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Maske, mesafe, temizlik 
mottosunu milyonuncu 
kez duymaktan, kural ihlal 

edenlere polisin ceza kesme görün-
tülerinden, ağır hasta, vaka, temaslı 
ve ölen-iyileşen sayılarından gına 
gelmesini istemiyorsanız kültür, sa-
nat, arkeoloji, resim, müzik, edebi-
yat, tiyatro, yazarlık, mimarlık ve 
felsefe izlemeye TRT2’ye.

Arkeolog Ümit Işın’la Anadolu’yu 
tarihi derinliğiyle tanıma fırsa-
tı kaçırılmaz. İyonyayı, Miletos’u, 
Aspendos’u, Artemis’i, Selçuk’u, 
Perge’yi, Göbeklitepeyi, Frigleri, 
Sagalasos’u, Lüvileri, Hititleri, Sü-
merleri, Bizans ve Romayı bıraktık-
ları mezarlar, sütunlar, hamamlar, 
tapınaklar, lahitler, kabartmalar, 
freskler, heykeller ve müzelerdeki 

tüm buluntularla yerinden agora, 
jimnazyum, antik tiyatro, sütun-sü-
tun, taş-taş, sütun-sütun tanımak 
dinlemek. Topraklarımız üzerinde 
bizden önce yaşayan toplumların 
yaşamlarını, inançlarını, savaşları-
nı, sanatlarını, ailelerini, avcılık ve 
ticaretlerini, kral ve kraliçelerini 
dinlemek.

Bir Demet Tiyatro ile başlayıp Vizontele, Organize İşler, 
Bir Kelebeğin Rüyası ve Sazan Sarmalıyla devam eden 
başarılı sanat hayatının tüm tecrübelerini ve senaristli-
ğin inceliklerini seyircisiyle paylaşan Yılmaz Erdoğan’ın 
“Öğrence” programı kaçmaz. Hele okumak, oynamak ve 
yazmak isteyenler için.

Pandemide TRT2’nin 

B Ü Y Ü L Ü 
D Ü N YA S I

Adnan TÜRKDAMAR
Niğde Vali Yardımcısı
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Mücahit Erboğa moderatörlüğünde 
Şaban Teoman Durali hoca ile Fel-
sefe Söyleşileri bambaşka ufuklara 
kanat açmanızı sağlıyor. Mimar Nev-
zat Sayın ile Mimarlık Tarihi üzerine 

Mim programı mimarlığa ilginizi ar-
tırıyor. Furkan Çalışkan, Erkan Şim-
şek ve Aykut Ertuğrul ile dünyayı 
kütüphane olarak hayal eden insan-
lar için “alternatif edebiyat tarihi” 

mottolu programda yeni çıkan dergi 
ve kitapların tanıtıldığı sıkı çalışılmış 
“Kelimeler ve Şeyler” dergiler, ki-
taplar, dünyadaki tanınmış yazarlar 
arasında yolculuğa çıkarıyor.

Hülya Koçyiğit ile “Film Gibi Hayatları” izlerken dersi-
ne çok iyi çalışmış sunucuya mı yoksa her hafta Yeşil-
çam’dan ve bugünkü Türk Sinemasından tanıdığımız 
oyuncu, yönetmen yapımcının mesleğine aşklarına mı 
hayran kalırsınız?

Ahmet Murat Özel ile Edebiyat Söyleşileri, yazarların di-
linden yazarlık, İskender Pala ile Berceste edebiyatımı-
zın Fuzuli, Baki, Yunus Emre, Muallim Naci, Nef’i, Taş-
lıcalı Yahya, Hacı Bayram Veli, Nabi, Nedim gibi önemli 
şairlerinin dillere pelesenk olan beyitlerinin açıklanması 
ile hafızalar tazeleniyor ve anlam içerisinde anlamların 
iki mısraya nasıl sığdırıldığına hayran kalıyorsunuz.
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Tiyatroyu köstüm atölyelerinden ışıkçısına, suflörün-
den emektar sanatçılarına, tekst çalışmaktan senaryo-
ya, dramaturgundan edebi kuruluna, sahne amirinden 
kareografına, conduvitinden oyuncusuna, hemen her 
şeyini emektar kendini mesleğine adamış tiyatrocular-
dan yaşamak ve anlamak istiyorsanız “Tiyatro Dünyası” 
programını kaçırmayınız.

Ömer Faruk Aksoy’la “Evliya Çelebi” programıyla birlik-
te geziyorsunuz şehirleri, Şef Yunus Emre Akkor’la “Sa-
rayın Lezzetleri”nde bol tereyağlı ve zeytinyağlı Anado-
lu tatları ve şehirler ayrı güzel.

Eğitimci yazar Ayla Ağabegüm’le “Geleneğin Kalp Atış-
lar” programıyla maniler, kilim, mizah, mahalle, ninni-
ler, masallar, aşıklık, evlilik-düğün, bayram, hediyeleş-
me, oyuncaklar, ahilik, oymacılık, iğne oyası, baharatlar, 
yorgancılık, ebru, uzmanlarından dinleniyor.

Her akşam 19.30’da dünya sinemalarından ödüllü film-
leri sinema tadında reklamsız izlemek, film önü ve film 
sonunda yorumcu Mehmet Açar ve Alin Taşçıyan’ ı din-
lemek. İran, Rus, İngiliz, Fransız senarist ve yapımcıların 
ve sanatçıların çok büyük emek harcanarak, özenle ha-
zırlanan filmler uykusuz kaldığınıza ve alt yazıları okuma 
zahmetine katlanmanıza değiyor.
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Mahir Güven’in “Bir Resim Bir Hikâ-
ye” adıyla resim atölyesinde bazen 
ressamla bazen sanat tarihçisiyle 
gerçekleştirdiği söyleşide resim sa-
natının tüm incelikleri, ressamlar 
ve tabloları, seçtikleri resmin ressa-
mını, resmin içindeki duyguları, dü-
şünceleri ve onu görenlerde uyan-
dırdığı etkileri konuşuyor. Fon, figür, 
mekân, sembolizm, romantizm, 
manzara resmi, natürmort, ras-
yonalizm, empresyonizm, portre, 
perspektif, altın oran, sürrealizm…

“Konser Zamanı”nda klasik batı 
müziği, klasik Türk müziği, ilahiler, 
rock, senfoni ve caz. Beethoven, 
Verdi, Mozart, Vivaldi, Çaykovski’nin 
yeniden keşfi, Viyana veya Berlin 
Flarmoni Orkestralarını dinlerken 
Tecrübeli Şeflerin yönetiminde ke-
man, viyola, kontrbas ve çello gibi 
yaylı; flüt, obua, trompet, zurna, 
saksafon, klarnet gibi üflemeli ve 
davul, bateri, arp ve vibrafon gibi 
vurmalı çalgıların ahenk ve uyumu, 
“Opera Dünyası” programında ise 
sanatçılar, hazırlık süreci, genç ope-
retler, Troya Destanı.

Eleştirmen, gazeteci-yazar Doğan 
Hızlan’ın sunduğu “karalama Defte-
ri” inde yazarlar, sanatçılar, akade-
misyenler, çevirmenler, arkeologlar, 
müzikologlar, yayımcı, editör ve mü-
zisyenlerle doyumsuz sohbetler var.

Müzelerin Yıldızları programında An-
kara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 
İslam Bilim ve Teknoloji, Troya, İstan-
bul Arkeoloji, Gaziantep Zeugma Mo-
zaik, Çorum Boğazköy, Tokat, Amasra, 
Aydın, Eskişehir Eti, Efes Bandırma 
gibi ülkemizdeki tüm müzeleri derin-
lemesine gezme fırsatı buluyoruz. Dü-
şünsenize kıymetli topraklarımız üze-
rinde binlerce yıl yaşamış kral-kraliçe, 
paşa-padişah, prens-prenses nedime 
ve kerimeler ve köylüler-şehirliler 
tüm insanların kullandıkları malze-
meler, silahlar, mozaikler, heykeller, 
halılar, lahitler, demir-bronz-mer-
mer-cam-seramik eşyalar, kitaplar, el-
mas-zümrüt-altın süs eşyaları, giysiler, 
tablolar, resimler…

Hülya Koçyiğit, dizilerden veya Ye-
şilçam’dan tanıdığımız kimi sanatçı, 
kimi yönetmen, kimi de oyuncu olan 
Emel Sayın, Türkan Şoray, Ediz Hun, 

Demet Akbağ, Osman Sınav, Eşref 
Kolçak, Filiz Akın, Ahmet Özhan, Se-
lim İleri, Zihni Göktay, Asuman Da-
bak ve Selda Akkor’u evimize konuk 
etti. Adeta birlikte sohbet ettik.

Mahir Güven programında bir Türk 
ressamla birlikte dünyada meşhur 
Pablo Picasso, Van Gogh, Diego Ve-
lazquez, Gerhart Richart, Arlond 
Broklin, Claude Monet, Willen de Ko-
oging, Hanri Matisse, Paul Cezannne, 
Katsushika Hokusaki, Edgar Degas, 
Francis Bacon gibi sanatçıları yaptıkla-
rı bir resim üzerinden anlattılar.

Sonuç olarak kısıtlama döneminde 
parktan, bahçeden, kafeden, gezin-
tiden, alış-verişten her türlü sosyal 
faaliyetten geri kalmanın veya kısıt-
lanmanın verdiği sıkıntıyı, müzikle, 
sanatla-edebiyatla-arkeolojiyle-ka-
liteli filmlerle aşmış, hayata bağ-
lanmış ve ruhunuzu dinlendirmiş 
oluyorsunuz. Bir taraftan da Türkiye 
hiç olmadığı kadar bilim, felsefe, 
mimarlık, sanat, edebiyat, müzik, 
resim, arkeolojiyle tanışarak kendi 
“aydınlanma çağını” yaşıyor.


