yok etme¤e çabalard›. Söze yar›s›ndan giriflirler,
bir gün bir hafta önce kestikleri yerden ba¤larlard›
konuflmalar›n› ya da bafl›n› anlatm›flças›na sonunu
getirirlerdi. Bir anl›k dalg›nl›k, sözün nerden gelip
nereye dayanaca¤›n› hemen kestiremedikleri en
ufak bir im, bir kafl›n kalkmas›, bir gözün k›s›lmas›,
bir duda¤›n büzülmesi, en az seslenmek ölçüsünde
ay›pt› onlar›n gözünde."
B. Karasu metinlerinde görülen ustayla- ç›rak
aras›nda bu susku tavr›, bir otoriteyle bizi karfl›
karfl›ya b›rak›r. Karasu metninde gördü¤ümüz
otoritenin kayna¤›, ç›ra¤› ayn› zamanda bir baba
gibi büyütmüfl bulunan ustan›n ta kendisidir. Bu
da ç›ra¤›n kendisine gizli gizli sordu¤u bir soruyu
bize iffla eder: Ustadan kaç›p gitmeli, özgür mü
kalmal›, yoksa yine ustan›n yan›na tutsakl›¤a m›
dönmelidir? Karasu, usta- ç›rak iliflkisindeki bu
tutsak- özgür ikilemini okura sorgulat›rken asl›nda
sanat›n kendisi ba¤lam›nda da bir özgürlük
sorgulamas› yapar.
Susman›n bir baflka kullan›m›ndan söz eden
Sontag: “Susma, düflüncenin bulunmad›¤›n› ya da

yads›nd›¤›n› belgeler, bask›c› toplumsal iliflkilerde
büyülü ya da öykünmeci bir süreç olarak s›k s›k
kullan›l›r; Cizvitler'in üstleriyle konuflmaya iliflkin
kurallar›nda ve çocuklar›n terbiyesinde oldu¤u
gibi…” Ustan›n ç›rakla konuflma edebi de
Cizvitlerdeki bir ast -üst meselesini ça¤r›flt›r›r
niteliktedir. Ne var ki susman›n bir baflka yönüne
iflaret eden Sontag: “En son yan›tlar› bulmufl olan,
art›k öbürüyle konuflamaz; inand›¤› fleyin hat›r›
için gerçek iletiflimin ak›fl›n› koparm›fl olur” diyerek
Karl Jaspers'in sözleriyle aç›klama getirmektedir.
Sontag'›n bu çözümlemesi suskuya baflka aç›dan
yaklafl›m sa¤lar.
Belki Alyofla'y› öldüren kocayla, ölüme giden
ç›ra¤›n yan›t› bulduklar›na inanmalar›d›r, gerçek
iletiflimin kopmas›na yol açan neden. Ancak benim
getirdi¤im bu çözümlemenin yetersiz kald›¤›n›
görürüm Sontag'a dikkatle bakt›¤›mda: “Sözün
en yüksek bütünlü¤e ya da ciddili¤e eriflmesine
yard›mc› olmak ya da bunu sa¤lamak.”
Aç›klamas›nda bulunur. Elbette uzun süren
susmalarda bu a¤›rl›¤› hepimiz hissetmiflizdir.
Ben de bu görüflü benimseyen biri olarak,
sözcüklerin a¤›rl›k ve dokunabilirliklerini gerek
B. Karasu'nun metinlerinde gerekse H. A. Toptafl'›n
metinlerinde her okurun bunu rahatl›kla
duyumsayabilece¤i kanâatindeyim.Ancak her iki
yazarda da suskunun otoriteye karfl› bir edim
olarak a¤›rl›k kazand›¤›n›; her iki eserde de nihai
olarak otoritenin son sözü kulland›¤›n›
görmekteyiz.
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Sanat, insan›n toplumsal varl›¤›n›n
bir parças› olup, yarat›c› gücünü
biçimlendirir. Bu nedenle sanata
ve sanatç›ya kelepçe tak›larak
özgürlü¤ü k›s›tlan›rsa amac›na
ulaflamaz.� Çünkü, bir tasar›n›n,
duygunun, güzelli¤in oluflmas›nda
yarat›c›l›k önemli bir faktördür. Bu
yarat›c›l›¤a getirilen her bir
s›n›rlama eseri baya¤›laflt›r›p, tek
düze getirir. Buda toplumlar›n
gerçek olgusunu ortaya koymaz.
Sanat›n; düflündürme,
bilinçlendirme, toplumsal bir tarih
ve bilgi birikimi oluflturma da
yarat›c›l›k flekillendirilerek,
resimler, fliirler, heykeller,
tiyatrolar, öykü ve romanlar
oluflmaktad›r.
Bir ülkede sanat özgürlü¤ü yok ise,
düflünce özgürlü¤ü de yoktur.
�Düflünce özgürlü¤ü olmayan
toplumlarda gerçek ve yarat›c› bir

sanat eseri oluflamaz.
Çünkü sanatç› belirli kal›plara
s›k›flt›r›l›r. Toplum, o döneme ait
devletlerin sanat› kendi lehlerine
kullanmas›yla etkilendirilebilir.
Oysa ki, sanatç›lar her dönemde
toplumun ayd›nlanmas›nda e¤itici
bir rol üstlenmifltir. Bu rol , sanat
özgürlü¤ünün
s›n›rs›zlaflt›r›lmas›yla
gerçeklefltirilebilir. Sanat
özgürlü¤ünün s›n›r›, kiflilik haklar›
ve insan onuru olmal›d›r.
Gerçek sanat eseri; toplumlar›n
yaflan›lm›fll›¤›ndan ve sanatç›n›n
hayal gücünü özgürce
kullanmas›ndan ortaya ç›kt›¤›n›
düflünüyorum. Çünkü sanatç›
bütün flekillerin, tarzlar›n, tek
düzeliklerin d›fl›nda kendi
dünyas›n› yaratm›flt›r. Kendi bafl
rölünü flekillendirmifl istedi¤i
noktaya getirmifltir. Sonunu mutlu
veya hüzünlü bitirebilmifltir. Ya da
resmini veya heykelt›rafl›n› kendi
içsel dünyas›n› katarak giyinik,
ç›plak, karmafl›k bir flekilde

oluflturabilmelidir. Bunu
yapabildi¤inde sanatç› gerçek
eserini yani deha eserini yaratabilir.
Bunlar› yapamayan sanatç›n›n
s›radanlaflmas› ve bir yank›
getirmemesi kaç›n›lmaz bir
sondur. Toplumsal yaflamda
oluflan de¤ifliklikler sanatsal
yat›r›mlarda topluma hitap edecek
de¤iflikliklerle süreklilik kazan›r.
Modernlikle birlikte yeni ak›mlar
oluflturur. Bu ak›mlar›n
oluflmas›nda sanata tan›nan
özgürlük daha çok önem kazan›r.
Sanatç›ya ve sanata tan›nan
özgürlük çerçevesinde� sanat›n
de¤iflim süreci geçirmesi
beklenebilir.
Özgürlük her alanda oldu¤u gibi
sanatta da önemlidir. Ucube diye
heykellerimizin kald›r›lmad›¤›, nü
resimlerin ahlak› bozmad›¤›, bu
kitaplar halk›m›z› isyana teflvik
ediyor diye K‹TAPLARIN
toplat›lmad›¤› daha özgür
yar›nlarda bar›fla uzanarak el ele
yaflamak dile¤iyle…�
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Yaklafl›k 200 bin y›ld›r, kendinden
önceki insans›lar›n atefli bulma, eti
piflirerek yeme, jest-mimik-iflaret
dilini gelifltirme deneyimlerini
arkas›na alan homosapiens,
araçtan araç yapmay› becerdi¤i
dönemle birlikte maddi üretim
yan›nda zihinsel geliflimde de
s›çramalar gerçeklefltirmifltir. Son
iki yüzy›ldaki “muhafazakarl›k-
özgürlükçülük” geriliminin siyasal
ve sanatsal anlam›ndan ba¤›ms›z
olarak, insan›n do¤adan
ba¤›ms›zlaflma süreciyle
muhafazakarl›k-özgürlük
çat›flmas›n›n bafllad›¤›n›
söyleyebiliriz. Nas›l m›? Özetle
flöyle:
Yaklafl›k 1.8 milyon y›ll›k Afrika’dan
di¤er co¤rafyalara göç serüveni
incelendi¤inde insan türünün, önce
yaflam›n› sürdürme ihtiyac›ndan ve
sonra yaratma süreçlerinde
özgürleflme zorunlu¤undan
kaynakl› olarak mevcutla
yetinmeyle yeni olan› gelifltirme
çeliflkisi yaflad›¤› bilinmektedir.
“Özgürleflme zorunlu¤u” insan›n
sadece d›fl dünyayla de¤il, ayn›
zamanda kendisiyle de çat›flmas›n›
derinlefltirmifltir. Köleci topluma
kadar do¤an›n zorluklar›n› yenmek
için odaklanan insan topluluklar›,
tar›m uygarl›¤›yla birlikte s›n›fsal

çeliflkileri ve devlet ayg›t›n›n
bask›lar›n› yenme mücadelesiyle
tarihi yazmaya bafllam›fllard›r.
Sanayi devrimine kadar köleci ve
feodal toplumsal formasyonlar›n
yavafl de¤iflimi, 19. yüzy›lda Avrupa
k›tas›nda kapitalizmin egemen
olmas›yla h›zlanmaya bafllam›flt›r.
Frans›z burjuva devriminin getirdi¤i
“eflitlik-özgürlük-kardefllik”
dalgas›na ve rasyonalizme karfl›
Avrupa’da yükselen
“muhafazakarl›k” Fransa ve
‹ngiltere’de, sonra da ABD’de farkl›
biçimlenmifltir. Çünkü, eflitsiz
geliflim yasas› çerçevesinde
emperyal güç olma süreci, bu
devletlerin sermaye
merkezileflmelerini de
farkl›laflt›rm›flt›r.  Dolay›s›yla ‹ngiliz
muhafazakarl›¤› kapitalist devlet
yap›s›nda tedrici de¤iflimi, ABD
muhafazakarl›¤› ise h›zl› de¤iflimi
öne ç›karm›flt›r. Ancak, genel
anlamda muhafazakarl›k,
toplumun ya da toplumda yap›lacak
her türden radikal taleplerin y›k›c›
olabilece¤i endiflesini tafl›yarak,
bireyden devlete bütün kurumsal
yap›lara ve bu yap›lar›n
devaml›l›¤›na önem verdi¤i ve
toplumda ortaya ç›kabilecek küçük
ve yavafl de¤iflimi, büyük ve ani
olana tercih eden bir ideolojidir.
Kapitalizmin egemen oldu¤u
Bat›’da, sanatta muhafazakarl›¤›n
ilk çarp›c› örne¤i, 1863 y›l›nda
Manet’ nin, kuvvetli ve sert
çat›fl›klar u¤runa geleneksel
yumuflak gölgeleme yöntemini
b›rakt›¤› ilk resimlerine tutucu
akademi üyesi ressamlar›n kazan
kald›rarak onun resimlerinin sergi
salonunda sergilenmesini
yasaklamalar›nda görülmüfltür.
Oysa ‹ngiltere Parlamentosu’nda,
bu olaydan 27 y›l önce sanatç›n›n
özgürlü¤üyle ilgili bir karar
al›nm›flt›r. Bu örnekten hareketle,
toplumsal ve siyasal alanda say›s›z
örne¤ini gördü¤ümüz devletlerin
yasalar› ve hukuk sistemlerinin
gerçek hayattaki geliflmelerle
çeliflmesinin temelinde s›n›fsal
çat›flma yer almaktad›r. Bu aç›dan

bak›ld›¤›nda Türkiye’de
muhafazakarl›¤› temsil etti¤ini
söyleyen DP-AP-ANAP-AKP çizgisi,
60 y›ll›k siyasal iktidar olduklar›
dönemde ‹nsan Haklar› Bildirgesi
baflta olmak üzere birçok
uluslararas› sözleflmeye imza
atm›fllar ama ya u sözleflmelerin
gere¤ini iç hukuka yans›tmam›fllar
ya da iç hukukta “ancak”l› öyle
düzenlemelere yapm›fllard›r ki
yasalar›n hiçbir hakk› koruyucu
hükmü kalmam›flt›r. Pratik olarak
da sürü toplumu yaratabilmek için
sürekli yasak ve bask›lara
baflvurmufllard›r. AKP döneminde
çok daha aç›k biçimde uyguland›¤›
üzere tiyatrolar kapat›lm›fl, tarihi
sinemalar y›k›larak AVM’ler
yap›lm›fl, heykeller sökülmüfl,
“sanat›n içine tükürülmüfl” ya da
sanat yap›tlar› “ucube” olarak
görülmüfltür.
Her ne kadar sanat, yarat›c› insan›n
d›fl dünyay› alg›lay›p imgelem
dünyas›na dönüfltürürken hiçbir
engelle karfl›laflmamay› öngörmesi
bak›m›ndan “özgürlükçü” bir
nüveyi içinde bar›nd›rsa da, yarat›c›
insan›n “imgelem”inin niteli¤inde,
temsil etti¤i s›n›f ve ideolojinin
dokusu vard›r. Bu doku, sanatç›n›n
gerçekli¤i alg›lama ve imgelem
dünyas›nda yeniden biçimlendirme
sürecinde ideolojik ve siyasi
s›çramaya, hatta saf de¤ifltirmeye
de yol açabilir. Ünlü burjuva Alman
flairi Heinrich Heine’nin “Silezyal›
Dokumac›lar›n Marfl›”n› yazarak
saf de¤ifltirmesi bunun çarp›c›
örneklerindendir. Çarl›k
Rusya’s›nda do¤an ‹lya
Ehrenburg’un -sosyalist bir
yazar›n- ›fl›lda¤›n› romanlar›yla
Dünya’ya yans›tmas›, köylü
toplumundan Gorki gibi sosyalist
gerçekçi yazar›n do¤mas› ve Asya
bozk›rlar›ndan Cengiz Aytmatov’un
eme¤in aflkla özgürleflmesini
betimlemesi, Nâz›m Hikmet’in
Anadolu’nun zengin dokusunu
sanat eme¤iyle yeniden yaratmas›
bambaflka örneklerdir. Balzac’›n,
“sanat›n bask›dan do¤du¤u ya da
beslendi¤i” anlam›ndaki yaklafl›m›

ayr› bir düzlemde
de¤erlendirilmelidir ama Sovyetler
Birli¤i’nin kurulufl dönemindeki
sinema, tiyatro, bale, müzik ve
edebiyat alanlar›nda büyük
yap›tlar›n verilmesi, Vertov-
Eisenstein-Tarkovski-fiostakoviç-
Simonov-Gorki gibi büyük
sanatç›lar›n yetiflmesi sosyalizmin
insanl›¤a kazand›rd›¤› de¤erlerden
birkaç›d›r. Ayn› üretkenlik ve
zenginlik, ne yaz›k ki daha sonra
sürdürülememifltir. Evet, sanat her
alanda kitlelerin u¤rafl›s› haline
gelmifltir ama devrimci
dinamizmini yitirmifltir. Burada da
eflitlik-özgürlük geriliminin
yaratma süreçlerindeki
yetkinlefltirici moral de¤erlerle
beslenmesi gerekti¤i ortaya
ç›km›flt›r.
“Piyasa”n›n bafltac› edildi¤i ve her
fleyin, dolay›s›yla sanat›n tüm
de¤erlerinin de metalaflt›r›ld›¤›
günümüzde, sanatç›n›n özgürlük
sorunu kiflisel olmaktan ç›km›fl,
toplumsal eflitlik ve özgürlü¤ün
temellendirilmesi gere¤ine
dönüflmüfltür. “Piyasa-din
kardeflli¤i”yle paran›n saltanat›n›n
ayakkab› kutular›na kadar
indirgendi¤i Türkiye baflta olmak
üzere kapitalist dünyada sanat,
estetik aç›dan da
sönümlenmektedir. ‹flte insan›
alçaltan bu süreci tersine çevirme,
sanat› paragöz ve elitlerin ifli
olmaktan ç›kar›p tüm insanlar›n
u¤rafl›s› haline getirebilmek için
tek bafl›na özgürlük yetmez; onu
gerçekleflir k›lan eflitli¤in de
sa¤lanmas› olmazsa olmazd›r.
Toplumsal eflitli¤in olmad›¤› yerde
sanatç›n›n özgürlü¤ü kalaylamad›r.
Dolay›s›yla Platon’dan beri
seçkinlerin tekeline verilmek
istenen sanat, herkesin hem
yarat›m hem de paylafl›m
sürecinde eflitçe ve özgürce etkin
olabildi¤i zaman, do¤ay› ve toplumu
estetik bak›mdan
zenginlefltirecektir.
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Mutlak özgürlük olur mu? Belki olur,
ben görmedim.
Çocu¤u düflünüyorum; öncelikle
çevre koflullar›yla, bir de annesinin,
babas›n›n vb yak›nlar›n›n
olanaklar›yla, anlay›fllar›yla belli bir
kuflatman›n içinde…  Temyiz gücü
olmayanlar› düflünüyorum; onlar da
benzer kuflatmalarla kuflat›lm›flt›r.
Hani, çok bilinen bir sözdür:
“Özgürlü¤ün s›n›r›, baflkalar›n›n
özgürlük s›n›r›yla biter.”
Sanatç› özgürlü¤üne gelince, belli
kurallar içine al›nm›fl toplumun
bireyi olmak bak›m›ndan sanatç›n›n
da var›p dayand›¤› bir bitifl çizgisi
olsa gerek. Bu, ço¤unlukla aktöre
(ahlak), inanç (din ve mezhepler) ve
yürürlükteki yasalar düzleminde
karfl›m›za ç›kar. Sanatç›y› gö¤sünden
geri iten bu üç olgu içinde ilk ikisi
üçüncüye göre göreceli esnektir.
Yasalara tak›lan sanatç›, sanatç›
özgürlü¤ünü yaflama olana¤›
bulabilse de k›s›tl›l›k, onun için
kahredici bir engel olup durur.
‹nsan› (dolay›s›yla topluluklar›)
egemen erkin buyru¤unda kal›plara
koyan dinlere bakal›m: Tarihsel
süreç içinde kapsama alan› oransal
dar kalm›fl Tevrat’la gelen Yahudilik…
Yahudi halk›n›n d›fl›nda pek fazla bir
yay›l›m göstermemifl olan bu inanç
sisteminin ard›ndan (içinden),
bafllang›çta Yahudili¤in
mezheplerinden biri biçiminde
H›r›stiyanl›k uç vermifl. Giderek ayr›
bir din halini alan H›r›stiyanl›k,
Anadolu’da yayg›nlaflma aflamas›na
erdi¤inde Efes’teki paganizmden
nemalananlar hayk›r›rlarm›fl:
“Efes’in Artemis’i uludur! Efes’in
Artemis’i uludur; ondan ayr›lmak,
ona itaat etmemek z›nd›kl›kt›r…”
Dinselli¤ini kurarken esasen
Mezopotamya yöresi pagan
inançlardan al›nt›lar yap›lm›fl olan
Tevrat’›n (Musa’n›n), “On Emir”inde
“Öldürmeyeceksin, çalmayacaks›n,
yalanc› tan›kl›k etmeyeceksin”
benzeri yol göstericili¤in güzel
örnekleri say›l›p dökülmüflse de erki
elinde bulunduran egemene mutlak
itaat, Tevrat’›n da omurgas›n›

oluflturur.
H›r›stiyanl›¤›n genel kabul gören 4
incilinden Luka’da, 12:37’de (ayr›ca
Matta’da, Markos’ta) denir ki:
“Efendileri eve geldi¤inde uyan›k
bulunan kölelere ne mutlu!”
“Ululemre itaat” kal›p sözü,
‹slamiyet’in ana damar› say›labilir.
Buyurma gücünü elinde tutana
sorgusuz yarg›s›z boyun e¤mek
anlam›na gelir bu. Türkiye özelinde
Mustafa Kemal Atatürk’ün yaflama
geçirmeye çal›flt›¤› k›sa dönem bir
yana b›rak›l›rsa, ‹slâm co¤rafyas›nda
ayd›nlanma süreci bugüne dek
gerçekleflmemifltir. Bu nedenledir
ki bu co¤rafyada biat (boyun e¤me,
egemenli¤e girme, buyru¤a uyma)
kültürü baflatt›r.
Kayna¤› daha çok dinsellik olan
biat/itaat kültürünü, din d›fl› olgular
da beslemifl, büyütmüfl; bunun
sonucudur ki bireyin özgürlü¤ü izin
verilen alanla s›n›rlanm›flt›r.
Karabudun (genel halk kitlesi),
konulan kurallar› çi¤nememeye özen
gösterir. Çizgiyi aflanlardan ele
geçirilenler, flöyle ya da böyle bunun
ceremesini çekmek durumunda
kal›r. Tek tek bireyler ve örgütsüz
karabudun ancak bir birlik
oluflturduklar›, yani güç birli¤i
ettikleri zaman egemene kafa
tutabilir.
Sanatç›ya gelince o, örgütsüz de olsa
egemenin belirledi¤i s›n›rlar› aflmaya
çal›fl›r.
Ya da flöyle diyelim: Gerçek
sanatç›dan beklenen, egemene
boyun e¤me kayg›s› gütmeden
sanat›n› üretmeye çaba
göstermesidir. Oysa yaflam›n kitab›n›
okudu¤umuzda durumun hiç de
böyle olmad›¤›n› görürüz. Çünkü
gerçek sanatç›lar yan›nda sanatç›
görüntüsü ver(il)en niceleri var. Hem
de ortal›¤› toza dumana bo¤mufl…
Soruyu flöyle sorabiliriz: Yaflam, iki
yüzü olan bir madalyonsa, sanatç›
s›fat›n› hak eden, bu madalyonun
itaat/biat (boyun e¤me) yüzünde mi,
itaatsizlik (boyun e¤meme) yüzünde
mi durur? Onun kendisi için seçti¤i
düzlem, bu iki karfl›tl›ktan hangisi?

Yinelemeye düflmeyi göze alarak ayn›
soruyu flöyle de sorabiliriz: Sanatç›;
gelene¤in/görene¤in, dinselli¤in,
yasall›¤›n torbas› içindeki kurulu ve
verili düzen karfl›s›nda boyun e¤en
midir, baflkald›ran m›d›r? Sanatç›n›n
düzenle uyumu-uyumsuzlu¤u nedir,
nerelerdedir?
Kurallar›n; ister paganist, ister
göksel s›fatl› dinlerden birinde olsun,
her inanç sisteminde kargaflan›n
önlenmesine, dolay›s›yla kurulu
düzenin sürdürülmesine yönelik
oldu¤u gerçe¤ini biliyoruz. Bu
kurallar zamanla de¤iflse de düzenin
sürdürülmesi amac› de¤iflmez.
Yasalar, yönetmelikler,
gelenekten/töreden say›lan
uygulamalar da bu do¤rultudad›r.
Söz konusu kurallar, toplumsal
yaflam için elbette önemlidir,
gereklidir. Böyle bir fleye gerek yok
demek, anarflizmi benimsemek olur
ki, o zaman insanl›k, sanata da
sanat›n sa¤layaca¤› güzelli¤e de
ulaflamaz.
Öte yandan, neresinden bak›l›rsa
bak›ls›n, egemenli¤in sürdürülmesi
genel bir dura¤anl›¤› ister gibidir.
Oysa bilimde, sanatta ve yaflam›n
bütün alanlar›nda insanl›¤›n dura¤an
de¤il, devingen oldu¤u gün gibi
ortada. Bütün geliflmelerin,
ilerlemelerin bu devingenlikle
sa¤land›¤› gerçe¤ini göz ard› edebilir
miyiz?
Bilim insan›, önceki ve güncel
verilerden de yararlan›r, daha önce
yap›lmam›fl› yapmaya yönelik
bilimsel eylemlerde bulunur. Bilim
insan›n›n bu tutumunda oldu¤u gibi
sanatç› da öncekilerden ve yaflad›¤›
süreçte var olanlardan yararlan›r,
sanatta yeni yarat›mlar›n pefline
düfler. Bu da var olan her türlü
kurulu düzene ayk›r› tav›r içinde cirit
sallayan binici olmay› gerektirir. ‹flin
olmazsa olmaz› diyece¤imiz bu
durum, sanatç› özgürlü¤ünün
resmidir. Ona hiçbir erk, “neden,
niçin” sorular›n› yöneltip onu sigaya
çekemez, çekememesi gerekir.
Demem o ki sanatç›ya “Burada dur
bakal›m, ne yap›yorsun” diyerek

engel olunmamal›. Oysa gerçek
sanatç›n›n en çok karfl› karfl›ya
kald›¤›d›r bu.
Öyleyse formülü flöyle koymal›y›z:
Sanatç›, kendisine karfl› oluflturulan
engellere boyun e¤ip egemenin
çizdi¤i çizginin içinde kalmay› içine
sindiren kifli de¤ildir. O, baflta kendi
kiflisel ve sanatsal özgürlü¤ünün,
ayr›ca bütün insanl›¤›n özgürlü¤ünün
bayrak çekicisidir. De¤ilse
madalyonun öbür yüzünde yer al›yor,
kurulu düzenle uyumlu oynuyor
demektir.
Sözün bafl›nda, mutlak özgürlü¤ün
olmad›¤›n› söyledik. Zaten öyle, her
yönüyle mutlak bir özgürlü¤ün
peflinde olman›n da bir anlam›
olmasa gerek.
‹nsanl›¤›n bütün engellere karfl›n
durmadan geliflti¤i, ilerledi¤i
gerçe¤ini göz önünde bulundurarak
an›msayal›m:  Yaflam›n her alan›nda
oldu¤unca sanat alan›nda da özgürce
davrananlar, bu davran›fl› gösterme
yüreklili¤ini gösterenler sa¤lam›flt›r
de¤iflimi, geliflmeyi. Sanatç› da
kurallar›n, kay›tlar›n kuflatt›¤›
toplumu içinde o kurallar›, kay›tlar›
son kertesine dek zorlayan kifli
olmak durumundad›r.
Egemen erkin buyru¤unda sanat
yapt›¤›n› sananlar, ancak kendilerini
aldat›rlar; yar›nlara kalacak sanatç›
de¤ildir öyleleri.
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Kuşatılmış Toplum İçinde Sanatçı

Ali Ozanemre
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Sanat ve özgürlük ayr›lmaz bir
bütündür. Sanat›n sanat olabilmesi
sanatkâr›n ba¤›ms›z hareketine
ba¤l›d›r. Beethoven’in “flu tarz
çalacaks›n” denseydi belki onun ad›n›
kimse bilmeyecekti. Keza Picasso’ya
yaln›z peyzaj, yaln›z natürmort çal›fl
denseydi belki ad›n› dahi
duymayacakt›k.
Sanatç›n›n özgür ruhu yap›tlar›n›
ortaya ç›kar›p kal›c› ve özgün
k›lmaktad›r. Ancak bu özgür ruhlar
bir s›n›rlama, bir haks›zl›k bir bask›
sonucu sessiz kalmay›p seslerini
yükseltmektedir. Son zamanlar›n
gezi  ruhu öyle do¤mufltur.
Sanatç›lar›n gençlerin özgür ruhlar›
bask›lanarak patlamas›na neden
olmufltur.
Geçmiflte özgürlük afl›¤› Nam›k
Kemal ve benzeri sanatç›lar,
özgürlük aflk› ile dizelerini

oluflturmufl, ‹stibdat Döneminde
sürgünlerini yaflam›fllard›r.
Aristofanes “Sanat› toplum için
yapmak ekmek peflinde koflmakt›r.
Sanat ekmek peflinde koflarsa
alçal›r” görüflünde. Nitekim ekmek
için sanat yapan sanatç›lar ba¤›ms›z
de¤ildir. Ekmek kazand›ran sanat›
yapaca¤› için o sanatç›n›n özgürlü¤ü
söz konusu olamaz.
Bir üniversitenin etkinli¤inde bir
olaya tan›k olmufltum: flair, fliirini
okuduktan sonra gençlerden birkaç›
söz alarak bu fliirleri anlamad›klar›n›
belirttiler. fiair, “anlay›p
anlamad›¤›n›z beni ilgilendirmez.
Ben, anlayas›n›z diye  yazm›yorum”
deyip kesti. Çok flafl›rm›flt›m. Hatta
bu flair hakk›nda çok kötü yarg›larla
ayr›lm›flt›m. Ama do¤runun bu
oldu¤unu kabul etmem geç olmad›.
Benim için, onun için yap›lan sanat

sanatç›y› k›s›tlar, dizginler.
Sanatç›, do¤du¤u andan itibaren
çevresi, co¤rafyas› ve etkilendi¤i
ortam›n birikimini d›fla vurarak
sanat›n› icra eder. Bu nedenle
sanatseverlerin biraz çal›fl›p o sanat›
anlamas› gerekir diye düflünüyorum.
Sanatç›, çevresindeki varl›klar› farkl›
bir gözle görür, duyar ve yans›t›r.
Yap›tlar› be¤enildi¤i oranda
onaylanm›fl ve kabul görmüfl bir
sanatç›d›r.
Salvador Dali, bir zamanlar modern
resmiyle “Ç›lg›n Ressam” diye
an›lm›flt›. fiu anda tablolar› milyon
dolarlarla al›c› buluyor. Demek ki
özgür sanat bir gün mutlaka de¤erini
buluyor.

Nebihe Karasu

Sanatçının Özgür Ruhu



Sanat-özgürlük iliflkisi üzerine nice
kitaplar, nice makaleler yaz›ld›¤›;
yine bu konuda nice sanat yap›tlar›
üretildi¤i bilinmektedir. Ayr›ca
bütün dünyada eme¤iyle geçinen
ço¤unluk dikkate al›nmad›kça, bu
çabalar›n artarak sürece¤ini
tahmin etmek kâhin olmay›
gerektirmemektedir.
Bafllang›çtan günümüze sanat›n
geliflimini insan-do¤a iliflkisinde
aramak gerekir. ‹nsan›n düfl
gücünü zorlayarak do¤ay› anlama
serüveni, daha ilkça¤larda çeflitli
mitoslar (öykü, efsane, masal)
yaratmas›na neden olmufltur. Bu
mitoslar, söylenmemifl olan›
söyleme, bilinmeyeni bilinir k›lma
çabas›ndan baflka bir fley de¤ildir
asl›nda.  Mitoslar›n de¤iflik
biçimlerini günümüzde de görmek
mümkündür. Do¤ay› anlama ve
yorumlama çabas›, zaman içinde
rastlant›lardan kurtularak önce
sanat›n daha sonra da bilimin
ortaya ç›kmas›n› haz›rlam›flt›r. Her
ikisi de kendi s›n›rlar› içinde evreni
anlamaya çal›flmaktad›r.
Bu noktada do¤ay› anlay›p
yorumlayarak ona egemen olma
çabas›n›n, sanat›n özgürleflmesiyle

ne ilgisi var diye sorulabilir. Hemen
yan›tlamak gerekirse; buradaki
temel sorun, yaln›zca sanat›n
özgürleflmesinde de¤il, tersine,
sanat ve bilim arac›l›¤›yla do¤ay›
anlafl›l›r k›lmaya ve kendi
hizmetine sunmaya çal›flan insan›n
önüne çeflitli ç›kar gruplar›nca
engeller konulmak
istenmesindedir. ‹nsan, bilerek
anlayarak daha iyi ve daha güzel
bir dünya kurabilir kendisine. Ne
var ki sözü edilen ç›kar gruplar›,
dünyada eme¤iyle geçinen büyük
ço¤unlu¤u her zaman kendi
denetimleri alt›nda tutmay›
kendilerine hak sayd›klar›ndan;
yarat›lmak istenilen o güzel dünya,
ço¤u zaman bir düfl olmaktan öteye
gidememektedir. Demek ki özgür
olmayan sanat de¤il, insan›n
kendisidir. Burada ister istemez
ç›kar gruplar›n›n da özgür
olamad›klar›n› belirtmek gerekir.
‹nsan›n eme¤inin

sömürülmesinden kaynaklanan bu
özgür olamay›fl, do¤al olarak özgür
olmayan insan›, özgürlü¤ün
sanat›na yani insan›n
özgürleflmesine
yönlendirmektedir. Bunun için
sanat eflsiz bir olanakt›r.
Egemenler ne yaparsa yaps›n;
sanat insan› özgür olamay›fl›n›
anlatmak için yarat›c› düflüncesiyle
mutlaka bir ç›kar yol
bulabilmektedir. Picasso, iflte bu
nedenle resmin duvarlar›
süslemek için yap›lmad›¤›n›, her
resmin özünde insan yaflam›nda
ters giden bir fleylere tepki
oldu¤unu belirtmektedir. fiiirler,
öyküler ve romanlar›n kaleme
al›n›fl nedeni budur.  Bir derdi,
diyece¤i bir fleyi, bir tepkisi yoksa,
sanat›n da özgürlük gibi bir sorunu
olmaz kuflkusuz.
Yinelemek gerekirse; günümüz
dünyas›ndan, içinde herkesin afla¤›
yukar› mutlu olabilece¤i daha güzel

bir dünya yarat›labilir. Sanat insan›,
çeflitli engellere karfl›n bu ‘daha
güzel dünya’n›n yolunu açmaya
çal›flmaktad›r. ‹nsanlar özgür
olmad›¤› sürece, zorunlu olarak
özgürlü¤ün sanat› yap›lacakt›r.
Belki de düfl kurman›n gizemini
buralarda aramak gerekir.
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‹nsanl›¤›n ilerlemesinin,
geliflmesinin, yenilenmesinin en
önemli ögesi özgürlük’tür,
‹nsanlar›n birbirini tamamlamas›
ve insanl›¤a dönüflmesi özgürlükle
sa¤lan›r. Çok uzak tarihe gitmeye
gerek yok, yak›n tarihte ve
günümüzde bile dillere, ulusal
kimliklere karfl› savafl, s›n›f, din ve
mezhep savafllar› birilerinin, baflka
birilerinin özgürlüklerini ortadan
kald›rma ya da birilerinin baflka
birileri taraf›ndan yok edilmek
istenen özgürlüklerinin
kazan›lmas› amac›n› tafl›m›flt›r hep.
Çünkü özgürlükle insan kendi
kimli¤ine kavuflur, özgürlükle
insan›n insanl›¤a dönüflmesi ve
yeteneklerini gerçeklefltirerek
dünyaya egemen olmas› sa¤lan›r.
Sanat ve özgürlük sözcükleri
birbirini tamamlar. Sanat da,
özgürlük de insandan yola ç›k›p
insanl›¤a ulaflman›n ve insan›n
yaflama egemen olmas›n›n
araçlar›ndan biridir. Özgürlü¤ün
tarihi ile sanat›n tarihi birbirine çok
benzer ve ikisi de insan›n uzun
u¤rafl›lar›yla gerçekleflir.
Özgürlü¤ün olmad›¤› yerde sanat
da yoktur, özgürlü¤ün daralt›ld›¤›
zamanlarda sanat da daral›r.
Sanat›n etkisini azaltmak ve
yaflam›n insan için
güzellefltirmesini engellemek
isteyenler tarihin her döneminde
sanat› kendilerine düflman
bellemifl ve özgürlü¤ü yok etmeye
u¤raflm›flt›r. Sanat da bunlar›
düflman bellemifl ve özgürlü¤ü
yeniden yeniden kazanma
savafl›m›ndan bir an bile geri
durmam›flt›r. Bizim tarihimizde de

dünyan›n tüm uluslar›n›n tarihinde
de böyle olmufltur bu ve
özgürlü¤ün tarihiyle sanat›n tarihi
ayn› yazg›ya ba¤l›d›r.
Tarih boyunca egemenlerin
özgürlük isteyenlere zorba
yaklafl›m› aynen sanata
yaklafl›m›nda da görüldü.
Toplumsala, insan›n yükselifline
yönelme, en barbar yöntemlerle
engellenmiflti. Özgürlük
ç›¤l›klar›n›n sansür denilen bir
zorbal›kla susturulmaya
çal›fl›lmas›n›n ard›ndaki gerçeklik
sanat›n da insandan uzaklaflmas›n›
öneriyordu. Yaflam›n her alan›nda
oldu¤u gibi insan› insan k›lma
savafl›m›n›n yükselmesiyle sanat
da toplumsal damar›na ulaflm›flt›.
Toplumsal sorunlara yönelmenin
h›z kazanmas› yaflamla sanat›n
çak›flmas› anlam›na geliyordu.
Günümüzde küreselleflmenin
–emperyalizmin, Yeni Dünya
Düzeni’nin-, dayatt›¤› mistik-
magazinel-tüketici-sanal-
postmodern bir yaflam biçimiyle
ortaya ç›kan gerçekli¤in yaflam
biçiminde kök salmas›n› getirdi.
Küreselleflmenin en önemli arac›
olarak tüm dünyay› etkisi alt›na
alan medyan›n yaflam›m›za
egemen olmas› ayn› zamanda
özgürlük aray›fllar›n›n önünün
t›kamas› anlam›na gelen kahredici
bir gerçekliktir.
‹nsan›n kendi özgürlü¤üyle
yaflamla iliflkisinin bulundu¤u
nokta, sanatla iliflkisiyle olan
noktadan farkl› de¤ildir. Yaflam›n
yani özgürlü¤e do¤ru at›lan
ad›mlar›n toplumsallaflmas›yla
sanat›n toplumsallaflmas› ve
özgürleflmesi hep çak›flm›flt›r.
‹nsan, kendisi gibi düflünen
insanlarla birlikte sanat› insan›n
en önemli edimi olmaktan ç›kar›p
tüketimin s›radan bir arac› haline
getirmeye çal›flan bu yanl›fl gidifle
dur diyecek güce sahiptir. Sanat
gücünü insandan al›r. ‹nsan da
gücünü bin y›llard›r insan›n
yaratt›¤› ilk destanlardan, ma¤ara
resimlerinden, ifl türkülerinden
beri gelen sanattan alarak, onlar›n

k›vanc›, onuru, güveniyle Yeni
Dünya Düzeni’nin dayatmalar›na
karfl› direnir; direnmek zorundad›r.
Sanat zamana direnmek, zaman›
aflmakt›r. Günümüzün tüketim
toplumu zamana direnen de¤il
bugün üretilen bugün tüketilen
fleyleri sanat diye benimseterek
sanat› yok etmektedir. Sanata
direnmek yak›fl›r; bafllang›c›ndan
beri en zorba düzenlere, en koyu
karanl›klara direndi¤i için var
olmufltur sanat. ‹nsana direnmek
yak›fl›r; bafllang›c›ndan beri en
zorba düzenlere, en koyu
karanl›klara direndi¤i için var
olmufltur insan. ‹nsana sanat,
sanata insan yak›fl›r.
Nas›l bir sanat istendi¤inin
belirlenmesi ve sanat›n
ideolojisinin tüketime yöneltilmesi
medyan›n en büyük baflar›s›d›r. Bu
baflar›da toplumsall›¤›n
savunucular›n›n seslerinin
k›s›lmas› gerçekli¤inin de elbette
önemli pay› vard›r; çünkü özgürlük
savafl›m›yla sanat›n birbirinden
ayr›lmaz bir bütün oldu¤unu
yinelersek bu gerçek ortaya ç›kar.
‹nsandan uzak, toplumsall›ktan
uzak, tüketimi pompalayan,
tüketimin ço¤almas›n› sa¤layan,
her fley gibi sanat yap›t›n› da
tüketimin hizmetine sunan bir
ideolojinin egemenli¤i medyan›n
baflar›s›d›r. Sanat›n tüketime
evrilmesi, tekseslilefltirilmesi,
magazinlefltirilmesi,
mistiklefltirilmesi,
popülerlefltirilmesi,
medyatiklefltirilmesi, insan ve
insanl›k aç›s›ndan yanl›fl bir gidifltir.
‹nsans›z, sanat› tüketen,
emperyalizmin tehlikeli bir
postmodernizm olarak bize
dayatt›¤› ideolojinin özü; sanall›k,
promosyon, reklam, medyatiklik,
popülerlik, magazinlefltirme,
metalaflt›rmad›r. Düfllere ve
yaratma özgürlü¤üne sald›r›d›r bu;
“otosansür”e zorlamad›r;
otosansür ki sanat›n ve edebiyat›n
en büyük düflman› ve yüzy›llard›r
ba¤naz inançlarla, yasalarla,
kabagüçle akla, bilime, sanata,

düflünceye, ayd›nl›¤a yönelen
sald›r›n›n devam›d›r.
Zamana karfl› yar›fl›p zaman›
yenerek kendini kan›tlayan bir
ölümsüzlük aray›fl›n›n ad› olan
sanat yerine bugün üretilip bugün
tüketilen ürünlerin sanat olarak
sunulmas› sanata yap›lacak en
büyük kötülüktür ve bu
egemenlikte pay› olan herkesin
sanat düflman› olarak bilinmesinde
yarar vard›r. ‹nsanl›¤›n, sanat›
sanat alanlar›nda yeflertece¤i
günler pek yak›n de¤il, ama öyle
çok çok uzak da de¤il. Çünkü
özgürlük savafl›m› hiç bitmemifl,
bitmeyecek; insan da tükenmez
çünkü, sanat da…

Sanatın Özgürlügü ya da
Özgürlüğün Sanatı

İnsana Sanat
Sanata İnsan
Yakışır

Öner yağcı
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"Özgürlük", bana göre kainata en çok yak›flan
isim... Evren'e bir isim koymak istesem san›r›m
akl›ma önce "Özgürlük" gelirdi. Zira bütün kainat
zengin bir özgürlük ve özgünlük alan›d›r...
Dolay›s›yla sadece "insan" üzerinden özgürlük
tart›flmak benim için k›s›r döngüdür. Varl›¤a ya
da var olan sayg› duyman›n özgürlüklere ve
özgünlüklere duyulan hoflgörü ve anlay›flla ayn›
anlama geldi¤ini düflünüyorum. Bunun içine a¤ac›
da koyuyorum, kelebe¤i de, insan› da, seni de,
beni de...
Bütün dinlerin temelinde kendine ve kendin gibi
olmayan bütün baflka her fleye karfl› sayg› ve kabul

halinde olmak terbiyesi
vard›r. Sana benzemeyeni
d›fllamak, senin gibi
düflünmeyeni aforoz
etmek, senin istedi¤in gibi
üretmeyeni elefltirmek,
senin bekledi¤in gibi
yaflamayan› afla¤›lamak,
senin talep etti¤in gibi
çal›fl›p üretmeyeni
engellemek, bana göre
kainat›n özgürlük ve
özgünlük düzenine �kafa

tutmak oldu¤u için bafltan kaybetti¤in bir savaflt›r.
Özgürlüklerin ve özgünlüklerin fl›k ve güçlü yoldan
ifade buldu¤u bir alan olan sanat da ayn› sayg›y›,
ayn› kabullenifli ve hoflgörüyü hak eder. ‹fadenin
anlam buldu¤u bir denizdir sanat... Bu denizin
engin olmas› ve bu uçsuz bucaks›zl›¤a sevgiyle,
kabulleniflle, sayg›yla ve hoflgörüyle dahil olunmas›
gerekti¤ine inan›yorum.
Yer yüzünde birbirinin ayn› olan tek bir canl› dahi
bulamazs›n, birbirlerine her ne kadar çok
benzeseler de hücrelerinin özgünlükleri onlar›
sürülerden ay›r›r. Buna karfl›l›k birbirinin ayn›
düflünmenin, birbirinin ayn› üretmenin, birbirini
kopyalaman›n, birbirinin ayn› yazman›n, birbirinin
ayn› boyaman›n, birbirinin ayn› sevmenin, birbirinin
ayn› konuflman›n kainat düzenine ayk›r› oldu¤unu
neden kabul etmekte zorlan›yoruz ki?
Benim sana benzemem mümkün de¤il. Parmak
izimle bile ayr›l›m senden... Tek bir saç teliyle bile
her kes baflkad›r benden. Bu özgürlükler ve
özgünlükler içinde uyumlanarak, bu baflkal›klar›
kabul edip sayg›yla kucaklayarak bütüne ait oluruz
ancak...
Özgürlüklere karfl› verilen tepkiler, bana göre
anarflidir... Bu sanatta da böyle, sokakta da böyle...
Özgürlük var oluflun özgün ifadesidir! ‹fadenin
kainat düzeniyle uymlanmas› onun ne kadar
gerçek oldu¤unun kan›t›d›r.
Burada "uyumlanmak" kelimesinin defalarca alt›n›
çizmek isterim. Özgünlük, var oluflla uyumludur.

Kendin gibi özgün bir canl›n›n bu hakk›n› onun
elinden almak, ona zarar vermek, onu öldürmek,
baflkas›n›n özgürlük haklar›n› gasp etmek, do¤aya,
insana, canl›ya zarar vermek senin özgürce kendini
ifade etmen de¤il, anarfli yaratmand›r. ‹kisi
aras›ndaki ayr›m› yüzy›llard›r yapamayan insano¤lu
yaz›k ki bu yüzden
günümüzde bile hala
sanatta özgürlük,
sokakta özgürlük
tart›flmaya devam
ediyor.
Dolay›s›yla özgürlük ve
özgünlük sadece
"sanat"ta anlam
bulmaz, özgürlüklere ve
özgünlüklere sayg›
duyup bu çok çeflitlili¤i
var oluflun bir gereklili¤i
olarak kabul
edebilenler sanata
anlam katabilirler...
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“La liberte esttoujours premiere”
“Özgürlüktür her zaman, en baflta olmas› gereken”
(Yannis Ritsos)

Ben sizin yerinizde olsam çok düflünmem. ‹ki
nedeni vard›r bu göndermenin: biri sizin ad›n›za
düflünüyor olabilir bu paradoksu ya da düflünürsen
bafl›n belaya her an girebilir!..
Genellikle bizim gibi geri b›rakt›r›lm›fl
toplum(lar)da çok düflünmek pek hayra yorulmaz.
Hatta bu gerçe¤i ünlü flair Hasan Hüseyin
Korkmazgil’in flu dizeleri tam anlam›yla anlat›r:
“bir toplumun aynalar› mezarlar ve
hapishanelerdir / iflte mezarlar›m›z ve mezar
tafllar›m›z iflte hapishanelerimiz / övünmek
fliflinmek neyimize bizim”.
Tarihimize bakt›¤›m›zda; “belirli bir sömürü
düzenini kurmufl egemen s›n›flar›n siyasi
iktidarlar›n›n halktan yana, sömürüye baflkald›ran,
direnen düflünceyi hapsetmek, sindirmek,
bast›rmak” için neler yapt›¤›n› hep görürüz.
Tarihimiz bu entrikalarla doludur. Ve senaryo
yenilenerek defalarca toplumun önüne konmufltur.
(fiimdiki versiyon gibisi de hiç olmad› tabi.)
Geri b›rak›lm›fl ülkemize, di¤er benzer ülkelerde
oldu¤u gibi, emperyalist güçlerle iflbirli¤ini
gerçeklefltirerek bir sömürüyü oluflturan egemen
s›n›flar, bu sömürü sisteminin sürdürülmesi
aç›s›ndan siyasi iktidar› s›n›fsal anlamda elde
bulundurmak zorundad›rlar. Bu nedenledir ki
kendi s›n›fsal iktidarlar›na karfl› bir uyan›fl›,
direnifli, baflkald›r›fl› önlemenin, kendi s›n›flar›n›n
d›fl›nda bir s›n›f iktidar›n› engellemenin aray›fl› ve
çabas› içindedirler. Bu aray›fl ve çaba içinde,
sömürülen y›¤›nlar gerçeklere ulaflmas›n,
bilinçlenmesin, sömürüye baflkald›rmas›n diye,
egemen s›n›f iktidarlar›, ellerinden geleni ardlar›na

koymazlar ve her fleyden önce gerçeklerin ›fl›¤›n›
tutacak olan düflünceye ve düflünce özgürlü¤üne
karfl› koyarlar. Bu tarih içinde hep oland›r ve hep
ayn› amaç içinde gerçekleflendir.
Baflka bir deyimle faflizm, kendi iktidar›n› korumak
ve kollamak için tüm olanaklar›n› seferber eder.
‹flte tam da burada sanatç› duyarl›l›¤› ortaya
ç›k›yor. Baflka bir deyimle entelektüel bir durufl!..
Dikkat ederseniz ayd›n demiyorum; entelektüel
diyorum. “Ayd›n” do¤ru bilgilerle donat›larak
ayd›nlanm›fl insan. Öte yandan her ayd›n insan›n
entelektüel olmas› gerekmez. Ama entelektüelin
tan›m›nda oldu¤u gibi; yani, “dünyan›n her
olay›ndan kendini sorumlu hisseden insan”
entelektüeldir. Baflka bir deyimle her entelektüel
bir ayd›nd›r ama her ayd›n bir entelektüel de¤ildir.
Dolay›s›yla da gerçek her sanatç› da bir
entelektüeldir.
Peki gerçek her sanatç›n›n var olan tek sermayesi
nedir?
Yan›t› çok net: “ÖZGÜRLÜK”.
“Sanat düflüncenin en soylu biçimi”. Bu nedenle
de sanat özgürlü¤ü, sanatç› özgürlü¤ü, düflünce
özgürlü¤ünün en de¤erli yönü”. Mümtaz Soysal’›n
deyimiyle: “(…) düflüncenin aç›klanmas›n›
s›n›rlamak, düflünce özgürlü¤ünün yaln›z
s›n›rlanmas› de¤il; ‘özüyle’ birlikte ‘ortadan
kald›r›lmas›’ demek olur. Düflünce özgürlü¤ü,
‘özgürlük’ ‘özgürlü¤ün özü’ aras›nda yap›lmas›na
olanak tan›mayacak kadar bir bütünlük tafl›yor.
Düflünce ya vard›r, ya yoktur; ‘baz› düflünceler
aç›klanabilir, baz›lar› aç›klanamaz’ dedi¤iniz andan
itibaren düflünce özgürlü¤ünü özü ile birlikte
ortadan kald›rm›fl olursunuz”.
Sanat› onu yaratandan, sanatç›dan, ay›ramazs›n›z.
Sanata bask›, sanatç›ya karfl› yap›lan bask›
demektir. Sanatç›ya, sanatç› oldu¤u için bask›
yap›lmaz: Düflüncenin, sanat›n özgür olarak
yay›lmas›ndan korktuklar› içindir bu bask›lar.
Bunun nedenlerini gere¤i gibi analiz edemezsek,
bunca çileye, kifliseldir, der ç›kar›z iflin içinden.
Onu, toplumsal, siyasal ve ekonomik çerçevesi
içinde yerli yerine oturtamam›fl oluruz.
“Sanat ve özgürlük” ad›na söz söylemek istersek,
ülkemizdeki iktidarlar›n hofluna giden sanat
anlay›fl› ünlü flair Yahya Kemal’in flu dizelerinde
gün yüzüne ç›kar:
“Aheste çek kürekleri mehtap uyanmas›n/Bir
âlem-i hayale dalan ab uyanmas›n.”
Peki kürekleri aheste çekmeyenlerin durumu
nas›ld›r sizce?..
Örneklerle görmeye ne dersiniz?
“Tek suçunuz hür insanlar gibi konuflmak, kitaplar
suç orta¤›n›z..” (R›fat Ilgaz)
Mehmet Kemal “Ac›l› Kuflak” adl› kitab›nda flöyle
anlat›r:
“Tan›d›¤›mda Sait’in bafl› dertteydi. Yazd›¤›

hikâyede askerin aya¤›n› tökezletmifl,
s›k›yönetimden ça¤›rm›fllard›. Yaflamadan,
yazmadan baflka bir fley düflünmedi¤i için pek de
korkard› bu gibi ifllerden.
“– Ulan askerde insan de¤il mi, ne ç›kar aya¤›
tökezlerse?” diye soruyordu. Bilmiyordu ki, o
zaman›n yöneticilerine göre, asker, içmez, üflümez,
tökezlemezdi de..”
‹nsana inan›l›r gibi gelmiyor ama dahas› var:
“Yürüyüfl” Dergisi’nde Kestaneci Dostum adl›
hikâyesini yay›mlad›ktan bir hafta sonra Sait Faik’i
Emniyet Müdürlü¤ü’nden ça¤›r›rlar. Ve bu
ça¤›rmalar›n›n nedenini Ömer Faruk Toprak flöyle
anlat›r:
“Ertesi gün Sait Faik, Meserret K›raathanesinde,
olan biteni anlatt›. ‘Kestaneci Dostum’ hikâyesinde,
kestanecinin mangal›na ‘burada satmak yasakt›r’
diyerek tekmeyi vuran memur cezaland›r›lacak,
sonradan eroincili¤e al›flan kestaneci de okula
verilecekmifl. Onlar›n kimliklerini ö¤renmek
istiyorlarm›fl. Sait, bin dereden su getirerek,
hikâyenin gerçek olmad›¤›n› anlatm›fl da
kurtulmufl.”
Ya Aziz Nesin’in bafl›na gelenler!.. Sadece birini
aktaral›m:
“Rusya gezisinden dönmüfltüm; suçum Nâz›m
Hikmet’in vasiyetini Türkiye’ye getirmemdi. Ama
gelgelelim ortada ne vasiyet ne de bir suç vard›.
Suç sayd›klar› Nâz›m Hikmet’in ‘Vasiyet’ adl› fliirini
getirmemdi.
(…) Ne diyeyim, içimdeki cehennemi her yere
tafl›yorum. Herfleyim var, ama huzurum yok.
‹nanin›z bazen ölümü özlüyorum. Niçin, biliyor
musunuz? Dinlenece¤im diye… Ama, bu
dinlenmeden de haberim olmayacaakk ki!..”
Burada sanatç›lara yap›lan iflkenceleri de
anlatmay› çok isterdim, hem de kitaplara
s›¤mayacak boyutta, lakin ne insanl›k onurum ne
de vicdan›m buna izin vermedi.
Bir yanda sanat, bir yanda özgürlük!.. Hasan
Hüseyin’in dedi¤i gibi “övünmek fliflinmek neyimize
bizim.” Ya da Arif Damar’›n dedi¤i gibi “‹nsanlar›
sevmek kolay de¤il, bir hürriyet bu; çetindir
memleketimde.”
“Sanat ve Özgürlük”!..
Ben farkl› bir aç›dan yaklaflmak istedim konuya.
Ac›larla baflka bir deyimle sanat ve özgürlük ad›na
ödenen bedellerle yaklaflmak daha do¤ru geldi
bana.
Her fleye ra¤men biraz da bu bedeli ödeyenlerin
yüzü – suyu hürmetine ayakta de¤il mi bu dünya?
Ya da Yannis Ritsos’un dedi¤i gibi:
“fiiire, aflka, ölüme inan›yorum,/‹flte bu yüzden
ölümsüzlü¤e inan›yorum./Bir dize
yaz›yorum,Dünyay› yaz›yorum;/Ben var›m; dünya
var”

Fahri Özdemir

Bedel

Yelda Cumalıoğlu

Özgürlük ve Özgünlük...

...Bafl taraf› Sayfa 1’de
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20 fiubat 1937’ de Gaziantep’te dünyaya gelen Ülkü Tamer, ilkö¤renimini buradaki Day› Ahmet A¤a ‹lkokulu’nda
tamamlad›. Sonras›nda, orta ve lise ö¤renimini ‹stanbul’da Robert Koleji’nde bitirir ve bir süre ‹Ü Gazetecilik Enstitüsü’
ne devam eder.
Çocuklu¤unun geçti¤i Gaziantep’ten unutulmaz an›larla gider ‹stanbul’a. Bu an›lar›ndan baz›lar› ileride yazd›klar›na
temel oluflturacak, burada yaflad›klar›n› Alleben Öyküleri’nde dile getirecektir.
Okudu¤u ilk kitap Grimm Kardefller ’in Gençlik Hikâyeleri’dir. Dünya Masallar›’ndan, Çal›kuflu’na,  klasiklerden O.
Henry’ye yo¤un bir okuma dönemi yaflar.
daha sonraki y›llarda Ankara’da sinema iflletmecili¤i yapmas›na kadar gidecektir.
fiiire bafllang›c›nda T.S. Eliot, Ezra Pound, Attilâ ‹lhan etkileyen isimlerdir onu. Memet Fuat, Yaflar Nabi Nay›r, Osman
N. Karaca, Abdi ‹pekçi, Ercüment Karaca ise onu yüreklendirenlerden baz›lar›d›r.
Tiyatro oyunculu¤una Robert Koleji’nde ö¤renciyken bafllar ve Robert Kolej Tiyatrosu’nu Anadolu turnelerine ç›kar›r.
1964–1968 y›llar› aras›nda kimi özel tiyatrolarda yo¤un bir flekilde oyunculuk yapar.
Direkleraras›, “Keflanl› Ali destan›”, “Teneke”, “Kurban”, “Palto” gibi oyunlardaki baflar›s› onun daha küçük yafllardaki
oyunculuk düfllerinin ürünüdür.
1948 y›l›nda henüz on iki yafl›ndayken ”Duygular Konufluyor” ad›n› verdi¤i tek perdelik bir oyun yazm›fl ve bu oyun
bas›lan ilk kitab› olmufltur.
Milliyet Yay›nlar›, Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat, Sanat Olay› dergilerini yöneten ve bir ara Onk Ajans›’nda da çal›flan
Ülkü Tamer, A¤ustos 1971’de F.Hüsnü Da¤larca ile Yugoslavya’da yap›lan Struga Kenti fiiir Geceleri fienli¤i’ne kat›larak
ve Uluslararas› PEN Kulüp Kongresi’nde Türkiye’yi temsil ederek pek çok yazar ve flairle tan›flma olana¤› bulur.
Radikal, Sabah, Cumhuriyet baflta olmak üzere birçok gazete ve dergide köfle yazarl›¤› da yapan Ülkü Tamer; E. Hamilton’dan çevirdi¤i Mitologya
adl› çevirisiyle 1965 TDK Çeviri Ödülü, ‹çime Çekti¤im Hava De¤il Gökyüzüdür ile 1967 Yeditepe fiiir Arma¤an›; Alleben Öyküleri ile 1991 Yunus Nadi
Öykü Arma¤an›’n› kazan›r.
‹lk fliiri ise Eylül 1954’ de Kaynak Dergisi’nde yay›nlan›r. ”Dünyan›n Bir Köflesinden Lucia” adl› bu fliirinden sonra, Varl›k, Pazar Postas›, Yeditepe,
Yenilik, Dost, Yeni Dergi, A, Yeni A, Papirüs, Sanat Olay›, Milliyet Sanat, Gösteri gibi dergiler onun fliirlerine, öykülerine ve çevirilerine yer verirler
sayfalar›nda.
Ülkü tamer ikinci yeni flairleri içinde yer alm›fl olmas›na ve baflta halk fliiri olmak üzere baflka fliir türlerine ilgi göstermesine ra¤men kendi çizgisini
yaratma, kendi söylemini bulma çabas› içinde olmufltur hep.
Soyutlamalar›nda bile dilin durulu¤unu, safl›¤›n› göz ard› etmemifl, öykülefltirdi¤i fliirlerinde bütünlü¤ü, yal›nl›¤› öne ç›karm›flt›r.
Türkülerin, masallar›n, do¤a görüntülerinin çocuksu duyarl›¤›n› yans›tan Ülkü Tamer, Özellikle 1960 y›l›ndan sonra yazd›¤› fliirlerine toplumsal
kayg›lar›,kendi çocukluk dönemini, yaflad›¤› yöreden yerel renkleri ve yaflama izlerini tafl›m›flt›r.
Tek öykü kitab› olan Alleben Öyküleri’nde Gaziantep’deki çocukluk gözlemlerini ince bir duyarl›kla, yal›n ve imgesel bir dille verir. Konuflma diline
ustal›kla yaslanan bu öyküler Türk öykücülü¤ünün önemli kitaplar› aras›ndaki yerini al›r. Gaziantepdeki çocukluk an›lar›n› Alleben An›lar›’nda, tiyatro
ve edebiyat an›lar›n› Yaflamak hat›rlamakt›r’da toplar.
“Yaflamak Hat›rlamakt›r”, Ülkü Tamer’in yaflama dair birikimlerinin özetidir adeta.
Bu yap›t›nda çocukluk ve okul y›llar› an›lar›n›n yan›nda, Y›lmaz Güney’ den Orhan Kemal’e, Onat Kutlar’dan Genco Erkal’ a, Adnan Özyalç›ner’den
Kemal Özer’e kadar pek çok yak›ndan tan›d›¤›m›z isimlerle yaflanm›fll›klar› ak›c› bir dille sunar okuyucuya. Ayn› zamanda yaflad›¤› dönemlerin en
gerçekçi tan›¤› olur. Bir dönemin sosyal ve kültürel yap›s›n›n kan›t›d›r anlatt›klar›.
fiiir roman ve öykü d›fl›nda Euripides, W. Shakespeare, A. Çehov, B. Brecht, A. Miller, E. Ionesco, J. Steinbeck, T. S. Eliot, N. Simon, R. Dyer, H.
Ibsen gibi yazarlardan çok say›da oyun çevirir. Bu oyunlar›n tamam›na yak›n› özel tiyatrolarca sahnelenir.
Ülkü Tamer ile ilgili yap›lan de¤erlendirmelerde birbirini tamamlayan benzer görüfller ileri sürülmektedir. Buna göre Ülkü Tamer; ‹kinci Yeni duyarl›l›¤›n›
paylaflan fliirlerinde, soyutlamalara yönelerek yo¤un bir imge anlay›fl› gelifltirir.  fiiirlerinde yer verdi¤i imgeleri, temalar› ve duygular› oldukça so¤ukkanl›
bir tutumla, rahat bir söyleyiflle ve yer yer öykülefltirmelere giderek irdeler.
En somut anlat›m›n› bile çok yal›n bir dille yapan flair olarak tan›mlanan Ülkü Tamer’in, fliirlerindeki en büyük s›çramay› Ezra ile Gary’de yapt›¤›
belirtilmektedir.
Kimine göre ise, folklor damar› çok güçlüdür sanatç›n›n. Do¤ay› fliirin temel malzemesi olarak yo¤un bir flekilde iflleyendir o.
Ayr›ca Ülkü Tamer’in fliir dünyas›n›n en göze çarpan özelli¤inin ‘düflünce-yaflam birli¤i’nin gövdeye, çekirde¤e yerleflmifl oldu¤u belirtilir.
Öte yandan sanatç›n›n birçok fliiri, dillerden düflmeyen türkülere dönüflmüfltür.
Zülfü Livaneli’nin besteleyip seslendirdi¤i “Günefl Topla Benim ‹çin” ve “Memik O¤lan” , Ahmet Kaya’n›n seslendirdi¤i "Üflür Ölüm Bile" ve "Gül Dikeni"
 ile Grup Yorum'un "Düflenlere" isimli eserlerinin söz yazar› Ülkü Tamer’dir.

fiiir Yap›tlar›
So¤uk Otlar›n Alt›nda ( 1959, Gaziantep - Kendi Yay›n›), Ezra ile Gary (fiiirler 1962, ‹st. - Kendi Yay›n›), Virgülün Bafl›ndan Geçenler ( 1965-‹st), ‹çime
Çekti¤im Hava De¤il Gökyüzüdür ( 1966 - ‹st; Yeditepe 1967 fiiir Arma¤an›), S›ragöller ( 1974 - ‹st), Seçme fiiirler (‹st - 1981), Yanarda¤›n Üstündeki
Kufl ”Antep Neresi” (‹st - 1986)

Oyun
Duygular Konufluyor (Kendi yay›n›-1948)

Öykü
Alleben Öyküleri (‹st. -1991)

An›
Alleben An›lar› ( ‹st. Milliyet -1997), Yaflamak Hat›rlamakt›r (‹st. Yap› Kredi- 1998), Bir Gün Ben Tiyatrodayken

Çocuk Kitaplar›
fieytan›n An›lar›, Pullar Savafl› (‹st. Arkadafl Kitaplar–1975),Gün Ifl›¤› Hoflça Kal (Arkadafl Kitaplar–1976), Ne Biliyorum ( Milliyet–1977), Hangisi Do¤ru
(Milliyet -1977), Çocuklara Genel Kültür (Milliyet- 1977), Tele Yunus (Arkadafl Kitaplar -1980)

Çevirilerinden Baz›lar›
Fizikçinin Duas› (O. Süleymanov), Sürgünden fiiir (R.Alberti), Bab-› Yar (Y.Yevtuflenko), Deniz Bile Ölür (F.G.Lorca), Tagore (R.Tagore), Mavi Bozk›r
(fiolohov), K›rm›z› Yapraklar (W.Faulkner), Köpek Suratl› Maymun (J.Haflek), Sinirli ‹nsanlar (Zoflçenko), Kad›ns›z Erkekler
(E.Hemingway), At H›rs›z› ((E.Caldwell), Mitologya ((E.Hamilton –Varl›k, 1964), Gece (M.Antonioni  -Bilgi, 1971), Vietnam’a
Sevgiler (E.Morris), Hiroflima’n›n Çiçekleri (E.Morris), Hiroflima’n›n Tohumlar› (E.Morris), Nas›l m›s›n ‹yi misin (Edita Morris-
Cem ,1974), Mutlu Gün (E.Morris), Hoflça Kal Columbus (P.Roth), Zaman›m›z›n Kahraman› ((Lermontov), Silahlara Veda
(E.Hemingway), ‹htiyar Bal›kç› (E.hemingway), Toprak Ana (C.Aytmatov), Cemile (C.Aytmatov), S›k›yönetim (Franco Solinas’›n
Senaryosundan Romanlaflt›rma,1974), Dev (T.Dery), Arkadaki Silah (E.Qucen), fiiflkolarla S›skalar ( Çocuk roman›, Andre
Maurois’dan çeviri,1975), Sanki (J.Herzberg), Pinokyo (C.Collodi), Kibritçi K›z (Andersen), Ezop Masallar› (Aisopos), Alt›n Kufl
(Grimm Kardefller), Masallar (La Fontaine), Brigitte Bardot (S.De Beauvoir), ‹slam Tarihi (S.F.Mahmut), Türk Edebiyat›nda
Sosyal Konular (K.Karpat), K›sa Dünya Edebiyat› Tarihi (R.Alcock)
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Özgürlük,  tam egemenlik  hakk›na
sahip olan, yabanc› bir gücün
egemenli¤i ve ya despot  bir
iktidar›n bask›s›,  yönetimi alt›nda
 bulunmayan  bir halk›n  durumu.
‹nsan özgür olmay› ne kadar
düfllüyorsa  o kadar özgürdür
asl›nda, ama din, devlet ve ahlak
kurallar›n› ciddiye  ald›¤› için
yapamaz, bu sebeple  cehennemde
yanma,  hapse girme  korkusuyla
ve cesareti  olmad›¤› için  bu dinle,
bu devletle, bu ahlakla  yaflar.
Özgürlük iki kere  ikinin  dört
etti¤ini  söyleyebilmektir.   Yaflad›¤›
ça¤›,  toplumu d›flarda
b›rakabilmek, cesaretle hareket
edebilme, üretebilme  ve aç›kl›kla
 paylaflabilmektir.  S›n›rler  son
zamanlarda  çok daralt›ld›.
Akademisyenlere,  yazarlara

bakacak olursak  onlar›n iflleri
araflt›rmak  ve sorgulamak.
Ald›klar› notlar›n, yapt›klar›
okumalar›n  niteli¤ine kadar
kar›fl›l›r oldu.  Düflündü¤ünü ifade
edememek,  yazamamak,
sorgulama seçene¤inden  uzak
b›rak›lmak, yo¤un bask›lar sonucu
 sindirilmeye çal›fl›l›p, hatta demir
parmakl›klar ard›na
kapat›lmaktad›rlar.
Demokrasinin temel ilkesi
düflünce özgürlü¤üdür.  Kimsenin
müdahalesi  olmadan her fert  i
stedi¤ini  düflünme, aç›klama, ifade
etme, tart›flma ve yay›nlama
hakk›na sahiptir.  Günümüzde Türk
bas›n›n›n özgürlü¤ü  her ne kadar
kanunlarla hür ve  sansür edilemez
olarak  garanti alt›na al›nm›fl
görünse de, bu durum baz›
k›staslarla s›n›rland›r›lm›flt›r.
Bugün Türkiye bas›n›n  kendisini
sansür etmesi  anlam›nda  bir
bas›n  özgürlü¤ü  ihlalini
yaflamaktad›r.  Bu sebeple halk›n
güvvenini kaybetmifltir. Örnek
verecek olursak;  Gezi park›
direnifli   demokrasi
mücadelesinde  çok büyük  bir etki
sa¤lam›flt›r. Bütün dünyaya örnek
olmufltur.  Baz› televizyonlar›n
belgesel yay›n yapmas›, gezi park›n›
sansür  etmesi ve bu direnifli

fliddetle bast›ranlar
özgürlüklerimizin de önünü
t›kamaktad›rlar.
Mustafa  Kemal Atatürk ün  dedi¤i
gibi  fikirler,  cebir ve fliddetle, top
ve tüfekle asla öldürülemez.
Sanat, düflüncelerin, amaçlar›n
veya olaylar›n beceri  ve düflgücüyle
ifadesine  veya iletilmesine
dayanan  yarat›c›  insan etkinli¤idir.
Sanat, insan›n yarat›c› yönünü
biçimlendirir, hem de toplumsal
varl›¤›n›n  bir parças›n› oluflturur.
Sant›n anlam› ve ifllevi s›n›rs›z bir
özgürlükle olms› gerekmektedir.
Sanat özgürlü¤ünün tek s›n›r›;
Baflkalar›n›n kiflilik haklar› ve insan
onuru olmal›d›r. Sanat yarat›c›l›k,
güzellik ve paylafl›md›r. Sanat›n
yaflay›p geliflmesi için bir çok
flartlar›n  gerçekleflmesine ihtiyaç
var.  Bunlar›n aras›nda özgürlü¤ün
 pay›n› küçümsememek laz›m.
Herkesin sanatç›ya yol göstermeye
 kalk›flt›¤›,  her önüne gelenin
sanatç›y›  kendi görüflüne uygun
davranmaya  zorlad›¤› toplumlarda
sanat›n  özgür kalmas› olas›
de¤ildir.  Sanat›n özgürlü¤üne karfl›
gelen dar ve geri zihniyetin  bask›s›
 bazen kanun s›n›rlar›n›n  üstüne
ç›kar. Kanunlar›n  korunmas›na
ramen sanatç› nefes alamayacak
hale gelebilir.  Dikkat edece¤imiz

nokta, taze ve umutlu  sanat
hayat›m›z›n böyle bir  havas›zl›¤a
düflmemesini  sa¤lamakt›r.
Duydu¤umuz bir habere göre,
hükümet   baflta Devlet Opera ve
balesi, Devlet Tiyatrolar›,  Devlet
Senfoni Orkestralar›, Devlet Halk
Danslar› Toplulu¤u  olmak üzere
toplam  52 sanat  kurumunun
kapat›lmas›n›  öngören yasa
tasar›s›  bizim ve  çocuklar›m›z›n
gelece¤ini yok eder.
Bizler kültür – sanat kurumlar›n›n
kapat›lmas›na karfl›y›z.  Yap›lmas›
planlanan  sanat›n özgürlü¤ünü
elinden almakt›r.
Sanat insan›n benli¤ini
yüceltyorsa,  bu onun ilkel
düzeyden kurtuldu¤unu gösterir.
Bu ise , insan  ruhunun
özgürleflmesi  demektir.
Özgürlük, yarat›c›n›n  uçsuz
bucaks›z  ruhundad›r ve o ruh
yaratmak için çal›fl›r.  Ölümsüzlük,
sanat  yap›t›n›n  arad›¤›  tek
gerçekliktir.  Dile¤imiz  sanat›
özgür b›rakarak  ülkenin  önüne
açmalar›d›r.

Kab›na s›¤maz sanat, s›¤amaz.
Malzeme yetmez sanata, s›n›r
tan›maz sanat. Renk yetmez,
tuvaller dar gelir, kelimeler,
notalar az kal›r. Sadece görünenle
çerçevelenemez sanat. Rüyalar
kadar zegindir hayâl gücü
sanatç›n›n.  Nas›l sonsuz ise kâinat,
sanat da öyle uçsuz bucaks›zd›r.
Onun için gemlenemez,
dizginlenemez sanatç›.  Kaotik bir
düzendir sanatç›n›n yaflam› da,
sanat› da.
Sanatç› farkl›d›r, di¤er birçoktan.
Onu farkl› yapan, herkesin sadece
bakt›¤›n› görmek, herkesin sadece
duydu¤unu dinlemek, herkesin
sadece dokundu¤unu hissetmektir.
Ama bu özel vergisini ancak ve
ancak yüre¤inin sesi ve hayâl
gücüyle sevifltirebilirse özgün ve
özgür sanat yapabilir sanatç›.
Duygusald›r sanatç›, cesur oldu¤u
kadar k›r›lgand›r. Kendisiyle yar›fl›
vard›r. Hayâl gücü ne kadar
zenginse tatmini o kadar azd›r.
Yakalamak istedikleri ile
yakalayabildikleri aras›nda verdi¤i
kavgada sürekli med-cezirlerdedir
sanatç›. Sanat›yla beraber ruhu da
çalkalan›r, k›l›ktan k›l›¤a girer.
Dünyaya, canl›, cans›z her fleye
sanat›n›n penceresinden bakar.

Renklerle, kelimelerele, yontuyla
cans›zlara can verebildi¤i, isterse
hayatlar›n› sonland›rabildi¤i için
sanat içinde tanr›sall›¤› vard›r
sanatç›n›n.
Ama ba¤nazl›¤›n, törelerin,
ezberin, despotlu¤un, diktan›n,
egemen bir s›n›f›n yönlendirdi¤i
özgürlükten uzak bir sanat,
sanatç›s›n›n ne akl›n›, ne yüre¤ini,
ne düfllerini, ne de ruhunu arzu
eder. Sanatç›ya sanat yapmak
de¤il, dikte etmek düfler böyle
toplumlarda.
Akla ve bilime dayal› medeniyet
evrensel medeniyettir ve sanat›n,
sanatç›n›n özgür üretebilmesi
ancak bu flartlarda gerçekleflebilir.
Dini taassupla, hür düflünce, deney
ve gözleme dayanan bilimsel
yaklafl›m aras›nda ça¤lar boyunca
süregiden mücadeleden Bat›
co¤rafyas›nda ak›l ve bilim kazançl›
ç›karken, Do¤u kültürlerinde bu
mücadele sürecinin, taassup ve
mistik düflüncenin benimsenmesi
ile flekillenmesi çok
düflündürücüdür.
Ça¤lar boyunca heykeli, resimi,
müzi¤i, yaz›y› ve daha nice sanat
duygusunu taçland›rm›fl olan özgür
sanat›n, evrimin tersine iflleyen ve
insan› birey olmaktan uzak tutan

ba¤nazl›¤›n ve despotlu¤un
egemenli¤ine teslim edilmesi
kabul edilemez.
Sanat›n ve sanatç›n›n her daim
muhalif olabilece¤ini, sanat›n
yumuflak eldiveniyle sunulan
elefltirilerin, özlenen hürriyetlerin
toplumsal bir ihtiyac› ve hasreti
dile getirdi¤ini kabul edebilen
toplumlar›n sadece sanatlar›n›n
özgürlü¤ünü de¤il, bireylerinin
özlük haklar›n› da önemsedi¤ini
görmek, bunu yaflayamayanlar için
‘özgür sanat’›  gittikçe daha çok
özlenir k›l›yor.
Tüm sanatç›lar›n düflleri, emekleri,
yorumlar› özgür, kucaklad›¤›
telafllar, sarmalad›¤› sanc›lar
u¤urlu ve bereketli, yürekleri ferah,
ruhlar› taze kals›n.
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Uluslararası Çukurova Sanat Günleri’nin her yıl ilkbaharda düzenlenmesinin birden çok gerekçesi var...Etkinliğin, bir anlamda
ilkbahar ekinoksunun Tauroktonik dönüşümüne denk düşmesi en güçlü esin kaynağımız oldu...
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19 Mart 2014 Çarşamba
16.00 : İmza/Söyleşi - Ülkü Tamer, Refik Durbaş, Faris Kuseyri
Yer : Saklı Ev
17.30 : Açılış

“Çukurova Ödülü 2104”
Sunum : Nebihe Karasu
Görsel Sunum : Ferhat İşlek
Konuşmacılar : Mehmet Karasu (8. UÇSG Hatay Koordinatörü)

F.Saadet Bilir (8. UÇSG Mersin Koordinatörü)
Çetin Yiğenoğlu (8. UÇSG Genel Koordinatörü)
Mustafa Köz (Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı)

Ödül Sunumu : Ülkü Tamer
Fotoğraf Sergisi

Etkinlik : Hatay Fotoğraf Sanatçıları Derneği (HAFSAD)
Yer : Antikhan Konuk Kültürevi

20 Mart 2014 Perşembe
10.00 : Söyleşi: "Türkçe Bizim Neyimiz Olur?"

Feyza Hepçilingirler
Yer : Antakya Özel Ata Lisesi
16.00 : Panel: Türk ve Dünya Edebiyatında Antakya
Yönetken : Ferhat Zidani
Konuşmacılar : Faris Kuseyri, İsmail Cem Doğru, Sadullah Çağlar,

Adil Okay
Görsel Sunum : Dr. İsmail Güzelmansur
Yer : ATSO Salonu
18.00 : Sergi: Canseven Bahçeci Sergisi
Yer : Canseven Bahçeci Sanat Atölyesi (Kurtuluş Caddesi No:19)

21 Mart 2014 Cuma
15.00 : Söyleşi / İmza : Faris Kuseyri, Mehmet Atilay
Sergi : Hastane Fotoğrafları Sergisi Açılışı
Yer : Hatay Tabip Odası (Sveyka Arkası)
16.00 : DÜNYA ŞİİR GÜNÜ KUTLAMASI
Sunum : Gülnaz Kavvas / Seval Karataş

“Kent Şiirleri”
Katılımcılar : Esra Ünal Bıyıklı, Şirin Zaferyıldızı, Murat Demirkol,

Rahmi Emeç İdris Emir, Bedran Cebiroğlu, Süha Kıyak, 
Gülnaz Kavvas, Nebihe Karasu, Mustafa Söylemez, 
Mehmet Atilay, Mesrur Sabahoğlu, Orhan Demirel, 
Nurettin Bellur, Çetin Kalkan, Necla Karataş, Dolunay 
Aker, Duygu Çivi, Şekip Güzelmansur, Ferhat Zidani, 
Bedir Hatem, Aydın Zeyfeoğlu, Selamet Bağcı,
Faris Kuseyri

Yer : Hatay Tabip Odas

22 Mart 2014 Cumartesi
13.00-14.30 : Panel: "Muhafazakârlığa Karşı Özgür Sanat"
Yönetken : Müslüm Kabadayı (Araştırmacı-Yazar)
Konuşmacılar : Musa Artar (Şair-Yazar), Nihat Taydaş (Yazar-Tiyatrocu),

Ozan Uyumlu (Şair-Tarihçi)
Yer : ATSO Salonu
15.00 : Panel: 12 Eylül Askeri Darbesi’nin edebiyatımıza 

yansımaları
Konuşmacılar : Ahmet Özer, Öner Yağcı
Yer : ATSO Salonu
17.00 : Antakya Sanatçılarıyla Buluşuyor (Sergiler, gösteriler,

müzik dinletileri)
Yer : Antioch’s Verda (Kurtuluş Cd.)

23 Mart 2014 Pazar
KAPANIŞ : Görsel Sunum: Ferhat İşlek

21 Mart 2014 Cuma
19.00 : Görsel Sunum:

Mustafa Eser (Mersin) ; “Makro Mersin”
Gülsüm Ünal, Hadi Ak, Tansu Hastürk, Ozan Gözüyeşil ; 
“Toroslar’ın Renkli Dünyası”, Hikmet Avcı ;
“Yakın Ama Uzak” Mustafa Demir ; “Kelebekler”

Yer : Gaziantep Şehit Kamil Kültür Sitesi

22 Mart 2014 Cumartesi
19.00 : Görsel Sunum:

Süha Derbent ; “Wildlife”
Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu ; “Macahel”

Yer : Gaziantep Şehit Kamil Kültür Merkezi

22 Mart 2014 Cumartesi
19.00 : Görsel  Sunum:

Arif Avize : “Görsel sunum”
Hikmet Avcı : “Yakın Ama Uzak”
Erol Doğaner : “Özgürlük”

Etkinlik : Tarsus Fotoğraf Sanatı Derneği
Yer : Tarsus Fotoğraf Derneği Salonu

23 Mart 2014 Pazar
14.30 : Edebiyatımızda Şiir Öykü Kardeşliği
Yönetken : Mehmet Taşar
Görsel Sunum : B.Hülya Ekmekçi
Konuşmacılar : Coşkun Karabulut, Ali Ozanemre, B.Hülya Ekmekçi,

Duran Aydın, Demet Duyuler Doğan, Gülderen Canyurt,
Melahat Babalık

Şiir Sunumu
Yönetken/Görsel Sunum : B.Hülya Ekmekçi
Katılımcılar : Coşkun  Karabulut, Ali Ozanemre, B.Hülya Ekmekçi,

Duran Aydın, Demet Duyuler Doğan, Mustafa Özke,
Hasan Hüseyin Gündüzalp, Gülderen Canyurt,
M.Gıyasi Aydemir, Şahin Taş, Melahat Babalık

Etkinlik : AYSAD (Adana Yaşam Sanat Derneği) /
Çağdaş Yaşam Dergisi

Yer : Ceyhan Esnaf Sanatkârlar Kooperatifi Toplantı Salonu
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19.00 : Görsel Sunum:
Süha Derbent :  “Wildlife”
Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu : “Machael”
Erol Doğaner : “Özgürlük”

Etkinlik : Olba Sanat Derneği
Yer : Mersin Olbaevi Galerisi

22 Mart 2014 Cumartesi
13.00 : Yazarlar Öykülerini Okuyor
Yönetken : Nazmi Bayrı
Katılımcılar : Ali F. Bilir, Mehmet Babacan, Nihat Mustul, Orhan Özdemir,

Ömer Polat, Remzi Karabulut, Turan Ali Çağlar
Yer : Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu

14.00 : ARA

14.15 : Söyleşi: “Palmiye Altında Şiir”
Konuşmacı : Hilmi Haşal
Yer : Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu

15.00 : ARA

15.15 : Panel: “Medya - Edebiyat İlişkileri”
Konuşmacılar : Nermin Bezmen, Yelda Cumalıoğlu

16.15 : ARA

16.30 : Konser: “Yeşilçam Film Müzikleri”
Şef : Süheyla Ballıca
Sazlar : Kanun : Tuncer Ballıca, Keman : İbrahim Çamlı, Ney : Rahmi Savrın

Ud : Yavuz Dirim, Klarnet : Demir Tokgöz, Klasik Kemençe: Haluk
Seçilmiş, Ritm : Ahmet Akkurt

Koristler : Leyla Tınaz, Emine Güleçoğlu, Gülben Atıl, Aysel Akkan,
Sultan Oğuzbaş, Bilge Hatipoğlu, Emine Zencir, Gülten Kolbaşı, 
Halime Bozkurt, Şadiye Deveci, Aysel Çadırcı, Ayten Kaya,
Feyza Türkoğlu, Safikar Altan, Nuran Kırcalı, Bihsen Avşar,
Şükran Doğruyol, Gülten Kızılırmak, Gülseren Kocabaş,
Fatma Şanrah, Fatma Gümüş, Ayşe Sakallı, Seher Erdoğan,
Zuhal Kerim, Halise Kütükoğlu, Nermin Duru, Nuray Öngeç,
Güler Açık, Esin Arife Zühre, Müşerref Akalın, Seyhan Yoldaş,
Fatma Göknur, Canan Bağ, Hatice Altun, Şükran Erdal,
Kadir Sefa Genç, Faruk Gün, Faruk Tekin, Toros Tarcan, Adil Acımış,

 Nadir Öztürk, Ahmet Kızılırmak, Necati Avşar, Süleyman Tattıgil, 
Cavit Doğruyol, Ahmet Kurtoğlu, Ali Mavi, İlhan Gündemli,
Fikri Sevik, Osman Kara, Mustafa Mete Ak.

Etkinlik : Mersin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Korosu
Yer : Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu

19.00 : Görsel Sunum: Faruk Akbaş ; “Görsel Sunum”, Gülsüm Ünal,
Hadi Ak, Tansu Hastürk, Ozan Gözüyeşil (Adana)
“Torosların Renkli Rüyası” Mustafa Demir ; “Kelebekler”

Etkinlik : Olba Fotoğraf Derneği
Yer : Mersin Olbaevi Galerisi

23 Mart 2014 Pazar
15.00 : Dramatik Gösteri: “Herkes Her Şeyi Hatırlamalı!”
Proje : Cihat Duluklu
Kurgu : Fahri İşlek
Koordinatör : Kubilay Altuntaş
Etkinlik : Düşün Sanat Topluluğu
Yer : Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu

16.00 : ARA

16.10 : “Yüzünde Nazım İzi Olan İnsanlar”
(-Nazım Hikmet’in Bursa yılları- Görsel sunum eşliğinde)

Konuşmacı : Güney Özkılınç
Yer : Mali Müşavirler Odası

KAPANIŞ
17.10 : Görsel sunum: Ferhat İşlek
Konser : “Barış Ezgileri”
Şef : Aziz Aytaç
Enstrümanlar : Mennan Mustafaoğlu, İsmail Habip, Mehmet Fazıl Karasu,

Nihat Harbelioğlu, Hüseyin Subaşı, Nihat Yurdakul, Yağmur Bilmez
Koro : Filiz Yeniocak, Suat Aşkaroğlu, Nursel Nazik, Süleyman Nayman, 

Suzan Nayman, Sevim Eskiocak, Nebihe Karasu, Şükran Altan, 
Sabahat Kanar, Yüksel Günay, Emsal Yıldız, Şekip Güzelmansur,
Fatma Günay, Şekip Güzelmansur, Nurdan Öztürk, Mehmet Atilay,
Nezih Kavvas, Gülnaz Kavvas, Vahit Özbay, Yasemin Altınöz, 
Erdoğan Acuner, Gülten Yakut, Nalan Bayrak, Ayfer Yakışıklı,
Hatice Ay, Leyla  Yarayıcı, Aysel Karasu,
Nurhan Yeral, Emire Ünal, Zarife Cüzdan,
Nurhan Sağlar, Hülya Gül, Esra Ünal 
Bıyıklı, Selma Yeral, Ayten Muratoğlu,
Funda Aşkaroğlu, Gülseren Sağlar, Aynur
Eskiocak, Sevim Habip, Selma Yeral, Ayda
Bercis Kırbeci, Nurettin Bellur,
Sevim Karasu

Etkinlik : AALEN Antakya Kültür Derneği / Antakya
Defne Dostluk ve Barış Korosu

Yer : Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu

23

20 Mart 2014 Perşembe
11.00 : “Şairlerden Özgürlüğe Selam”
Katılımcılar : Ali F. Bilir, Ayfer Cengiz, Bedriye Korkankorkmaz, Kemal Tekin, 

Mehmet Hameş, Meliha Ünal Kar, Mine Bahçeci, Mithat Çelik,
Onur Sakarya, Sadık Yaşar, Uğur Olgar, Yılmaz Bozan,
Zeren Keziban Karaaslan

Yer : Sosyal Bilimler Lisesi

13.00 : “Şairlerden Özgürlüğe Selam”
Katılımcılar : Ali F. Bilir, Ayfer Cengiz, Bedriye Korkan korkmaz, Kemal Tekin, 

Mehmet Hameş, Meliha Ünal Kar, Mine Bahçeci, Mithat Çelik,
Onur Sakarya, Sadık Yaşar, Uğur Olgar, Yılmaz Bozan,
Zeren Keziban Karaaslan

Yer : Ortadoğu Koleji

13.45 :  “Yazarlar Öykülerini Okuyor”
Katılımcılar : Ali F. Bilir, Mehmet Babacan, Nazmi Bayrı, Nihat Mustul,

Orhan Özdemir, Ömer Polat, Remzi Karabulut, Turan Ali Çağlar
Yer : Cumhuriyet Ortaokulu

14.30 : Resim Sergisi Açılışları: Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğrencileri ve Resim Öğretmeni Tuğba Küçükbahar

Yer : Mali Müşavirler Odası

15.00 : Görsel sunum: Ülkü Tamer, Ferhat İşlek
Panel : “Çeviri şiir ve çeviri şiirin Türk şiirine katkıları”

Yönetken : Mustafa Köz

Konuşmacılar : Ülkü Tamer, Refik Durbaş, Fahri Özdemir
Yer : Mali Müşavirler Odası

17.00 : ARA

17.15 : Konser: Mersin Polifonik Korolar Derneği Korosu
Koro Şefi : Oleg Constantınov
Piyano : Nesrin Bacak
Solo : Esra Erdoğan Kaya
Alto : Berna Kalav, Beyhan Ala, Esin Togay, Esra Erdoğan Kaya,

Figen İşcan, Handan Güneyli, Hatice Aktuğ, Medine Balkarlı, 
Müşerref Örünk, Necla Akbulut, Neşe Aslanalp, Özcan Daşıyıcı, 
Selin Evren, Sevil Öz, Zahide Yalçınkaya

Soprano : Canan Işılak, Deniz Sungur, Filiz Müderris, Gülşen Bozdağan, 
Gülümser Dönmez, Hatice Enes, Leyla Tutal, Mehtap Soğuk, 
Mürvet Beydağı, Nesrin Bacak, Neval Çalıoğlu, Nilgün Deniz, 
Özden Taşkınlı, Sabahat Yüksel, Selma Yağcı, Simay Togay,
Tansel Salluhi, Zeynep Üşkümen

Tenor : Mert Dağdelengil, Metin Demirtel, Volkan Akdoğan, Yunus Cankat
Bas : Burak Öztürk, Halil Aslanalp, Haluk Gürcüoğlu, Kadir Sefa Genç,

Serhat Işılak

Yer : Mali Müşavirler Odası

19.00 : Akşam Yemeği, Onur Konuğu: Ülkü Tamer

21 Mart 2014 Cuma
11.00 : “Şairlerden Özgürlüğe Selam”
Katılımcılar : Ali F. Bilir, Ayfer Cengiz, Bedriye Korkankorkmaz, Kemal Tekin, 

Mehmet Hameş, Meliha Ünal Kar, Mine Bahçeci, Mithat Çelik, Onur
Sakarya, Sadık Yaşar, Uğur Olgar, Yılmaz Bozan,
Zeren Keziban Karaaslan

Yer : Gazi Lisesi

13.00 : “Yazarlar Öykülerini Okuyor”
Katılımcılar : Mehmet Babacan, Nazmi Bayrı, Nihat Mustul,

Orhan Özdemir, Ömer Polat, Remzi Karabulut,
Turan Ali Çağlar

Yer : Güney Gelişim Koleji

14.00 : DÜNYA ŞİİR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Görsel Sunum : Ferhat İşlek “Şiir Gerçekliğimdir”

DÜNYA ŞİİR GÜNÜ BİLDİRİSİ
Söyleşi
Konuşmacılar : Namık Kuyumcu “Aşk ve Şiir”

Hilmi Haşal “Adanus Yüzleri Adana”
15.00 : Panel: “Şiirde Dil Sorunsalı”
Yönetken : Mehmet Hameş
Katılımcılar : Ali F. Bilir, Meliha Ünal Kar, Mehmet Babacan
Yer : Mali Müşavirler Odası

16.00 : ARA

16.15 : “Şairler Şiirlerini Okuyor”
Katılımcılar : Ayfer Cengiz, Bedriye Korkankorkmaz, Kemal Tekin, Mehmet Hameş,

Meliha Ünal Kar, Mine Bahçeci, Mithat Çelik, Onur Sakarya,
Sadık Yaşar, Uğur Olgar, Yılmaz Bozan, Zeren Keziban Karaaslan

17.00 : Dinleti: “Nazım Hikmet Şiirleri”
Katılımcılar : ME Ü Eğitim Fak. Türkçe Öğr. Böl. Öğrencileri, Ramazan Esmer, 

Leyla Başdavur, Tolga Çetiner, Birnaz Özgün, Özgül Tuğçe Çiçek, 
Ramazan Söylemez, Sevda Öztürk, Suna Yönel, Hasan Temiz,
Derya Ergin, Ayşe Çelik, Esma Güleç

Yer : Mali Müşavirler Odası

18.00 : Söyleşi: Feyza Hepçilingirler “Türkçe Nereye Gidiyor?”
Öner Yağcı “Sanat-Özgürlük-Güzellik”

Yer : Mali Müşavirler Odası

ADANA•ANTAKYA
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MERS‹N



20 Mart 2014 Perşembe
10.00 : Söyleşi “Dersimiz Roman”
Konuflmac› : Saba Kırer
11.00 : Söyleşi “Dersimiz Sanat”
Konuflmac› : Öner Ya¤cı
Yer : Adana Koleji
12.00 : Foto¤raf sergisi, Görsel Sunum, Kısa Film
Sanatçılar : Erdem fiimflek, Vahit Baltacı, Sinan Sivri
Yer : Adana Yeni Adliye Binası
13.00 : Sergi “Yazarın Elinden” (Nam›k Kemal’den günümüze 

yazarlar›n el yazmalar›)
Koleksiyon : Fahri Özdemir
Yer : Adana Büyükşehir Belediye Fuayesi
13.30 : Söyleşi "Dersimiz İletişim"
Konuflmac› : Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu
Yer : Adana Koleji
14.30 : Söyleşi “Dersimiz Şiir” Nam›k Kuyumcu-Hilmi Haflal
Yer : Adana Koleji
16.00 : ARA
16.15 : “Küreselleşme sürecinde sanat nereye?”
Konuflmac› : Öner Ya¤cı
Yer: : Adana Büyükflehir Belediyesi Tiyatro Salonu
19.00 : Görsel Sunum: Süha Derbent (İstanbul); “Wildlife”

Gülsüm Ünal, Hadi Ak, Tansu Hastürk, Ozan Gözüyeşil
(Adana) “Torosların Renkli Rüyası” Erol Doğaner 
(G.Antep) “Afrika’nın Kanatları” Hikmet Avcı (Mersin)
“Yakın Ama Uzak”

Sergi : Adana Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu
Doğa Grubu “Kırmızı - Beyaz”

Yer : Adana Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Sanat 
Galerisi

21 Mart 2014 Cuma
10.00 : Söyleşi: "Dersimiz Müzik"
Konuşmacı : Tuğrul Göğüş
Yer : Adana Koleji
11.00 : Söyleşi: "Dersimiz Türkçe"
Konuşmacı : Feyza Hepçilingirler
Yer : Adana Koleji
13.00 : Söyleşi: "Dersimiz Edebiyat"
Konuşmacılar : Nermin Bezmen, Yelda Cumalıoğlu,
Yer : Adana Koleji

DÜNYA ŞİİR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Sunum : Nazan Balcı
14.00 : Piyano Resitali

Cemre Çilenger “F. Chopin Ballade op. 23 no 1.”
Ufuk Mete Şahin “F. Chopin Scherzo op. 39 no 3”

Etkinlik : Çukurova Senfoni Orkestrası
14.20 : Görsel Sunum : Ülkü Tamer (*) - Ferhat İşlek
(*) Antakya’daki açılış töreni sunumu yinelenecek.
14.40 : Panel “Şiir, şiir yayıncılığı ve şair yayıncı ilişkisi”
Yönetken : Mustafa Köz
Konuşmacılar : Ülkü Tamer - Fahri Özdemir
15.40 : ARA
15.45-17.30 : DÜNYA ŞİİR GÜNÜ BİLDİRİSİ
Video gösteri : Ferhat İşlek “Şiir Gerçekliğimdir”
Şairler Geçidi : Adanus Şiir Ekin Topluluğu (Nazan Balcı, Halit Gökmen,

Sevinç Kökenler) B.Hülya Ekmekçi,
Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi Şiir Topluluğu,

Adnan Gül, Ali Ozanemre, Ercan Kont,
Durmuş Ali Özkale, Demet Duyuler Doğan,
M.Demirel Babacanoğlu, Hasan Hüseyin Anmak,
Duran Aydın, İ. Coşkun Akyüz, Şahin Taş,
Bekir Dağsever, Hasan Hüseyin Gündüzalp,
Mesut Eray, Esin Aydın, Mustafa Özke,
Tagore Şiiri (*) Nazım Hikmet Şiiri (*), Pablo Neruda
Şiiri (*), Ahmed Arif Şiiri (*), Atillâ İlhan Şiiri (*),
Ülkü Tamer Şiiri (*)
(*) Görsel sunumlar: B. Hülya Ekmekçi
Yer : Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu
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19.00 : Görsel Sunum: Faruk Akbaş (Fethiye)
Mustafa Demir (G.Antep); “Kelebekler”
Arif Avize (K.Maraş)

Yer : Adana Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Sanat 
Galerisi

20.00 : Akşam Yemeği: Onur Konuğu Ülkü Tamer’le buluşma
Yer : Adanava Oteli

22 Mart 2014 Cumartesi
12.00 : Panel: "Edebiyatımızda Şiir Öykü Kardeşliği"
Yönetken : Mehmet Taşar
Görsel Sunum : B.Hülya Ekmekçi
Konuşmacılar : Coşkun Karabulut, Ali Ozanemre, B.Hülya Ekmekçi,

Duran Aydın, Demet Duyuler Doğan,
Gülderen Canyurt, Melahat Babalık

Şiir Sunumu
Yönetken/Görsel Sunum : B.Hülya Ekmekçi
Katılımcılar : Coşkun  Karabulut, Ali Ozanemre, B.Hülya Ekmekçi, 

Duran Aydın, Demet Duyuler Doğan, Mustafa Özke, 
Hasan Hüseyin Gündüzalp, Gülderen Canyurt,
M. Gıyasi Aydemir, Şahin Taş, Melahat Babalık

Etkinlik : AYSAD (Adana Yaşam Sanat Derneği)
Çağdaş Yaşam Dergisi

Yer : Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu

14.00 : Söyleşi "Dilsiz edebiyat olur mu?"
Feyza Hepçilingirler

Yer : Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu

15.00 : ARA

15.10 : “Kalbimin Güney Yanı” (Yılmaz Güney / Görsel sunum
eşliğinde / Tanıkların da katılımıyla)

Konuşmacı : Güney Özkılınç
Yer : Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu

16.00 : ARA

16.10-17.15 : Panel: “Bir Muhalefet Biçimi Olarak Edebiyat”
Yönetken : Ersun Çıplak
Konuşmacılar : Sedat Demir, Ayşegül Tözeren, Cuma Duymaz
Yer : Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu

17.15 : ARA

17.30 : Dramatik Gösteri: “Herkes Her Şeyi Hatırlamalı!”
Proje : Cihat DULUKLU
Kurgu : Fahri İŞLEK
Koordinatör : Kubilay ALTUNTAŞ
Etkinlik : Düşün Sanat Topluluğu
Yer : Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu

23 Mart 2014 Pazar
13.30 : Söyleşi: “Romanda yenilikçi yaklaşımlar ve dünya

edebiyatında yeni romanın temsilcileri”
Saba Kırer

14.30 : Panel: “Medya edebiyat ilişkileri”
Nermin Bezmen, Yelda Cumalıoğlu,
Yrd. Doç. Dr. İlker Özdemir 

Yer : Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu

15.30 : ARA

15.45 : Dans Gösterisi: “Latin esintileri”
Danslar : Burcu Doruk, Hasan Ören
Etkinlik : Casa de la Danza Dans Okulu
Yer : Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu

16.45 : ARA

17.00 : Belgesel sunum: “Toroslar’da Bir Efsane” Halet Çambel
Etkinlik : Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu Sanat Derneği
Yer : Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu

KAPANIŞ : Görsel Sunum: Ferhat İşlek
Yer : Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuayesi

ADANA


