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ŞEF Başak Doğan liderliğinde 2015’te 
kurulan çoksesli müzik korosu 
Chromas, bu kez şarkılarını sevilen 
tiyatrocu Binnur Kaya eşliğinde 
seslendirecek. ‘Müzik Renklendirir’ 
temasıyla yıl boyunca izleyiciyle 

buluşacak konserlerden ilki 13 Ocak 
Cuma günü Şişli Saint Michel Fransız 
Lisesi sahnesinde gerçekleşecek. Koro, 
yaşları 16 ile 38 arasında değişen, çok 
farklı meslek gruplarından müziğe 
gönül vermiş 35 kişiden oluşuyor. 

‘MÜZİK RENKLENDİRİR’ [  [  Başkanlık...  
Yok valla bir şey  

demiyorum... Da...
YANİ tabii, Anayasa 

değişiklik teklifindeki 
bazı maddeler beni çok 
endişelendiriyor... Ama 
ben ne anlarım yahu... 
Tam da endişelendiriyor 
demek istemedim zaten, 
büyüklerimiz ne yaparsa 
güzel yapar. 

Tabii Meclis’te oylamanın 
zaman zaman yarı açık yapılması 
doğru gelmiyor... Ama olabilir 
de canım, ben ne karışırım 
koskoca adamlara, siz beni 
kaale almayın. Kimseye de 
söylemeyin böyle dediğimi 
ha. Ayrıca Cumhurbaşkanımızı 
da çok severim, şuraya not 
düşülsün. Referandumdaki 
oyum ne mi olacak? Eee... 
Bilmiyorum. Hayırlısı. Kısmet. 
Allah devlete millete zeval 
vermesin. Niye sordun ki 
bunu şimdi? Ne yapacaksın? 
Telefonunla ne yapıyorsun, 
ses mi kaydediyorsun sen? Ha 
yok, tamam o zaman. Zaten 
niye konuşuyoruz ki bunları 
amaan, İşte Benim Stilim filan 
seyredelim.

Durum çoğu vatandaş 
için böyle! 

Başkanlık ve Anayasa 
değişikliği konusu şu an 
memleketteki en hassas konu. 
Üzerinde olumsuz konuşmak, 
muhalefet yapmak yürek istiyor.

Kuran-ı Kerim’in bazı ayetleri 
için bile “Bu belli bir zaman için 
geçerliydi, sonradan gelen başka 
ayet onun hükmünü değiştirdi” 
diyen hocalar var. 

Ama Anayasa değişiklik 
teklifinin, bu teklif edilen 
başkanlık sisteminin 
gözünün üstünde kaşı var 
diyen, en azından sosyal 
medyada derhal linç 
ediliyor. “Hain”, “Dış güçlerin 
maşası” “Bizans tohumu”, 
“İngiliz ajanı”, “PKK’lı”, yani 
artık o troll için en kötüsü 
neyse, o ilan ediliyor. Sokağa 
çıkıp karşı propaganda yapmak 
zaten OHAL şartlarında sanırım 
mümkün bile değil.

Oysa rahat rahat tartışalım 
ki anlaşılsın. Yeni sisteme 
karşı olan da onun yanında 
olan da fikrini söylesin 
ki halk tam ne olacağını 
anlasın. Sonra da millet 
iç rahatlığıyla gitsin, evet 
desin, hayır desin.

Yahu anketçiler sağlıklı 
tahmin yapamıyorlarmış. Niye? 
İnsanlar “Referandumda 
ne diyeceksiniz” sorusuna 
“Hayır diyeceğim” diye 
cevap vermeye korktukları 
için!

Sayın siyasiler, zaten terörden 
yeterince korkuyoruz. Kendi 
ülkemizin, kendi milletimizin 
içinde, kendi anayasamıza 
karar verme sürecinde fikrimizi 
söylerken linç edilmekten, 
başımıza bir şey gelmesinden de 
korkmayalım yahu.

Bir teselli: Başbakan 
Binali Yıldırım’ın bu 
konudaki tavrı çok 
ferahlatıcı. Meclis’te pazartesi 
akşamı yaptığı konuşmada, 
muhalefetin karşıt fikirlerini, yeni 

taslakla ilgili olumsuz görüşlerini, 
başkanlık istemeyenleri 
nitelerken tutunduğu tavır, 
“Haklarıdır” ifadesi, demokrasi 
vurgusu güzeldi.

Ama işte...
Nedense bu konuda iklim 

İstanbul’un şimdiki havası 
gibi sert. Bir türlü Akdeniz 
olamıyor.

Hayır tabii ben yine bir 
şey demiyorum. Yanlış 
anlamayın. Çok güzel bir taslak 
hazırlamışlar, emeklerine sağlık. 
Oyum? Eee, valla hayırlısı olsun 
diyelim, en güzel günler bizim 
olsun diyelim. Ben bilmem 
devletim bilir. Biraz moda 
filan mı konuşsak? Ben 
tedirgin oldum da...

TEDBİRLİ OLALIM DA, 
NASIL?

NUMAN Kurtulmuş en 
sorumluluk sahibi, en mantıklı 
AK Partililerden. Konuştuğu 
zaman güven duygusu veren 
bir devlet adamı. Bunu 
kenara koyalım. Ama şimdi 
geçen haftalarda yaşanan 
terör olaylarından sonra 
kullandığı “Vatandaşımız 
tedbirli olsun” ifadesini biraz 
deşeceğim.

Tedbirli olun. Dikkatli olun. 
Bunu sadece Kurtulmuş değil, 
herkes birbirine tavsiye ediyor 
son günlerde. Olalım tabii de 
teröre karşı nasıl tedbirli 
olacağız, biri açıklayabilir 
mi? 

Çünkü eskiden medeni 
ülkelerde sıradan vatandaş şöyle 
tedbirli olurdu: Evinin kapısını 
kilitlersin, arabanın alarmını 
kurarsın. Hastalıklara karşı 
çocuğuna aşı yaptırır, sağlık 
sigortasını, kaza sigortasını 
filan ihmal etmezsin. Emekli 
ikramiyeni öder, yağmur 
yağacak gibiyse şemsiye alır, 
kışın kar lastiği taktırırsın.

Daha da tedbirli biriysen 
karanlık ve ıssız sokaklardan 
gece tek başına geçmez, 
kalabalıkta kapkaç vs olmasın 
diye çapraz asmalı çanta 
kullanır, kafede-restoranda 
çantanı yan sandalyeye 
bırakmazsın.

Herhangi bir vatandaş tedbir 
olarak başka ne yapabilir?

Yahu akşam evimde 
otururken 100 metre ileride 
bomba patladı, ne gibi bir 
tedbir alsaydım? 

Bence biz vatandaş olarak 
yine yukarıda saydıklarımı yapıp, 
normal hayatımıza, işimize 
gücümüze, sosyal yaşamımıza 
devam edelim. 

Zira kanımca şu an 
alacağımız en önemli tedbir 
akıl sağlığımıza, neşemize 
mukayyet olmak!

Bir de 79 milyon el ele 
tutuşmak!

gbirsel@hurriyet.com.tr
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MMODERNİZM, totalitarizm 
ve postmodernizm üzerine 

yaptığı çalışmalarla bilinen 91 
yaşındaki Polonyalı sosyolog 
ve felsefeci Zygmunt Bauman, 
İngiltere’nin Leeds kentindeki 
evinde yaşamını yitirdi. Bau-
man’ın eşi Aleksandra Jasins-
ka-Kania, Bauman’ın ölümünü 
duyurmak için ünlü düşünürün 
‘akışkan modernite’ kavramı-
na atıfta bulunarak, ‘akışkan 
sonsuzluğa gitti’ ifadesini kul-
landığı belirtildi. İkinci Dünya 
Savaşı patlak verene kadar, 
doğum yeri Polonya’nın Poznan 
kentinde yaşamanı sürdüren 
Bauman, Holokost’tan kaçarak 
ailesiyle Sovyetler Birliği’ne 
sığındı. Savaşın ardından Varşo-
va Üniversitesinde doktorasını 
tamamlayan Bauman, 1954’ten 
itibaren aynı üniversitede sos-
yoloji dersleri vermeye başladı. 
Bauman, 1968’de Polonya Ko-
münist Partisinden ayrıldı. Aynı 
yıl, politik nedenlerle sosyoloji 
profesörlüğü unvanını kaybede-
rek ülkeyi terk etmek zorunda 
bırakılan Bauman, İsrail’e göç 
etti. Büyük Britanya’nın çağrısı 
üzerine 1971’de, Leeds Üniversi-
tesinde ders vermeye başlayan 
Bauman, 1990’larda emekli 
oluncaya kadar çalışmalarına 
burada devam etti. ‘Postmodern 
Etik’, ‘Sosyolojik Düşünmek’, 
‘Küreselleşme’, ‘Modernlik ve 
Müphemlik’, ‘Bireyselleşmiş 
Toplum’ kitaplarıyla tanınan 
Bauman, 1989’da Amalfi ödülü, 
1998’de Theodor Adorno Ödülü 
aldı. m AA

YAZAR Aslı Erdoğan, Avus-
turya’daki Bruno Kreisky 

İnsan Hakları Vakfı’nın 2016 
ödülüne layık görüldü. Jüri, 
ödülü “uluslararası insan 
haklarının geliştirilmesi ve ko-
runmasına yaptığı üstün katkı” 
nedeniyle Erdoğan’a oybirli-
ğiyle verdi. Avusturya’nın eski 
başbakanı ve dışişleri bakanı 
Bruno Kreisky adına iki yılda 
bir verilen ödülün duyurusun-
da Aslı Erdoğan “hayatı boyun-
ca insan haklarını geliştirmek 
için koşulsuz bir adanmışlıkla, 
aktif bir şekilde çalıştı” sözle-
riyle tanıtıldı. Hakkında “örgüt 
üyeliği”, “örgüt propagandası” 
ve “halkı kışkırtma” suçlamala-
rıyla dava açılan Erdoğan, 136 
gün tutuklu kaldıktan sonra 
aralık ayında tahliye edilmişti.

SORBONNE’DA KONSER VERDI

SESSIZ MÜZAYEDE

Erkan AKTUĞ

KOLEKSİYONERLERİN ad-
renalinine tavan yaptıran 
“Sat... sat... sat...” uyarıları 

ve çekicin inmesine eşlik eden 
“Sattım” finali. Bu klasik atmosfe-
rin dışına çıkan bir müzayede ger-
çekleşecek önümüzdeki günlerde. 
Alanında Türkiye’nin en köklü 
kurumu Portakal Müzayede’nin 
dördüncü kuşak temsilcisi Maya 
Portakal Bitargil bu yüzden çok 
heyecanlı şu günlerde. Sebebi 
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirile-
cek ‘Sessiz Müzayede’. 14 Ocak’ta 
başlayıp 21 Ocak’a kadar 7 gün 24 
saat sürecek ‘Sessiz Müzayede’de 
Hollanda Amsterdam’lı ünlü bir 
koleksiyoncunun koleksiyonun-
dan seçilip Türkiye’ye getirilen 29 
eser satışa sunulacak. 

MATISSE’DEN RICHTER’E
Sessiz Müzayede’de satışa 

sunulacak eserler arasında 
Henri Matisse’in 1944 tarihli 
bir çizimi, Maximilien Luce’nin 
ünlü Chatelet Tiyatrosu’na Seine 
Nehri kenarından bakan 1900 
tarihli izlenimcilik saçan tablosu, 
dünyanın en ‘pahalı’ fotoğraf-
çısı Andreas Gursky’nin soyut 
tabloları andıran devasa fotoğrafı, 
2010’da hayata veda eden Sigmar 
Polke’nin 73 tarihli isimsiz tablo-

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

PARİS’te yaşayan piyanist Güray Başol 
mezunu olduğu okulu Université Paris – 
Sorbonne’un tarihi 500 kişilik Richelieu 
Tiyatrosu’nda pazartesi akşamı Bach’tan 
Caz’a başlıklı bir resital verdi. Resitalde 
Başol, Bach, Haydn, Mozart, Chopin ve 
Gershwin’in yanı sıra Türkiye Cumhuri-
yeti’nin ilk kadın bestecilerinden Yüksel 
Koptagel’in de bir eserini icra etti. Konsere 
Paris Başkonsolosu Emre Kadıoğlu ve eşi 
Deniz Kadıoğlu, UNESCO Daimi Temsilciliği 

Maslahatgüzarı Emriye Ormancı, Paris 
Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun ve 
yabancı birçok konuk katıldı. Piyanoya 15 
yaşında İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar 
Lisesi’nde başlayan piyanist eğitimini 
devam ettirmek üzere 2004 yılında Paris’e 
yerleşti. Fransa’da ve Türkiye’de katıldığı 
yarışmalarda birçok ödül kazanan Başol 
2008 yılından beri başta Türkiye ve Fransa 
olmak üzere, İngiltere, Portekiz, İsviçre, 
Almanya gibi birçok ülkede konserler verdi.

FELSEFECİ BAUMAN 
HAYATINI KAYBETTİ

ASLI ERDOĞAN’A 
İNSAN HAKLARI 

ÖDÜLÜ

Portakal Müzayede, Türkiye’de ilk kez ‘sessiz müzayede’ gerçekleştirecek. Hollanda’dan gelen 
ünlü bir koleksiyondan seçilen 29 eser, 14 Ocak-21 Ocak arasında açık arttırmada olacak.

Maximilien Luce

Zygmunt Bauman

Güray Başol

Peki Türkiye’de ilk 
kez gerçekleştirilecek 
‘Sessiz Müzayede’de 
sistem nasıl işleye-
cek? Bildiğimiz müza-
yedelerden farkı ne? 
Maya Portakal Bitar-
gil anlatıyor: “Kolek-
siyoner önce kaydını yaptıracak. Her eser-
de bir künye kartı var. Bu künye kartının 
yanında bir de arttırım kartı olacak. O arttı-
rım kartında eserlerin fiyat aralığı yazacak. 
Mesela 10-12 bin TL arası. Diyelim ilgilisi-
niz ve ‘Maya ben buna 10 bin lira vermek is-
tiyorum’ dediniz. Ben bu teklifi fiyatı, tarihi 
ve saatiyle kaydedeceğim ve size bir bay-
rak numarası vereceğim. Bu teklifin üstü-
ne başka birinden bir teklif gelmediği tak-
dirde yedi günün sonunda o eserin sahibi siz 
olacaksınız. Üstüne bir teklif olduğunda da 
ben size haber vereceğim, ‘Arttırıyor mu-
sunuz?’ diye... Alıştığımız müzayedelerden 
farkı şöyle: Normal müzayedede sırası ge-
çen eseri sonradan alamazsınız. Burada ise 
eğer o eser satılmadıysa alabilirsiniz. Bir de 
eserlerle, bizlerle daha uzun vakit geçirme 
şansı olacak koleksiyoncuların.”

Maya Portakal

Har. Tar.: 21-22-28-29.01, 04.02 (7 gece)
ve Turkish Airlines tarifeli seferleri ile,

3 ve 4 otellerde O.K. konaklama,
Panoramik şehir tanıtım turları

Har. Tar.: 21-22-28.01 (7 gece)
Turkish Airlines ve Pegasus HY tarifeli seferleri ile,
3 ve 4 otellerde O.K. konaklama,
Panoramik şehir tanıtım turları

Har. Tar.: 21-22-28-29.01 (7 gece)
Turkish Airlines ve Pegasus HY tarifeli seferleri ile,
3 ve 4 otellerde O.K. konaklama,
Panoramik şehir tanıtım turları

su, Fernando Botero’nun 86 tarihli 
küçük ilginç çizimi, Anselm Rey-
le’nin parlak dekoratif malzeme-
ler kullandığı camekanlı devasa 
eseri, Gerhard Richter’in 79 tarihli 
‘Abstraktes Bild’ adlı çalışması, 

Bernard Buffet’nin 1995 tarihli ‘La 
Grande Mosquee’si, sıra dışı mal-
zemelerle çalışan ünlü fotoğrafçı 
Vik Muniz’in ‘Aftermath-Mada-
lena’ adlı büyük boy fotoğrafı, 
2004’te hayata veda eden Tom 
Wesselmann’ın gündelik nesne-
leri resmettiği 1980 tarihli ‘Big 
Study For Still Life With Blue Jar 
and Smoking Cigarette’si ve Jean 
Dubuffet’nin ‘Personnage’ isimli 
1972 tarihli küçük tablosu dikkat 
çekiyor.

Müzayede çekicini babası 
Raffi Portakal’dan devralan Maya 
Portakal, eserleri seçerken nelere 
dikkat ettiklerini şöyle özetliyor: 
“Açıkçası babamla birlikte bizi 
heyecanlandıran işleri seçtik. 
Seçerken Türkiye’yi düşündük, 
koleksiyonerlerimizi düşündük. 
Getirdiğimiz sanatçıların hepsi 
dünyada kodu olan, tanınan, 
bilinen isimler. Bu önemli sanat-
çıların farklı bütçelerle edinilebi-
lecek eserlerini getirdik. Burada 
gördüğünüz eserler 10 bin lira 
ile 1 milyon 200 bin lira arasında 
değişiyor. Tabii bunlar başlangıç 
rakamları.”

Nişantaşı’ndaki Portakal Sanat 
Evi’nde bir hafta boyunca sürecek 
Sessiz Müzayede’deki eserleri 
görmek için koleksiyoner olmak 
gerekmiyor, sergi 14-21 Ocak arası 
herkese açık ve ücretsiz.
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