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Aziz Sancar'ın evi müze oluyor ‘Fehmi Baba’ya Veda Su altında sıra dışı iletişim 

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz 
Sancar'ın doğduğu ve yaşadığı Mardin'in Savur 

ilçesindeki evi müze oluyor.  >S.3

Türk tiyatrosunun usta ismi, Seksenler 
dizisinin sevilen babası Rasim Öztekin, 

geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü 
hastanede hayatını kaybetti. >S.3

Arkeologlar, su altındaki eserlerle ilgili kendi 
aralarında anlaşabilmeleri için 17 işaretten 

oluşan bir 'dil' geliştirdi. >S.13
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Edebiyatımızın 
uzay serüveni 
yeni mi başlıyor?

FOTOĞRAFLARLA 
BÜTÜN TARIHI
GÖSTEREBILIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay 
Programı Tanıtım Toplantısı’nda yapmış olduğu konuşma 
geçtiğimiz haftaların en çok konuşulan gündemi oldu. 
Uzay alanındaki bu gelişmelerin edebiyat dünyamıza 
yansımalarına mercek tutarak; Sadık Yalsızuçanlar, Sadık 
Yemni, Doğukan İşler ve Onurhan Ersoy gibi günümüz bilim 
kurgu edebiyatının önemli isimleriyle konuştuk.
Halil İbrahim Aygül'ün Haberi > S. 8

‘Anadolu rock’ onunla başladı, elektro sazı o icat etti. Yurt 
içi ve yurt dışındaki konserlerinde, albüm çalışmaların-
da bizim tınılarımızı kulaklara ve kalplere taşıdı. Rock 
sanatçısı olmasına rağmen besteleri ve müzik anlayışı ile 
Anadolu’ya hep bağlı kaldı.
Özcan Ünlü’nün Yazısı >S.6,7

Kırgın ama bir o kadar güçlü bir şekilde sevgilisini
uğurlayan bir kadının anlatıldığı 'Gramma Kai Grafi'
şarkısının yorumcusu duayen Eleni Vitali, müziğin ve 
güzel sesin evrenselliğini ispatlıyor.
Elanur Reyhan Yapraklı'nın Yazısı >S.20

2020 IPA Uluslararası 
Fotoğrafçılık Ödülleri’nde 
“In Epicentre of Covid 19” 
isimli fotoğraf serisiyle 
“Yılın Keşfi” ödülünün 
sahibi olan F. Dilek Uyar, 
pandeminin ilk günlerinde 
sağlık çalışanlarının
mücadelesini ve yaşanan 
dramları gözler önüne serdi. 
Uyar ile o anları ve sanatını 
konuştuk. Fatma Çelik'in 
Röportajı >S 4

300 Yıllık
gelenek
Ayasofya’da
yaşatıldı 
Unutulmaya yüz tutmuş 
vakıf kültürü geleneği olan 
Mi’râciye, 86 yıllık özlemin 
ardından ibadete açılan 
fethin sembolü Ayasofya-i 
Kebîr Câmi-i Şerîfi’nde yaşa-
tıldı.>S.17

Anadolu’nun sesi onunla güçlü

Müziğimizle dertleşeceğimiz 
komşu: Eleni Vitali
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EROL
EVGIN’DEN 
YENI 
ALBÜM

Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Ev-
gin, Altın Düetler ve Altın Düetler 2 al-
bümlerinin ardından Sevdiklerim isimli 
yeni albümüyle müzikseverlerle buluştu. 
Albümde söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait 
'Yazık', 'Kaybolan Yıllar', 'El Gibi', söz ve 
müziği Can Temiz’e ait 'Bir Pazar Kah-
valtısı', sözleri Sıla Gençoğlu’na, müziği 
Fatih Ahıskalı’ya ait 'Yan Benimle', söz ve 
müziği Murat Evgin’e ait 'Mektup', söz ve 
müziği Şemi Diriker’e ait 'Unutma Beni', 
sözü Mehmet Teoman’a, müziği Cenk 
Taşkan’a ait 'Beni Benimle Bırak' isimli 
şarkılar ve sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, 
müziği Erol Evgin’e ait olan 'Vedasız Aşk-
lar' isimli yeni bir şarkı yer alıyor.

Duayen tiyatro ustası ve Seksenler Dizisi'nin sevilen baba-
sı Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü 
hastanede hayatını kaybetti. Tiyatronun yanında dizi vesinema 
oyunculuğu da yapan ünlü sanatçının 62 yaşında hayata veda 
etmesi,sanat camiası ve sevenlerini yasa boğdu. 14 yıl önce 
kalp yetmezliği teşhisi konulan Öztekin, burahatsızlığından 
dolayı Ferhan Şensoy'dan aldığı Türk tiyatrosunun geleneksel 
simgesi olan kavuğu, meslektaşı Şevket Çoruh'a devretmişti.  
Pandemi koşulları ve Rasim Öztekin’in bu konudaki  özel has-
sasiyeti nedeniyle sınırlı sayıda katılımla düzenlenen tören ve 
cenaze namazından sonra cenaze töreni ve Zincirlikuyu Me-
zarlığı'na defnedildi. 

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz San-
car'ın doğduğu ve doktorluk yaptığı sırada 
yaşadığı Mardin'in Savur ilçesindeki evi mü-
zeye dönüştürülüyor. Nobel ödüllü Mardinli 
bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup, 
büyüdüğü ve müzeye dönüştürülmesi için 
restorasyonu biten evi ziyaret eden Kültür ve 
Turizm İl Müdürü Sabahattin Genç, gençlere 
rol model olması ve Sancar'ın hatırasını yaşat-
mak için tarihi konağı müzeye dönüştürecek-
lerini belirtti.

Üsküdar Belediyesi,  tarihi 1802 yılında yapılan Se-
limiye Hamamı’nı 3 yıl süren restorasyon çalış-

malarının ardından kültür merkezine dönüştürdü. 45 
bin kitap kapasitesine sahip Nevmekân Selimiye, mi-
safirlerine tarihi dokunun büyüleyici ortamında kitap 
okuyup, araştırma yapabilme imkânı sunacak. Türk ve 

dünya edebiyatı çocuk kitaplarından felsefe ve tarih 
kitaplarına; kişisel gelişim, sosyal bilimler ve hukuk ki-
taplarından ilahiyat ve tıp gibi alanlardaki kaynaklara 
kadar 25 bini dijital olmak üzere 45 bin kitap kapasi-
tesi ile vatandaşlara hizmet verecek. 

Nevmekân 
Selimiye  

İstanbul’un Yeni Kültür Durağı: 

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstan-
bul’da doğdu. İstanbul Galatasaray 
Lisesi'nden mezun olduktan sonra 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu 
bitirdi.
Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 
1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, 
İstanbul Akademik Sanatçılar Top-
luluğu ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör 
çalışmalarla edindi. 1980 yılının 
Kasım ayında Ferhan Şensoy'un 
Ortaoyuncular topluluğunda 
profesyonel tiyatro sanatçılığına 
başladı ve Orta Oyuncular Tiyat-
rosu’nun tüm oyunlarında rol 
aldı.
Tiyatronun yanı sıra, si-
nema ve dizi filmlerde de 
rol alan Rasim Öztekin, 
TRT'ye program metin 
yazarlığı Akşam gazete-
sinde ve 2004 yılında Star 
gazetesinde köşe yazarlığı 
yaptı. 2009 un Ocak ayında 
"Boş gezen ve Kalfası" adlı 
oyununu oynarken kalbi ra-
hatsızlanan Öztekin'in kalbi-
ne pil takıldı.

Rasim Öztekin 
kimdir?

İstiklâl Marşı’nın
Hikâyesi Sahnelendi

Esenler Belediyesi, 
TBMM tarafından 

2021 yılının “İstiklâl 
Marşı Yılı” kabul 

edilmesi dolayısıyla 
“Yarından da Yakın” 
adlı tiyatro oyununu 

sahneye taşıdı. Tiyatro 
gösterimi şehit 

ailelerinin katılımıyla 
gerçekleşti.

Esenler Belediyesi, İstiklâl Marşı’nın 
kabulünün 100. Yılı ve TBMM ta-

rafından 2021 yılının “İstiklâl Marşı yılı” 
ilan edilmesi dolayısıyla “Yarından da Ya-
kın” adlı tiyatro oyununu sahneye taşıdı. 
Ferah Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve 
İstiklâl Marşı’nın yazılış hikâyesini konu 
alan oyunun galası, salgın koşulları ne-
deniyle sadece şehit ailelerinin katılımıyla 
gerçekleşti. Programda 100. yıla özel ola-
rak hazırlanan İstiklâl Marşı’nın 41 mıs-
rasının 41 farklı şehirden insanlar tarafın-
dan okunduğu video klibin de gösterimi 
yapıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat 
Merkezi’nde yapılan gala, seyircilerin il-
gisiyle karşılandı. Tiyatro gösterimi so-
nunda oyunculara İstiklâl Marşı’nın yazılı 
olduğu bir plaket takdim edildi. 

Behruz Firuzment’in kaleme aldığı ve 

Hakan Güneri’nin yönetmenliğini üst-
lendiği oyunda Hakan Güneri, Serdar 
Dinçel, Behruz Firuzment, Hale Üstün, 
Faruk Alamehmet, İlker Düzen ve Ali 
Berk Yaman rol aldı. 

BUGÜNÜN İNSANIYLA ÂKİF 
KARŞILAŞIYOR

Yönetmen Hakan Güneri, “Aslında bu 
oyunun gösterimini geçtiğimiz yıl yapa-
caktık fakat salgın nedeniyle gösterimi 
yapmak nasip olmadı. Bir yıldır çalıştığı-
mız bu oyunu bugün sahnelemek bizleri 
çok mutlu etti. Oyunda Taceddin Dergâ-
hı’nın dış duvarını kendimize oyun mekâ-
nı olarak belirledik. Bugünün insanlarıyla 
Âkif, o duvarın önünde karışılaşıyor. 
Oyunda kullandığımız video wall tekni-
ğiyle 100 yıl öncesinin şimdiki zamanın iç 
içe girdiğini göreceksiniz” diye konuştu.

Oyunun yazarı Behruz Firuzment ise 
şunları kaydetti: “Bizim bazı önemli de-
ğerlerimiz var. Ferah Tiyatrosu olarak 
bu değerlerimiz için yıllardır oyunlar 
yapıyoruz. Yusuf Has Hâcib ile Kutad-
gu Bilig’i anlatan bir oyunu yine Esen-
ler Belediyesi çatısı altında oynamıştık. 
Çanakkale’de ülkemizi savunanları an-
latan bir oyunu yine halkımızla buluş-
turmuştuk. Çok önemli bir yazarımız 
olan Cahit Zarifoğlu’nun hayatını ele 
almıştık. Bu sene de İstiklâl Marşımızın 
100.yılı için böyle bir oyun yapmaya ka-
rar verdik. Özellikle yapılmayanı yapa-
rak İstiklâl Marşı’nın bütün sözlerinden 
bir tiyatro eseri yaptık. Oyunumuzda 
bu ölümsüz eserin 100 yıllık hayatımı-
zın hangi noktalarına değindiğini anla-
tıyoruz.”



04 05

National Geographic 
Uluslararası Fotoğraf 

Yarışması’nda elde ettiği 
birincilikle adını duyuran 
F. Dilek Uyar, uluslararası 

alanda ki ödüllerine bir 
yenisini daha ekledi. 120 

ülkeden 13 bin karenin 
yarıştığı 2020 IPA Uluslararası 

Fotoğrafçılık Ödülleri’nde 
“In Epicentre of Covid 19” 

isimli fotoğraf serisiyle “Yılın 
Keşfi” ödülünün kazananı 

oldu. Pandeminin başladığı 
zamanlarda hastanelerde 

cesurca vakit geçiren Uyar, 
“Ben bir fotoğrafçı olarak 

tarihi değiştiremem ama bunu 
gösterme gücüne sahibim” 

dedi.

FATMA ÇELİK

Geçtiğimiz yıllarda National Ge-
ographic Uluslararası Fotoğraf 

Yarışması’nın birincisi olan tek Türk 
kadın fotoğrafçı F. Dilek Uyar, 2020 
Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışma-
sı’nda Türkiye Ulusal Ödülü başta 
olmak üzere pek çok önemli ödülün 
sahibi. Yine bir ilke imza atan Uyar, 
2020 IPA Uluslararası Fotoğrafçılık 
Ödülleri’nde “Yılın Keşfi” ödülü-
ne hak kazandı. 120 ülkeden 13 bin 
başvurunun değerlendirildiği yarış-
mada bütün kategorileri geride bı-
rakan Uyar’ın 10 fotoğraftan oluşan 
“In Epicentre of Covid 19” (Kovid 19 
Merkez Üssünde) konulu fotoğraf 
serisi koronavirüsün Türkiye’de baş-
lamasının hemen ardından ortaya 
çıktı. Mayıs 2020’de Gazi Üniversite-
si Hastanesi’nde yoğun bakım servi-
sinde bir ay geçiren Uyar, yaşananları 
kendi kadrajıyla kayıt altına aldı. 

2020 IPA Uluslararası Fotoğraf-
çılık Ödülleri’nde “Yılın Keşfi” 
ödülünün sizin gibi başarıları bir 
fotoğrafçı için önemi nedir?

Fotoğraf hayatımda bu zamana ka-
dar National Geographic sonrası 
aldığım en önemli ve en büyük ödü-
lüm diye düşünüyorum. Çünkü alt 
kategorileri geçerek bile kendi ka-
tegorinizde başarılı olmak çok zor. 
IPA’da bunu başarabilen hiçbir Türk 

yok ne yazık ki. Bir de üstüne Dis-
covery of year seçilmek inanılmaz 
bir mutluluk oldu. IPA’nın önemi de 
ilk defa seri fotoğraflarla bu ödülün 
bana geliyor olması. Proje bazlı bir 
çalışmayla böylesi bir ödülün bana 
geliyor olması gerçekten çok önemli. 
Çok büyük zorluklarla yapılmıştı. 

GÖREV OLARAK BENİMSEDİM

Zorluklar demişken, seri  pande-
minin en tehlikeli olduğu dönem-
de ortaya çıktı. Hiç tereddütleriniz 
olmadı mı, korkmadınız mı?

Şu anda bir hastaneye gidip pande-
minin etkisini çekmenin bir faydası 

olmaz ama her şeyin soru işareti ol-
duğu, her şeyin alevli olduğu o ilk za-
manlarda ben oradaydım. İnanılmaz 
korkuyordum. Maske yasağı gelme-
den maske ve eldiven ile dolaşan bir 
insandım. O dönemde oraya inanıl-
maz korkularla girdim. Her gün çift 
kıyafet giyerek hastaneye gittim. 
Yaklaşık bir ay hastanedeydim ve ço-
cuklarımın yanına doğru dürüst yak-
laşamadım. Tam fotoğraf çekimleri 
bitti derken kendimi 14 gün karan-
tinaya aldım. Karantinada da sürekli 
psikolojik olarak ateşim çıkıyordu. 
Tarih, bugünleri yaşayan insanlar 
dışında ilerde bizim çektiğimiz bu 
fotoğraflarla hatırlanacak. Ben bir 
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Tarihi
değiştiremem 
ama gösterebilirim

fotoğrafçı olarak tarihi değiştiremem 
ama bunu gösterebilme gücüne sa-
hibim. Bu dönemi hatırlayan herkes 
öldüğünde pandemi zamanlarını fo-
toğraflar anlatıyor olacak. 

Herkes evine kapanmışken böyle 
bir fikir nasıl ortaya çıktı?

Ben her sene gelen yeni bir ödülle pa-
niğe kapılıyorum. ‘Eyvah çıta yükseldi 
seneye ne yapmam lazım’ diye. Belki 
bu kaygıydı beni hep diri ve ayakta 
tutan, çalışmaya, düşünmeye iten. 
Pandemi başlayınca zaten ne yapaca-
ğız kaygısı vardı. O biraz daha arttı ve 
ben daha fazla panikledim. Sonra işin 
rengi ve ciddiyeti arttı. İkinci dünya 
savaşından beri dünyayı etkileyen bu 
kadar ciddi bir olay yaşanmamıştı ve 
benim fotoğrafçı olarak yapabilece-
ğim yegâne şey buydu. Bu benim bel-
ki de görevimdi. Görev olarak benim-
sedim ve bunu yapmam lazım dedim. 
Bir de dünyadan çok fazla fotoğraf gö-
rüyordum. Hep bizden daha iyi san-
dığımız ülkelerin hastane fotoğrafla-
rıyla zannettiğimiz kadar modern ve 
gelişmiş olmadıklarını gördüm. Biz-
deki sıradan hastaneler bile oralarda 

gördüklerimden daha iyiydi. Bir taraf-
tan bunu da göstermek istedim. 

SAĞLIK SİSTEMİMİZE
GÜVENİM TAZELENDİ

Hastanede geçirdiğiniz günlerden 
sonra hayatınızda değişimler oldu 
mu? İnsanların ölümle savaşına ta-
nıklık ettiniz. 

Orada geçirdiğiniz süreden sonra ha-
yatta karşınıza çıkan olaylara farklı 
bakmaya başlıyorsunuz. Ben çok ıs-
rarcı olamayan, istemeyi bilmeyen bir 
kadındım. Bu proje için defalarca red-
dedildim. Israrcı olmam neticesinde 
de elde ettiğim şeyin ne kadar önemli 
olduğunu fark ettim. İyi ki ısrar etmi-
şim diyorum. Hayatımdaki önemli bir 
değişim de sigarayı bırakmam oldu. 
O süreçte can boğazdan gelir diyerek 
yemek yedim ve 20 kilo aldım. Türk 
sağlık sistemine bakışım değişti. İster 
istemez birçoğumuzda Batı'ya özenti 
var. Ben özellikle hastaneleri gördük-
ten sonra eşime “Eğer enfekte olur-
sam beni özel hastaneye değil Şehir 
Hastanesine ya da Gazi’ye götürün” 
dedim. Her ikisine de girdim her iki-

sini de gördüm. Oralarda çok iyi bakı-
yorlar. Hastane koşulları ve imkânları 
çok iyi. Sağlık sistemimize güvenim 
tazelendi. 

Size göre binlerce seçki arasında 
neden sizin kareleriniz seçildi?

Benin serimin seçilmesinin birkaç se-
bebi var diye düşünüyorum. Bir tanesi 
sürecin en başında ve en korkulan za-
manlarında fotoğraflamayı başarmış 
olmam. İkincisi ben foto muhabirleri 
gibi içeri bir misafir olarak girip bir iki 
kare çekip çıkmadım. Bir ay boyunca 
hastaneye gidip geldim. Orada fazla 
vakit geçiriyor olmak ister istemez 
fotoğraflara artı olarak yansıdı. Enfek-
te olmayı göze alarak, hayati riskimi 
maksimuma çıkartarak, izin prose-
dürleriyle uğraşarak fark oluşturmaya 
çalıştım. Böyle olunca da diğer seçki-
ler arasından sıyrıldım. 

FOTOĞRAF GÖRMEK 
İSTEMEDİKLERİMİZİ DE BİZE 
GÖSTERİYOR

Tarihe tanıklık eden fotoğraflarla 
artık sorumluluğunuzun arttığını 
hissediyor musunuz? 

Fotoğrafın pek çok anlamda inanıl-
maz bir gücü var. Tarihi anlatma 
konusunda aslında kendimle gurur 
duyuyor ve mutluyum. Çünkü fo-
toğraflarıma bakıldığı sürece ben de 
yaşıyor olacağım. Bir şekilde iz bı-
rakmış oldum. Seyahat ederek Türk 
kültürünü tanıtmanın yanında sosyal 
sorumluluk projelerine ağırlık verme 
fikrim perçinleşiyor. Toplumda bilinci 
artıracak iz bırakacak projeler olma-
sını ben de istiyorum. Bundan sonra 
projelerle hikâye anlatıcılığı daha yo-
ğun olarak devam edecek diye umut 
ediyorum. 

Son olarak fotoğrafın gücünü nasıl 
tarif edersiniz?

Fotoğraf doğru kullanıldığında ina-
nılmaz bir propaganda aracı. Gerek-
tiğinde en sessiz, en sinsi bir silah. 
Onlarca gözünüz olmasını sağlayan 
bir araç. Üstelik hem geçmiş hem 
de gelecek zamanı gösterecek güce 
sahip. Fotoğrafın ve fotoğrafçının en 
büyük gücü odasında oturan insana 
göz olabilmesi. Ayrıca fotoğraf gör-
mek istemediklerimizi de bize göste-
riyor olmasından dolayı çok güçlü.

Yapamazsın Denilen
Her Şeyi Yaptım
National Geographic Uluslararası Fotoğraf Yarışması’ndaki 
birinciliğinizden beri sizi tanıyorum. O zamanlar fotoğraf 
tutkunuzun peşinde avukatlığı bırakmıştınız. Tutkunuzun 
buralara geleceğini tahmin ettiniz mi hiç? 

Ben yola ilkleri başaracağım diye çıkmamıştım. Bir avukat olarak ad-
liyenin kara kara duvarlarından sıkılmıştım ve kendimi bulmak için 
yola çıkmıştım. Fotoğraf benim aracımdı. Buralara geleceğini de hiç 
tahmin etmedim. Öyle çok büyük hayaller kurarak yola çıkmadım. 
Sadece bana yapamazsın dediler ben yaparım dedim. Her başarıma 
bir şey söylediler. Aşağıya çekmeye çalıştılar. Onların yapamazsın de-
diği her şeyi ben aslında yaptım. Beni eleştiren herkes olduğu yerde 
sayarken ya da gerilemişken ben çıtayı yukarılara çıkardım. İşin daha 
da zorlu bir tarafı kişisel başarıların hiçbir önemi yok. Ben ölür gide-
rim. Önemli olan Türk fotoğrafında bir etki, bir güç oluşturabilmek. 
Bunun için bizim uluslararası platformlarda daha sık görünmemiz 
lazım. Bilindik yerlerde daha çok ödüller almamız lazım. Bu alanda 
böylece arkadan gelenlere yol açabilmiş oluruz.

F. Dilek 
Uyar
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ÖZCAN ÜNLÜ

Türk müziği, özellikle çok sesli ça-
lışmalar başladıktan sonra farklı 

arayışlara girmişti. Klasik Türk müziği 
ve türkülerin radyolarda yasaklandığı 
dönemleri gördü bu ülke. Batı müziği 
neredeyse devlet politikası oldu. Çello, 
gitar, piyano zaten vardı. Ancak bağ-
lama, ud, ney atıldı, yasaklandı adeta. 
Biz okullarda mandolinle müzik eğiti-
mi gördük. Bağlamayı gizli gizli öğren-
dik.

Fakat özellikle 1950 seçimlerinden 
sonra diğer bazı alanlarda olduğu gibi 
müzikte de özgürleşmeye başladı ülke. 
Türküleriyle ve şarkılarıyla barıştı. 
Aşık Veysel’i, Nida Tüfekçi’si, Alaed-
din Yavaşça’sı…

Bu yasak dönem Türk müziğinde yeni 
açılımların da yolunu açtı. Türküler 
ve şarkılar o kadar çok yakınlaştı ki, 
birbirlerini taşımaya, tamamlamaya 
başladı. 1960’lı yıllardan itibaren ise 
yepyeni bir döneme girildi.

İlk hocası annesi

Bu dönemin önemli isimlerinden biri 
de hiç şüphesiz Erkin Koray idi. Sanat-
çının klasik türkülerle yoldaşlığı Batı 
formuyla birleşince dilden dile dolaşan 

yüzlerce Erkin Koray şarkısını kazan-
dırdı müzik tarihimize.

Yaptığı müziği Anadolu rock ve hard 
rock olarak isimlendirdi. Sadece Tür-
kiye’de değil özellikle Avrupa’da bü-
yük şöhrete kavuştu. Batı çalgıları ile 
ürettiği ‘yerli’ besteler sayesinde Ana-
dolu tınılarını, türkülerini Batılının ku-
lağına taşıdı. Onun düzenlemeleri ile 
“Cemalım”, “Köprüden Geçti Gelin” 
gibi türküler, “Nihansın Dideden”, 
“Kıskanırım Seni Ben” gibi şarkılar 
çok sevildi.

Onu anarşist buldular. Çünkü kızını 
‘resmi’ devlet okuluna göndermeyi 
reddetti. Sebebini açıklamadı ama 
sonuçta okula göndermedi. Kendisi 
yetiştirdi. Sahne arkalarında büyüttü 
onu. Ama her ikisi de bundan hiç şika-
yetçi olmadı.

Sanatçı, 24 Haziran 1941’de Kadı-
köy'de doğdu. İlk hocası piyano öğ-
retmeni olan annesi Vecihe Koray’dı. 
Sonra gitara geçti. İstanbul Alman 
Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yıllarda 
arkadaşlarıyla kurduğu amatör toplu-
luk olan “Erkin Koray ve Ritimcileri” 
ile sesini duyurmaya başladı. Çünkü o 
yıllarda İstanbul küçük bir şehirdi ve 
yapılan güzel işler hemen dikkat çeki-

yordu. Lise eğitimi bittikten sonra ise 
müzik çalışmalarını amatör bir ruhla 
ama profesyonel olarak sürdürmeye 
başladı.

800 bin tiraja ulaştı

Yıl 1962’yi gösterdiğinde müzikli me-
kanlarda çıkıyordu artık. Adı duyul-
muş, teklifler gelmeye başlamıştı. Bir 
tarafında “Bir Eylül Akşamı”, diğer 
yüzünde ise “It's So Long” adlı İngiliz-
ce şarkı bulunan ilk 45’liğini kaydetti. 

Ancak bu plak 1966 yılında piyasaya 
çıkabildi. Askerliğini 1963-1965 yılları 
arasında Ankara’da Hava Kuvvetleri 
Caz Orkestrası’nda solist ve gitarist 
olarak yaptı.

Terhis olduktan sonra Almanya’ya 
gitti fakat fazla kalamadı oralarda, 
1966’da yurda döndü. Arkasından Er-
kin Koray Dörtlüsü grubunu kurdu.

Çıkışını, 1967’de yakaladı. Bir yüzün-
de “Kızları da Alın Askere”, diğer yü-
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zünde ise “Aşk Oyunu” adlı besteleri 
bulunan 45’liği bir anda kitlelere sev-
dirdi kendisini.

Bu başarılı çıkışı onu 1968 yılındaki 
“Altın Mikrofon” yarışmasına taşı-
dı. Bu yarışmada dördüncü olabildi. 
Fakat yarışmada okuduğu “Meçhul” 
ve “Çiçek Dağı” eserlerinin yer aldığı 
plak 800 bin satış rakamına ulaştı. Bu 
çok büyük bir tirajdı. Ardından kon-
serler geldi. Sonra başka mekanlar, 
yurt dışı konserleri…

Başarılı çalışmalar birbirini takip etti: 
“Anma Arkadaş”, “Hop Hop Gel-
sin”, “Sana Bir Şeyler Olmuş”, “Seni 
Her Gördüğümde”…

Yeraltı müziğinin öncüsü

1969’da kurduğu “Yeraltı Dörtlüsü”, 
Batı formundaki Türk rock müziğine 
yenilikler getirdi. Hatta adından da 
anlaşılacağı üzere ilk “underground/
yeraltı” müzik akımının öncüsü oldu.

Bu hareketi onu Türkiye’nin en po-
püler sanatçısı yaptı. 1970’li yıllardan 
itibaren Erkin Koray, “Süper Grup” 
ve “Ter” grupları ile çalışmalarını 
sürdürdü. 1970’ten sonra tam 5 yıl 
boyunca bütün müzik listelerini altüst 
eden şarkılara imza attı. Hatta bugün 
klasik eserler listesine giren “İla-
hi Morluk”, “Aşka İnanmıyorum”, 
“Mesafeler”, “Züleyha”, “Silinmeyen 
Hatıralar”, “Şaşkın”, “Fesuphanal-
lah” ardı ardına geldi.

1971’de John Lennon ve Yoko Ono 
ile tanışması da hayatının dönüm 
noktalarından oldu. Dönemin dünya-
ca ünlü bu en önemli müzisyenlerine 
bestelerini dinletti.

Yurda dönmek yaramadı

Bu tarihten sonra, yani 1974’teki ba-
şarılı çalışmaları ile birlikte yurt dışı 
imkanları arttı sanatçının… 1984’e 
kadar Hollanda, Almanya ve Kana-
da’da yaşadı, çaldı-söyledi, besteledi. 
Sanatçının bu dönemlerine dair çok 
fazla bir bilgimiz yok. Hatta kendisi 
de bu süreciyle ilgili pek fazla bilgi 
paylaşmadı, paylaşmıyor. “Estara-
bim” ve “Arap Saçı” başta olmak 
üzere bilinen birçok bestesini yurt dı-
şında iken yaptı.

1982’de “Benden Sana” albümünü 
yayınladı. Bu albümün en önemli 
özelliği, bir bölümünün Almanya’da 
bir kısmının ise İstanbul’da kaydedil-
miş olması… Bir özelliği ise birlikte 

çalıştığı Hintli müzisyen Harpal Sin-
gh’in desteği ile Hint tınılarına yer 
vermesi idi. "Öyle Bir Geçer Zaman 
ki”, “Sayın Arkadaşım Osman” uyar-
lamaları buna iki örnektir…

“İlla Ki”, “Deli Kadın”, “Tek Başına” 
şarkıları da bu döneme denk gelir…

1984’te Türkiye'ye kesin dönüş yap-
ması ona pek yaramadı diyebiliriz. 
Çünkü ailevi sorunları sebebiyle biraz 
yavaşladı. Fakat sonraki on yıl içinde 
“Çöpçüler” şarkısı ile yeniden büyük 
bir çıkış yakalayan Erkin Koray, artık 
geçim derdi ile baş başa idi. Dönemin 
modası piyanist-şantörlüktü ve o da 
bu modaya uyarak lüks bir lokantada 
çalışmaya başladı. 

Piyasaya ayak uydurdu

Para kazanması gerekiyordu. Kızına 
hem annelik hem de babalık yapı-
yordu. Kendine bir çıkış yolu bulmalı 
idi. Fakat bulduğu yollardan hiçbiri 
beklediği rahatlamayı getiremiyor-
du. Çünkü rakipleri ve yükselen pop 
müziği işlerini epeyce geriletmişti. 
1986’daki “Gaddar” albümü 
ile birlikte daha “piyasa” 
işi çalışmalara yöneldi. 
“Çukulatam Benim” 
(1987), “Hay Yam 
Yam” (1989), “Ta-
mam Artık” (1990) 
gibi albümlerinde 
taverna tadında ama 
sıradışı işlere imza attı.

Şarkıları o kadar çok ça-
lınıp söyleniyor olmasına rağ-
men telif gelirleri bakımından son 
sıralarda yer alıyordu. Bu da en çok 
istediği albümü yapmasına yetmiyor-
du.

Uzun saçları, kendine has sahne kı-
yafetleri, kullandığı dil, şaşırtıcı şarkı 

sözleri ile farklı idi. Kendi halinde, 
kendi işine odaklanmış olmasına 
rağmen TRT’den bir türlü onay ala-
mıyordu, ekranlarda kendini göstere-
miyordu.

50 yılı geride bıraktı

Yeni eserler yazamıyordu ama eski 
şarkılarını yenileyip albümlerine 
alıyordu. 1996’da çıkan “Gün Ola 
Harman Ola”, 1999’da çıkardığı 
“Devlerin Nefesi” de beklediği çıkışı 
sağlayamadı sanatçıya…

2007 seçimlerinde “oyumu MHP’ye 
vereceğim” açıklaması ile şimşekleri 

üzerine çekti. Bir hafta sonra 
Harbiye Açık Hava Tiyat-

rosu’nda gerçekleşen 
50. sanat yılı konserin-
de bu durumu düzelt-
meye çalışsa da 2011 
seçimlerindeki sav-
rulması ile yine birçok 

soru işareti uyandırdı.

Velhasıl…

Erkin Koray, Türk müzik ta-
rihinin bir dönüm noktasıdır. Mühim 
bir ismidir. Besteleri bugüne kadar 
dilden dile ulaşmıştır ve yarına ulaşa-
cak onlarca eserin de sahibidir. Mese-
leye bir insan ve sanatçı bağlamında 
bakarak büyük ustaya hak ettiği değe-
ri vermeliyiz…

1963
Bir Eylül Akşamı / It’s So Long
1966
Balla Balla / You've Got To Hide Your 
Love Away / Watcha Gonna Do About 
It / Its All Over Now
1967
Kızları da Alın Askere / Aşk Oyunu
1967
Anma Arkadaş / Anadolu'da Sevdim
1968
Meçhul / Çiçek Dağı
1968
Hop Hop Gelsin / Çiçek Dağı
1969
Aşka Dönüyorum / Yine Yalnızım
1969
Sana Bir Şeyler Olmuş (Bir Na Na Na 
Şarkısı) / Seni Her Gördüğümde
1970
Belki Bir Gün Anlarsın / Nihansın Dideden
1970
İstemem / Köprüden Geçti Gelin
1970
Kendim Ettim Kendim Buldum / Aşkı-
mız Bitecek
1970
Meçhul / Ve
1970
Gel Bak Ne Söylicem / Gün Doğmuyor
1971
Senden Ayrı / Bu Sana Son Mektubum
1971
Kıskanırım / İlahi Morluk
1971
Yağmur / Aşka İnanmıyorum
1972
Sen Yoksun Diye / Goca Dünya
1972
Hor Görme Garibi / Züleyha
1973
Mesafeler / Silinmeyen Hatıralar
1974
Şaşkın / Eyvah
1974
Krallar / Dost Acı Söyler 
1974
Feshupanallah / Komşu Kızı 
1975
Estarabim / Sevince 
1976
Arap Saçı / Tımbıllı 
1976
Gönül Salıncağı / Hayat Bir Teselli 

1976
Cümbür Cemaat / Sevdiğim 
1977
Düşünüş / Hadi Hadi Ordan 
1977
Sanma / Olmayınca Olmuyor 

45'LİKLERİ: 
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Edebiyatımızın uzay 
serüveni yeni mi 
başlıyor?
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HALİL İBRAHİM AYGÜL

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan Milli Uzay 

Programı Tanıtım Toplantısı’nda “2023 
sonunda yakın dünya yörüngesinde 
ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün 
hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş 
gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. 
Bu açıklama 20 yıla yakındır yapılan tek-
nolojik hamlelerin bir devamı olmakla 
birlikte toplumda heyecana sebep oldu.  

Büyük teknolojik ve bilimsel gelişmele-
rin bir ulusun edebiyatına yansımaması 
mümkün değil. Bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin ışığında ve ondan etkile-
nerek yaratılan bilim kurgu edebiya-

tının kökeni 2. yüzyıla kadar dayan-
dırılmakla birlikte bugünkü formunu 
Dünya edebiyatında 19. yüzyılda aldı. 
Bu yüzyılda teknolojik gelişmelerin ve 
bilimsel çalışmaların hız kazanması çok 
sayıda bilim-kurgu eserinin Dünya ede-
biyatına kazandırılmasına vesile oldu. 
Bu alanda Türkiye’de de en çok bili-
nen ve okunanı ise herhalde Jules Ver-
ne’dir. Öyle ki birçoğumuz ilkokuldaki 
kütüphanelerde demirbaş olan Jules 
Verne’nin macera romanlarını okuruz. 

Türkiye’de ise bilim kurgu adı İngiliz-
ce “science fiction”ın Türkçe karşılığı 
olarak ilk defa 1973 yılında yazar Or-
han Duru tarafından kullanılır. Ama 

bu adla olmasa da bilim kurgunun 
Türkiye’ye gelişi Tanzimat dönemine 
dayanır. Tanzimat döneminde Jules 
Verne gibi bilim kurgu yazarlarının 
eserleri Türkçe’ye kazandırılır. Diğer 
birçok roman türü gibi bilim kurgu 
romanları da Türkçe’ye tercümeler 
vasıtası ile girer. Cumhuriyet önce-
si dönemde istisnalar dışında kayda 
değer telif bilim kurgu romanı bulun-
mamakla birlikte Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında da sayısı çok değildir. 1970’li 
yıllar itibari ile bu alanda telif eserlerin 
sayılarının arttığını gözlemlemekteyiz.

Dört farklı bilim kurgucuya sorular

Özellikle son yıllarda yapılan teknolo-

jik ve bilimsel hamlelerle birlikte Türk 
toplumunun bilim kurguya olan ilgisi-
nin arttığı gözleniyor. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay 
Programı Tanıtım Toplantısı’nda yap-
mış olduğu açıklamalarla birlikte bilim 
kurgu edebiyatında ne gibi hareket-
lenmeler olabileceğini merak ettik ve 
roman ve öykü yazarı Sadık Yalsızu-
çanlar, ülkemizin önemli bilim kurgu 
yazarlarından Sadık Yemni, genç bilim 
kurgu yazarlarımız Doğukan İşler ve 
Onurhan Ersoy’a; günümüz Türk bi-
lim-kurgu edebiyatı, uzay çalışmaları-
nın edebiyatımıza etkisi ve bilim kurgu 
metafizik ilişkisini sorduk.

Türk dilinde, “bilim-kurgu” türün-
de, fütüristik nitelikte, entrikalı, 

teknolojik değişimlere duyarlı hatırı 
sayılır bir öykü, roman, anlatı birikimi 
oluştu diyebiliriz. Modern teknolo-
jik değişimi göz önüne alarak yazan, 
“geleceğe ilişkin teknolojik/düşünsel 
kestirim”lerde bulunan, bu alanın en 
yetkin örneklerini de veren -başka 
türlerde de yazıyor çünkü- yazarlar-
dan ilk söz edilmesi gerekeni, sevgili 
Sadık Yemni. Yemni, öykü ve roman 
türünde, bu alanın en ilgi çekici me-
tinlerini Türk edebiyatına kazandırdı, 
kazandırmaya devam ediyor. Bu ala-
nın –gerçi tam olarak bilim kurgucu 
diyemeyiz, tarihsel ve mitik temalara 
da ilgi duyuyor- bir başka yetkin adı, 
Barış Müstecaplıoğlu. “Osmanlı Cadı-
sı, Bir İstanbul Bilim-kurgusu” olarak 
okura sunuldu, edebiyat çevrelerinde 
de ilgiyle karşılandı. Müstecaplıoğlu, 
bu eserinden önce de değerli ürünlere 
imza atmıştı, sonrasında da yeni kitap-
lar yazdı, yazıyor. Neredeyse tümüyle 
ütopik bir evrende, deliliğin salgınlaştı-
ğı “Sıcak Kafa”, Afşin Kum imzasını ta-
şıyor sözgelimi. Arkeolojik malzemeyi, 
ruhsal olguları ve bilimsel gerçeklikleri 
de kullanan Aysun Bitir’in “Excido”su, 
bizi dip tarihe taşıyordu aynı zamanda. 
Alev Alatlı, modern Türk edebiyatının 
ve düşünme yaşamının en yetkin adla-
rından ve bu alana değer pek çok anla-
tıya imza attı. Ahmet Avcı’nın, “Mars” 
üçlemesini de anmak gerekiyor. Kud-

ret Alkan’ın, “2080”i, insanlığı bekleyen 
kâbus dolu bir gelecek anlatısıydı. Mü-
fit Özdeş, “Son Tiryaki”deki öyküleri-
nin çoğunda gerçeküstü, bilim-kurgu 
ve ironiyi birleştirdi. “Uzaya Kaçış”ıyla 
Halil Kocagöz, dünyayı büyük bir teh-
likeyle buluşturarak yeni bir gezegen 
arayışını gündeme getirdi. Çağdaş 
Bozkurt, “Bağlantı”da kendi ailesinden 
başka kimseyle iletişim kuramayan bir 
karakter üzerinden gizemli olaylar an-
lattı. Ahmet Doğru’nun “Reptilian”ı da 
bu bağlama yakın bir dil ve kurguya sa-
hipti. Galip Tekin, “Tuhaf Öyküler Se-
risi”yle okuru fantastik bir geziye davet 
ediyordu. Nurcihan Doğuç, “Hayalet 
Kentin Kadınları” kitabında, bu türün 
soluk kesici bir örneğini verdi. Arzu 
Eylem’in “Çok Çağı” ise, okuru ger-
çekle gerçeküstü arasında bir sarkaçta 
gezdirdi. Esra Bahadır Cesar’ın “Harita 
Koruyucuları” üçlemesi, dünü bugünü 
ve geleceği harmanlayan bir anlatıydı. 
Bu alanın daha pek çok örneğinden 
söz edebiliriz. 

Teknolojik değişimler edebiyata 
mutlaka yansır

Türkiye, uzay çalışmalarında son yıl-
larda çok önemli gelişmeler kaydetti. 
Bir Afrika ülkesinde kurulması plan-
lanan uzay limanı, bu gelişimin en 
pratik aşamasını oluşturacak. Uzayın 
gizemlerine dönük çok yönlü çalışma-
lar planlanıyor Türkiye’de. Bu alandaki 
gelişmeler, hiç kuşkusuz edebiyatımıza 

da bir biçimde yansıyacaktır. Toplum-
sal gelişmeler, teknolojik değişimler ve 
bilimsel bilgilerin gelişimi, edebiyata 
dolaylı biçimde mutlaka yansır.Bilim 
kurgu eserleri hem bu çalışmaları bir 
muhayyile desteği vererek besler hem 
de gelişmelerden beslenerek daha ileri 
hayallere doğru insanları iter. İki alan 
da birbirini karşılıklı olarak etkiler.

Bilim kurgu alanının okuru, büyük 
oranda gençler. Dolayısıyla bu alanda 
daha çok ürünün ortaya çıkmasında 
gençlerin taleplerinde ısrarcı ve coşku-
lu olmalarının doğrudan bir etkisi var. 
Yayınevleri, editörler, bu yönde yazar-
ları da kışkırtıyorlar. Böylece bu alana 
duyulan ilginin artması, daha çok kita-
bın yazılmasını bir biçimde tetikliyor. 
Ayrıca hayalcilik daha çok gençlik dö-
neminde kanatlandığından, genç ya-
zarlardan bu alana ilgi duyanlar daha 
çok oluyor.

Metafiziksel meraklar gelecekle il-
gili kestirimleri etkiliyor

Bilim kurgunun metafizikle doğrudan 
bir ilişkisi var. Fütüristik spekülasyon-
lar, geçmişe dönük meraklar, kadim 
olana ilişkin yorumlar, geleceğe yöne-
lik düşler, gerçekler ve tartışmalar me-
tafizikten de besleniyor. Metafiziksel 
ve ruhsal meraklar, özellikle gelecekle 
ilgili kestirimleri etkiliyor. Beş duyuyla 
algılanamayan olguların açıklanabil-
mesinde yine metafiziğin desteğine 
ihtiyaç duyuluyor.

Sadık 
Yalsızuçanlar
BİLİM-KURGU 
ALANININ 
OKURU BÜYÜK 
ORANDA 
GENÇLER
“Modern teknolojik değişimi göz 
önüne alarak yazan, “geleceğe 
ilişkin teknolojik/düşünsel kesti-
rim”lerde bulunan, bu alanın en 
yetkin örneklerini de veren yazar-
lardan ilk söz edilmesi gerekeni, 
sevgili Sadık Yemni.”

Türkiye’de uzayın 
gizemlerine dönük 

çok yönlü çalışmalar 
planlanıyor. Bu alandaki
gelişmeler edebiyatımıza

da bir biçimde 
yansıyacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay Programı 
Tanıtım Toplantısı’nda yapmış olduğu açıklamalar bilim kurgu 
edebiyatında ne gibi hareketlenmeler olabileceği konusunda 
merak uyandırdı. Bu kapsamda görüşüne başvurduğumuz; 
Sadık Yalsızuçanlar, Sadık Yemni, Doğukan İşler ve Onurhan 
Ersoy günümüz bilim kurgu edebiyatını ve ülkemizdeki uzay 
gelişmelerinin edebiyatımıza nasıl yansıyacağını anlattı. 
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Benden biraz daha yaşlı akrabala-
rım altmış küsur yıl önce robotlar-

dan söz ettiğimi bugün dahi hatırlıyor. 
On beş-on altı yaşındayken de evim-
de mütevazı bir kimya laboratuvarım 
vardı. Mahallemizde ve lisemde roket-
lerim ve kimya şakalarımla ünlüydüm. 
Kırk yıl kadar da Amsterdam’da yaşa-
dım. Bunu bilim toplumunu solumak 
anlamında alıyorum buraya. Başka 
veçheleri de var malum. Ömrüm bo-
yunca birkaç dilden teknik dergiler 
okudum. Korkunç bir hızla genişleyen 
kâinatta olup bitenleri deli gibi merak 
ederek bir ömür geçirdim. Ünlü bi-
lim kurgu romanlarını okudum ve bu 
alanda yapılan filmlerin neredeyse ta-
mamını izledim. 

Bu girizgâhı yapmamın nedeni, ünlü 
bir bilim kurgu romanının ya da fil-
minin konusundan aşırı etkilenmeyle 
yazılan, karakterlerin isimlerinin ve 
coğrafyanın değiştiği, ama ana fikrin 
neredeyse aynı kaldığı tavşanın su-
yunun suyu roman ve öyküleri görü-
yorum. Kurgu eksikliği, orijinal fikir 
kabızlığına hâlâ sıkça rastlanıyor. Bu 
zihin blokajını aşabilen az sayıda yazar 
var. 

Bir örnek vereyim. 2009 yılında “Za-
man Tozları” isimli bir romanımı önce 
yarısına kadar aylık dijital ortamda 
tefrika ettim, sonra da 2011’de kitap 
halinde çıkardım. 16 yaşında bir de-
likanlının eline zamanı durduran ve 
başlatan bir topçuk geçiyordu. Bu ko-
nuyu tasarlarken kendime şu iki soru-
yu sordum: “Senden önceki zaman te-
malı öykülerden ne farkı olacak? Senin 
buraya orijinal bir katkın olacak mı?” 

Okuyanlar öyle olduğunu biliyor. 15 
bilim kurgu romanım, kırk-elli kadar 
da kısa bilim kurgu öyküm var. Hepsi 
de pek az istisnasıyla orijinal konular-
dır. Zamanında bu bana çok sık söy-
lendi. 

Metafizik de kendisine alıcı gözle 
bakılmadığı için üzgün

Bilim kurgu edebiyatımız orijinal yak-
laşımlar ve dinamik kurgulara aşeri-
yor. Biraz tarih tozu, biraz folklorik 
öğe serpiştirilmiş denemeler şimdilik 
pek yeterli düzeyde değil. Metafizik de 
kendisine alıcı gözle bakılmadığı için 
üzgün. 

Ülkemizdeki uzay çalışmaları edebi-
yatımızı çok olumlu etkileyecektir. Bi-
lim kurgunun en başarılı örneklerinin 
verildiği ülkeler endüstri ülkeleridir. 
ABD, Rusya, İngiltere, Almanya vb. 
gibi. Bu tesadüf değil. Ülkemizdeki 
uzay çalışmaları inanılmaz çeşitlilikte-
ki alanda bir çığır açacak. Buna edebi-
yat ta dahil. Yüz yıl öncesinden itiba-
ren olanlarından bir farkı olacak ama. 
50’lerde transhümanizm daha uzakta 
olan bir aşamaydı. Şimdi bir taş atımı 
mesafede duruyor. O nedenle tekno-
lojik gelişmenin şu andaki düzeyi ede-
biyatı daha derinden etkileyecek. Bu 
çok doğal.  

Gençler bilim kurgu edebiyatının ya-
zım ve okuma, filmini seyretme ba-
bında jet motorudur. Genç beyinler 
olmadan bilim kurgu da olmaz. Genç-
lik hızdır. İlham hız yapabileceği yolla-
rı sever. En yeni teknolojiyi kullanma 
merakı bile tek başına bu alana biraz 
dokunur. Endüstri 4.0 hayatımızı kap-

sadığında, nesnelerin interneti ahkam 
kesmeye başladığında genç ilham da 
bundan kaçınılmaz olarak payını ala-
caktır. Robot-Homo Sapiens, A.I.-Ho-
mo Sapiens sentezleri, Dijital Kafes 
içindeki Labirentler en çok işlenen 
konular olacak.

2008-2013 yılları arasında dijital or-
tamda sürekli yayın yaptığım sırada 
gençlerin çok heyecanla ve coşkuyla 
yazım-okuma aşamalarına katıldığına 
bizzat tanık oldum. Sonradan akıllı 
telefonların çıkmasıyla bu süreç ya-
vaşladı. Gençlerin enerjisi bin bir ge-
reksiz mesajın oluşturduğu anaforda 
heba olmaya başladı. Okumadan fire 
vermelerine neden oldu. En sıkı genç 
BK yazarlarının telefonuna yular taka-
bilenlerin arasından çıkacağını düşü-
nüyorum.

Bilim kurgu metafiziksiz yapamaz

21. yüzyılda zamanımızın termino-
lojisiyle konuşuyoruz. Giderek daha 
artan ölçüde babalarımıza değil zama-
nımıza benzemeye başladık. Hayatı-
mızın bir simülasyon olabileceği sıkça 
konu ediliyor. Kitapları ve filmleri var. 
Bu konuyu başarıyla ele alan araştırıcı 
yazarlarımız var. Eşyanın hakikati ko-
nusu önemini hiç kaybetmiyor. İşte bu 
konu metafiziktir ve bilim kurgu artık 
onsuz yapamaz. 

“Ben Ela” (2016) ve “Çağrılan” (2019) 
adlı romanlarımda metafizik ve yapay 
zekâ ilişkisini ele alarak bu alanda eser 
veren öncü yazar oldum. “Çağrılan” 
Türk edebiyatının ilk sufist bilim kur-
gusudur. 

Bilim kurgu edebiyatı, halen kült 
eserlerden müteşekkil sanki. Yeni 

eserler olsa da pek bir etki yaratmı-
yor, artık bilim kurgunun da ötesin-
de bir teknoloji çağında yaşadığımız 
için olsa gerek bu. Hayal gücümüzün 
de ötesine geçti artık birçok gerçek-
lik, kurgu tüm bunların yanında zayıf 
kalıyor.

Uzaya olan merak, tıpkı uzayın ken-
disi gibi sonsuz olacaktır. Edebiyat, 
hayatın elbette tam içinde, yaşayan 

bir sanat olduğu için mutlaka yaşanan 
her türlü gelişmeden etkilenecektir. 
Sonsuz ihtimaller, uzayın derinlikle-
rinde bir gelecek, artık bize kurgudan 
da yakın olacağı için, belki de ikisi de 
birbirini daha güçlü besleyecektir.

Çağın ruhunu o günün gençleri 
daha iyi teneffüs eder

Bilim kurgu, fantastik edebiyat ya da 
ütopya/distopya edebiyatı her zaman 
daha çok genç okurların ve yazarların 

daha fazla ilgisini çekmiştir. Yaşanan 
çağın ruhunu, elbette o günün genç-
leri daha iyi teneffüs eder ve edebiyat-
ta da içerik olarak onlar bu nüansları 
yakalayabilir ve geçirirler.

Bilim kurgu, aslında bize metafiziğin 
ne olursa olsun varlığını hissettiren 
bir tür. Aklın, hiçbir zaman insan ru-
huna, duyuşunu alt edemeyeceğini, 
etmeye çalışırsa da işlerin başka türlü 
seyredeceğini gösteren, belki biraz da 
bunun altını çizen bir tür.

Günümüz bilim kurgu edebi-
yatında çeşitli atılımlar var. 

Örneğin geçtiğimiz günlerde İt-
haki Yayınları’ndan çıkan “İlk” adlı 
öykü derlemesi, iyi bir bilim kurgu 
seçkisi. Yine de bahsettiğim kitapta 
öyküsü bulunan yazarların büyük 
çoğunluğu bir “bilim kurgu yazarı” 
değil. Bunun sebebi, Türkiye’de bi-
lim kurgunun tam manasıyla otur-
muş bir tür olmaması. Anlaşılabilir 
bir şey, çünkü bilim de kurgu da bu 
ülkeye uzun yıllardır ithal ediliyor. 
Bilgisayarlarla bizden 20 yıl önce 
tanışmış olan Amerikalılar, elbette 
bilim-kurgu türünün yetkin örnek-
lerini bizden çok daha önce ver-
diler. Bu yüzden, öncü metinlerin 
ardından oluşmuş bir geleneğe sa-
hipler. Biz, öncü metinlerin üretimi 
konusunda geç başlamış olsak da 
türün güzel örnekleriyle karşılaşa-
biliyoruz. Bilim kurgu terimini di-
limize kazandıran Orhan Duru, bu 
konuda önemli bir ilk adım atmıştı 
örneğin. Yavaş adımlarla da olsa bir 
ilerleyiş söz konusu. Neticede bu 
bir yarış değil. Gelenek oluşturmak, 
zaman isteyen bir şey.

Bahsettiğim geç kalmışlık, uzay 
çalışmaları konusunda da geçerli. 
Amerika’nın ve Rusya’nın geçtiği 
bir yoldan, onlardan 60 yıl sonra 
geçiyoruz. Bu yüzden bu alanda 
ortaya konacak baş yapıtlarımız da 
onlardan 60 yıl sonra gelecek. Bu 
bir yol, bir şekilde çıkılması gereki-
yor. Bu da o yolda bir adım. Bizim 
için küçük, edebiyatımız için büyük 
bir adım.

Hayal gücü bilim kurgunun 
yakıtıdır

Bilimin ithalinden bahsetmiştim. 
Bilgisayar, internet gibi teknolojik 
devrimlere geç kalmış bir milletiz. 
Oysa bugün internet var, dijital bir 
dünya… Bu dijital dünya, dünyada-
ki önemli önemsiz tüm gelişmeleri, 
dünyanın her yerinde erişilebilir 
hale getiriyor. Artık gündem çok 
hızlı değişiyor. Teknoloji çok hızlı 
gelişiyor. Bu değişimi en yakından 
takip edebilecek olanlarsa gençler. 
Çünkü gençler doğduklarında in-
ternet vardı. Dünya, açık bir kitap 
gibi seriliydi. Bu yüzden, bu hıza 
ayak uydurabilecek, gelişmiş ülke-

lerdeki yaşıtlarıyla aynı gündeme 
sahip olup aynı hayal gücüne sahip 
olabilecek olanlar da gençler. Hayal 
gücünü bilirsiniz, bilim kurgunun 
yakıtıdır.

Metafizik ile bilim kurgu konu iti-
bariyle aynı olabilirler. Anlatı, tema 
bakımından da aynı noktada dura-
bilirler. Yazım süreçleriyse birbi-
riyle taban tabana zıt. Bilim kurgu, 
doğası gereği her şeyi bir açıkla-
mayla sunar. Bilimle yapılan kurgu-
dur. Tüm anlatıyı bilimsel -bu bilim 
hayal ürünü de olabilir elbette- bir 
silsile içinde kurgular. Metafizik ise 
bu açıklamalardan uzak durur. Ya-
pacağı açıklamayı mantıksal bir te-
mele dayandırmasına gerek yoktur. 
Hatta bir açıklama yapmasına dahi 
gerek yoktur. “Adam uçtu” demesi 
yeterlidir. Fantastik dediğimiz şey 
ise, Todorov’a göre ikisi arasında 
flu bir çizgidir. Bir tereddüt halidir. 
Metafizik mi yoksa mantıklı bir se-
bebi var mı bilemediğimiz noktaya 
fantastik diyoruz. En azından To-
dorov öyle diyor.

Sadık 
Yemni

Doğukan 
İşler

BİLİM KURGU 
EDEBİYATIMIZ 
ORİJİNAL 
YAKLAŞIMLAR 
VE DİNAMİK 
KURGULARA 
AŞERİYOR

UZAY MERAKI 
UZAYIN KENDİSİ GİBİ 
SONSUZ OLACAKTIR

“15 bilim kurgu romanım, 
kırk-elli kadar da kısa bilim 
kurgu öyküm var. Hepsi de pek 
az istisnasıyla orijinal konular-
dır. Zamanında bu bana çok sık 
söylendi.”

“Bilim kurgu, fantastik edebiyat ya da ütopya/distopya edebiyatı 
her zaman daha çok genç okurların ve yazarların daha fazla ilgi-
sini çekmiştir.”

Onurhan
Ersoy
AMERİKA BİLGİSAYARLA BİZDEN 20 YIL 
ÖNCE TANIŞTI, BİLİM KURGUNUN YETKİN 
ÖRNEKLERİNİ BİZDEN ÇOK ÖNCE VERDİ
“Biz, öncü metinlerin üretimi konusunda geç başlamış olsak da türün güzel örnekleriyle 
karşılaşabiliyoruz.”

“Ben Ela” (2016) ve “Çağrılan” 
(2019)

adlı romanlarımda metafizik ve 
yapay

zekâ ilişkisini ele alarak bu 
alanda eser

veren öncü yazar oldum. 
“Çağrılan”

Türk edebiyatının ilk sufist 
bilimkurgusudur.

D O S YA D O S YA
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Ayak Üstü’nün ilk bölümünde Türk halk müziği sanatçısı, bağlama 
virtüözü Çetin Akdeniz ile bir araya geldik. Anadolu’nun eşsiz 
ezgilerini hem çalıp hem de yorumlayarak bizleri her defasında 
mest eden Çetin Akdeniz, birbirinden eğlenceli sorularımıza 
bakalım nasıl yanıtlar vermiş hep birlikte okuyalım.
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SADECE VE 
SADECE SANAT 

Naime 
Erkovan

Takvim yaprakları 4 Aralık 1875’te durakladığında belki o gün 
sıradan olacak, sonra da binlercesinden biri sıfatıyla tarih dağı-
nı yükseltecekti. Böyle olurdu elbette, eğer o tarihte büyük şair 
Rainer Maria Rilke doğmasaydı. Yapılacak çok iş varmış gibi 
sabredemeyip yedi aylıkken dünyaya geldi şair. Doğduğu şehir 
Prag’dı. Ondan birkaç sene sonra doğacak olan Kafka’yla aynı 
kaderi paylaşıp Almanca konuşan bir azınlığın mensubu olarak 
Prag’da varlık göstermeye çalışacaktı. Fakat dışarıdaki dünya ka-
dar evin içindeki dünya da zorlayacaktı kendisini.
Rilke, bir sene önce ölmüş ablasının peşinden doğduğunda bir 
acının ve bir yitiğin beşiğine yatırıldı. Annesi ona “René” yani 
“yeniden doğan” ismini verdiğinde Rilke’nin kaderi de belli ol-
muştu. Annesi onda oğlunu değil, ölen kızını görmekte ısrar 
edince çocukluk yıllarını süslü elbiseler içinde geçirdi. Yıllar 
sonra bu zamanları bir arkadaşına mektubunda şu sözlerle ak-
taracaktı: “Annem, büyük bir bebekle oynar gibi benimle oyna-
dı.”
Bir ikiliğin içine doğdu Rilke. Annesinin dünyasını edebiyat ve 
sanat oluştururken babasının dünyasını başarısızlık fikriyle ku-
şatılmış bir askerlik oluşturuyordu. Her iki kişi de oğullarının 
kendi yollarında yürümesini istiyordu. Öyle ki Rilke kız elbisele-
rini çıkarıp asker üniforması giymek durumunda kaldı. Fakat ne 
olursa olsun, başına ne gelirse gelsin o hep sabırla başkalarının 
isteklerine boyun eğdi.
Askerî okulda ilk kez anne ve babasının etkisinden hatta oğulları 
uğruna yaptıkları çekişmelerden kurtulan Rilke, ruhuna kulak ver-
meye başladı. Kendisi kimdi ve ne yapmak istiyordu hayatta? Cevap 
gecikmedi: Şair olacaktı. Hem de ne pahasına olursa olsun. Fakat 
kolay ve bedelsiz değildi seçimi. Hırpalanmış ruhunu iyileştirmek 
yerine onu bir de şiire teslim edince bedeni daha fazla mukavemet 
gösteremedi. Rilke, sık sık hastalandı. O kadar çok ki mezun olma-
dan, babası oğlunu okuldan almak mecburiyetinde kaldı.
Zorlu yılları geride kalmak üzereydi ama yaşadığı çöküşler ömür 
boyunca ruhunda iyileşmeyen bir yarayı büyütecekti. 1920 ta-
rihli bir mektubunda, “Beş yıllık askerî okul yıllarımı bastırmayı 
başaramasaydım hayatım hiçbir koşulda şekillenmeyecekti,” iti-
rafında bulunacaktı. Rilke çocukluğu boyunca başka rüzgârlarla 
yol alan bir gemiydi fakat artık böyle olmayacak, hayatı pahası-
na koruyacağı özgürlüğünü kimse elinden alamayacaktı. 
İşe ismini değiştirmekle başladı. Gizli bir pençe gibi yirmi yıl 
boyunca kendisini sıkıca tutmuş olan bu kıskacı kırmalıydı. Lou 
Salome’nin sanat yolu için yaptığı önemli dokunuşlardan biri 
olarak bu isimden kurtulmalı ve yeni bir başlangıç yapabilmek 
için başka bir sayfa açmalıydı. Adı bundan böyle Rainer yani 
“orduları yöneten” olacaktı.
Yeni isminin ve elbette en büyük aşkı ve çıkmazı olan Lou Salo-
me’nin bereketiyle sadece ve sadece sanatına adadı hayatını Rilke. 
Rusya’ya gidip Tolstoy’la tanıştığında, Birinci Dünya Savaşı’nın 
girdabına yakalandığında, evliliğin tekdüzeliğinden bunaldığında, 
Rodin’in yanında sanatını yeniden şekillendirdiğinde sadece sa-
natıydı uğruna yaşamak istediği tek gaye. Bedelini ödemişti Rilke; 
o hâlde sanat verilecekti kendisine. Üstelik bir şairin ulaşabilece-
ği en yüksek mertebeden verilecekti ödülü de fırtınanın içinden 
bir ses duyunca “Bağırsam kim duyar beni meleklerin katından” 
mısrasıyla muhteşem ağıtlarının açılışını yapacaktı. Lüks ve rahat 
bir hayat yüzünden ihtiyaç duyduğu ilham perisinin sesini on yıl 
alamayınca bir arkadaşının uyarısıyla hepsine sırt çevirerek erişe-
cekti sanat dağının zirvesine. İlk mısranın ardından on yıl geçince 
gelecekti ağıtlarının devamı. Öyle bir ses verecekti ki Tanrısı ona, 
etkisi dünyanın son gününe kadar sürecekti. Sanatı için yaşayıp 
sanatı için ölen güzel şair Rilke’nin sesi bu.  

PACO DE LUCÍA ILE 
AYNI SAHNEYE 
ÇIKMAK ISTERDIM

AYAK ÜSTÜ

SERCAN AKSU
Merhaba Litros Sanat okurları! Bundan böyle 
artık her sayıda yepyeni bir bölümümüz olan 
“Ayak Üstü” sizlerle olacak! Hepimizin yakın-
dan tanıdığı yüzlere sorular yönelteceğim ve 
birbirinden samimi cevaplar arayacağım. Bazen 

en sevdikleri yemekleri bazen yapmaktan en 
çok hoşlandıkları şeyleri bazen de hayatlarına 
yön veren isimleri öğreneceğiz. Bu sayımızda 
Anadolu’nun eşsiz ezgilerini hem çalıp hem de 
yorumlayan Sanatçı Çetin Akdeniz’i konuk et-
tik.  Hazırsanız başlayalım!

Hoşgeldiniz Çetin Bey.
- Hoşbulduk.

 Sizler için bazı sorular ha-
zırladım, ayak üstü bir soh-
bete hazır mısınız?
- Tabii ki.

En sevdiğiniz yemek?
- Tek bir tane söyleyeceksek 
kuru fasülye diyelim.

Türkü mü? Arabesk mi?
-  Tabii ki türkü.

En sevdiğiniz renk?
- Mavi.

Türkçede en sevdiğiniz ke-
lime?
- Lütfen.

Kiminle aynı sahneye çık-
mak isterdiniz?
- Paco de Lucía

Sizi müziğe teşvik eden kişi?
- Rahmetli babam…

En sevdiğiniz bağlama türü?
-  Uzun sap.

En sevdiğiniz şehir?
-  İstanbul.

Dünyada bir şeyi değiştir-
mek isteseniz bu ne olurdu?
- Savaşları durdururdum.

Şehir hayatı mı? Köy hayatı 
mı?
- Köy hayatı mı?

En son dinlediğiniz şarkı?
- Haydar Haydar

Müzisyen olmasaydınız 
hangi mesleği yapmak ister-
diniz?
- Yüzücü olmak isterdim.

En büyük tutkunuz?
- Ailem!

Türkülerini okumaktan en 
çok hoşlandığınız yöremiz?
- Orta Anadolu.

 Birinden aldığınız en güzel 
iltifat?
- Sanatıma hayranlık olan kı-
sım.

Neyi affetmezsiniz?
- Sırttan vurulmayı.

 En sevdiğiniz Türk filmi?
- Kemal Sunal’ın “Kibar Fey-
zo” filmini çok severim. Her 
zaman da izlerim tekrar tekrar.

En büyük yeteneğiniz?
- Enstrüman, bağlama çalmak.

Ve son sorumuza geldik! Ha-
yatta örnek aldığınız kişi?
- Nida Tüfekçi hocam! Ama 
daha çok babam. Ayak Üs-
tü’nde bambaşka bir konuk-
la, eğlenceli bir sohbetle bir 
sonraki sayıda yine Litros 
Sanat’ta olacağım, hoşçaka-
lın.

Çetin Akdeniz

35 Dolara alındı 500 
bin dolara satılacak

35 Dolara Alınan Çin 
Kasesinin Satış Fiyatı 

500 Bin Dolar 

“ALTIN
KÜRE’DE 
EN IYILER
BELLI 
OLDU” 

Altın Küre'de olduğu gibi Critics Choice 
Awards 2021 ödüllerinde de büyük övgü 
ve ödüllerin sahibi Nomaland filmi ve 
Crown dizisi oldu.

Altın Küre ödüllerinden sonra '26. Eleştir-
menlerin Seçimi Ödülleri'(Critics Choice 
Awards)'nde de, film ve televizyon dünya-
sının en iyileri belirlendi.

Kazananlar ve adaylarıyla birlikte Eleş-
tirmenlerin Seçimi Ödülleri'nin, Altın 
Küre'den daha kapsayıcı olduğuna dikkat 
çekildi. Pandemiden dolayı ağırlıklı olarak 
online bağlantılar aracılığıyla gerçekleşen 
törende, en büyük övgü ve ödülleri No-
madland filmi ve The Crown dizisi aldı.

En İyi Film dalında, Nomadland en büyük 
ödülü, film yapımcısı Chloe Zhao ise En 
İyi Yönetmen ve En İyi Uyarlama Senar-
yo ödüllerinin sahibi oldu. Netflix'in The 
Crown dizisindeki Margaret Thatcher 
rolüyle Gillian Anderson, drama dalında 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü 
kazandı. 

Critics Choice Awards'ın 2021'deki 'En 
İyiler' listesini görmek için; 

https://www.esquire.com.tr/ekstra/kul-
tur-sanat/2021/03/08/critics-choice-awar-
ds-2021-sahipleri-belli-oldu

Amerika'nın Connecticut şehrinde bir bahçe 
satışından sadece 35 dolara satın alınan kü-
çük bir çiçekli kasenin son derece nadir bir 
15. yüzyıl Çin antikası olduğu anlaşıldı.
Nilüfer, şakayık, krizantem ve nar çiçeği mo-
tiflerinin yer aldığı çiçekli mavi - beyaz eser, 
ilk olarak Ming hanedanlığı döneminde ya-
pıldı.
New York'taki Sotheby Müzayede Evi, önü-
müzdeki ay yapılacak müzayedede kasenin 
500.000 dolardan satılabileceğini belirtiyor.

Türkiye, Mısır ve Polonya'dan dalış ekipleri, su al-
tındaki amforalar, bakır kaplar, gemi batıklar gibi 17 
eser ve kalıntıyı, birbirine 17 işaretle anlatacak.
Akdeniz Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası yüksek li-
sans öğrencileri belirlenen 17 'Sualtı Kültür Mirası' 
işaretini, çizimlerle anlatıp dijital hale getirerek tüm 
dünyadaki su altı arkeologları ve dalıcıların kullanı-

mına sundu. Günümüzde 5 kıtadan 130 üye ülkesi 
bulunan CMAS (Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfede-
rasyonu) kendi web sitesi ve sosyal medya hesapla-
rında, Akdeniz Üniversitesi''nin hazırladığı işaretleri 
paylaşmaya başladı. Bu işaretler sadece su altı arkeo-
logları tarafından değil, tüm dünyadaki dalıcılar tara-
fından da kullanılabilecek.

Su altı arkeologları, su altındaki eserlerle 
ilgili kendi aralarında anlaşabilmek için 17 
işaretten oluşan bir 'dil' geliştirdi.

'Su Altı'
dili 
geliştirildi
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Ajanda 

15-31 Mart

15

25 MART PERŞEMBE 25 MART PERŞEMBE

26 MART CUMA
27 MART CUMARTESI

24 MART ÇARŞAMBA

SÖYLEŞI •  •  •  
ANMA  •  •  •  

T IYATRO   •  •  •  
KONSER  •  •  •  

OKUMA TIYATROSU   •  •  •  

Yer: Fatih Kültür Youtube kanalı
Saat: 20:30

Yer: sehirkrani.com
Saat: 18.30

Yer: Tatbikat Sahnesi
Saat: 20.00Yer: Zeytinburnu Kültür Youtube kanalı

Saat: 14.30

Yer: İş Sanat Youtube Kanalı 
Saat: 20.30

ZEYREK SOHBETLERİ
Prof. Dr. Ekrem Demirli 'İbnü’l 
Arabî Metafiziği’ne Giriş / Fusû-
sü’l-Hikem' okumalarıyla ekran-
da olacak.

VEFATININ 
11. YILINDA 
MUHSİN 
YAZICIOĞLU

BİR DELİNİN
HATIRA DEFTERİ
Yaşadıklarıyla baş etmeye çalı-
şan bir adamın hatıra defte-
rinde yazanları konu alan "Bir 
Delinin Hatıra Defteri",  Erdal 
Beşikçioğlu'nun muhteşem 
performansıyla, özel olarak 
online gösterimde! Tatbikat 
sahnesi

NAĞMEDAR 
ETKİNLİKLERİ

Kibarlık Budalası

15- 31  MART

S E R G I  •  •  •  

Yer: İstanbul Modern

'Seçilmiş Anlar'
1960’lı yıllarda fotoğrafla ilgilenmeye başlayan 
Şakir Eczacıbaşı’nın (1929-2010) çalışmala-
rından bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, 
aralarında İstanbul Modern Fotoğraf Kolek-
siyonu’ndan da pek çok çalışmanın yer aldığı 
300’ü aşkın fotoğrafa yer veriyor.

18 MART PERŞEMBE

Ö Z E L  E T K I N L I K   •  •  •  

Yer: sehirekrani.com
Saat: 20.00

10 Karede Çanakkale
Zafer Bilgi'nin konuk olacağı 10 
Karede Çanakkale programında 
250 bin şehidimizin kanları ve 
canları ile yazdığı destan, o gün 
cephe hattında çekilmiş 10 fotoğ-
raf karesi üzerinden konuşulacak.

19 MART CUMA

M Ü Z I K L I  S Ö Y L E Ş I  •  •  •  

Yer: Esenler Kültür Youtube kanalı
Saat: 20.00

Cengiz Özkan

22 MART PAZARTESI

•  •  •  

Yer: İş Sanat Youtube Kanalı 
Saat: 20.30

YAZARININ SESİNDEN 
(İnsanın Fabrika Ayarları / 
Sınırları Aşmak)
Sinan Ceyhan

28 MART PAZAR

SINEMA   •  •  •  

Yer: filmonline.iksv.org/
Saat: 21.00   

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 
ÇEVRİM İÇİ MART SEÇKİSİ
Bir Bürokratın Ölümü /  Death of 
A Bureaucrat / Tomás Gutiérrez 
Alea / Küba
Film, işçi kartıyla gömülen bir 
adamın eşini izliyor. Birçok yerde 
kendisine sorulan bu kartı geri 
alabilmek için mezarı açtırması 
gereken kadıncağız, kendini bü-
rokrasinin labirentlerinde buluyor.
Bilet: 11 TL
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KENDİNİ 
TANI!

Ercan
Yılmaz

Öteden beri severim günlük okumayı. 
Hele bu günlükler sevdiğim yazarlara 

aitse… Pavese’in Yaşama Uğraşı, Pessoa’nın 
Huzursuzluğun Kitabı, Kierkegaard’ın Gün-
lükler’i, Cemil Meriç’in Jurnal’leri, İlhan 
Berk’in El Yazılarına Vuruyor Güneş’i, Hil-
mi Yavuz’un Geçmiş Yaz Defterleri, Oğuz 
Atay’ın Günlük’ü, Dostoyevski’nin Bir Yaza-
rın Günlüğü ve Tanpınar’ın günlükleri aklı-
ma ilk gelenler… Günlüklerini okuduktan 
sonra, bir kez de o yazılanlar ışığında dü-
şünmek, sorgulamak, irdelemek yazarların 
eserlerini. Okumanın baş döndüren hazzı 
en çok da böyle okumalar neticesinde kendi-
ni duyurur. Bu okumalar ve hazlar listesinin 
başında Miguel de Unamuno’nun Sel Ya-
yıncılık tarafından yayımlanan Günlükler’i 
durur hiç şüphesiz. Unamuno, bilhassa Sis 
romanıyla beni büyülemiş bir yazar. Gün-
lükler ile Sis arasında şaşırtıcı bir paralellik 
bulduğumu da ayrıca belirtmeliyim. 

“Nosce te ipsum, ken-
dini tanı. Benim bu 

amaçla kullandı-
ğım araç, bu 

günlük… 
G ü n -
lüğüm, 

varlığımın 
durumunu ke-

sinlikle ve sada-
katle yansıtmak 
amacını güdü-
yor. Olanları ne 

iyi göstermeye çalışıyor, ne de olduğundan 
kötü. Yer aldığına inandıklarımı apaçık, ke-
sin, düpedüz anlatıyor, o kadar… Bilincimin 
gizli ve derin taraflarının yazıya dökülmüş 
şeklidir bu günlük…” Stendhal, günlüğünün 
bir yerinde böyle diyor. Kendini tanımanın 
en kışkırtıcı ve etkileyici yollarından biri-
dir hiç şüphesiz günlük tutmak. Unamuno 
için de ‘kendini tanı’manın araçlarından biri 
günlük. Kendini başta İncil ve İsa Mesih va-
sıtasıyla tanıyarak ve ‘doğanın bilinci’ olarak 
tanımlayarak Tanrı’ya ulaşmaya çalışır yazar. 
Hakikati tevazuyla aramak, mantığın uza-
ğında doğayı insanlaştırmak, onun içinde 
Yaratan’ı görmek, ve doğayı O’nun yaşayan 
şarkısı yapmak anlamına gelmektedir. Bir 
bakıma insanların ve elbette kendi içinde ya-
şayan Tanrı’nın peşindedir Unamuno daha 
Birinci Defter’in ilk satırlarında bunun ancak 
‘kendini tanı’ düsturuyla mümkün olduğu-
nun altını çizerek hem Stendhal ile buluşur 
hem de Aziz Augustinus’tan Spinoza’ya ka-
dar geniş bir tin coğrafyasında seyahate çı-
karır kendisiyle birlikte okuru.

Gâlib Dede’nin “Bir şu’lesi var ki şem-i câ-
nın/Fânûsuna sığmaz âsmânın” mısralarını 
sık sık tekrarladım Unamuno’nun Günlük-
ler’ini okurken. Evet, aşkınlık, çaresizlik, 
hüzün ama umut. Tastamam bunların karı-
şımıydı Günlükler. Garip bir doluluk hissi ve 
bu hissin açığa çıkardığı inanç.

Unamuno, o güzelim romanı ‘Sis’in bir ye-
rinde kahramanı Augusto’ya şöyle söyletir: 
“… Bu hayat ırmağının altında ve ortasın-
da ters istikamette bir başka cereyan daha 
vardır: Birincisinde biz dünden yarına, 
ikincisinde bugünden düne gitmekteyizdir. 
Örgünün örülmesi, aynı zamanda tekrar çö-
zülmesi. Zaman zamansa yüzümüze âdeta 
bir soluğun, bir nefesin çarptığını duyarız; 
o öteki dünyadan, asıl dünyamızın derinle-
rinden doğru bize esrarlı sesler nüfuz eder. 
Tarihin arka plânları, keza bir nevi mukabil 
tarihtir; aslına nazaran ters istikamette cere-
yan eden bir processus (süreç). Toprak altın-
daki su, denizden kaynağa döner.”

Unamuno’nun yüzüne çarpan İsa Mesih’in 
o diriltici nefesiydi hiç şüphesiz. Günlükler, 
suyun kaynağa yolculuğunun belgesi niteli-
ğindedir. Unamuno’ya kitap boyunca Imita-
tion adlı yazarı belli olmayan ve İsa’nın çile-
sini konu edinen kitap ve İncil eşlik ediyor. 
Büyük ölçüde bu iki eserden beslenen yazar, 
sorgulayıcı bir tavır ile itaat arasında gidip 
gelen üslûbuyla ruhunun arınması ve kurtu

luşa erme yolunda gerilimli bir dil kuruyor 
kendine. Akıl ile İman arasında öteden beri 
var olduğu kabul edilen tenakuz Unamuno 
için de sorunlu bir varoluş biçimi oluyor. Bu 
yönüyle Kierkegaard’ı da hatırlıyoruz. Ya-
zarın Kierkegaard’a hayranlık derecesinde 
bağlılığı da satır aralarında rahatlıkla hisse-
dilebiliyor.

Günlükler’de konuşan çoğu zaman içindeki 
ben’dir Unamuno’nun. Kierkegaard gibi o da 
“sonunda mizacının bir çokluğa dönüşme-
sinden, açıkçası çok sayıda olmaktan, o mut-
suz şeytaniler gibi bir lejyon oluşturmaktan 
ve bu şekilde bir insanda bulunan en içteki, 
en kutsal şeyi, kişiliğin birleştirici gücünü 
kaybetmiş olmaktan daha korkutucu bir 
şey” düşünemez. 

Meyvenin çekirdeğini taşıması gibi Hz İsa’yı 
içinde taşıyan yazarın, F. Faber’den alıntıla-
dığı şu cümle Günlükler’in özeti gibidir: “Bir 
insanın hayatındaki en muhteşem anlar, o 
insanın Tanrı hakkında yeni bir düşünce 
edindiği bahşedilmiş günler ve saatlerdir.” 
Nitekim, Unamuno’nun beş defterden mü-
teşekkil Günlükler’inin hemen her satırı 
Tanrı hakkında yeni düşüncelerle deyiş ye-
rindeyse keşiflerle doludur. Herakleitos gibi 
‘kendimi keşfettim’ diyebilme arzusundan 
başka bir şey değildir bu. Kendini tanımak, 
kendini Tanrı’da tanımak ve büyük keşif ve 
ebediyet!

Hayatın ancak ölümün ışığında anlaşılabile-
ceğini düşünen yazar, yaşarken de ölürken 
de sadeliğin peşindedir. “Sadelik, sadelik! Ya 

Rab bana sadeliği ver” diye yakarır sık sık. 
Zaten Günlükler boyunca bir dua ve yakarış 
hâli söz konusudur. Pascal’ın ‘kalp mantıkı’ 
ya da Bergson’un ‘sezgi’sine benzer güçlerin 
şeffaflaştırdığı imanın tözü onu, Aşkın Varlı-
ğın hakikatini bilmeye ve sonra da yaşamaya 
götürür: “Tanrı’da yaşamayı öğren ve ölüm-
den korkmayacaksın çünkü Tanrı ölümsüz-
dür.”

Günlükler, hakikatin özünü imanla, biçimi-
niyse mantıkla alan Unamuno’nun entelek-
tüel ateizminden basit bir Tanrı tasavvuruna 
ve inancına doğru seyrini gözler önüne serer. 
Çünkü ona göre “dinde bilim, şiir ve eylem 
birleşir.” Zaten hayat da bu üçünden başka 
nedir ki?

Tinsel bir yolculuğa çağrı olarak da okunabi-
lir Unamuno’nun Günlükler’i; yanımıza ru-
humuzdan başka hiçbir şeyi almayacağımız 
bir yolculuğa…  Bu yolculukta, kendisine sık 
sık şöyle seslenir Unamuno: “Kendini Tan-
rı’da ara: Orada gerçek huzuru bulacaksın 
ve kendinle yüz yüze gelebileceksin ve kut-
sal bir merhametle kendine sarıldığında İsa 
tarafından ebedî hayata çağrılan ruhunun 
kalıcı özdekliğini hissedeceksin.”

Günü gününe tutulmuş notlardan ziyade 
muhtelif zamanlarda yazılmış izlenimi veren 
ve tarih düşülmemiş metinlerden ibaret olan 
Günlükler, Pessoa ve Kierkegaard’ın günlük-
leriyle paralel okunduğunda zihinlerde daha 
farklı ve kışkırtıcı bir tat bırakacaktır hiç şüp-
hesiz.

Ne diyordu İspanya’nın daimî bir lirik hâlde 
bulunan bu büyük yazarı, yazarlık felsefesini 
özetlerken: “Benim amacım, gerçeklikteki 
hayatı ve hayattaki gerçekliği araştırmaktır, 
yaşadığım sürece onları bulamayacağımı bil-
meme rağmen.”

“Kendini tanımanın en kışkırtıcı ve 
etkileyici yollarından biridir hiç şüphesiz 
günlük tutmak. Unamuno için de ‘kendini 
tanı’manın araçlarından biri günlük.”
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AYASOFYA SEMALARINDA 
Mİ’RÂCİYE YANKILANDI 

Esenler Belediyesi, 
unutulmaya yüz 
tutmuş vakıf kültürü 
geleneği olan 
Mi’râciye’yi, 86 yıllık 
özlemin ardından 
ibadete açılan fethin 
sembolü Ayasofya-i 
Kebîr Câmi-i Şerîfi’nde 
yaşattı. 

AYLİN İZMİR

Hz. Muhammed (SAV)’in miraç mu-
cizesini anlatan şiirleri Mi’râciye, 

Miraç Kandili gecesi Ayasofya-i Kebîr 
Câmi-i Şerîfi’nde okundu. 100 yılı aşkın 
süredir Bursa’da bulunan Hoca Musli-
hiddin (Mahkeme) Camii’nde okunan 
Kutbü’n Nayi Osman Dede’nin Mi’râ-
ciyesi, bu kez Ayasofya-i Kebîr Câmi-i 
Şerîfi’nde semalarında yankılandı. Dini 
musikimizin bu kadim geleneği, Esen-
ler Belediyesinin organizasyonuyla Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi 
Türk Müziği Topluluğu tarafından icra 
edildi. Gecede Kur’an-ı Kerim okundu 
ve dua edildi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ 

Salgın kuralları çerçevesinde sınırlı sa-

yıda katılımla gerçekleşen kandil prog-
ramında vatandaşlar, akşam namazının 
ardından yatsıya kadar burada vakit ge-
çirdi. Maske kullanan ve sosyal mesafe 
etiketlerine göre saf tutan vatandaşlar, 
namaz sonrası vakitlerini Kur’an-ı Ke-
rim okuyarak değerlendirdi. 

GÜNÜMÜZE ULAŞAN TEK SES 
KAYITLARI

Mi’raciye’yi takip eden vatandaşlara 
İstanbul Tarihi Türk Müziği Toplulu-
ğu tarafından icra edilen ve Esenler 
Belediyesi katkılarıyla kaydı yapılan 
“Mi’raciye” albümü dağıtıldı. Mehmed 
Safiyüddin Erhan’dan alınan ve 1700’lü 
yıllardan bugünlere ulaşan tek tarihi ses 
kayıtları, proje sahibi tanburi Cüneyt 
Bayraktar tarafından dinlenerek, meşk 
sisteminin son temsilcilerinden Hubcu-

zade Şakir Çetiner’in okuduğu tavırda 
notaya alındı ve albümdeki Miraciye 
icrası da bu notadan yapıldı. Sanat yö-
netmenliğini İhsan Özer’in üstlendiği 
albüm, Osmanlı dönemindeki Miraç 
kandillerinde Mi’raciye okunması gele-
neğinin gelecek nesillere aktarılmasına 
katkı sunmayı amaçlıyor. Cüneyt Bay-
raktar’ın titiz çalışmaları sonucu ortaya 
çıkan Mi’raciye kitabı da vatandaşların 
ilgisine sunuldu.

300 YILLIK GELENEK YAŞATILDI 

Miraç Kandili programı, 300 yıllık 
Mi’raciye geleneklerine uygun ola-
rak yerine getirildi. Hz. Muhammed 
(SAV)’e miraca yükselişinde süt ikram 
edilmesi vesilesiyle Mi’râciye kıraatinin 
ardından cemaate süt ve kandil simidi 
ikram edildi. 

Hz. Muhammet’in göğe yükselişini konu alan edebi yapıt-
lardır. Tek başına bir kitabın konusunu oluşturabildiği gibi, 
eserler içinde bölümler halinde de yer alır. Genellikle kasi-
de ve mesnevi şeklinde yazılmıştır. Miraciyelerde coşkulu 
bir söyleyiş, didaktik özellikler ve sanatlı bir üslup egemen-
dir. Zamanla Miraç kandillerinde okunması gelenek haline 
dönüşen Miraciyeler, miraç hadisesini anlatır. 

Türk edebiyatında miraç hadisesi Türkçe eserlerde sık-
ça işlenmiştir. Ayrıca divanlarla din dışı mesnevilerde bu 

konuda şiirlere yer verilmesi bir gelenek halini almış, za-
manla kasidelerin mi’râciye, mesnevilerin ise mi’racnâme 
adıyla anıldığı zengin bir edebî tür oluşmuştur. Konunun 
genellikle dini kaynaklara dayanarak didaktik bir şekilde ele 
alındığı eserlerde yazarın sanatkâr yönünün ikinci planda 
kaldığı, tasavvuf î açıdan işlenen mesnevi ve kasidelerde 
ise daha lirik ve sanatkârane bir üslûbun ön plana çıktığı, 
şairlerin hayal dünyalarının zenginliğine göre olaya şahsî 
yorumlar getirdiği görülmektedir.

Mİ’RÂCİYE NEDİR?
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Dünyanın 
Tek Cellât 

Mezarı 
Burada!

Toplumumuzda, cellâtlar ve 
yaptıkları iş hiçbir zaman kabul 

görmemiştir. Osmanlı Devleti 
zamanında, vefat eden cellâtlar, 

normal mezarlıklara değil, Cellât 
Mezarlığına defnedildiler. Tarihin en 
mahrem ve gizemli yanlarından olan 

cellât mezarları birbirinden farklı 
yanıyla ön plana çıkıyor. 

ŞEREF YUMURTACI

Bugün sizlerle İstan-
bul’un Fethi esna-

sında Fatih Sultan Muhammed Han 
Hazretleri'nin hocası Akşemseddin 
Hazretlerinin rüyası ile kabri bulunan 
Efendimiz’i (s.a.v) evinde misafir eden 
Mihmandar-ı Nebi Ebu Eyyûbel-En-
sarî Hazretleri’nin kabrinin bulunduğu 
Eyüp Sultan’da ilginizi çekebilecek bir 
mekânı ziyaret edeceğiz.

Başka bir zaman diliminde inşallah 
Eyüp Sultan Hazretleri’ni ve onun 
komşularını da birlikte ziyaret etmek 

üzere Karyağdı 
Tepesi’ne doğ-

ru çıkıyoruz. Kar-
yağdı Tepesi ve İdris-i Bitlisî Tepesi 

isimleri bugün bize unutturulmuş olsa 
da Eyüp Sultan Hazretleri’nin huzuru-
na hiç yakışmayan bugün Pierre Loti 
ismiyle bildiğimiz tepenin asıl ismidir 
aslında.

Yüksek Adalet’in İnfazcıları

Cellât, idam hükümlerini icra eden 
şahıslara verilen addır. Mecazen, mer-
hametsiz, zalim, gaddar, hunhar yeri-
ne de kullanılır. Arapça kırbaçlamak 

manasına gelen “celd” mastarından 
mübalağalı ism-i fail olan cellât, “kır-
baçlayan, çeşitli eziyetler uygulayan” 
anlamına gelmekle birlikte daha çok 
ölüm cezalarını infaz edenler için kul-
lanılan isimdir. Cellâtlığın bir görev 
olarak ne zaman ortaya çıktığı tam 
olarak bilinmemekle birlikte eski çağ-
lardan beri var olduğu kesindir. Eski 
Roma’da ölüm cezalarını önceleri halk 
yerine getirirken daha sonra bu iş için 
özel görevliler tayin edilmiştir. Avrupa 
ülkelerinde de infaz görevi değişik kişi-
ler tarafından ifâ edilirdi. Orta Çağ'da 
Almanya ve Rusya’da idam kararlarını 

bazen hâkimlerin uyguladığı kaynak-
larda belirtilmektedir. Fransa’da XIII. 
yüzyıldan itibaren “yüksek adaletin in-
fazcısı” sıfatıyla merkezde ve eyaletler-
de cellatlar bulundurulurdu. Her idam 
için de bunlara belirli ücretler ödenirdi.

Cellâtlar, Osmanlı’nın yükselmeye baş-
ladığı on beşinci yüzyıldan itibaren Bos-
tancı Ocağı’na bağlı özel Cellât Ocağı’nda 
yetiştirilmiştir. İlk zamanlarda Hırvatlar 
arasından seçilen Osmanlı cellâtları, 
daha sonraları genellikle çingenelerden 
seçilmeye başlanmıştı. Cellâtlar, padişa-
hın fermanı ile mahkûmları, eşkıyaları, 
siyasi suçluları, devlete ihanet edenleri, 

hırsızları, kısacası çoğu suçlunun idamı-
nı gerçekleştirmekteydi. Sultan Abdül-
mecid döneminde, Osmanlı sarayında 
Tanzimat dönemine kadar devam etmiş 
olan cellât bulundurma geleneği sona 
ermiştir. Bu dönemden itibaren, infazlar 
ücretle tutulmuş olan kişilere yaptırıl-
mıştır.

Toplumumuzda, cellâtlar ve yaptık-
ları iş hiçbir zaman kabul görmemiş-
tir. Osmanlı Devleti zamanında, vefat 
eden cellâtlar, normal mezarlıklara 
değil, Cellât Mezarlığına defnedilmiş-
lerdir. Onlardan biri, Edirnekapı’dan 
Ayvansaray’a inen kara surlarının ya-
nında Eğrikapı civarındadır. Bu mezar-
la ilgili bugün pek bir bilgimiz yoktur. 
Bir diğeri ise şimdi birlikte ziyaret et-
tiğimiz Eyüp Sultan Karyağdı Mezar-
lığı’ndadır.

“Kuşlara” Can Veren Cellâtlar

Burada bulunan cellat mezarlığı ne-
redeyse tamamen yok olmak üzere. 
Aslında iki metre boyunda ve elli cm 
genişliğinde olan bu taşlar normal me-
zarlıkla birbirine karışmış ve etrafında 
çok sayıda yeni dönem mezarları oluş-
muş. Uzun aramalardan sonra tek tük 
de olsa cellât mezar taşlarının bazıla-
rını bulabildim. Aslını koruyanlardan 
birkaçı devrilmiş olsa da hala daha gö-
rülmeye değer olanları da vardı. 

Aslında atalarımız kimlikleri her zaman 
gizli tutulan bu cellatların mezar taşları-
nı yaparken bile çok estetik düşünmüş. 
Mezar taşları üzerine beddua edilme-
sini engellemek için herhangi bir bilgi 
yazmamışlardı. Mezar taşlarında hiçbir 
yazı ve işaret de bulunmazdı. Bu, geride 

kalan yakınlarına, eşine ve ailesine kö-
tülük yapılmasını engellemek, mezarla-
rı tahrip etmekten korumak için alınan 
bir önlemdi. Bunun yanında bu mezar 
taşlarının en dikkat çekici özelliği taşla-
rının üzerindeki kuş suluklarıydı. Nasıl 
yani diye sorabilirsiniz kendi kendinize. 
Bilirsiniz bizim mezar geleneğimizde, 
kuşlar ve canlılar için onların su ihtiya-
cını karşılamak amacıyla mezar taşları-
nın üst kısmı oyulmuş ve su kabı şekli-
ne getirilmiştir. Bu gelenek günümüzde 
de hala devam ediyor. Biz bu oyukları 
cellât mezarlarında da görüyoruz… 
Kuşlar, canlılar buradan su içebiliyor… 
Düşünebiliyor musunuz? Dünyada işi 
can almak olan cellâtların mezar taşları, 
kuşlara, canlılara hayat veriyor..."

Bunların bazıları kırılmış, harap olmuş 
sağa sola atılmış, hatta yeni mezarla-

rın yapımında kullanılan bile olmuştu. 
Dünyada başka bir örneği olmayan bu 
mezar taşlarına sahip çıkmazsak çok 
yakında bulunan taşlarda maalesef or-
tadan kaybolacak gibi duruyor.

Eyüp Sultan Mezarlığı içinde ısısız bir 
köşede en azından son kalan birkaç 
mezar taşına sahip çıkılması gereki-
yor. Hatta Osmanlı mezarlık kültürü 
ve mezar taşları üzerine bir açık hava 
müzesi oluşturularak dünyada eşi ben-
zeri olmayan bu “Taşa İşlenen Mede-
niyet”i sonraki kuşaklara da aktarmak 
için gereken işlemlerin bir an önce 
yapılması gerekiyor. Konu hakkında 
görüştüğüm birçok uzman dünyada 
başka bir örneği olmayan bu taşların 
sanat tarihi açısından da önem taşıdı-
ğını vurgulayarak, koruma altına alın-
malarını istiyor. 

Cellât Çeşmesi
Cellatlarla ilgili birkaç önemli mekândan daha bahset-
mek istiyorum. İlki, Topkapı Sarayı’nda, Bâb-ı Hümâ-
yun ile Bâbüsselâm arasındaki Birinci Avlu denilen 
meydanda, Bâbüsselâm’a yaklaşırken sağ tarafta bugün 
saraya giriş için bilet satılan gişelerin hemen yanı ba-
şında ki duvarın önündeki çeşme. Bu çeşmeye Cellât 
Çeşmesi ya da Siyaset Çeşmesi denmektedir. Özellikle 
siyaseten idama mahkûm olanların başları burada ke-
sildiği için bu isimle anılmıştır. Hemen önünde bulu-
nan yaklaşık 30 santimlik yuvarlak küçük taş “İbret Ta-
şıdır”. Cellât tarafından kesilen insan kafaları, bu ibret 
taşının üstünde teşhir edilirdi. Cellâtlar satır, bıçak ve 
usturalarındaki insan kanlarını bu çeşmede yıkayıp te-
mizlerdi. Divân Meydanı’nda yapılan infazları padişah 
Divân’ı da istediğinde Kasr-ı Adl’den seyredebilirdi. 
Nitekim 1600’de isyan eden Hüseyin Paşa’nın idamını 
III. Mehmed Kasr-ı Adl’den seyretmiş, bunu fark eden 
mahkûm padişahtan affetmesini istemiş, ancak bu is-
teği cevapsız kalmış, hüküm infaz edilmişti.

Yedikule Zindanları 

Cellâtlar açısından bir diğer önemli mekân da Yedikule Zindan-
ları’ydı. İstanbul’u güneybatıdan çevreleyen kara suları ve kuleler 
topluluğuna Yedikule Hisarı ya da Yedikule Zindanları denirdi. I. 
Theodosius tarafından bir zafer takı yaptırılmış, 412 yılında bu tak 
şehrin giriş kapısı haline gelmiştir. Fatih sultan Mehmed, İstan-
bul’un fethinden sonra 1470’de farklı yüksekliklerde üç kule yap-
tırmış, öteki kulelere ve surlara bağlatmıştır. Kulelerin sayısı yediye 
çıkmış ve hisar görünümünü almıştır.  Kulelerden biri, Doğu Roma 
döneminde tutuklular ve idam mahkûmları için kullanılırdı. Bura-
da işkence aletleri, hücreler ve kuyular bulunmaktaydı. Osmanlı 
döneminde önemli tutuklular için hapishane olarak kullanılmıştır. 
Kitabeler Kulesi denilen yerde ise mahkûmlar hapsedilir, mahkûm-
ların su ihtiyacı kulenin ortasında bulunan su kuyusundan temin 
edilirdi. Altınkapı’nın solundaki mermer kulenin içindeki merdi-
venlerden önce sağa sonra sola dönüldüğünde karşımıza Siyaset 
Odası çıkmaktaydı. Ahşap zeminin üstündeki iskelelerde idam 
edilecek mahkûmlar izlenirdi.
Osmanlı Devleti döneminde İstanbul’da saray dışında idam hü-
kümleri daha çok Yedikule Zindanı’nda uygulanırdı. Suçlu görülen 
devlet adamları önce burada hapsedilir, daha sonra Çavuşbaşı veya 
Bostancı’nın nezaretinde birkaç cellât tarafından idam hükmü ye-
rine getirilirdi. Fatih Sultan Mehmed devrinin (1451-1481) ünlü 
veziriazamı Mahmut Paşa 1474 yılında burada idam edilmiştir. 
Aynı şekilde 1595’te Sadrazam Ferhat Paşa ve 1622’de 16. Osmanlı 
Padişahı II. Osman (Genç Osman) Yedikule’de hapsedildiği odada 
boğularak şehit edilmiştir. 

Genç Osman'ın Şehid Edilişi İnfaz

Yedikule



ELANUR REYHAN YAPRAKLI

“Bana bir mektup, bir yazı yolla-
mışsın, beni daha fazla sevmedi-
ğini söyleyen…

Bu senin seçimin, sana iyi şanslar 
her nereye gidersen…

Sadece, bak arkanda bıraktıkları-
na

belki sana arkadaşlık ederler yal-
nız bırakıldığında…”

Kırgın ama bir o kadar güçlü bir 
şekilde sevgilisini uğurlayan bir ka-
dının anlatıldığı Gramma Kai Grafi 
şarkısının yorumcusu duayen Eleni 
Vitali, müziğin ve güzel sesin ev-
renselliğinin ispatı gibi.  Eleni Vitali 
gönlümü bu şarkısının müziği ile 
fethetmişti. Müzikte adeta bir dost-
la dertleştiğimi hissetmiştim. Başka 
şarkılarını dinledikçe, en sevdiğim 
sanatçılardan oluşan listeme kolay-
lıkla eklediğim bu sesi her ay üç, beş 
gün aralıksız dinlemeden rahat ede-
miyorum.

Yunanlıların, Antik Yunan’dan iti-
baren başlayan müzik sevdası ve 
müziğe olan tutkusu hayatlarındaki 
renklerin hiç solmamasını sağlıyor. 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
Akdeniz coğrafyasının insanları, ne 
yaşarsa yaşasın yaşama sevinçlerini 
kaybetmiyor. Yaşama olan bağlılık-
larını müziğe ve dansa yansıtan en 
güzel insanlarda bu bölgede yaşıyor. 
Konu acıysa bir enstrümanı ellerine 

almaları yeterli oluyor, her şey de-
nize dökülüyor, ruh sadeleştiriliyor. 
Konu mutluluksa ayaklar, eller ritim 
tutmaya başlıyor, şen kahkahalarla, 
ruh süsleniyor. Ruha hitap eden her 
şey gibi müzikleri de o zaman ev-
renselleşiyor.

Atina doğumlu olan Eleni Vitali, 
annesi ve babasının etkisiyle ülke 
çapında seyahat eden Laika ve Çin-
gene müziği sanatçılarının yanında 
büyüyor. Festivallerde birçok sanat-
çının yanında bulunması sebebiyle, 
müzikal yetenekleri küçük yaşta 
fark ediliyor. Buzuki ve santur çalan 
güzel sesli sanatçı, kalbe dokunan 
ezgileri seçmeyi iyi bildiği için Yuna-
nistan’ın önemli sanatçılarından biri 
olmayı başarmış durumda.  Sesinde 
bir Latin gırtlağı olduğu söylense de, 
ben Anadolu gırtlağı olduğunu dü-
şünüyorum. Zaten Suriye doğumlu 
Haig Yazdijan ile seslendirdiği Bin-
göl adlı parçayı dinleyen birisinin 
bunu inkâr etmesi imkansız.  Aynı 
şekilde babası Manisa doğumlu bir 
Sefarad olan Orta Doğu’nun güçlü 

sesi Yasmin Levy ile Eleni Vitali’nin 
“Porque” adlı şarkı ile yaptıkları dü-
etteki uyumda saatlerce dinlenebilir. 
Asırlarca birlikte aynı topraklarda 
yaşamış olan bu güzel halkların aynı 
melodilerle hayata tutunmaları ka-
dar doğal bir durumda yok. Ayrıştı-
rılmaya çalışıldıkça birleşeceğimizi 
ve bizi kültürel değerlerimizin ko-
ruyacağını düşünüyorum. Müziğe 
olan sevgimin temel sebebi işte bu 
bütünleştirici özelliği ve hepimizin 
"Ademoğlu" ve "Havva kızı" olduğu-
muzu yüzümüze haykırmasıdır.

Eleni Vitali’nin 1991 çıkışlı “Makrya 
moy na fygeis” adlı parçası, Türki-
ye’deki fantezi müzikseverlerin etki-
lenebileceği, bağımlısı olabilecekleri 
tınılarla dolu. Zaman zaman bu şar-
kıdaki vurgular bana 90’lar başında 
ülkemizde popülerleşen bazı sanat-
çıların yorumlarını anımsattığı için 
böyle bir şey hissettim. Fantezi mü-
zik, dinlediğim bir tür olmadığı için 
geniş çaplı yorumlar yapamayaca-
ğım ve doğru tespitte bulunamamış 
olabilirim, affola!

Güçlü sesi ile dertleştiğimiz komşu: 

Eleni Vitali “Eleni Vitali’nin sesinde bir 
Latin gırtlağı olduğu söylense de 
ben Anadolu gırtlağı olduğunu 
düşünüyorum. Zaten Suriye 
doğumlu Haig Yazdijan ile 
seslendirdiği Bingöl adlı parçayı 
dinleyen birisinin bunu inkâr 
etmesi imkansız.”
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TABAK KIRDIRTIRCASINA 
HAYKIRIYOR

Eleni Vitali’nin taverna müziği tarzın-
daki şarkıları normal çizginin dışına 
çıkarak  yürek parçalayıp “tabak kırdır-
tırcasına” haykırarak okuması, Yunan 
halkının onu sevmesinin sebebi diye dü-
şünüyorum. Herkesin söylediği gibi de-
ğil de, kendine has yoruma sahip olması 
dikkat çeken özelliği ve bunun sebebi 
birçok kültürel etkileşime açık olması. 
Sanatçı alanında zirvede olmak istiyor-
sa zaten zihni ve gönlü açık olmalıdır. 
“Pente ellines ston adi” “Anoixte ta tre-
ledika” bu anlamda tavsiye edebileceğim 
parçalarındandır.

ŞARKININ DİLİ GÜZELLİĞİNİ 
DEĞİŞTİRMİYOR

Son olarak ise Eleni Vitali’nin “Balamo” 
yorumunu dinlemenizi tavsiye 
ediyorum. Bu şarkı bence Orta Doğu 
ruhu taşır, acı dolu topraklardan 
Akdeniz’e karışarak Yunan bestecisine 
gelmiştir. İlk olarak Yasmin Levy’den 
“Naci en Alamo” adı ile flamenko ezgileri 
katılmış halini dinleyip aşık olduğum 
için Yunanca yorumuna ön yargılıydım 
ama Eleni Vitali yorumunu dinleyince 
çok etkilendiğim bir parçanın hangi 
dilde söylenirse söylensin güzelliğini 
kaybetmediğini gördüm. Vengo filminde 
Remedios Silva Pisa ise Naci en Alamo’ya 
farklı bir yorum katmıştır. Şarkının, 
Tunuslu protest müzik sanatçısı Emel 
Mathlouthi’nin muhteşem sesi ile Naci 
en Palestina adı ile buluşmuş halide 
güzeldir. Ana dili Yunanca olan bu parça 
her dilde aynı ruh, aynı acı, aynı haykırış 
ile yorumlanıyor. Kesinlikle müzik eşsiz 
bir dil ve yorumcusu da güzelse eşsiz bir 
terapi.  İyi dinlemeler…


