
Ben insanları cidden anlamıyorum. 
Hele bu zenginleri, şöhretleri hiç 
anlamıyorum. Hele 

bizim ülkemizdekileri hiç 
ama hiç anlamıyorum. 
Halin vaktin yerinde, paran 
var, şöhretin var. Milyon-
larca insanın sahip olmak 
istediği konforun var, ama 
sen ne işlere giriyorsun.

Pandemi piyasaları 
mahvetmiş. Memurlar hariç 
herkes can havlinde. Müzik 
endüstrisi nerdeyse aç kala-
cak. Medya işçileri yerlerde 
sürünüyor. Pandemi ile 
uğraşan sağlıkçıların anası 
ağlamış, bitkin, yorgun 
perişan. Akla gelen tüm 
sektörler felaket durumda. 
Para aslanın ağzında. Ağzında bile değil, 
aslanın midesinin en derin yerinde. 
Onu almak için aslanın ağzına elinizi 
koymanız da yetmiyor, bedeninizle 
aslanın ağzının içine gireceksiniz, en 
derinlerdeki o parayı görüp, alıp hemen 
çıkacaksınız. Tabii ki aslan, o sırada sizi 
midesine indirmezse. 

BIZIM STARLARIMIZ   
SONRADAN GÖRME 

İşte böyle bir atmosfer içinde 
insanlar, kısa dönem ödenekleri, işçi 

çıkartma yasakları, pandemi karnesi, 
korona, karantina ile uğraşırken bizim 

Halil Ağamız lüks içindeki 
hayatını yaşarken millete 
racon kesiyor. Nasıl sinir 
oluyorum biliyor musu-
nuz böyle parayı bulup 
da hazmedemeyenlere. 
Şöhret olup da bunu saçma 
sapan kullananlara. Dün-
yada hangi şöhreti ya da 
sanatçıyı şiddetle yanyana 
gördünüz? Hiçbir ülkede 
göremezsiniz. Görsenizde 
bu kadarını göremezsiniz. 
Beş yılda bir vaka görürsü-
nüz taş çatlasa. Türkiye’de 
ise olay bambaşka. Bizim 
starlarımızı tek kelimeyle 

“sonrada görme”. Her hafta bir ünlünün 
şiddet olayını duyuyoruz. 

Yok o ünlü karısını dövmüş, yok öbü-
rü çocuğu yüzünden bilmem nesini darp 
etmiş, o şu bu... Hepsi de şöhretli bu 
insanların. Dikkat edin, ortalama hafta-
da bir kez bir ünlünün şiddet hikayesini 
duyuyoruz. Dizi oyuncuları, haberci-
ler, sanatçılar, şarkıcılar, türkücüler.. 
Bitmiyor abi, vallahi de bitmiyor,  billahi 
de bitmiyor. Bu ne ya! Sizi bu halk etti, 
ey artist tayfası. Bir şu sizi adam eden 
halkın karşısına nasıl çıkacağını bilin ya. 
Bu şöhret tayfasının şiddetle bağlantılı 

haberlerini duyunca anlam 
veremiyorum. Artık küfre-
diyorum. Allah size milyon-
larca insanın sahip olmak 
istediği rahatlığı vermiş, siz 
gidip bu sahip olduklarınızı 
nefsinizi tutamayıp “şid-
det” ile harcıyorsunuz.

GERILLA SAVAŞÇISI 
MISIN SANATÇI MI?

Bu herkesin konuştuğu 
Halil Ağanın şiddet zevzekliğini hangi 
kelimelerle açıklayabiliriz? Sen gidicek-
sin Tuzla’da villa kiralayacaksın. Orada 
çekim mi ne halt edeceksen... Bir adam 
gelip rahatsızlığını dile geitrecek. Sen 
gidip o adama racon taslayacaksın, 
adamın üstüne saldıracaksın. Koca 
cüssen ile adama bir meydan dayağı 
çekeceksin. Üstelik o insan 67 yaşında 
olacak. Yani baban yaşında bir adama 
dayak atacaksın. Üstüne bir de dayak 
yerken kelime-i şehadet getiren, dua 
eden amcaya “Ezan mı okuyorsun lan 
sen..” diye hakaret edeceksin. Nereden 
baksan rezillik. Nereden tutsan kepa-
zelik. Yaşından büyük birine saygısızlık 
ettiğine mi? Dua eden bir insana haka-
ret ettiğine mi? Bir insana tekme tokat 
ölesiye dalmasına mı? Neye üzüleceği-
mize şaşırdık. Bir gerilla harekatı gibi. 
Bunun hiçbir açıklaması yok. Halil Ağa,  

ne derse desin hiçbir şekilde mazereti 
olamaz. Bunun hiçbir açıklaması da 
yoktur. 

SOSYAL MEDYA OLMASA  
KIMSENIN HABERI OLMAYACAK

Halil Ağanın bu yaptığı, derebeylik-
lerde yapılan şiddetten farksız. Sarhoş 
da olsa, sinirli de olsa, olmaz. Hiçbiri 
bahane olmaz. Bu gibi rezilliklerin 
tasvibi söz konusu olamaz. Neyse ki 
sosyal medya var. Eğer sosyal medya 
olmasaydı Halil Ağanın bu rezillikle-
rinden haberi olmayacaktı insanların. 
Basit bir ifade ile yırtacaktı. Ama sosyal 
medyada yayılan saldırı görüntüleri 
sayesinde konu ülke gündemine geldi. 
İyi de oldu. Bu tarz şeylerin affı olmaz. 
Eğer sen sanatçıysan dikkat edeceksin. 
Lafına dikkat edeceksin. Hareketlerine 
dikkat edeceksin. Örnek olacaksın. 

Örnek olamıyorsan da bu işi bırakacak-
sın arkadaş. Halil Ağanın alkol sorunu 
olduğu söyleniyor. Bahane değil. O 
zaman gidecek tedavi görecek. Bunun 
savunulacak hiçbir yönü yok. Bunun adı 
resmen bir insana kasten saldırma. Nite-
kim de bu olayın medyaya yansımasın-
dan sonra nöbetçi sulh ceza mahkemesi 
Halil Ağayı “silahla kasten yaralama” ve 
“silahla şiddet” suçlarınan tutuklamış ve 
Maltepe Cezaevine göndermiş. 

AILE VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI  
OLAYA MÜDAHIL OLDU

Yaşanan toplumsal tepki üzerine bu 
konu ile ilgili Aile ve Çalışma Bakanlığı 
bir resmî açıklama yapmış.

Kamuoyunda tanınan bir kişi 
tarafından 67 yaşındaki Hüseyin Meriç 
büyüğümüzün darp edilmesi hepimizi 
derinden üzmüştür.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İstanbul İl Müdürlüğümüz 16.09.2020 
tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla 
ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz 
büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir. 
Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri 
anlatılmış ve kendisine kanuni hakları 
hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Kendisinin talepleri dahilinde Bakan-
lığımız konuyu takip edecektir.

Aile ve Çalışma Bakanlığını tebrik 
ederim. Bu bir örnek belki, kötü bir ör-
nek ama bu ülkede şöhret olan, sanatçı 
olan insanlara örnek olacak insanların 
öyle derebeylik ağaları gibi davrana-
maz. Bu ülke dingonun ahırı değil. Her-
kes herkese kötülük yapma derdinde. 
Buna sanatçıların eklenmesi affedilecek 
iş değil. Halil Ağa sen topluma örnek 
olacaksın. Topluma örnek olmayı 
öğrenemediysen de o zaman kuzu kuzu 
cezanı çekeceksin ve öğreneceksin. 

Ben artık bu şiddet olaylarını duy-
maktan nefret ettim. Hadi halka cahil 
diyorsunuz, bu entellektüel sanatçı tay-
faya ne diyeceksiniz? Yok arkadaş. Halil 
Ağa cezasını çekecek, içeride geçireceği 
günlerde oturup düşünecek sonra da so-
kağa çıkınca kamu oyuna “Ben bir halt 
ettim, cezamı çektim. Özür diliyorum” 
diyecek ve örnek bir sanatçı olacak. Bu 
şiddet konusunda hiç kimsenin gözyaşı-
na bakılmayacak. Hiç kimsenin.

Doç.Dr. Michael Kuyucu
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Türkiye’nin yeni assolisti: EFRUZE

LOZAN Mübadelesi’nin 100. yıldö-
nümüne ithafen bir kısmı İzmir’de 
diğer kısmı Mersin’in Tarsus ilçe-
si sokaklarında ve İhsaniye Mahal-
lesi Melemez Köyü’nde çekilecek 
olan “Paramparça” isimli film projesi-
nin hazırlıkları tamamlandı. Projenin 
yönetmeni Dr. Nurdan Tümbek Te-
keoğlu kariyerinin ikinci mübadele 
filmi olan bu konuya önem verme-
sini “Hep acılar, zorunlu terkediş-
ler, parçalanmış aileler, üzüntüler, sil 
baştan başlayan yaşam mücadele-
leri. Gerçekten çok zor. Sanırım bu 
zorlu hikayeler bizim genlerimize iş-
ledi.” sözleriyle açıklıyor.

Tekeoğlu, “Lozan mübadelesi-
nin 100. Yıldönümüne yönelik bir 
film hazırlığına giriştik. Filmimizin 
ismİ “Paramparça”. Duayen sanatçı-
mız Selda Akkor, yine bizimle. Filmi 
2021’de çekeceğiz ve 2023 Ocak ayı 

itibarıyla gösterimlerimizi yapaca-
ğız. Filmim için çekim harcamalarına 
destek olsun diye Fongogo Kitlesel 
Fonlama Sitesi’nde kampanya baş-

lattım” diyerek filminin fonunu da 
kendi şartlarıyla bulacağını söyledi.

PROJE GÖNÜLLÜ FONLAMA 
SISTEMI ILE HAZIRLANACAK

“Masraflı bir film ve Mersin ile İz-
mir’de çekeceğiz. Herkes’ten destek 
bekliyoruz.” diyen “Paramparça” filminin 
yönetmeni Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğ-
lu’nun bu önemli tarihsel konuyu işle-
yeceği filmine destek olmak için https://
fongogo.com/Project/paramparca-2 si-
tesine girin ve gönlünüzden ne koparsa 
verin. İyi ki bu gönüllü fon toplayan sis-
temler var. Böylece geçmişte imece ile 
yapılan destekler şimdi online ortamda 
yapılıyor.  Proje için gerekli fon yüz bin 
lira. Ben bu yazıyı yazdığım sırada 31 
bin 200 TL toplanmıştı. Sanata birey ba-
zında destek vermek isteyenler bu linki 
tıklayabilir, ben, bu projenin fonlanma-
sına destek olalım derim.

Lozan Mübadelesi film oluyor

Halil Ağa sen Halil Ağa sen 
gerilla savaşçısı gerilla savaşçısı 

mısın, sanatçı mı?mısın, sanatçı mı?

YILLARDIR söyüyorum, 
ölünceye kadar da söyle-
meye devam edeceğim. 
Türk müziği üvey evlat 
muamelesi görüyor. Kim-
se bu müziği takmıyor. 
Kimse Türk Sanat Müzi-
ği için bir şeyler yapma-
yı düşünmüyor. Bırakın 
bir şey yapmayı, bu mü-
zik türünün adını bile an-
mıyor. Yılda bir ya da iki 
tane sanat müziği albü-
mü yayınlanıyor. Bu al-
bümleri gördüğümde 
çok heyecanlanıyorum. 
Bugün müzik piyasasın-
da bir sanat müziği al-
bümü bulmak çölde su 
bulmak gibi bir şey. 

Efruze bunun aksi-
ni yaptı ve bize çölde su 
gibi bir şey, yani bir Türk 
Sanat müziği albümü 
hazırladı. Çocuk-
luğundan 
beri dinle-
diği Türk 
Sanat Müzi-
ğini, kendi-
sine hediye 
edilen Nes-
rin Sipahi 
kayıtları ile 
tutkuya dönü-
şen Opera sa-
natçısı Efruze, 
Konserva-
tuvardan 
Devlet 
Operası’na, 
oynadığı tüm 
müzikal ve 

operaların renk, ses ve 
teknik zenginliklerini, 
Türk Sanat Müziği ala-
nındaki en iyi üstatlarla 
çalışarak bir araya getir-
diği, “Assolist” adlı albü-
mü ile bizimle paylaştı.

“Assolist” albümün-
de, Yeşilçam Sine-
ması’na esin kaynağı 
popüler şarkılar seslen-
dirdi. Hiç abartmıyorum 
bu albüm, Zekai Tunca 
için hazırlanan tribute 
albümünden sonra 2020 
yılında piyasaya çıkan 
ikinci Türk Sanat müzi-

ği albümü 
oldu. Bu 

kadar rezil bir durumda 
musikimiz. Bu konuda 
çok gerginim, neyse biz 
albüme dönelim.

Albümde 11 şarkı yer 
alıyor.“Gözleri Aşka Gü-
len”, “Gizli Aşk Bu”, “İçin 
İçin Yanıyor”, “Şu Gü-
zeller Güzeli”, “Kalbe 
Dolan O İlk Bakış”, “İn-
leyen Nağmeler”, “An-
kara Rüzgârı”, “Fikrimin 
İnce Gülü”, “Ay Beyaz 
Deniz Mavi”, “Üsküdar’a 
Gider iken” ve “Beyoğ-
lu’nda Gezersin”.  Efruze 
albümü ile ilgili “Bü-
yüklerimizin dinlediği 
tertemiz, sade, estetik 
dolu yorumlar şimdi ye-
rini ağdalı, notaların 
birbirine karıştığı yo-
rumlara bıraktı. Ben As-
solist albümünde sade 
ve ter- temiz bir 

yorum sun-
maya ça-
lıştım” 
yorumunu 
yapıyor. İyi 
ki böyle in-
sanlar var. 
Yoksa Türk 
sanat müzi-
ği dinazorla-
şacak. Ben bu 

albümü 
dinleye-
ceğim, 
sizde bir 

kulak ve-
rin.” di-

yor.

20 EYLÜL 2020 PAZAR

UZUN zamandır ortalıkta olmayan si-
nema dünyasının fenomen aktristi Fi-
liz Akın geçtiğimiz günlerde sürpriz bir 
paylaşım yaptı. Akın, Pop Opera ve Al-
ternatif Pop alanında gerçekleştirdiği 
çalışmalarla dikkatleri çekmeye başla-
yan Kaan Ekenler’in “Soner Kırmızıgül 
feat. KAAN – Oceans” teklisi için sosyal 
medyadan iltifatlar yağdırdı. Filiz Akın 
“’Bence yalnız ülkenizde değil, dünya-
ca tanınmış biri. Bir dünya starı olmasını 

dilediğim çok farklı bir ses, çok farklı bir 
yorumcu” dedği iletisinde müzik piyasa-
sını yakından takip ettiğini gösterdi. Val-
lahi Filiz Hanım böyle dolaylı yollardan 
da olsa adınızı duymak çok güzel ama 
sizi küçükte olsa projelerde görmek isti-
yorum. Filiz Akın’la gitti sinema ve oyun-
culuk piyasası çoluk çocuğa kaldı. Bu 
dizi yapımcılarını da anlamıyorum ben. 
Neden bu özel oyuncuları görmez, tanı-
maz, kullanmaz... Vallahi anlamıyorum.

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, yeni 
bir yorumla W.A.Mozart’ın “Saraydan 
Kız Kaçırma” operasını İstanbul Opera 
Festivali kapsamında İstanbullu sanat-
severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 
Caner Akın’ın rejisi ve Tan Sağtürk’ün 
koreografisi ile yeniden hayat bulacak 
olan “Saraydan Kız Kaçırma”, konu-
nun orijinal haline sadık kalarak ha-
zırlandı. Konu revize edilirken tarihin 
önemli pandemilerinden biri 
olan “1918 İspanyol Gribi” 
ne de değinildi.
Sosyal mesafenin, 
hijyenin ve maske 
takmanın önemi, 
İspanyol gribin-
deki gibi bugün 
de korona-
virüs pan-
demisinde 
önemli bir 

faktör. Rejisör Caner Akın, eserde bu 
önemli detayları işlerken, Türklerin kin 
tutmak yerine merhamete önem ver-
mesine de vurgu yapıyor.

26 ve 27 Eylül tarihlerinde, 
Arkeoloji Müzeleri bah-

çesinde sergilenecek 
oyunda orkestra şefi 
Murat Cem Orhan’ın 
yönetimindeki İs-

tanbul Devlet Ope-
ra ve Balesi Orkestrası 

eşlik edecek. Eserde 
dünyanın dört bir 
yanında ülkemizi 
temsil eden solist-
lerle birlikte esere 
yeni bir yorum ge-
tiriliyor. 

Çok samimi söy-
leyeyim, 2020 
yılı iğrenç geç-

ti ve geçiyor. Ne bir kültürel aktiviteye 
katılabildim ne de başka bir etkinli-
ğe gidebildim. Hepimiz asosyalleştik, 
oduna döndük. Bu daha ne kadar süre-
cek bilmiyorum ama bu Kovid-19 pan-
demisinin toplumu kültür ve sanattan 
uzaklaştırmasının faturası bu topluma 
çok ağır olacak. Bunu zamanla görece-
ğiz. Böyle etkinlikleri duyunca mutlu 
oluyorum, fırsat bulup arada gitmek la-
zım. Tabii ki bunlar da yasaklanmazsa. 

İspanyol Gribi ‘Saraydan Kız Kaçırma’ operasında

Filiz Akın’dan sürpriz sosyal medya paylaşımı


