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İnsan öykü anlatan tek canlıdır. İster ki olup bitenler belli bir nedenle başlamış, 
belli bir biçimde yol almış ve işte bu sonuca ulaşmış olsun! Çünkü varlığın 
devamından öte ereği olmayan, duraklamasız bir çatışmayla sürdürülebilen bu 
kurgusuz ve kaotik yaşama dayanabilmek için insanın anlamlandırmaya ihtiyacı 
vardır. Bu kaos içinde ayakta kalabilmek için, kaosu kontrol etmeye, edemediğinde 
bir nedensellik içinde anlamaya gerek duyar. Bunun için insan öyküler kurar, anlatır 
ve anlattığı öyküye inanır. Kimileyin sınırları kendi bireysel yaşamıyla belirlenir bu 
öykünün, kimileyin sınırlar toplumlara, çağlara, hatta evrenin sınırsızlığına uzanır. 
Hiç bir öykü masum değildir. İnandığımız öyküler için ölür ve öldürürüz, farklı 
öykülere inandığımız için barış deriz, direniriz, ama o öykü ne olursa olsun onu 
yaşama yazmak için yaşarız.  
Çağların gürültüsünün yükseldiği zamanlarda ise ilk unuttuğumuz öykülerdir. 
Metinlerin içinden cımbızla ayıklanmış parlak cümleler öykülerin yerini alır, 
öykünün katmanlı yapısını unutur, sloganları hatırlarız; öykünün akışını gözden 
kaçırır, aceleyle sonuca ulaşmaya çalışırız. Hoyratlaşırız. Tam da döngüsünden 
çıkmaya çalıştığımız kaosa teslim olmaktır öyküden vazgeçmek. 
Elinizde tuttuğunuz bu almanak vazgeçmemek, teslim olmamak için hazırlandı. 
İnsanın kültüre, sanata ilişkin emeklerinin bu gürültüde duyulmaz bir sese, kaosun 
içindeki bir başka gürültüye dönüşmesine izin vermemek için. Bir yılın kültür-
sanat alanında temelde Türkiye’de yaşananları ele aldık. Tüm çabalarımıza karşın 
gözümüzden kaçmış olanlar olmuştur mutlaka, onların her biri için derin bir 
pişmanlık duyacağımızdan kuşkunuz olmasın. Bazıları ise bu öykünün kurgusunda 
kendine yer bulamadı ya da bulmadı. Çok üzülerek elediklerimiz oldu. Ancak 
sonuçta 2015 yılında kültüre ve sanata ilişkin yaşananların bu ekibin gözünden 
mümkün olan en eksiksiz öyküsünü yazmaya çalıştık. Umarız severek okursunuz.
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İSTANBUL
MODERN
10 yaşında

ARALIK 2014
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülleri sinema alanında Hülya 
Koçyiğit’e, müzik alanında Niyazi Sa-
yın’a, edebiyat alanında Alev Alatlı’ya, 
tarih alanında Prof. Dr. Engin Akarlı’ya, 
kurum kategorisinde ise Türkiye Diya-
net Vakfı İslam Ansiklopedisi’ne verildi. 
Törende yaptığı konuşmada Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Bütün yabancılaş-
tırma gayretlerine rağmen kendisini, 
milletini, toprağını ve medeniyetini 
bilen ilim insanlarımız hâlâ var,” dedi. Törenden sonra büyük tartışma yaratan ise, 
Alev Alatlı’nın Erdoğan’a söylediği sözler oldu: “Dünya beşten büyüktür dediniz 
ve tüm oligarkları boşa çıkardınız. Bugün George Orwell olsa sizi ayakta alkışlardı. 
O yetmez Daniel Defoe da kalkar, o da alkışlardı. Sizin sahici dostlarınız sanatçılar 
ve edebiyatçılar arasındandır.” 
George Orwell’in Hayvan Çiftliği ve 1984 adlı kitaplarını Türkçeye çeviren Celal 
Üster de Alev Alatlı’nın sözlerine şöyle karşılık verdi: “Orwell, bugün yaşasa, eski 
başbakan, yeni cumhurbaşkanının uygulamaları ve sözleri karşısında, ‘1984 2014’te 
gerçek oldu!’ derdi.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014 yılı 
boyunca toplam 16 tarihî eseri geri 
aldığını açıkladı. Bu eserler arasında 
ABD’den 10 mezar taşı ve adak steli 
ile bağış yoluyla iadesi sağlanan dört 
amfora, 1 at koşum takımına ait tunç 
gem ve Avustralya’dan iadesi sağlanan 
Yortan Kabı var. M.Ö. III. bin yıldan 
kalan arkeolojik tabakalarda görülen 
Yortan Kabı uluslararası bir açık artırma 
sitesinde satışa çıkmıştı ki bakanlık ha-
rekete geçerek Avustralya’dan iadesini 
istedi. Yortan Kabı, Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi’ndeki yerini aldı.

Orwell yaşasaydı 
Erdoğan’ı 

alkışlar mıydı?

3 Aralık

Yüzyıllar sonra 
geri döndüler

3 Aralık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan 

nükleer santralin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu 

onayladı. #NükleereHayır Dünya Engelliler Günü1 Aralık 3 Aralık

 TCCB arşivi

 Kültür Varlıkları arşivi
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Van Devlet Tiyatrosu tarafından 2012-2013 sezonunda sahnelenen Mem û Zîn 
adlı oyunun yazarı Cuma Boynukara’nın, oyunun anlam ve kurgusal bütünlüğü 
bozulacak şekilde değiştirildiğini belirterek Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
hakkında açtığı dava karar bağlandı. İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sınaî Haklar 
Hukuk Mahkemesi oyun yazarını haklı buldu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdür-
lüğü’nü 63 bin 600 TL maddi, 15 bin TL de manevi tazminat ödemeye mahkûm 
etti. Dönemin Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin oyunun sahnelenece-
ği haberini, “Devlet Tiyatroları’nda ilk kez bir Kürt yazarın eseri Türkçe olarak sah-
nelenecek. Bizim için metin metindir, tiyatro tiyatrodur,” cümleleriyle paylaşmıştı. 
Boynukara, Van Devlet Tiyatrosu’nun 2012-2013 sezonunun açılışında Mem ile 
Zin adıyla perde açan oyununu seyrettikten sonra 16 Kasım 2012’de dava açmış ve 
oyunun sahnelenmesi mahkeme kararıyla durdurulmuştu.
Cuma Boynukara davayı kazandıktan sonra Devlet Tiyatroları genel müdürü ve 
başrejisörüyle arasında geçen konuşmayı şöyle aktardı: “Genel müdürün yanıtı 
‘Siz Newroz diyorsunuz, biz Nevruz diyoruz, sıkıntı o mu?’ oldu. Ben de, ‘Sadece 
o değil,’ dedim. Sohbetimiz tiyatro dışıydı. Oyunuma bir de Türkmen düğünü 
eklemişlerdi. Hani derler ya, ‘Tüy de dikmişler miydi?’, işte öyle. Benim oyunuma 
hem makas atılmış hem de ekleme yapılmıştı.”

“Siz Newroz 
diyorsunuz, biz 
Nevruz diyoruz, 
sıkıntı o mu?”

4 Aralık

LGBTİ dernekleri, Ayrımcılık Mevzuatı ve Eşitlik Kurulu Yasa 

Tasarısı’na cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibarelerinin 

eklenmesini talep etti.3 Aralık
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 Defne Halman arşivi
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Talât S. Halman ile tanıştığımda 
on beş yaşındaydım, New York’ta 
high school’da okuyordum.  Annem 
Türkiye’nin ABD Doğu Yakası Öğrenci 
Müfettişliği’nde görevliydi.  Kendi-
sinden önceki (ve herhalde sonraki) 
müfettişlerden farklı olarak ABD’de 
okuyan Türk öğrencilerle birebir ilişki 
kurar, gruplar halinde toplantılar yapar, 
kimi kez evimizde ağırlardı.  O sırada 
Columbia Üniversitesi’nde lisans üstü 
çalışmalar yapan Talât S. Halman da eve 
davet ettiği öğrencilerden biriydi. 
Çok geçmeden öteki öğrencilerden 
farklı bir konuma yükseldi.  Çünkü Türk 
edebiyatına derinden vâkıftı ve çok gü-
zel bir Türkçeyle konuşuyordu. ABD’ye 
gelir gelmez Türkçeyi unutmaya başla-
yanlara çok sinirlenen annem  ile Talât S. 
Halman Türk edebiyatı üstüne çok gü-
zel sohbet ederlerdi. Bu sohbetlere ben 
de kulak misafiri olur, hatta kimi zaman 
katılırdım. Çünkü ta o zamandan yazar 
olmayı aklıma koymuştum ve batıdaki 
öğrenciliğim sırasında Türk edebiyatın-
dan uzak kalmak istemiyordum. 
Bu arada ikisi daha başka etkinlikler 
de yapıyorlardı.  Birlikte Türkçe bir 
dergi çıkardılar,  Halman’ın Columbia 
Üniversitesi’nde açtırdığı salonlarda şiir 
günleri, edebiyat panelleri, orada doğ-
muş Türk çocuklarına Türkçe kursları vs. 
düzenlediler.
Derken annem Türkiye’ye döndü, ben 
çalışmalarıma New York’tan sonra İs-
tanbul’da, daha sonra da Paris’te devam 
ettim. Uzun yıllar hiç görüşmedik, ama 
annemle yazışmaya devam ettiler sanı-
yorum. Acaba anneme karşı platonik bir 
aşk mı beslemişti?  Hep merak ederim.

Talât S. Halman ile benim dostluğum 
ise ben Paris’ten o da New York’tan 
döndüğünde Ankara’da başladı.  
İkimizin de iyi tanımadığı bir kentti 
Ankara, üstelik 12 Mart dönemiydi.  O 
12 Mart hükümetinin atadığı bir kültür 
bakanı, bense Paris’te geçirdiğim beş 
yılın özgürlük ortamının ardından 
Ankara’nın boğucu ortamına düşmüş 
bir şaşkın, iki adet Türkiye acemisiydik. 
Karşılaştık, görüştük, dertleştik, New 
York günlerini andık. 
Ama birkaç ay sonra 12 Mart hükü-
metinin yurtdışından çağırdığı öteki 
uzmanlar gibi Halman da görevinden 
istifa ederek  New York’a döndü.  Ben 
ise 12 Mart kâbusunu çok çeşitli biçim-
lerde yaşadım.  Kızıldere’de  Mahirlerin 
öldürülmelerini,  Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan, Hüseyin İnan’ın idamını, gerçek-
ten değilse bile rüyalarıma girecek kadar 
yakından izledim.
Ve bütün bunlardan yaşadığım etki-
lenmelerden ilham alarak, ilk romanım  
Yarın Yarın’ı yazdım.
Talât S. Halman romanımı çok beğen-
diğini anlattı bana New York’tan yazdığı 
mektupta. Türk edebiyatına “yeni bir 
soluk” getirdiğimi falan söyledi, beni 
mutlandırdı.  Daha sonraki yıllarda, ben 
yazar olarak palazlandıktan, kendisi de 
Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölü-
mü’nün başına geçtikten sonra,  “Büyük 
Türk Romanı”nı benden beklediğini 
birkaç kez söylemişliği vardır. Öykülerle 
uğraşmamamı, romana yoğunlaşmamı 
da önermiştir.  Aynı şeyi Attilâ İlhan’dan 
da duymuştum. Türk Edebiyatını en iyi 
bilen bu iki insanın beklentilerini gerçek-
leştirmeyi çok isterdim.

Talât  S.  Halman

1931-2014

5 Aralık

PINAR KÜR
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Hastalık Hastası 
ilk kez Kürtçede

6 Aralık

Mübin Orhon  
90 yaşında

6 Aralık

Moliére’in Hastalık Hastası oyunu ilk kez Kürtçe oynandı. Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu prodüksiyonu olan Hastalık Hastası, Kürtçeye Nexweşe 
Nexweşiye adıyla Yakup Karademir tarafından çevrildi. Oyunu Rüknettin Gün 
yönetti. 

Ankara’nın köklü sanat galerilerinden olan Galeri Nev, 2014 yılını Mübin 
Orhon’un 90. doğum yılı şerefine Mübin Orhon 90 yaşında “Dip” Benedicte 
Orhon Koleksiyonu’ndan Diptikler sergisiyle kapattı. 1981’de Paris’te hayata 
veda eden Mübin Orhon için açılan bu sergide sanatçının yaşamındaki 
üç kritik tarihe; 1960, 1970 ve 1980 çevresinde odaklanıldı. Sanatçının kızı 
Bénédicte Orhon sergi için kaleme aldığı kısa metinde, “1960’ları bir nevi 
renk arsızlığı, 1970’leri bu renkler içinden Doğu paletinde olanlara odaklanma, 
1980’i ise renklerden bütünüyle arınarak koyu siyah içinde kaybolup yitme” 
olarak özetledi.

Rasih Nuri İleri 

94 yaşında hayatını 

kaybetti.6 Aralık

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu arşivi

014

ARALIK EV.indd   14 07/12/15   11:30



Sulukule 
MoMA’dan “Sıfır 

Tolerans”la 
seslendi

6 Aralık
Türkiye’nin en önemli çağdaş sanatçılarından Halil Altındere’nin kentsel dönüşüm 
mağduru Sulukuleli rap topluluğu Tahribadı İsyan ve Berlinli rap sanatçısı Fuat 
Ergin’le birlikte çektiği ve 13. İstanbul Bienali’nin en çok ilgi gören işlerinden biri 
olan Wonderland (2013) isimli videosu, dünyanın en önemli müzelerinden New 
York MoMA’nın (Museum of Modern Art) koleksiyonuna dahil edilmişti. Ama 
Sulukule’nin isyanına olan ilgi bu kadarla bitmedi. MoMA’nın direktörü Klaus 
Biesenbach’ın küratörlüğünde açılan karma Zero Tolerance (Sıfır Tolerans) sergi-
sinde Sulukule’nin isyanı bir kez daha yankılandı. Şüphesiz Wonderland bu sergiye 
çok yakışmıştı, çünkü dünyanın birçok yerinden sanatçıların işlerinin gösterildiği 
serginin odak noktası toplumsal mücadeleydi.

“Cumhurun temsilcileri olan muhtarlarımız, kendi sarayını gelsin, görsün. Burası milletin sarayı ya… 

Benim sarayım değil. Burası bana ait bir saray değil, millete ait bir saray.” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan6 Aralık

 Halil Altındere, Wonderland, Video, 2013, sanatçının ve Pilot Galeri’nin izniyle
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Türkiye Mevlut 
Karataş’la 

tanıştı

8 Aralık 

Gezici’de farklı 
bir Osmanlı 

dünyası 

8 Aralık 

Orhan Pamuk’un altı yıl aradan sonra yayımladığı, boza 
satıcısı Mevlut Karataş’ın hikâyesi ekseninde 1970’lerden 
2010’lara uzanan dönemde Türkiye’nin değişim sürecini an-
lattığı yeni romanı Kafamda Bir Tuhaflık kitapçılardaki yerini 
aldı. Bir anda edebiyat dünyasının gündemini sarsan kitabın 
çıkmasından birkaç gün sonra, Galatasaray’daki Yapı Kredi 
Kitabevi’nde gerçekleşen imza gününde ise Pamuk okurları 
uzun saatler boyunca kuyrukta bekledi. Kitap dünyada 
da çok konuşuldu ve 2015 Ekim’inde Londra’da, Kasım’da 
ABD’de çok satanlar listesine girdi.

Gezici Festival, 20’nci yılında özel ve farklı bir bölümle konuşuldu. 28 Kasım’da 
Ankara’da başlayıp 3 - 7 Aralık tarihleri arasında Eskişehir’e, 5 - 8 Aralık’ta Sinop’a 
misafir olan festivalin dikkat çeken bölümü “Osmanlı’dan Manzaralar” adını taşı-
yordu. Böylece Osmanlı topraklarında 1896-1922 yılları arasında, farklı sinemacılar 
tarafından çekilen ve çeşitli arşivlerde bulunan filmler gün yüzüne çıkmış oldu. 
Amsterdam’daki Eye Film Institute’ten küratör Elif Rongen Kaynakçı’nın derlediği 
filmler, turist rehberi niteliğindeki manzara görüntülerinden etnografik gözleme 
kadar çok farklı ve geniş bir yelpaze sundu.

 MUHSİN AKGÜN
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“Şimdi de insan 
olmayı öğretti”

9 Aralık 

Özel tiyatrolara 
destek kesintisi

10 Aralık 

Fazıl Say’ın “İstanbul Senfonisi”, “Su” başlıklı konçertosu ve “Yunus’un Sırtındaki 
Çocuk - Hermiyas” adlı üç eseri orkestranın 2014 - 2015 programından çıkarılmış; 
yerlerine Muammer Sun’un besteleri alınmıştı. Muammer Sun bu kararı reddetti. 
Fazıl Say ise Sun’a Facebook hesabından şöyle teşekkür etti: “Buradan çok değerli 
bestecimiz Muammer Sun’a saygı ve teşekkürlerimi yolluyorum. Asil insan. Dürüst 
ve mert. Ankara’da kaldırılan eserim yerine onun eseri konulmuştu, ‘Çalınmasın,’ 
demiş. Haksızlığa, sansüre alet etmemiş sanatını da kendisini de. Yıllarca müzik 
öğretmişti, şimdi de insan olmayı öğretti onlara. Sağ olsun. Bravo hocam.”
Eski Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Orkestra Şefi Rengim Gökmen de 
Say’ın eserlerinin çalınmamasına tepki vererek yöneteceği İsmet İnönü’yü Anma 
Konseri’nden çekildi. 

Özel tiyatrolara 2014-2015 sezonunda verilecek yardımları belirleyecek Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu, üç ay gecikmeyle toplandı ancak 
toplantı yarım kaldı. Müsteşar Yardımcısı Sefer Yılmaz, son altı yıldır yardım alan 
tiyatrolara destek verilmeyeceğini söyledi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü 
Nejat Birecik ise “Bu karar özel tiyatroları bitirir, ben buna imza atmam,” diyerek 
toplantıyı terk etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, komisyonda yaşanan bu tartışmayı 
yalanladı ve altı yıldır destek alanlara bu yıl yardım verilmeme kararında Birecik’in 
de imzası bulunduğunu söyledi. Ne var ki, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğü web sayfasında 2014-2015 sezonu özel tiyatrolara 
destek kararını alan komisyon üyeleri arasında ne Sefer Yılmaz ne de Nejat 
Birecik’in adına yer verdi. Müsteşar yardımcısı olarak Kemal Fahir Genç’in, Devlet 
Tiyatroları genel müdür vekili olarak da Mustafa Kurt’un adları sıralandı. Bakanlık, 
390 özel tiyatronun başvuru yaptığı 2014-2015 sezonu için 67’si profesyonel, 33’ü 
çocuk oyunu, 81’i amatör ve 40’ı geleneksel olmak üzere 221 tiyatroya toplam 4 
milyon 312 bin TL yardım verildiğini açıkladı. 

Dünya İnsan Hakları günü 10 Aralık
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