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                “Sanat, evden çıkmadan evden kaçmanın tek yoludur”, Twyla Tharp 
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Bizler “Sanatla Randevu Ailesi” olarak yola çıkma gücü bulduğumuz “Sanat İyileştirir,  
Sanat Birleştirir” mottosuyla, Covid-19 pandemi sürecinde siz değerli sanatseverlerle 
online sanat seminerlerimiz aracılığıyla buluşmaya devam ediyoruz. 

 

 

 

 

• Performistanbul sanatçılarından Ekin Bernay, Tate tarafından gerçekleştirilen, 
“Resilient Responses”da 

 

Performistanbul sanatçılarından 
Ekin Bernay, performansı ve atölye 
çalışmasıyla Tate tarafından 
gerçekleştirilen, “Resilient 
Responses”a davet edildi. Tate’in 
Genel Program Küratörü Annie 
Bicknell küratörlüğünde 
gerçekleştirilen “Resilient Responses” 
adlı performans videosunda; 
performans, dans ve müzik alanında 
çalışan sanatçılar Thomas Heyes, 
Ekin Bernay ve Rowdy SS ile özel 
konuk Rebecca Bellantoni yer aldı.  
 

Dört sanatçının çalışmalarını bir araya getiren performans videosu, mevcut gerçekliğe, 
mekanın özelliklerine ve kimliğe yaratıcı yanıtlar oluşturmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. 
Çalışmayı 4 Mart’a kadar Tate’in web sayfasından izleyebilirsin; 
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/bruce-nauman/resilient-responses 

 
 
 
 

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/bruce-nauman/resilient-responses
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/bruce-nauman/resilient-responses


Şubat 2021 Sanat Bülteni                                              

www.sanatlarandevu.com  sanatlarandevu  sanatlarandevu 

 

• Pera Müzesi, TEMA Vakfı ile yaptığı iş birliği kapsamında Kristal Berraklığı sergisi 
için çevrimiçi rehberli turlar düzenliyor.  

 
TEMA Vakfı’na yapılacak bağış karşılığında katılınabilecek turda sergi, rehber eşliğinde üç 
boyutlu olarak gezilebilecek; https://www.peramuzesi.org.tr/sergi/kristal-berrakligi/1263 
 
Elena Sorokina küratörlüğünde hazırlanan Kristal Berraklığı sergisinde, şifa, büyü, hafıza, 
süreç, ekoloji, iş birliği, kontrol, insan doğa ilişkisi, internet kültürü, pandemi gibi birçok 
konuya değinen eserler yer alıyor. Farklı coğrafyalardan 20 sanatçı eserleriyle, neredeyse 
kusursuz saydamlıktan tam matlığa kadar farklı özellikler taşıyan kristallerden ilham alıyor; 
ve mineralleri bilimsel, felsefi, kültürel, sosyo ekonomik veya sembolik bağlamlarda incliyor. 
 

   
 
 

• Burcu Aksoy ''00:03'' Kişisel Fotoğraf Sergisi Açıldı 
 

 
 
Fotoğraf sanatçısı Burcu Aksoy'un ''00:03'' 
adını verdiği kişisel fotoğraf sergisi  
artcrowdistanbul.com da online olarak 
açıldı. 18 Nisan tarihine kadar ziyeret 
ederek izleyebilirsiniz... 
 
 

 
 

• Sanatçı Bahri Genç’in “Yüz Rezonanslarıyla Dans” adlı kişisel sergisi 23 
Şubat’ta Galeri Selvin‘de açılıyor. 

 
Sergide, yıllardır ifade ve yüzlerle çalışan Genç, çağdaş bir 
portre yorumcusu olarak, insan yüzündeki ifade derinliğini 
‘soyutlamacı’ bir tavırla ele alıyor. 

Yakından incelendiğinde soyut bir görünümde olan işleri, 
uzaktan bakıldığında farklı bir gerçeklik sunuyor. 

20 Mart’a kadar devam edecek sergiyi pazar günleri hariç 
11:00 – 18:00 saatleri arasında, Galeri Selvin’in Nişantaşı 
adresinde ziyaret etmek mümkün. 

https://www.peramuzesi.org.tr/sergi/kristal-berrakligi/1263
https://bulten.peramuzesi.org.tr/clk?mid=2121-1733-11089529-13-8-1921682127-18175117&lid=103737&i=2121&c=2476&x=E:102101114100097046107117114116057052064103109097105108046099111109&t=HTM&mt=EMAIL&p=2&m=1733&a=598&g=974&l=104116116112115058047047119119119046112101114097109117122101115105046111114103046116114&lp=/sergi/kristal-berrakligi/1263&ol=104116116112115058047047119119119046112101114097109117122101115105046111114103046116114047115101114103105047107114105115116097108045098101114114097107108105103105047049050054051
file:///C:/Users/DELL/AppData/Roaming/Microsoft/Word/artcrowdistanbul.com
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• İKSV İstanbul’da bu hafta “Hamam” filmi var 
 

“Empati Seansları”nın YouTube’daki gösteriminde bu hafta tasarımcı Jawa El Khash’nın 
filmi “Hamam” var. İzleyici sanal gerçeklik deneyimine davet eden film, ışık ve su gibi öğeler 
aracılığıyla hamam mimarisinin görkemli ve romantik doğasını sorguluyor. 
 
Sanatçıların ve tasarımcıların ürettiği “Empati Seansları” filmleri, seyircileri yeryüzünden 
okyanusların derinliklerine kadar farklı bakış açılarını benimsemeye(suyun, kaplumbağanın, 
hatta bir bakterinin bakış açısı)ve dijital âlemdeki çok sayıda alanı keşfetmeye davet ediyor. 
 
Yeni bölüm 25 Şubat Perşembe günü yine İKSV YouTube kanalında. 
 
 

 

• Arter’den Yeni ve En Yeni Müzik Festivali 
 

Yeni müzik alanında üretim yapan belli başlı 
müzisyenleri ve bestecileri bir araya getiren 
Yeni ve En Yeni Müzik Festivali'nin ikinci 
edisyonu, 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Matthias 
Osterwold'un sanat yönetmenliği ve Aslıhan 
Tuna'nın koordinatörlüğünde düzenlenen 
festival, çevrimiçi paneller, film gösterimleri 
ve atölyelerle dinleyicilere ve araştırmacılara 
üç günlük yoğun ve etkileşimli bir deneyim 
sunacak.  

 
Katılım ücretsiz.. Yeni ve En Yeni Müzik Festivali (arter.org.tr) 
 
 
 

• Alev Ebuziyya’dan “Tekerrür” sergisi kitabı… 
 
 “Bu gözalıcı nesnelerle nasıl bir ilişki kurulabilir? Bu üçboyutlu nesneler, bütün 
dirimsellikleriyle fiziksel teması çağırırlar şüphesiz, ancak onlara dokunmak çoğu zaman 
mümkün olmaz. O yüzden, Alev Ebüzziya’nın çanaklarıyla kurulacak temasta asıl anahtar 
gözün seyahatidir.” - Ali Kayaalp, “Dünyaya Dair Bir Bellek” 
 
“Tekerrür” başlıklı yayını Arter Kitabevi’nden edinebilir, Arter Kütüphanesi’nde sayfalarını 
karıştırabilir veya kitabevi@arter.org.tr adresine yazarak sipariş edebilirsiniz. 
 
 
 

• Banksy’nin Nottingham’daki eseri sanat galerisine satıldı. 
 

İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin geçen yıl İngiltere’nin Nottingham şehrindeki bir binanın 
duvarına yaptığı eseri, Essex’teki bir sanat galerisine satılmasının ardından kaldırıldı. 

https://www.arter.org.tr/yeni-ve-en-yeni-muzik-festivali-2021
mailto:Arter%20Kitabevi
mailto:Arter%20Kütüphanesi
mailto:kitabevi@arter.org.tr
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The Guardian’da yer alan habere göre 
Banksy’nin geçen yılın ekim ayında ortaya çıkan 
eserinde bisiklet lastiğini belinde çeviren bir kız 
çocuğu resmi yer alırken, önünde arka tekerleği 
eksik gerçek bir bisiklet bulunuyordu. 

NTV'nin aktardığına göre, yapıtı sadece 6 
rakamlı bir fiyata satın aldıklarını belirten 
Brandley Galeri, eseri bu yılın sonlarında 
Suffolk’taki Moyse’s Hall Müzesi’ndeki bir 
sergide sanatseverlerle buluşturmayı 
planladıklarını söyledi. 

 

• Arjantinli yazar Julio Cortazar’ın üç kitabını yan yana getirince yazarın yüzü oluşuyor. 
 

Hayatı güzel kılan böyle ufak sürprizler; Arjantinli yazar Julio Cortazar’ın üç kitabını yan 
yana getirince yazarın yüzü oluşuyor. Parçaları ayrı ayrı severken, bütünü görmenin keyfi... 
ekerrür sergisi 5 Mart Cuma gününe kadar ziyaret edilebilir. 
 

   
 

 

• Çağdaş İstanbul Vakfı ve Baksı Müzesi iş birliğiyle "Maske/Çağrışımlar" sergisi  
Baksı Müzesi'nden sonra Büyükyalı Fişekhane'de yer alan Cocoon'da 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 

 
Sergi açılışında Baksı Kültür Sanat Vakfı kurucusu Hüsamettin Koçan, serginin pandemi 
döneminde planlandığını belirterek, "Herkeste bir gelecek endişesi var ve kendisini bir tehdit 
içinde hissediyor. 'Acaba sanatçılar buna nasıl bakıyorlar?' dedik.  
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 Sergide eseri bulunan sanatçıların 
pandemi ortamında insanın psikolojik 
ve sosyolojik konumunu dışardan 
bakarak yorumladıklarına dikkati 
çeken Koçan, şunları kaydetti: "Bu yıl 
Baksı Müzesi'nin inşaatının 20, müze 
açılışının ise 10. yılı, onun için bu 
yapıtları bize armağan ettiler. Burada 
dayanışma, paylaşma ve gelecek 
umudu nakletme duygusu var. O 
açıdan olağanüstü çeşitlilik mevcut. 
Sergi şimdi burada, buradan tekrar 

Bayburt'a gidecek. Ondan sonra başka kentlere de gitmek istiyoruz." 
 
İnsanlık ile maskenin arasındaki bağı metafor olarak sorgulayan sergide, sanatçılar Alp 
İşmen, Aykut Erol, Beyza Boynudelik, Enis Karavil, Felekşan Onar, Ferhat Özgür, Fırat 
Engin, Gülcan Şenyuvalı, Gülten İmamoğlu, Halit Berker, Hatice Gökçe, İrfan Önürmen, 
Mehmet Kavukçu, Kerem-Merve Ariş, Mehmet Dere, Mike Berg, Mustafa Horasan, Sinan 
Logie, Simay Bülbül ve Özlem Süer'in eserleri yer alıyor. 
 
"Maske/Çağrışımlar" sergisi, 21 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. 
 
 
 

• Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü 14 tiyatroya verildi 
 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin bağışıyla 
hayata geçirilen ve 2018'den bu yana her yıl, yaptıkları üretimlerle ve yenilikçi 
yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına veya kişilere 
verilen Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün 2020 ve 2021 sahipleri 
belirlendi. 
 
2020 ve 2021 yılına ait toplam 210 bin TL ödül tutarını eşit olarak paylaşacak tiyatro 
sahneleri, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'in başkanlığında bir araya gelen; oyuncu, 
senarist ve girişimci Mert Fırat; oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran; çevirmen ve tiyatro  
 
eleştirmeni Seçkin Selvi; İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ve 
oyuncu Selçuk Yöntem'den oluşan seçici kurul tarafından, çeşitli kriterler gözetilerek 
belirlendi. 
 
Ödül, 2017 ve öncesinde kurularak bugüne kadar çalışmalarını aralıksız sürdüren, 12 ay 
kira ödediği yerleşik bir mekânı olan ve koltuk sayısı 100'ü geçmeyen tiyatro 
sahnelerinden Asmalı Sahne, Altkat Sanat Tiyatrosu, BiSahne, Cihangir Atölye Sahnesi, 
Craft Tiyatro Kadıköy, Çıplak Ayaklar Stüdyosu, Entropi Sahne, Eylül Sahnesi, GRİ 
Sahne, istanbulimpro Sahne, Kadıköy Emek Tiyatrosu, Kadıköy Theatron, 
Kumbaracı50, Tatavla Sahne arasında paylaştırılacak. Bu yıl ödülü almaya hak kazanan 
sahnelerin geçen yıllardan farklı olarak, yeni bir eser üretmeleri beklenmeyecek. 
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• Akbank Sanat’ta açılan ‘6 Sanatçı Öncülünü Arıyor’ sergisi 
 

Murat Akagündüz ile Avni Lifij, Alpin Arda Bağcık ile İrfan Önürmen, Ramazan Can ile Şakir 
Gökçebağ, Fırat Engin ile Sarkis, Güneş Terkol ile Gülsün Karamustafa ve Burcu Yağcıoğlu 
ile Semiha Berksoy’u yan yana getiriyor.  

 
Serginin küratörlüğünü üstlenen Hasan Bülent 
Kahraman, “Konu çok zordu. Daha önce 
denenmemiş bir şeyi denedik. Kültürel köprüler ve 
bağlar beni her zaman çok ilgilendirdi. Katılan 
sanatçılara hem seçenlere hem seçilenlere yürekten 
teşekkür borçluyum.” diyor. 
 
 

 

• Macar Kültür Merkezi “Işık Müziği”ni 12 Şubat 2021’de açıyor.  
 
Sergi, 20. yüzyılda “ışık müziği” kavramına anlam katan, bunu eserlerinde kullanan ve bu 
tarza katkı sunan çağdaş Macar sanatçılarından önemli bir seçkiyi bir araya getiriyor. 
 
Macar Kültür Merkezi geçtiğimiz yıllarda Bauhaus’un 100. yıldönümünü kutladığı sergisinde 
örneklerini sunduğu ışık sanatı eserlerinden yola çıkarak, kuratör Endre Lehel Paksi ile 
birlikte bu sefer ‘ışık müziği’ kavramının peşine düşüyor. Bunun için 20. yüzyılın başından 
günümüze kadar manuel ve dijital olarak hazırlanmış Macar sinestezi çalışmalarına yer 
vererek, bu evrensel sanatsal çabalarının arka planını ve felsefesini eğlenceli bir biçimde 
anlatan bir sergi hazırladı. Sergide yer alan sanatçıların eserleri, görüp ve işittiğimiz şeyleri  
eşleştirmeye çalışırken, 20. yüzyılda icat edilen yeni teknolojilerle bu çabalara çeşitli imkan 
ve anlamlar kazandırıyor. 

Macar Kültür Merkezi sanatseverleri çağdaş 
sanata uzanan bu yolculuğun en önemli 
adımlarını atan György Kepes, Miklós Schöffer, 
Lajos Dargay gibi dünya sanat tarihinde de 
önemli rol alan Macar ustaların görsel-işitsel 
eserlerini keşfetmeye davet ediyor. Pandemi 
sonrası günümüzün değişen koşullarına paralel 
olarak bu sergiyle birlikte merkez de “çevrimiçi 
sergi alanı”nın açılışını yapacak. Böylece sanal 
bir platforma kavuşacak merkezin bundan 

sonraki sergileri çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek. 
 
 
 

• TBMM'de Füreya Koral Sergisi 
 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla açıldı. Şentop yaptığı konuşmada, "Milli 
değerimiz, uluslararası öncü bir sanatkar Füreya Koral’ın eserlerine Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altında sahip olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. 
 



Şubat 2021 Sanat Bülteni                                              

www.sanatlarandevu.com  sanatlarandevu  sanatlarandevu 

 
 

 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin 
açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri 
kapsamında 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Sanat 
Koleksiyonu 
"Füreya Koral 
Sergisi"nin açılışını 
gerçekleştirdi. 

 
Seramik Sanatçısı Füreya Kolay tarafından Meclis Binası 
yapılırken özel tasarlanan ve yıllarca milletvekillerinin, 
ziyaretçilerin üzerinde çay içtiği, sohbet ettiği kulislerde ve 
odalarda kullanılan sehpalar yarım asır sonra onarılarak 
sergilendi. 
 
 
 

• National Geographic’in, en popüler ve en çok ziyaret edilen sergisi olma unvanını 
taşıyan Photo Ark Şubat ayında ilk defa Türkiye’de de kapılarını açtı.  

 
Vahşi hayatı ve yaşam alanlarını etkileyen konulara dair farkındalığı artırırken, aynı 
zamanda gelecek nesillere dünya üzerinde yaşayan türlerle ilgili en dikkat çekici 
fotoğraflarla bilgiler aktarmayı hedefleyen National Geographic fotoğrafçısı Joel Sartore  
 
 
imzasını taşıyan Photo Ark sergisi, Türkiye’deki hayvan severler, doğa ve fotoğraf 
tutkunlarıyla dijital dünyada buluşuyor. 
 

Dünya çapında 40 milyonun üzerinde 
ziyaretçi ile buluşan Photo Ark’ın 
İstanbul ayağında ziyaretçiler; kuşlar, 
balıklar, memeliler, sürüngenler, amfibi 
ve omurgasız hayvanlar dahil 11 binden 
fazla türün fotoğraflandığı büyük Photo 
Ark arşivinden seçilen 70’i aşkın fotoğrafı 
inceleme fırsatı buluyor. Sergide ayrıca 
Türkiye’ye özgü endemik türler de yer 
alıyor. 
 
Fiziksel olarak bir sergi gezmenin pek de 
mümkün olmadığı böyle bir dönemde 

hayranlarına sanal bir sergi deneyimi yaşatmak isteyen National Geographic, Akaretler’deki 
sergiyi ziyaret edemeyenleri ya da beğenip de tekrar gezmek isteyenleri, dijital olarak 
hazırlanan 3 boyutlu dünyaya davet ediyor. 
 
Sergi 360⁰ sanal tur ile gezilebiliyor. https://www.natgeotv.com/tr/ozel/nat-geo-photoark 

https://www.natgeotv.com/tr/ozel/nat-geo-photoark
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• Ankara’nın kültür-sanat hayatı bu ay da sergilerle renkleniyor. İşte devam eden ve 
yeni açılan sergiler. 

 
 
 
Hollanda Rijksmuseum envanterinde bulunan 
ve Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde 
sergilenen ‘Ankara Manzarası Tablosu’, iki yıl 
daha sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. 
 
 
 
 

 
 
Galeri Soyut, üç farklı sergiye ev sahipliği yapıyor. 
Erol Pelioğlu’nun ‘Düş Yolculuğu’, Murat Tolga’nın 
‘Karşılaşma’ sergileri ile Burhan Doğançay, Mübin 
Orhon, Ergin İnan, İbrahim Safi, Mustafa Ayaz, Faruk 
Cimok, Kayıhan Keskinok, Utku Varlık, Mürşide 
İçmeli, Adnan Turani, Duran Karaca gibi isimlerin 
eserlerinin yer aldığı ‘Koleksiyondan Seçki-9’ 
adlı sergi 17 Şubat’a kadar ziyaret edilebiliyor. 
 

 
 

• DasDas Online'da tiyatro keyfi Şubat ayında da devam ediyor 
 
19 Şubat Cuma akşamı saat 21.15’te ise ‘Güle Güle Diva!’DasDas Online’da perdelerini 
açacak. Firuze Engin’in yazıp yönettiği, başarılı oyuncu Selen Uçer’in tek kişilik 
performansı ile övgü dolu yorumlar aldığı ‘Güle Güle Diva!’ şöhretinin zirvesindeyken 
beklenmedik bir kararla inzivaya çekilen bir divanın yıllar sonraki dönüşünün hikayesini 
konu alıyor. Merakla beklenen ilk konserin hüzünlü ve komik bir öyküye dönüştüğü oyunda 
seyirciler birçok duyguyu aynı anda yaşayacak. 
 
Oyuncu kadrosunda Alper Baytekin, Berkay Tulumbacı, Naz Çağla 
Irmak ve ÖzgünAydın’ın buluştuğu ‘Timsah’ da DasDasOnline üzerinden 
tiyatroseverlerin evlerine konuk olacak. MertFırat ve Volkan Yosunlu’nun sahneye 
taşıdığı Tom Basden imzalı oyun, gösteri toplumunda sistemle el sıkışmayı seçen 
aktörlerin yaşadığı hesaplaşmayı gözler önüne seriyor. ‘Timsah’20Şubat Cumartesi 
akşamı saat 21.15’de DasDas Online’da. 
 
DasDas, çevrimiçi platformunda sevilen çocuk oyunlarından ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’a da 
yer veriyor. Alper Baytekin’in tasarlayıp yönettiği, Bağış Angigün ve Merve Tokgöz’ün 
yer aldığı çocuk oyununda; en büyük hayali astronot olup uzaya gitmek olan Bağış’ın yine 
gökyüzünü inceleyip gözlemler yaptığı bir akşam dostu Astro ile çıktığı macera dolu yolcu-
luk DasDas Online’ın minik konuklarıyla buluşuyor. ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’ 21Şubat 
Pazar günü saat 13.00’te DasDas Online’da sahnelenecek. 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/sergi
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/subat
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• İş Sanat’ta 15-21 Şubat haftası; 
 

Klasik tiyatro eserlerinden bölümlerin seslendirildiği Okuma Tiyatrosu serisi seyircilerle 
buluşmaya devam ediyor. William Shakespeare’in yazdığı “Macbeth” 3 Şubat’ta, Moliere’in 
yazdığı “Hastalık Hastası” 10 Şubat’ta, William Shakespeare’in komedilerinden “Windsor’un 
Şen Kadınları”17 Şubat’ta yayımlanacak. Her ay farklı eserlerden çarpıcı bölümlerin, 
oyuncuların sesiyle hayat bulduğu serinin tamamı sezon sonuna kadar ücretsiz erişime açık 
olacak. 

 
Dünyaca ünlü klasik masalların yer aldığı İş Sanat Masal 
Tiyatrosu minik sanatseverleri eğlence dolu maceralara davet 
ediyor.  
 

• 21 Şubat’ta “Güzel ve Çirkin”  
• 28 Şubat’ta “Ağustos Böceği ile Karınca”  
 
saat 15.00’ten itibaren yayında olacak. Lerzan Pamir’in 
yönetmenliğini üstlendiği, Aslı Tandoğan,Anıl Altınöz ve Mert 
Aydın tarafından canlandırılan tüm masallar çocuklara eğlenceli 
saatler yaşatacak. Sezon boyunca her pazar günü yayımlanacak 
olan masallar ücretsiz olarak izlenebilir. 

 
 
 

• Amin Maalouf’ın yeni çıkan kitabı "Empedokles'in Dostları" 
 

Yazar Amin Maalouf, Yapı Kredi Kültür Sanat'ın 
çevrim içi düzenlediği söyleşiye konuk oldu. 
Maalouf, konuşmasında "Yazdıklarım da dünyada 
gördüklerimi aktarma şeklim. Bazen geçmiş, bazen 
uzak geçmiş hakkında oluyor. Bazen de gelecekte 
ne gördüğüm, hayal ettiklerim hakkında oluyor. 
Bazen denemelerle dünyanın nasıl ve ne durumda 
olduğunu, işlerin nasıl yürüyüp yürümediğini 

açıklamaya çalışıyorum. Yani tüm hayatımı bunu yapmaya adadım. Özetle ben buyum" 
ifadelerini kullandı. 
 
Videoyu izlemek için; https://www.youtube.com/watch?v=Mk9H3nXLZKQ 
 
 
 

• Altın Ayı adayı filmler açıklandı 
 

“71. Berlin Film Festivali"nde "Altın Ayı" ödülü için 15 film aday gösterildi. Festivalin 
"Panorama" bölümünde, Ferit Karahan’ın yönettiği "Okul Tıraşı" filmi gösterilecek. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk9H3nXLZKQ
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Ferit Karahan'ın yeni filmi 'Okul Tıraşı', 71'inci Berlin 
Uluslararası Film Festivali'ne Türkiye'den seçilen tek 
yapım oldu. Dünya sinemasından sıra dışı örneklerin 
yer aldığı Panorama bölümüne seçilen film, Panorama 
Seyirci Ödülü de dahil olmak üzere farklı ödüller için 
yarışacak. Pandemi nedeniyle bu yıl iki aşamalı 
düzenlenen Berlinale ilk olarak 1 - 5 Mart 2021 
arasında sinema sektörüne yönelik etkinliklerini 

gerçekleştirecek ve programın sonunda, ödül kazananlar açıklanacak.  
 
Festivalin, sinemaseverlerin de kabul edileceği ikinci aşaması olan 'Yaz Özel' programı ise 
9 - 20 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. 
 
 
 

• Türk edebiyatının önemli isimlerinden öykü, deneme, gezi, anı ve roman yazarı 
Demir Özlü, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 
 

İsveç'in başkenti Stockholm'da yaşayan Demir Özlü'nün bir süredir rahatsız olduğu 
öğrenildi. Erken yaşta kaybettiğimiz yazar Tezel Özlü'nün ağabeyi de olan Demir Özlü, 
öykü, deneme, gezi, anı ve roman alanında önemli eserlere imza atmıştı. 
 
12 Mart döneminde (1971) bir süre tutuklu kalan Demir Özlü, 12 Eylül askeri darbesinin 
ardından vatandaşlıktan çıkarıldı. 1950 kuşağının önde gelen yazarlarından Özlü, 1989 
yılında İstanbul'a dönebildi. Bu tarihten sonra İstanbul ve Stockholm'de yaşayan edebiyatçı 
İthaka'ya Yolculuk'a kitabıyla Yunus Nadi Roman Ödülü kazanmıştı. 
 
 

 

• Grammy ödüllü caz müzisyeni Chick Corea, 79 yaşında hayatını kaybetti.  
 

Kişisel internet sitesinde yer alan duyuruya göre Grammy ödüllü caz müzisyeni Chick 
Corea, hayatını kaybetti. 
 
1941 doğumlu müzisyen, 50 yılı aşkın bir süredir müzik icra etmeyi sürdürüyordu. 
Son albümü 2020'de yayınlanan Corea, 65 aday gösterildiği Grammy ödüllerinde tarihinin 
en çok aday gösterilen dördüncü sanatçısı olmuştu. Corea, ödüle 23 kez layık görülmüştü. 
1941 doğumlu müzisyenin ölüm nedeninin kanser olduğu belirtildi. 
 
 
 

• ‘Arkeologlar Türkiye'nin ikinci büyük keşfi olarak değerlendiriyor’ 
 

Eşi ve benzeri bulunmayan bin 800 yıllık antik dövüş alanı Aydın’ın Nazilli ilçesinde 
Mastaura Antik Kenti'nde ortaya çıktı. Benzeri Mısır, Anadolu ve Yunanistan’da bile 
bulunmadığı iddia edilen Roma'da bulunan Kolezyum’un en yakın benzerinin keşfi 
arkeologlara göre, Türkiye'nin ikinci büyük keşfi. 
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Roma mimarisinin dünya üzerindeki en iyi örneği kabul 
edilen Kolezyum’un bir 
benzeri Aydın’ın Nazilli ilçesindeki 2 bin 700 
yıllık Mastaura Antik Kenti'nde ortaya çıktı. 
 
Zeytin ve İncir bahçelerinin arasında toprak altında 
günümüze kadar korunarak geldiği öğrenilen 

Kolezyum’un keşfi arkeoloji dünyasında heyecan oluşturdu. 
Arkeolog dünyasında ise Anadolu’daki iki önemli keşiften bir tanesi olarak kabul edilen 
Mastaura Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının başlaması için hazırlıklar sürüyor. 
 
 

• Tarihi Parfüm Şişeleri Sergisi 
 

Milattan önce 5 ve 6’ncı yüzyıllardan ve sanatçıların resimleriyle süslediği parfüm 
şişeleri, İzmir Arkeoloji Müzesi‘nde ilk kez sanatseverlerin karşısına çıkacak. 
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, “Göremediklerinizi Göreceksiniz” projesi kapsamında, 
depolarda korunan değerli eserleri birer ay süreyle ziyaretçilerle buluşturan İzmir Arkeoloji 
Müzesi‘nin bu ayki konuğu, “Attika Kırmızı Figürlü Bodur Lekythoslar” olarak tanımlanan 
kaplar oldu. 
 

Antik Yunan dünyasında “kırmızı figür” olarak bilinen 
yöntemle üretilen, yağ ve parfüm kapları olarak 
kullanılan eserlerin 2 bin 600 yıl önce Atina’daki 
Çömlekçiler Çarşısı’nda işlendiği belirlendi. Usta 
sanatçılar tarafından Atinalı kadın, kuğu ve mitolojik 
varlıklar gibi figürlerle bezeli kapların, İzmir Arkeoloji 
Müzesi’nce son yıllarda Menemen’deki Neonteikhos 
Antik Kenti ve Seferihisar’daki kazılarda çıkarıldığına 
yer verildi. 

 
Kadınlarla Birlikte Gömüldüler; Habere göre, çiçeklerden elde edilen parfümler ve güzel 
kokulu yağları taşıyan eserlerin, milattan önce 5. ya da 6. yüzyılda İzmir ve çevresine 
getirildiği, üst tabakaya mensup kadınlarca kullanıldığı ve ölümlerinin ardından onlarla 
birlikte mezara gömüldüğü anlaşıldı. 
 
Tarih boyunca uzak diyarlardan getirilen parfüm ve parfüm şişelerine olan ilgiyi gözler 
önüne seren eserler, bu ay sonuna kadar müzede ziyaretçiler tarafından görülebilecek. 
 
 
 

• Rembrandt’ın küçük boyutlu bir tablosu 20 milyon dolara satıldı. 
 
Avrupa ve Hollanda sanat tarihinin en önemli ressamlarından Rembrandt’ın İncil’den bir 
sahneyi betimlediği, küçük boyutlu bir tablosu 20 milyon dolara satıldı. 
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Metropolitan Sanat Müzesi yöneticilerinden Mark 
Fisher’ın koleksiyonunda yer alan, 2006 yılında 
Otto Naumann’dan aldığı “Abraham and the 
Angels” başlıklı tablo Sotheby’s müzayede 
evinde yapılan özel bir satışta alıcı buldu. 
 
ARTnews’in haberine göre 20 ila 30 milyon dolar 
arasında bir fiyata alıcı bulması beklenen küçük 
boyutlardaki tablo 20 milyon dolar değere ulaştı. 
Eseri satın alan kişinin ismi ise açıklanmadı. 
 
 

 
 
 

• SİYAD Onur ve Emek Ödülleri sahipleri açıklandı: Nur Sürer, Can Candan, Ali 
Koçoğlu’nun 
 

 
 
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 53. SİYAD 
Türkiye Sineması Ödül Töreni’nde Onur 
Ödülleri’nin oyuncu Nur Sürer ile belgesel 
sinemacı Can Candan’a, Emek Ödülü’nün ise 
Cine Majestic Sinemaları’nda makinist olarak 
görev yapmakta olan emektar sinema çalışanı 
Ali Koçoğlu’na verileceğini açıkladı. 
 
 

53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki 
adayları da belli oldu. En İyi Film başta olmak üzere diğer dallardaki adaylar daha önce 
açıklanmıştı. 2020 Türkiye sinemasının toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla 
belirlenecek olan en iyileri, Mart ayında gerçekleştirilecek törende açıklanacak.  
 
 
 

• İstanbul Modern Sinema’da 'Oscar’ın Yabancıları' başlıyor 
 

İstanbul Modern Sinema, 93. kez dağıtılacak Akademi Ödülleri yaklaşırken, “En İyi 
Uluslararası Film” kategorisindeki yapımlardan oluşan bir seçkiyi "Oscar’ın Yabancıları" adlı 
programla izleyiciye sunuyor. 
İstanbul Modern Sinema, dokuzuncu kez düzenlediği Oscar’ın Yabancıları seçkisini 16 
Şubat - 8 Mart tarihlerinde sinemaseverlerle buluşturuyor. Bu hafta, yarın ve 18 Şubat’ta 
saat 12.00’de “İkimiz” adlı film gösterilecek. Filmin yönetmenliğini Filippo Meneghetti 
üstleniyor. Filmde, Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker rol alıyor. 
 
 
 



Şubat 2021 Sanat Bülteni                                              

www.sanatlarandevu.com  sanatlarandevu  sanatlarandevu 

 
 
 
Geçen yıl ilk kez ‘yabancı’ bir filmin En İyi Film 
Oscar’ını kazandığı Oscar yarışının heyecan verici 
bu kategorisinde dünyanın çeşitli festivallerinde 
izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve kültürleri 
temsil eden filmler yer alıyor. 
 
 
 

"Oscar’ın Yabancıları" programındaki filmler arasında yönetmen Thomas Vinterberg ile 
oyuncu Mads Mikkelsen’in yıllar sonra yeniden buluştuğu ve yaşlanma, alkolizm ve erkeklik 
üzerine olan Danimarka adayı "Körkütük", Yunanistan’ın adayı ve bugünün yaşamındaki 
hafıza ve kimlik kaybı üzerine bir alegori olan "Elmalar", Ukrayna sinemasının parlak 
yönetmenlerinden Vasyanovych’in distopik dünyaya romantik bir mercekle bakan "Atlantis", 
bir spor gazetesinde çalışan muhabirlerin hükümet ile sermaye sahiplerinin karıştığı dev bir 
sağlık skandalını ortaya çıkarma hikâyesini anlatan Romanya’nın belgesel adayı, "Kolektif" 
yer alıyor. 
 
Seçkide yer alan diğer aday filmler ise şöyle: Fas’tan inanç üzerine bir kara komedi 
"Bilinmeyen Aziz", Arjantin’den bir anne-kız ilişkisine odaklanan aile dramı "Uyurgezerler", 
Fransa'dan emekliye ayrılmış iki kadının dokunaklı aşkını anlatan "İkimiz", Ameen Nayfeh’in 
ilk uzun metrajı 200 Metre, İsrailli yönetmen Ruthy Pribar’ın ilk uzun metrajı "Asia" ve 
yönetmen Majid Majidi’nin yine çocukları başrole koyduğu "Güneşin Çocukları". 
 
Ücretsiz ve çevrimiçi; 
 
Gösteri detayları için; https://www.istanbulmodern.org/tr/sinema/guncel-program/oscarin-
yabancilari_2693.html 
 
 
 

• Filmmor kapanma kararı aldı: 'Dijital 'cadı mahkemelerini' reddediyoruz' 
 

2016-2020 yılları arası Filmmor Kadın Kooperatifi’nde 
çalışan on üç kadın+nın, ayrımcılık ve sistematik 
şiddete maruz bırakıldıklarına dair açıklama 
yapmasının ardından bir metin yayımlayan Filmmor, 
kapanma kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada 
"10 Şubat’tan beri dayatılan söz söyleme 
mecburiyetini de dijital ‘cadı mahkemelerini’ de 
reddediyoruz" denildi. 

 
Filmmor, geçtiğimiz günlerde Filmmor Kadın Filmleri Festivali’ni düzenleyen Filmmor Kadın 
Kooperatifi’nde 2016-2020 yılları arasında çalışmış olan on üç kadın+'ın, bir metin kaleme 
alarak ayrımcılık ve şiddete maruz kaldıklarını açıklamasının ardından bir metin 
yayımlayarak kapanma kararı aldığını duyurdu. Filmmor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler 
kullanıldı: 

https://www.cumhuriyet.com.tr/
https://www.cumhuriyet.com.tr/
https://www.cumhuriyet.com.tr/
https://www.cumhuriyet.com.tr/
https://www.cumhuriyet.com.tr/
https://www.istanbulmodern.org/tr/sinema/guncel-program/oscarin-yabancilari_2693.html
https://www.istanbulmodern.org/tr/sinema/guncel-program/oscarin-yabancilari_2693.html
https://www.cumhuriyet.com.tr/
https://www.cumhuriyet.com.tr/
https://www.cumhuriyet.com.tr/
https://www.cumhuriyet.com.tr/
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"Filmmor'dan veda, 
 
10 Şubat’tan beri dayatılan söz söyleme mecburiyetini de dijital 'cadı mahkemelerini' de 
reddediyoruz. Çünkü feminist hukuk ve kooperatif dahilinde herhangi bir gündem, itiraz, 
talep, mekanizma söz konusu olmaksızın sanal ortamda örgütlenen bu 'kavga' bizim 
kavgamız değil. 
 
Bu nefret ikliminin parçası olmamak için Filmmor’u kapatma kararı aldık. Kooperatifin tüm 
mali ve idari belgelerini açık hale getireceğimiz tasfiye işlemleri ile birlikte, kişisel hak arama 
sürecini resmi mahkemelerde devam ettireceğiz. 
19 yıl süren bu yolculuğu mümkün kılan yol arkadaşlarımıza böyle veda etmek istemezdik 
ama kurumlar, kişiler gelir geçer, düş sürer. 
 
Yeter ki iyilik, sağlık, esenlik olsun." 
 
 
 

• İshak Paşa Sarayı ve Mimarisi üzere 
 

Osmanlı mimarisinde Batı etkisinin görülebildiği, taş oymacılığı ve bezemelerinin İran'dan 
Anadolu Selçuklu devletine, Gürcistan'dan Kafkasya'ya kadar çok değişik kültürlerin izlerini 
taşıması nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nin aday yapılarından biri.  

 
 

Yapımı 99 yılda tamamlanan İshak Paşa 
Sarayı'nı önemli kılan unsurlardan biri de 
kalorifer, kanalizasyon ve su tesisatlarının 
bulunması. 
 
Dünyanın ilk kaloriferli yapısı olan İshak Paşa 
Sarayı, merkezi bir sistem üzerinden ısıtılı-
yordu. Her odada bulunan ocaklarda ısıtılan 
sıcak su, taş duvarlardaki boşluklardan geçen 
toprak künkler aracılığıyla yapı içinde 
dolaştırılıyordu.  
 
 

 
Planında Osmanlı saray geleneği korunmuş olsa da, 
Selçuklu ve Fars mimarisinden de özellikler taşıyor. 
Barok ve rokoko stilinde Batı tipi süslemelere de 
sahiptir. İshak Paşa Sarayı farklı medeniyetlerin 
tarzlarını harmanlamasıyla, sanat tarihinde modern 
bir yapı olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte 
baskın mimari karakteristikleri geleneksel Selçuklu 
sanatının etkisinde. 
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• Sandro Botticelli’nin “The Portrait of a Young Man Holding a Roundel / Madalyon 
Tutan Genç Adam” tablosu 92.2 milyon dolara satıldı  
 

Belki duymuşsunuzdur... Erken Rönesans 

dönemi ressamı Sandro Botticelli’nin “The 
Portrait of a Young Man Holding a Roundel / 

Madalyon Tutan Genç Adam” isimli tablosu, bir 
kaç gün önce New York’ta yapılan bir online 
müzayedede 92.2 milyon dolara satıldı.  

Değinmek istediğimiz nokta “Para-sanat” ilişkisi 
değil, tablonun hikayesi... Rönesans 
dönemindeki üst tabakanın güzellik anlayışını 

yansıtan resmin merkezinde dalgalı, uzun saçlı genç bir adam yer alıyor. Bize ciddiyetle 
bakan kişinin kimliği belli değil ancak Medici ailesinden bir soylu olduğu düşünülüyor. 
Üzerindeki tuniğin kesimi, kumaş kalitesi ve az rastlanır mavi tonu dikkat çekici. Figürün 
elindeki madalyonda bir aziz tasvir edilmiş.  

 

İlginç olan kısım şu: Madalyon, 14. yüzyılda yaşamış Siena’lı ressam Bartolomeo 
Bulgarini’ye ait ve resim yapıldıktan sonra eklenmiş. Bir tabloda iki sanat çalışması, iki 
hikaye! 
 
 

• Anadolu arkeolojisinde bir ilk: Amasya’da keşfedildi, 2 bin 600 yıllık 

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez ve 
ekibi Oluz Höyük kazı çalışmaları sırasında 
Friglerin kutsal tanrıçası Kubaba’nın heykeline 
ait parçaya rastladı.  

Kazı ekibinin Kububa’nın parçasını bulduğu 
bölgeye yoğunlaşmasıyla Frigyalılar dönemine 
ait 2 bin 600 yıllık dini ibadetlerin yapıldığı 
‘Kububa Sunağı’ keşfedildi. 
 

Dönmez, kazılarda bulunan sunağın ilk olduğunu belirterek, “Keşfettiğimiz Kubaba Sunağı 
Anadolu arkeolojisi açısından bir ilk durumunda. Kazısını tamamlamak üzereyiz. Bundan 
sonraki aşamada da restorasyon çalışmalarını gerçekleştireceğiz” dedi. 
 
Özellikle 16agme dönemde adakların adanıp kurban sunularının yapıldığı dini yapılar olan 
sunakların mimari açıdan da değer taşıdığına değinen Prof. Dr. Dönmez şöyle konuştu: 
“Bugüne kadar bu bölgede Kubaba tapınımı ile ilgili Boğazköy ve Alacahöyük’ten pek 
çok bilgi bilmemize 16agmen ilk defa bu inanca ait önemli bir yapıyı açığa çıkarmış 
bulunuyoruz.” 
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• Manisa/Sardes Antik Kenti’nde bulunan 1500 yıllık ev 

ABD’li arkeologlar, Manisa’daki Sardes Antik Kenti’nde 1500 yıllık ev keşfetti. Antik Roma 
dönemine ait olduğu tespit edilen ev hakkında keşfi yapan arkeologlar ‘fantastik’ ifadelerini 
kullandı. 

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, kazıları Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden 
Profesör Nicholas Cahill'in liderliğindeki Sart Amerikan Hafriyat Heyeti yapıyor. Keşif 
hakkında Amerika Arkeoloji Enstitüsü ve Klasik Çalışmalar Topluluğu'nun 6 Ocak'taki ortak 
etkinliğinde konuşma yapan, eski Harvard Sanat Müzeleri görevlisi Frances Gallart 
Marques, evdeki karoların köpek yavrularının ayak izini koruduğunu, bir keçiye ait toynak 
izinin bile bulunduğunu söyledi. 

Live Science'ın haberine göre, arkeologlar, pencereden gelen ışığın, tavuk çizimlerinin ve 
duvar resimlerinin birleşiminin evi "fantastik" yapabileceğini düşünüyor. 

 

• Ankara’lı veya Ankara’ya gidecek Sanatsever Dostlarımız için; 

Pandemiyle Önemini Hatırladığımız ‘Dokunmak’ Üzerine! 
 
 
Alev Ermiş Mavitan’ın “Dokunmak 
Üzerine” başlıklı kişisel sergisi Galeri 
Siyah Beyaz’da sanatseverlerle 
buluşuyor. Genellikle şifa, bilgelik, 
iyilik, güzellik konuları etrafında 
eserlerini üreten Mavitan, sergisinde 
son dönemlerde yaşanan olaylar ve 
değişimler üzerine yoğunlaşıyor.  
 
 
 

Günümüzde az sayıda sanatçının kullandığı cam altı tekniği, farklı boyaların görülen imajın 
tam tersi sırayla boyanmasıyla oluşturuluyor. 
Mavitan sergiyle ilgili olarak “İkilemeler, ikili figürler, itildiğimiz yalnızlıklara itirazdır. Bu 
röfle halleri, bu mitoz çoğalma bir başkaldırıdır. Ve inadına rengarenktir, inadına 
yaşam doludur, inadına dokunmak üzerinedir, inadına resimdir” diyor. 
 
“Dokunmak Üzerine’’ isimli sergiyi 1 Mart 2021’e kadar cumartesi, pazar hariç her gün 
12.00-19.00 saatleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret etmek mümkün. 
 

• Seda Boy’un “Beyaz Körlük” sergisi 

KRANK Art Gallery, 6 Şubat- 13 Mart 2021 tarihleri arasında Seda Boy’un “Beyaz 
Körlük” başlığını taşıyan kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Kör olma durumuna farklı bir  
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bakış açısıyla yaklaşan sanatçı, “Beyaz Körlük” 
sergisindeki çalışmalarında, günlük akışta kendimize 
odaklı yaşarken bakmadığımız şeylere bakıp onları 
görünür hale getirmek istiyor.  
 
Sanatçının karışık teknik ile ürettiği toplam 17 parçadan 
oluşan enstalasyonunda, soyutlanmış göz formları ve 
fotoğraflar yer alıyor.  
Sanatçıya kör olma durumuna farklı bir bakış açısıyla 
yaklaşmasında Jose Saramago’nun “Körlük” adlı 
romanı yol gösterici olurken, Saramago romanında 
körlüğü, hem bireysel bir talihsizlik hem de sosyal bir 
felaketin metaforu olarak kullanıyor. Yalnızca toplumsal 

çürümenin değil, en çaresiz anda yeni bir etiğin ortaya çıkışının öyküsünü ortaya koyuyor. 

 
 
 

• Yapı Kredi Kültür Sanat “Karagözüm İki Gözüm” sergisi 

Karagöz’ün doğaüstü ve mitolojik figürlerinin arketipleri ve taşıdıkları anlamlar nelerdir?  
Saksıda Karagöz, Hacivat Keçi, Karagöz’ün Oğlu (Kaplumbağa)ve daha pek çok 
gerçeküstü figür ve halk efsanelerinin karagöz yansımaları bu sergide! Sergi 21 Şubat'a 
Yapı Kredi Müzesi’nde. 
 

"Karagözüm İki Gözüm” sergisi kapsamında çocuklar Karagöz’le yakından tanışıyor. 
Karagöz sanatçısı CengizÖzek çocuklara gölge tiyatrosu oynatmanın ipuçlarını verirken 
kendi sahnelerini kurmayı gösteriyor. Çocuklarla Karagöz 30 Ocak Cumartesi 12:00’de 
canlı yayınlandı.  
Kaçırmadınız izlemek için             https://youtube.com/YapıKrediKültürSanatYayıncılık 

 
 

• Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), çevrimiçi müze  

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), yarıyıl tatilini sanatla içiçe geçirmek 
isteyen öğrencileri, çevrimiçi müze turuna davet ediyor. 
 

SSM Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu daimi sergisiyle Görünenin Ötesinde Osman 
Hamdi Bey sergisinin yer aldığı Atlı Köşk’ün gezilebileceği etkinliğe, hem öğretmen 
eşliğindeki okul grupları, hem de arzu eden öğrenciler bireysel olarak katılabilecek. 

Zoom servisi üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek çevrimiçi müze turları, 28 Ocak ve 4 
Şubat tarihlerinde 3 farklı yaş kategorisine günde 3 seans halinde düzenlenecek. 

Çevrimiçi müze turuna katılmak isteyenler https://sakipsabancimuzesi.org/shop/urun-
kategori/egitim-ve-etkinlik/ ziyaret edebilir.  

https://www.instagram.com/explore/tags/karag%C3%B6z%C3%BCm/
https://www.instagram.com/explore/tags/cengiz%C3%B6zek/
https://www.instagram.com/explore/tags/%C3%A7ocuklarlakarag%C3%B6z/
https://youtube.com/YapıKrediKültürSanatYayıncılık
https://sakipsabancimuzesi.org/shop/urun-kategori/egitim-ve-etkinlik/
https://sakipsabancimuzesi.org/shop/urun-kategori/egitim-ve-etkinlik/
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• Pera Müzesi web sitesi yenilendi! 

Pera Müzesi’nin sergi ve koleksiyonlarından hikayeleri izleyip okuyabilir, geçmiş sergileri 
ziyaret edebilir ve en sevdiğiniz tablolara çok yakından bakabilirsiniz.  
http://www.peramuzesi.org.tr 
 

 

• İş Sanat’tan “Hatırlıyorum: İş Sanat’ın İlk 20 Yılı” başlıklı sergi 
 
İş Sanat’ın sergisi 
klasik müzikten 
caza, danstan 
çocuk oyunlarına, 
şiir ve hikâye 
dinletilerinden yerli 
projelere uzanan 
etkinliklerin video, 
afiş, broşür ve 
fotoğrafları yer 
alıyor. 
 

www.issanat.com.tr ana sayfasından ulaşılıp, 360 derece sanal tur ile gezilebilen sergi 
hakkında bir açıklama yapan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, “Geçen zaman içinde İş 
Sanat sahnesinde hem ülkemizden hem de dünya sahnelerinden pek çok değerli sanatçıyı 
ağırladık. Etkinliklerimiz büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edildi. Minik sanatseverler için  
kendi prodüksiyonumuz olan özgün çocuk oyunları sahneledik. 20 yıldır sanatın farklı 
renklerini seyircilerimizle buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Pandeminin 
yarattığı koşullar nedeniyle 21. sezonumuzu dijital platformlara taşıdık, ne mutlu ki sanatı 
destekleyebiliyor, çevrimiçi de olsa sanatçıları izleyicilerle bir araya getirebiliyoruz. Bize 
yıllardır verdikleri destekle yanımızda olduklarını hissettiren İş Sanat severlere 
hazırladığımız bu sanal sergimizle canıgönülden teşekkür etmek istedik” diye konuştu.  
Çevrimiçi hazırlanan sergi, “Divalar”, “Dünyanın Sesi”, “Yerelle Evrenselin Buluşması”, 
“Ustalara Saygı”, “Virtüöz Ezgiler”, “Parlayan Yıldızlar”, “Masallar Diyarı”, “Kitaplardan 
Mikrofonlara” ve “Kulisin Sesi” sahnelerinden oluşuyor. Bugüne kadar İş Sanat’ta sahne 
alan Cesaria Evora, Magdelena Kozena, Estrella Morente gibi efsanevi kadın sanatçılar 
“Divalar” bölümünde anılıyor. Paco Pena ile The Tiger Lillies’i, Hindistan’la Küba’yı yan 
yana getiren “Dünyanın Sesi” İş Sanat’ın sezon programlarını renklendiren dünya müziğinin 
önemli temsilcileri ve dans topluluklarına yer veriyor. 
 
Sabri Tuluğ Tırpan’ın bu sergi için özel olarak bestelediği müzik eşliğinde gezilebilen 
“Hatırlıyorum: İş Sanat’ın İlk 20 Yılı”nın tasarım ve uygulaması Tetrazon Müze Sergi 
Tasarım tarafından gerçekleştirildi. 

http://www.peramuzesi.org.tr/
https://www.issanat.com.tr/
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• Ressam İz Öztat’ın “Kağıt Üzerine Suluboya” başlıklı kişisel sergisi 11 Şubat 
Perşembe Pi Artworks İstanbul’da kapılarını açıyor. 

 
 
 23 Mart tarihine kadar devam edecek olan 
sergi, sanatçının araştırma süreçlerine 2014 
yılından bu yana eşlik eden, yapıldıkları 
anların ve ilişkilendikleri bağlamların 
soyutlanmış izlerini taşıyan “Geleceğin 
Kuzeyindeki Nehirlerde” (2014-2017), 
“Haz/Cızzz” (2018-2019) ve “Nisan 
Güncesi” (2020) adlı suluboya serilerinden 
bir seçki sunuyor. Öztat’ın suluboya 
işlerinden yola çıkarak kurguladığı “Akan 
Suya Kabus Anlatmak” (2015) adlı video 
da sergide yer alan eserler arasında. 

 
 
Sibel Horada ve Berat Işık'ın yeni sergisi Bilsart’ta: 'Na/Mütenahi Hürriyet' 
Sanatçılar Sibel Horada ve Berat Işık’ın eserlerinin yer alacağı, küratörlüğünü Nazlı 
Pektaş’ın üstlendiği “Na/Mütenahi Hürriyet” başlıklı sergi, 3 Şubat-1 Mart tarihleri 
arasında Bilsart’ta görülebilecek. 
 
Sergide Horada ve Işık’ın videoları eşliğinde hürriyet ve adalet kavramları ele alınıyor. 
Videolarda karanlığa, bulanıklığa ve hiçliğe, hareket, ses ve yazıyla odaklanan sanatçılar, 
hürriyetin ve adaletin sonlu/sonsuz geleceği hakkında sorular soruyor. 
 
Sergi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için www.bilsart.com adresine bakılabilir. 
 
 
 

• Stanford Üniversitesi’nden halka açık sanat buluşmaları; 
 

Stanford Üniversitesi, “Artists on the 
Future” serisi kapsamında 8 Şubat 
Pazartesi günü (PST saat 17.00’de) İran 
doğumlu sanatçı ve film yapımcısı Shirin 
Neshat ile İranlı-Amerikalı tarihçi ve yazar 
Abbas Milani’nin konuşmasını ücretsiz olarak 
izleyiciyle buluşturacak. 
 
Tam ismi “The Komal Shah and Gaurav 
Garg Artist Conversation Series” olan 
konuşmalarda, tanınmış sanatçılar ve kültürel  
 

düşünce liderleri bir araya gelerek toplum için hayati öneme sahip konuları gündeme 
alırken; kamuya açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiri-len sanatçı konuşmalarını izlemek 
isteyenlerin kayıt yaptırması yeterli oluyor. 

https://www.bilsart.com/tr/ana-sayfa
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ABD’nin en prestijli üniversitelerinden Stanford Üniversitesi’nde siyaset bilimi misafir 
profesörü olan Abbas Milani ise üniversitenin İran Araştırmaları programının direktörlüğünü 
üstleniyor. Aynı zamanda İran Demokrasi Projesi’nin kurucu direktörlerinden olan Milani 
ABD-İran ilişkilerinin yanı sıra İran’ın politik, kültürel ve güvenlik konularında da uzman. 
Moderatörlüğünü Matthew Tiews’ın üstleneceği Milani veNeshat’ın konuşmasına  
stanford.io/AOTF2 adresinden kayıt olmak mümkün. 
 
 
 

• Troya Müzesi‘nde devam eden restorasyon ve konservasyon çalışmalarını canlı 
olarak izleme imkanı 
 

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, arkeolojik kazılardan çıkan eserlerin müzelere 
geldiklerinde hangi süreçlerden geçtiğini 
anlatmak amacıyla yapılan çalışmaları 
ziyaretçilere göstermek istediklerini belirtirken 
“Onlarca parçaya ayrılmış bir kap nasıl tümlenir? 
Denizden çıkan bir eser tuzdan nasıl arındırılır? 
Ortam koşulları ideal düzeye nasıl getirilir? 
Fotoğraflı ve yazılı belgeleme nasıl yapılır? İşte 
bunların tümünü bu sayede konuklarımıza hem 
izletmiş hem de anlatmış olacağız” diye konuştu. 
 

Tevfikiye köyü sınırlarında bulunan ve 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 
metrekare kapalı alandan oluşan Troya Müzesi Restorasyon ve Konservasyon 
Laboratuvarı, her çarşamba 11.00-15.00 saatleri arasında perdelerini itibarıyla açarak 
ziyaretçilere antik kent kazıları ile çeşitli yollarla elde edilmiş tarihi eserlerin restorasyon ve 
konvervasyon süreçlerini canlı izleme olanağı sunacak. 
 
 
 

• Feminist Sanat Tarihine Bir Bakış: Kadınların sanattaki yeri tartışılacak 
 

Yapı Kredi Kültür Sanat, geçen aylarda 
yayımladığı Linda Nochlin’in feminist sanat 
tarihinin doğuşuna ve gelişimine tanıklık eden 
toplam yedi makalesinden oluşan "Kadınlar, 
Sanat ve İktidar" adlı kitabı çerçevesinde 
"Feminist Sanat Tarihine Bir Bakış: 'Kadınlar, 
Sanat ve İktidar'" başlıklı bir söyleşiye ev sahipliği 
yapacak. 
 

10 Şubat akşamı Yapı Kredi Kültür Sanat’ın YouTube kanalında takip edilebilecek söyleşide 
sanatçı Zeyno Pekünlü, akademisyen ve sanatçı Necla Rüzgar ve çevirmen, şair ve 
akademisyen Gonca Özmen, yaklaşık 20 yıllık bir araştırma ve yorumlama sürecinin 
birikimini yansıtan kitaptan yola çıkarak feminist bakış açısıyla kadınların sanattaki yerini 
tartışmaya açacak. 
 

http://stanford.io/AOTF2
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YKY’den yayımlanan "Kadınlar, Sanat ve İktidar" başlıklı kitap, Nochlin’in feminist sanat 
tarihinin doğuşuna ve gelişimine tanıklık eden toplam yedi makalesini bir araya getiriyor. 
2017’de hayatını kaybeden Linda Nochlin’in kitabı, okurları sanatla ilişkilenmelerini 
cesaretle düşünmeye davet ediyor. 
Kitabın en çok bilinen makalesi "Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Çıkmadı?", daha önce 
"Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?" başlığı ile, Ahu Antmen çevirisiyle 2008'de 
yayımlanan Sanat/Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri kitabında yer almıştı, makale 
bu defa Süreyyya Evren’in çevirisiyle okurlarıyla buluştu. 
Şubat Çarşamba günü, saat 18.00’de herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak 
düzenlenecek söyleşiye buraya tıklayarak Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın YouTube 
kanalı üzerinden katılım sağlanabilir. 
 
 
 

• İstanbul Film Festivali’nden Şubat Ayı Seçkisi: 
 
Prömiyerlerini Tallinn, Venedik, Berlin, Manchester, Cannes, Sundance film festivallerinde 
yapmış, aralarında Filmekimi Galaları’ndan yapımların da yer aldığı yeni seçkide 12 filmlik 
yer alacak. Bilet satışı ve film izleme, yine filmonline.iksv.org adresinden gerçekleşiyor. 
Şubat boyunca her hafta sonu üç farklı film gösterime açılacak. 
 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin Nippon 
Paint sponsorluğundaki yeni seçkisi 5-28 Şubat tarihleri arasında dijital ortamda 
izleyiciyle buluşacak.  
5 Şubat’ta Oskar Roehler’in “Enfant Terrible” filmiyle başlayacak olan Şubat Seçkisi’nde 
Filmekimi Galaları'ndan yapımlar, Hasan Söylemez'in Sahra Çölü belgeseli “Tenere”, kült 
film “Şarküteri” ve Yunanistan'ın Oscar adayı “Elmalar” da yer alıyor. 
 

• "Relic" 12 -17 Şubat,  
• "Yuva" 13-18 Şubat,  
• "Gözyaşlarının Tuzu" 14-19 Şubat,  
• "Alelade Bir Yuva" 19- 24 Şubat,  
• "Şarküteri" 20- 25 Şubat  

 
 
 

• ‘Hayaletler’ ve ‘Suçlular’a iki ödül 
 

‘Hayaletler’ Fas’tan, ‘Suçlular’ kısa filmi ise ABD’nin prestijli festivallerinden olan 
Sundance’ten ödülle döndü. 
 
Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metrajlı filmi “Hayaletler”, önceki gün sona eren Kazablanka 
Bağımsız Filmler Festivali’nden de iki ödülle döndü. Okyay, en iyi yönetmen seçilirken  
 
filmin oyuncularından Dilayda Güneş de en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Bir 
başka ödül haberi de dünyanın en önemli film festivallerinden olan Sundance Film 
Festivali’nde yarışan “Suçlular” filminden geldi. Serhat Karaaslan’ın senaryosunu yazıp 
yönetmenliğini üstlendiği kısa film, “Jüri Özel Senaryo Ödülü”nü kazandı. 

https://www.youtube.com/channel/UCkSlBOVNKV-XdUtNRwXeQnQ
https://www.youtube.com/channel/UCkSlBOVNKV-XdUtNRwXeQnQ
file:///C:/Users/DELL/AppData/Roaming/Microsoft/Word/filmonline.iksv.org
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• 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri adayları belli oldu 
 

SİYAD üyelerinin 2020 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterilen tüm yerli yapım filmler 
üzerinden yaptığı oylama sonucunda En İyi Film başta olmak üzere 11 dalda beşer aday 
belirlendi. Oylama sonucuna göre toplam 14 film en az bir adaylık elde etti.  53. SİYAD 
Ödülleri için adaylık elde eden filmler ve adaylık sayıları şöyle: Nasipse Adayız (10), Nuh 
Tepesi (10), Bozkır (8), Bina (5), Kronoloji (4), Peri: Ağzı Olmayan Kız (4), Kovan (3), Biz 
Böyleyiz (2), Eltilerin Savaşı (2), Karakomik Filmler 2 (2), Sıfır Bir (2), Aether (1), Aşk 
Tesadüfleri Sever 2 (1), Kapan (1).  
 
 
 

• Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nden Lütfi Özkök retrospektifi 
 

Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin on birinci eseri Lütfi Özkök retrospektifi, 
Eczacıbaşı Vakıf Yayınları’nca okura sunuldu. 
 

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 50 yılı 
aşkın bir geçmişe sahip fotoğraf 
yayıncılığı geleneğinin bir parçası 
olan ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı 
tarafından yayımlanan seri, her yıl bir 
fotoğraf sanatçısını odağına alıyor. 
Serinin on birinci kitabında fotoğraf 
sanatçısı, şair ve çevirmen Lütfi 
Özkök’e yer verildi. Kitapta Nâzım 
Hikmet, Louis Aragon, Simone de 
Beauvoir, Jean-Paul Satre, Bedri 
Rahmi Eyüboğlu, Özdemir Asaf, Can 
Yücel, Yaşar Kemal, Pablo 
Neruda’nın da aralarında olduğu, 

Türkiye ve dünyanın önde gelen edebiyatçılarını ve sanatçılarını fotoğraflayan Özkök’ün 
yapıtları ve yaşamı retrospektif bakış açısıyla ele alındı. 
 
 
Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen’e ait olan kitabın editörlüğünü Merih Akoğul yaptı. Kitap 
Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yayımlandı. 
 
Akoğul, fotoğrafçılığının yanı sıra şairliğiyle de öne çıkan Lütfi Özkök’ü şöyle anlattı: 
“Fotoğraf ve şiir, teknik özellikleri ve seslendikleri alanlarıyla iki farklı sanat disiplini  
olmalarına rağmen, ‘rafine’ vurgularıyla temelde birbirlerine çok benzerler. Söyleyeceklerini 
az ve öz söylerler. Bu iki sanatı ustalıkla bir araya getiren çok az sayıda sanatçı vardır. 
Sözcükleri, şiirlerinde fotoğraftan çok daha önce bir çerçeve içine alan, daha sonra da 
şiirlerini kurarken yaşadığı coşkuyu yüzler üzerinden fotoğraflara çeviren Lütfi Özkök, bu iki 
yapıyı başarıyla hayatının içine almış bir kişidir.” 
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• Altın Küre adayları açıklandı 
 

Hem sinema hem de TV dalında verilen ve sıklıkla Oscar'ın habercisi olarak görülen Altın 
Küre ödüllerinin adayları açıklandı. Ödül töreni ise 28 Şubat gecesi yapılacak. Bu yılın 
adayları arasında özellikle Sinema ana kategorisinde üç kadın yönetmenin aday olarak 
gösterilmesi dikkat çekti. Bu Altın Küre tarihinde bir ilk. İşte ana dallarda bu yılın Altın Küre 
adayları... 
 
SİNEMA 
 
En İyi Film (Drama) 

o "Mank" (üstte) 
o "Nomadland" 
o "Promising Young Woman" 
o "The Father" 
o "The Trial of the Chicago 7" 

 
En İyi Film (Müzikal ya da Komedi) 

o "Borat Subsequent Movie" 
o "Hamilton" 
o "Music" 
o "The Prom" 
o "Palm Springs" 

 
Yabancı Dilde En İyi Film 

o "Another Round" (Danimarka) 
o "la Llorona" (Guatemala / Fransa) 
o "Minari" (ABD) 
o "La Vita davanti a sé" (İtalya) 
o "Deux" (Fransa / ABD) 

 
En İyi Animasyon 

o "Over The Moon" 
o "Onward" 
o "Soul" 
o "The Croodes: A New Age" 
o "WolfWalkers" 

 
En İyi Yönetmen (Her iki kategoride ortak) 

o Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7") 
o Chloé Zhao ("Nomadland") 
o David Fincher ("Mank") 
o Emerald Fennell ("Promising Young Woman") 
o Regina King ("One Night in Miami") 

 
En İyi Kadın Oyuncu (Drama) 

o Andra Day ("The United States vs Billie Holiday") 
o Carey Mulligan ("Promising Young Woman") 
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o Frances McDormand ("Nomadland") 
o Vanessa Kirby ("Peices of a Woman") 
o Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom") 

 
En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal ya da Komedi) 

o Anya Taylor-Joy ("Emma") 
o Kate Hudson ("Music") 
o Maria Bakalova  ("Borat Subsequent Moviefilm") 
o Michelle Pfeiffer ("French Exit") 
o Rosamund Pike ("I Care A Lot") 

 
En İyi Erkek Oyuncu (Drama) 

o Anthony Hopkins ("The Father" 
o Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom") 
o Gary Oldman ("Mank") 
o Riz Ahmed ("Sound of Metal") 
o Tahar Rahim ("The Mauritanian") 

 
En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal ya da Komedi) 

o Andy samberg ("Palm Springs") 
o Dev Patel ("The Personal History of David Copperfield") 
o James Corden ("The Prom") 
o Lin-Manuel Miranda ("Hamilton") 
o Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm") 

 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu  (Her iki kategoride ortak) 

o Amanda Seyfried ("Mank") 
o Glenn Close ("Hillbilly Elegy") 
o Helena Zengel ("News of the World") 
o Jodie Foster ("The Mauritanian") 
o Olivia Colman ("The Father") 

 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Her iki kategoride ortak) 

o Bill Murray ("On the Rocks") 
o Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah") 
o Jared Leto (The Little Things") 
o Leslie Odom Jr. ("One Night in Miami") 
o Sacha Baron Cohen ("The Trial of the Chicago 7") 

 

En İyi Senaryo (Her iki kategoride ortak) 
o Jack Fincher ("Mank") 

 
o Chloé Zhao ("Nomadland") 
o Emerald Fennell ("Promising Young Woman") 
o Florian Zeller, Christopher Hampton ("The Father") 
o Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7") 

 
En İyi Müzik(Her iki kategoride ortak) 

o James Norton Howard ("News of the World") 
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o Alexander Desplat ("The Midnight Sky") 
o Trent Reznor, Atticus Ross ("Mank") 
o Trent Reznor, Atticus Ross ("Soul") 
o Ludwig Göransson ("Tenet") 

 
 

 
TELEVİZYON 
 
En İyi Dizi (Drama) 
o "Lovecraft Country" 
o "Ozark" 
o "Ratched" 
o "The Crown" (üstte) 
o "The Mandalorian" 
 
 

 
En İyi Dizi (Müzikal ya da Komedi) 

o "Emily in Paris" 
o "Schitt's Creek" 
o "Ted Lasso" 
o "The Flight Attendant" 
o "The Great" 

 
En İyi Sınırlı Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi 

o "Normal People" 
o "The Queen's Gambit" 
o "Small Axe" 
o "The Undoing" 
o "Unortodox" 

 
 

En İyi Kadın Oyuncu (Drama) 
o Emma Corrin ("The Crown") 
o Jodie Comer ("Killing Eve") 
o Laura Linney ("Ozark") 
o Olivia Colman ("The Crown") 
o Sarah Paulson ("Ratched") 

 
En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal ya da Komedi) 

o Catherine O'Hara ("Schitt's Creek") 
o Elle Fanning ("Great") 
o Jane Levy ("Zoey's Extraordinary Playlist") 
o Kaley Cuoco ("The Flight Attendant") 
o Lily Collins ("Emily in Paris") 

 
En İyi Kadın Oyuncu (En İyi Sınırlı Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi) 

o Anya Taylor-Joy ("The Queen's Gambit") 
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o Cate Blanchett ("Mrs. America") 
o Daisy Edgar-Jones ("Normal People") 
o Nicole Kidman ("The Undoing") 
o Shira Haas ("Unortodox") 

 
En İyi Erkek Oyuncu (Drama) 

o Al Pacino ("Hunters") 
o Bob Odenkirk ("Better Call Saul") 
o Jason Bateman ("Ozark") 
o Josh O'Connor ("The Crown") 
o Matthew Rhys ("Perry Mason") 

 
En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal ya da Komedi) 

o Don Cheadle ("Black Monday") 
o Eugene Levy ("Schitt's Creek") 
o Jason Sudeikis ("Ted Lasso") 
o Nicholas Hoult ("The Great") 
o Ramy Youssef ("Ramy") 

 
En İyi Erkek Oyuncu  (En İyi Sınırlı Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi) 

o Bryan Cranston ("Your Honor") 
o Ethan Hawke ("The Good Lord Bird") 
o Hugh Grant ("The Undoing") 
o Jeff Daniels ("The Comey Rule") 
o Mark Ruffalo ("I Know This Much Is True") 

 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu  (Her üç kategoride ortak) 

o Annie Murphy ("Schitt's Creek") 
o Cynthia Nixon ("Ratched") 
o Gillian Anderson ("The Crown") 
o Helene Bonham Carter ("The Crown") 
o Julia Garner ("Ozark") 

 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Her üç kategoride ortak) 

o Brendan Gleeson ("The Comey Rule") 
o Dan Levy ("Schitt's Creek") 
o Donald Sutherland ("The Undoing") 
o Jim Parsons ("Hollywood") 
o John Boyega ("Small Axe") 

 
Bu yılın özel ödülleri ise daha önce açıklanmıştı. Buna göre 
Sinema ana kategorisinde verilen Cecil B. DeMille 
Yaşamboyu Başarı Ödülü'nün bu yılki sahibi Jane Fonda 
olurken; TV ana kategorisinde verilen Carol Burnett 
Yaşamboyu Başarı Ödülü de yapımcı Norman Lear'ın oldu.  
 

 


