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S i n e m a

ABD’den Zaim’e ödül İstanbul’un kültür rotasını çiziyoruz 

Derviş Zaim'in yönettiği 'Flaşbellek' filmi ABD'nin 
Arizona eyaletinde düzenlenen ve ülkenin önde 

gelen festivalleri arasında kabul edilen 27. Sedona 
Uluslararası Film Festivali’nden 'En İyi Uluslararası 

Film' ödülünü kazandı.
S:3

İstanbul’a etkinlik üreten şehrin canlı sosyal hayatına 
farklı bir heyecan sunan kültür sanat noktalarında 

vakit geçirmek; hem yurt dışından gelen misafirleri-
miz hem de İstanbul halkı için farklı bir tat. Ahmet 

Cem Şadoğlu’nun yazısı >S.16, 17

Güncel
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“Karınca sömürüye 
karşıdır”
Karınca filmi ile Anadolu 
insanının hikmetli duruşunu 
beyaz perdeye aktaran 
yönetmen Nazif 
Tunç:“Ahirette hakkın alan 
karıncadır. Kendisinden 
milyonlarca büyüklükteki 
fillere, kendini sömürecek, 
hortumuyla yutacak 
sömürücülere savaş açan, kafa 
tutan, meydan okuyan yine 
karıncadır.” Diyor.   M. Emre 
Yapraklı’nın röportajı >S. 
18, 19

O olmasaydı tarih 
bilimi eksik kalırdı
Yaklaşık 5 ay önce 
sırladığımız Dr. Mehmet 
Genç, Osmanlı iktisat tarihi 
konusunda eşsiz bir hazine 
idi. Nihal Atsız hayatına 
dokundu. Fakülteden 
arkadaşları Sezai Karakoç, 
Mehmet Şevket Eygi, Cemal 
Süreya’yı hep sevdi. Zirvesi 
ise Ömer Lütfi Barkan oldu. 
Özcan Ünlü’nün yazısı>S.6, 7

Bir asırlık hayatını Türk tarihine adayan 
ve Tarihçilerin Kutbu diye anılan Prof. 

Dr. Halil İnalcık hocamızı kıymetli 
tarihçiler; Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 

Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. 
Mehmet Akif Aydın ve Prof. Dr. Mustafa 
Küçükaşcı anlattı. Şeref Yumurtacı’nın 

özel haberi > S. 10, 11

S.12

SADIK
YALSIZUÇANLAR

>

S.13

SADIK
YEMNİ

>

S.15

GÜLCAN
TEZCAN

>

Tarihçilerin 
Kutbu

S i n e m a

Annesini bulmak için yürüyor
Suriyeli bir mülteci kız çocuğunu simgeleyen kukla tam 
3 buçuk metre boyunda. Annesini arayıp bulmak için 

Türkiye’den yürümeye başlayan 9 yaşındaki Amal, dört 
ay sonra Birleşik Krallık’a ulaşacak.

Fatma Çelik’in özel haberi >S.8, 9

Prof. Dr. Halil Inalcık
.

Sosyolog ve Yazar 
Fatma Barbarosoğlu ile 
salgının kaydını tuttu-

ğu ‘Hatıra Kadar Narin 
Hafıza Kadar Zalim’ 

adlı öykü kitabını ko-
nuştuk. Barbarosoğlu 
pandeminin oluştur-

duğu etkiyle ilgili “biz 
ne yaşamıştık diye-

ceğiz ve şaşıracağız” 
diyor. Rabia Bulut’un 

röportajı >S.4, 5

“Biz ne yaşamıştık 
diyeceğiz”

Türk- Japon İlişkilerine 
Etkisi 

Ertuğrul Fırkateyni’nin

Ertuğrul Fırkateyni 14 Temmuz 1889'da İstanbul'dan 
hareket etti. Gemide 56’sı subay olmak üzere 609 kişi yer 
alıyor ve gemi komutanlığını Albay Osman Bey yapıyor-

du. diyor. Metin Çatalkaya’nın yazısı >S.20, 21



Derviş Zaim’e 
ABD’den ödül 
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Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 
1.5 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da 

sanatseverlerle buluştu.

Maximum Uniq Açıkhava, 24 Temmuz Cumar-
tesi akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yap-
tı. Fazıl Say, “BKM Yaz Etkinlikleri” kapsamında 
verdiği konserde İstanbullulara müzik ziyafeti 
sundu. 1.5 yılın ardından çok özel bir repertu-
varla sahneye çıkan Fazıl Say, doksan dakika sü-
ren konserinde Chopin'den Bach'a, Schubert'ten 
kendi bestelerine kadar büyük beğeni toplayan 
bir seçkiyi dinleyicilerle buluşturdu.

“BKM Yaz Etkinlikleri” kapsamında Cumarte-
si akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da sahneye 
çıkan sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında; İnci 
Aksoy, Arzu Kaprol, Özlem ve Murat Güsar, 
Sedef İybar, Yonca Bagana ve Tuğba Yazıcı gibi 
isimler de vardı.

Pandemi sürecinde canlı yayınlar yaparak 
Amsterdam'daki evinden instagram ve youtu-
be üzerinden konserler veren Karsu, uzun bir 
aradan sonra müzikseverlerle sahnede tekrar 
buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

21 Ağustos’ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda, 
22 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da iki gün 
üst üste sahnede olacak olan şarkıcı Avrupa’nın 
önemli tonmaisterleri arasında gösterilen Julio 
Hernandez ve dünyanın dört bir yanından en 
yetenekli müzisyenlerden oluşan uluslararası or-
kestrasıyla konser verecek.

Kalben'in sözlerini yazdığı Karsu’nun Mart Jeninga 
ile birlikte bestelediği 'Sonunda' isimli şarkısını sah-
nede ilk kez seslendirecek. Karsu sonrasında sıra-
sıyla 17 Eylül’de Urla Caz Festivali’nde, 18 Eylül’de 
Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda, 20 Eylül IKSV Caz 
Festivali kapsamında Harbiye Açıkhava Tiyatro-
su'nda ( Karsu- Plays Atlantic Records) 15 Eylül’de 
Antalya Akra Caz Festivali’nde sahne alacak.

Flaşbellek', 2020'de Fransa'nın 
en önemli iki festivalinden 

biri olan 42. Cinemed (Montpel-
lier) Film Festivalinde 'Genç Jüri 
Ödülü’nü kazanmış ve 12 - 19 
Temmuz 2021 arasında Fran-
sa’da CCAS (Social Activities of 
Energy) adlı kurumun organi-
zasyonu ile salonlarda izleyiciyle 
buluşmuştu. 'Flaşbellek'te Arap 
sinemasının ünlü oyuncuların-
dan Salah Bakri ile Ali Süleyman 
yer alıyor. İkiliye Husam Chadat 
ve Sara El Debuch eşlik ediyorlar. 
Görüntü yönetmenliği’ni Andre-
as Sinanos’un, kurgusunu Aylin 
Zoi Tinel’in, müziğini Marios 
Takoushis’in yaptığı film, 2019'da 

Gaziantep ve Konya’da çekilmiş-
ti. 'Flaşbellek'in 2021 - 2022 
sinema sezonunda göste-
rime girmesi bekleniyor.

Dünya Türk sineması-
na ilgi duyuyor

Derviş Zaim, filmin 
yapım sürecini ve 
başarısını ise şu 
sözlerle anlattı: 
"Ortak bir ruh 
y a r a t a b i l d i k 
ekip olarak. 
Çok çalıştık, 
insan çalışırsa, 
sorumluluğunu, gö-
revini yerine getirir-

se oluyor ben buna inanıyorum. 
Ekip, hiç kolay olmayan bir işin 

altından kalktı. Görev yapan 
tüm ekibe teşekkür ediyo-
rum. Suriye savaşı bizi çok 

etkiledi. Türkiye sinemasın-
da bununla ilgili bir iş 

yapılması gerektiği-
ni düşünüyordum. 
Flaşbellek sadece 
göç ile ilgilenmiyor, 

geniş yelpazede bir-
çok konuyu ele alan 

bir film oldu. Dünya-
da da Türk sinema-
sına yönelik ciddi bir 
ilgi var." 

Günümüzde üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir yere 
sahip Hatay'ın Hassa ilçesindeki kazı çalışmala-

rında gün yüzüne çıkarılan ve üzerinde üzüm hasadını 
anlatan figürlerin bulunduğu Geç Roma Dönemine ait 
mozaik, geçici sergiyle görücüye çıkacak. Hassa ilçesin-
deki Mazmanlı Mahallesi'nde kaçak kazı sırasında keş-
fedilen ve 2002'de yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzü-
ne çıkarılan 6 metrekarelik mozaik, 2016'dan bu yana 
Hatay Arkeoloji Müzesi'nde özenle muhafaza edildi. 
Dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendi-
ği müzeler arasında yer alan Hatay Arkeoloji Müzesi'n-
de 6 uzman restoratör eşliğinde geçen ay restorasyon 
çalışmalarına başlanan mozaik, kentte 6 Eylül'de dü-
zenlenecek "Üzüm Hasadı Şenliği'nde ziyaretçiyle bu-
luşacak. Müzenin rezerv alanında sergiye sunulacak bu 
mozaik ile ziyaretçilere Geç Roma Dönemi'nde tarım-
sal faaliyetlerde önemli bir yere sahip üzümün "tarihe 
kazınmış" izleri tanıtılacak.

Özenle korunuyor 

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, MS 5. ve 6. 
yüzyıla ait "üzüm hasadı" temasıyla ön plana çıkan moza-
iğin 2016'dan bu yana müzenin deposunda özenle korun-
duğunu söyledi. Geç Roma döneminde üzüm yetiştirici-
liğine verilen önemin anlatıldığı mozaiğin, günümüzdeki 
üzüm üreticiliğinin de tanıtılması için çok önemli oldu-
ğuna işaret eden Ersoy, "2002'deki kazı çalışmalarında 
yer yer tahrip olmuş bir kilisenin taban mozaiklerine 
ulaşılmış. Taban mozaiklerimiz, MS 5. ve 6. yüzyıla ait. 
Mozaiğimiz o yıllardaki üzüm hasadını yansıtıyor. Her 
yıl da Hassa'da üzüm hasadı zamanında bu mozaiğimiz 
gündeme geliyordu" şeklinde konuştu. Ersoy, 6 Eylül'de 
Hassa'nın "Üzüm Hasadı Şenlikleri"nin müzeden baş-
layacağını, sergi gününde ayrıca müze girişinde Hassalı 
kadınlar tarafından üzümden yapılan ürünlerin de satışa 
sunulacağını ifade etti.

Gazete ve 
dergi sayısı 

Batı Tiyatrosu 
yeniden ayağa 
kalktı 

Türkiye'de 2020'de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık top-
lam tirajı 996 milyon 516 bin 20 olarak hesaplandı, bunun 

yüzde 94,8'ini gazeteler oluşturdu. Geçen yıl yayımlanan gaze-
telerin yüzde 91,1'i yerel, yüzde 6,5'i yaygın (ulusal), yüzde 2,4'ü 
ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 69,1'i ulusal, yüzde 
27,7'si yerel, yüzde 3,3'ü bölgesel yayın gerçekleştirdi. Gazetele-
rin toplam tirajının yüzde 82,4'ünü ulusal, yüzde 16,9'unu ye-
rel ve yüzde 0,7'sini bölgesel yayımlananlar, dergilerin toplam 
tirajının ise yüzde 85,6'sını ulusal, yüzde 13'ünü yerel ve yüzde 
1,4'ünü bölgesel yayımlananlar oluşturdu.

Dergilerin yüzde 21,8'i aylık yayımlandı

Gazetelerin yüzde 28,9'u haftalık, yüzde 28,7'si haftada iki-al-
tı gün arası, yüzde 18,5'i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise 
yüzde 21,8'i aylık, yüzde 20,7'si üç aylık, yüzde 16,3'ü altı aylık 
olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,6'sını 
günlük, yüzde 7,8'ini haftada iki-altı gün arası, yüzde 2,2'sini 
haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tira-
jının yüzde 61,1'ini aylık, yüzde 10'unu haftalık, yüzde 9,2'sini 
üç aylık, yüzde 8,1'ini iki aylık yayımlanan dergiler oluşturdu. 
Yayınlanan gazetelerin yüzde 89,9'u siyasi, haber, güncel; yüzde 
1,8'i sektörel, mesleki; yüzde 1,7'si yerel yönetim içerikli olurken, 
dergilerin yüzde 17,9'u sektörel, mesleki, yüzde 15,1'i akademik, 
yüzde 7,4'ü eğitim, sınav içerikli yayımlandı. Yayınlar konuları-
na göre incelendiğinde, materyallerin yüzde 28,2'si eğitim, yüz-
de 20'si yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 19,2'si akademik, yüzde 
14,3'ü yetişkin kültür, yüzde 13,3'ü çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5'i 
ise inanç konulu yayımlandı. Satılan kitap bandrolü sayısı geçen 
sene 2019'a göre yüzde 2,3 artarak 433 milyon 213 bin 632 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçen yıla ilişkin 
yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası 

(ISBN) istatistikleri açıklandı. Buna göre, gazete ve dergi 
sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 13,5 azalarak 

4 bin 746 oldu.

Göbeklitepe’nin 
anası
unutulmadı 

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulu-
nan ve UNESCO Dünya Miras Ge-

çici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik 
Kenti, 2 bin 200 yıl önce inşa edildi. İçin-
de İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin 
bulunduğu, milattan sonra 7'nci yüzyıla 
kadar yaşamın sürdüğü, Hristiyanlar için 
kutsal sayılan antik kentteki kazı ve resto-
rasyon çalışmalarında sona gelindi. Antik 
kentteki 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu da 
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve 
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katkı-
larıyla, 10 akademisyen, 1 uzman mimar, 
12 arkeolog, 4 restoratör ve 20 usta tara-
fından, orijinalliği korunarak 2 yılda aya-
ğa kaldırıldı.

Tarihte görülmemiş çalışma

100 yılda yapılacak işleri 15-16 yıla sığ-
dırdıklarını ve 2 yıl içinde antik tiyatroyu 
aslına uygun hale getirdiklerini belirten 
Kazı heyeti başkanı Pamukkale Üniver-
sitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 
bu kadar kısa bir sürede projeyi hayata 
geçirmenin mutluğunu yaşadığını söyle-
di. Şimşek, "Tüm uluslararası kriterlerde-
ki restorasyon tekniklerini uyguluyoruz. 
Bu, dünya tarihinde bu kadar kısa süre-
de restorasyonu tamamlanan en büyük 
proje" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Zolan da, "Laodikya'daki 
Batı Tiyatrosu'nu yıl sonuna kadar açarak 
Cumhurbaşkanımızın desteklediği kon-
serlerden birini burada düzenlemek isti-
yoruz" diye konuştu.

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendiri-
len Göbeklitepe, ilk kez 1963'te İstanbul 
ve Chicago üniversitelerinin ortaklaşa 
yaptığı yüzey araştırmasıyla gündeme 
geldi. 1994'te bölgeyi ziyaret eden Prof. 
Dr. Klaus Schmidt ise Göbeklitepe'deki 
üst kısımları görünen taşların neolitik dö-
neme ait olduğunu fark etti. Kazılardaki 
buluntulara göre, insanoğlunun avcı-top-
layıcı bir yaşam tarzından yerleşik hayata 
geçtiği bu dönemde insanların mütevazı 
ve basit bir yaşam tarzıyla yetinmemiş 
oldukları, aksine görkemli bir evre yaşa-
dıkları şeklinde yorumlandı. Göbeklitepe 
2011'de UNESCO Dünya Kültür Miras 
Geçici Listesi'ne alındı. Prof. Dr. Schmi-
dt, tatil için gittiği Almanya'da 20 Tem-
muz 2014 tarihinde geçirdiği kalp krizi 
sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. An-
cak Şanlıurfa'da hiç unutulmadı.

İşçi gibi çalışırdı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeynel Abidin Beyazgül, "Buraya çok bü-
yük bir emek verdi. Bu nedenle ben Klaus 
Schmidt için diyorum ki 'Buranın annesi 
odur.' Çünkü buranın ortaya çıkmasına 
o neden olmuştur. Onun ölüm yıl dö-
nümünde bir kez daha teşekkürlerimizi 
iletiyoruz" dedi. Göbeklitepe'nin bulun-
duğu arsanın sahibi Mahmut Yıldız da 
"Burada işçi gibi çalışırdı. Kafasına puşi 
takardı" diye konuştu.

2 bin 200 yıllık Laodikya Antik 
Kenti’nde bulunan 15 bin kişi-
lik Batı Tiyatrosu, 40 kişilik ekip 
tarafından 2 yıl gibi kısa bir sürede 
tekrar ayağa kaldırıldı. 

Göbeklitepe’yi bulup ortaya  
çıkartarak insanlık tarihine 
kazandıran Alman bilim insanı Prof. 
Dr. Klaus Schmidt, vefatının 7’nci 
yılında anılıyor. 

Derviş Zaim'in yönettiği 'Flaşbellek' filmi, 
ABD'nin Arizona eyaletinde düzenlenen 
ve ülkenin önde gelen festivalleri arasında 
kabul edilen 27. Sedona Uluslararası Film 
Festivali’nden 'En İyi Uluslararası Film' 
ödülünü kazandı. 'Flaşbellek', Suriye’den 
Türkiye'ye uzanan bir yolculuğun yarat-
tığı dönüşüm hikâyesini heyecan dolu bir 
serüven olarak anlatıyor.

Fazıl Say
1 buçuk yıl sonra 

konser verdi

Karsu ‘Sonunda’ 
ile sahnede

02 03

Günümüzde üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip Hatay'ın Hassa ilçesindeki kazı çalışmalarında 
gün yüzüne çıkarılan ve üzerinde üzüm hasadını anlatan figürlerin bulunduğu Geç Roma Dönemine ait 
mozaik, geçici sergiyle görücüye çıkacak.

Üzüm hasadı 
mozaiği 
görücüye 
çıkıyor 
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RABİA BULUT

2020'nin hatıra ve hafıza kaydını tut-
tuğunuz ‘Hatıra Kadar Narin Hafıza 
Kadar Zalim’ adlı kitabınızda öykü-
leriniz iki başlık altında yer alıyor. 
Kitabın adının ve hikâyelerin sınıf-
landırılması nasıl oldu?

Anlatılanların bir kısmı, daima ha-
tırlanmak istenecek kadar duygulu 
bir kısmı da hafızanın mahzeninde 
saklanmak istenmeyecek kadar in-
citici idi. Güzel anlarımızı muhafaza 
etmek isteriz ama onlar zaman içinde 
solar. Asla hatırlamak istemedikleri-
miz vardır ama onlar zaman içinde 
başka olaylarla birleşerek bakteri gibi 
ürer, bünyeyi ele geçirerek zalimleşir. 
Çünkü yaşadığımız bazı anlar yaşan-
dığı zamandan uzaklaştıkça tamamen 
başka bir şeye/şekle dönüşür. Hafıza-
nın zalimliği burada. Karantina Gün-
leri’nde hüsnü  zan ile suizan üzerine 
çok düşündüm. Suizan sadece zan-
nın yöneldiği kişi için zararlı değil, 
suizannı besleyen kişi için de zararlı, 
çünkü suizan, hafızada kayıtlı kalan-
ları dönüştürüp bozuyor.

Çoğu hikayede koronavirüs salgını-
nın hayatlarımıza getirdikleri ve gö-
türdüklerinin bir yüzünü okuyoruz. 
Süreç devam ederken salgının yeni 
getirdiği ve götürdüğü şeyler neler-
dir? O süreci anlatacak yeni hikaye-
ler var mıdır?

Salgının getirdiği ve götürdükleri 
üzerine öykü kitabı üzerinden cevap 
vermek istemem. O süreci anlatacak 
yeni hikâyeler her zaman olacaktır. 
Aradan bir kaç yıl geçtikten sonra 
çok farklı sahneleri getiriyor olacak 
zihnimiz. Tutamadığımız yaslar kim 
bilir hangi eşikte bizi yakalayacak. Ya 
da yaşadıklarımızı çoktan unutmuş 
olduğumuz için “biz ne yaşamıştık” 
diyeceğiz şaşkınlıkla. Nitekim Mart 
20’de Karantina Günleri’nde yaşa-
nanlar Mart 2021’de pek hatırlanmı-
yordu.

"Aşk Acısı" ve "Karanlık Sabahın 
Yolcuları" diğer hikâyeler içinde ha-
yal ile gerçeğin bir arada yoğrulduğu 
ve kimi zaman ayrımların belirsiz-
leştiği düşüncesindeyim. Ne dersiniz 
bu düşünceme? Siz adı geçen hikaye-
lerin dünyasını nasıl konumlandırı-
yorsunuz? 

Her okuyucu kendi kabınca, kendi bi-
riktirdikleri üzerinden okur karşılaş-
tığı metni. Size belirsiz gelmiş. Neyin 
belirsiz geldiği üzerine belki sizinle 
uzun uzun konuşmak çok verimli 
olabilirdi. Aşk Acısı genelde kitabın 
en beğenilen öyküsü oldu. Mustafa 
Kutlu üstadım ile telefonda konuş-
tuğumuzda neden bu hikayeyi roman 
olarak yazmadığımı sordu. Hikâye-

lerin dünyasını nasıl yorumladığım 
meselesine gelince... Bu bir aşçının 
elime sağlık pek güzel pişirdim deme-
si gibi olur.  Pişirdim ve servis ettim. 
Gerisi okuyucunun gönül esenliği, 
okuma alışkanlığı, okuma tercihleri 
ve seçici algısıyla alakalı. Bir okuyucu 
olarak öykü okuma konusunda riayet 
ettiğim bir okuma disiplini var. Genç 
okuyucularla paylaşmak isterim, gün-
de sadece bir öykü okurum. Ve oku-
duğum öyküleri aradan zaman geç-
tikten sonra tekrar okurum. İnsanın 
kendine rastlayacağı ender bir hayat 
deneyimi olarak gelir bana altını çiz-
diğim bir mısra ya da paragrafa tek-
rar dönmek.

Kuşaklar arası iletişimsizliğin farklı 
yüzleriyle karşılaştığımız hikâyele-
riniz mevcut. Aslında ilk hikâye ve 
son hikâyenin kapsamı aynı şekilde 
sadece kuşaklar farklı. Her şeyin di-
jitalleştiği, iletişimin araçlarla kolay-
laştığı bir çağda insanlar arasındaki 
iletişimsizliğin yarattığı tahribat ne-
den görünür değil?

“Dedemin Defterleri” ile “Erkekle-
rin Maskesi” hikâyesini siz aynı kap-
sam içinde değerlendirmişsiniz ama 
benim açımdan ortak alanları pek 
yok. “Dedemin Defterleri” hikâyesi 
için kuşak çatışması ya da iletişimsiz-
lik kelimelerini merkeze almamayı 
tercih ederim. Orada televizyonun 
hanelere girdiği ilk dönemi resme-
den bir anlatı var. Metin küçük, kız 
çocuğunun hatıraları arasından sızan 
bir metin. “Erkeklerin Maskesi” ise 
pandemi günlerinde işsiz kalmış bir 
gazetecinin peynirci dükkanında “sa-
tıcı” olma sürecini anlatıyor.

“Gündelik hayatın kaydını tutmayı 
önemsiyorum”

Gündelik hayatın kaydını çeşitli tür-
lerdeki eserlerinizle tutuyorsunuz. 
Öykü kitabınız ekseninde düşünecek 
olursak öyküler ve gündelik hayat 
kavramı arasındaki kurduğunuz iliş-
kiyi nasıl ifade edersiniz?

Gündelik hayatın kaydını tutmayı 
önemsiyorum. Türkiye’de gündelik 
hayatın tarihine sadece edebi me-
tinler üzerinden kavuşabiliyoruz. 
Halit Ziya Uşaklıgil ya da Peyami 
Safa romancı yönleri ile öne çıkarlar 
daha ziyade ama yazdıkları hikâye ve 
romanlarda yaşadıkları dönemin ru-
huna dair çok çarpıcı bilgiler buluruz. 
Olmakta olanın kaydını sıcağı sıca-
ğına tutmanın sosyal tarih açısından 
önemli olduğuna inanıyorum.

“Bazı hikâyelerin hikâyesini anlat-
mamalı”

"Musmutlu: Kedili Köpekli, Çoluk-
lu Çocuklu" hikâyenizi okurken, bir 

yandan şaşırmayla beraber o şaşır-
mamın komik olduğunu düşündüm. 
Hikâyedeki her bir ayrıntıya farklı 
şekillerde hayat içerisinde karşıla-
şıyor, izliyor, duyuyor veya bir ins-
tagram hikâyesi olarak görüyoruz. 
Hikâyenin özel olarak çıkış noktası-
nı oluşturan bir nokta var mıdır?

Hikâyenin hikâyesini merak ediyor-
sunuz. Bazı hikâyelerin hikâyesini 
anlatmamam gerekiyor. Bu hikâye 
de anlatmamam gerekenlerden. O 
tanık olduğum anı bütün dehşeti ile 
tarif etmem gerekecek ki o zaman 
Gizem’in kimliği öne çıkar. Bunu hiç 
istemem.

Salgın döneminde üretmeye devam 
ettiniz, ediyorsunuz. Herkesin yeni 
normale adapte olmaya çalıştığı bir 
süreçte siz yazmaya ve üretmeye na-
sıl devam ettiniz sorusu aklıma geldi 
ama sonrasında hikayelerinizin bi-
rinde geçen "Biz güneşli günlerin sa-
bahlarına ait yolcularız" cümlesinde 
bir cevap olduğu kanısındayım. Sizin 
yorumunuz ne olur?

Sorduğunuz soru için uygun cevabı 
da “yakalamış” olduğunuzu düşünü-
yorsanız bana eyvallah demek düşü-
yor.

'Hasret Sendromu' adlı hikayenin 
başlığı yeni bir teşhis barındırıyor. 
En yakınına en uzak kalınan zaman-
ların adı olarak ileride karşımıza 
çıkabilir. Sendromun merhemi var 
mıdır?

Sosyal olayları izah ederken maale-
sef aşı bulanacak bütün sıkıntılar 
bitecek ümidine gark olamıyoruz.
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“BAZI HİKÂYELERİN
HİKÂYESİ ANLATILMAZ”

Yazar Fatma Barbarosoğlu, 
gündelik hayatın kaydını 
tutmanın eserlerine olan 
katkısıyla ilgili “Türkiye’de 
gündelik hayatın tarihine 
sadece edebi metinler 
üzerinden kavuşabiliyoruz. 
Olmakta olanın kaydını sıcağı 
sıcağına tutmanın sosyal tarih 
açısından önemli olduğuna 
inanıyorum.” diyor. 

Koronavirüs salgını kendine has 
birçok soruyu, durumu ve gö-
rüntüyü ortaya çıkardı. Bu ko-
nuda birçok eserle karşılaştık. 
Sosyolog ve Yazar Fatma Barba-
rosoğlu ile salgının kaydını tut-
tuğu ‘Hatıra Kadar Narin Hafıza 
Kadar Zalim’ adlı öykü kitabını 
konuştuk. 

“Köşe yazılarıma ara verdim!”
Son olarak masanızda bekleyen yeni bir çalışmanız 
var mıdır?
Yıllardır bitiremediğim o kadar çok çalışma var ki... 
Ömür geçiyor, zaman daralıyor. Köşe yazısı yazarken 
bunları hiçbir zaman bitiremeyeceğime kanaat getirdi-
ğim için köşe yazmaya ara verdim.



AĞUSTOS/1 AĞUSTOS/1NO  014 NO  014P ORTRE P ORTRE

Hep bir adım önde…

Hocalarından aldığı bu ciddiyeti, 
1983 yılında çalışmaya başladığı Mar-
mara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümü’ndeki binlerce 
öğrencisine aşılamayı başardı. O yüz-
den, bu üniversitenin tarih bölümü 
refiklerinden hep birkaç adım önde 
olmuştur. 

Osmanlı İktisat Tarihi üzerine lisans 
ve lisansüstü düzeyde dersler veren 
Dr. Mehmet Genç, 1999’da emekli-
ye ayrılmasına rağmen İTÜ İnsan ve 
Toplum Bilimleri Bölümü, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü, İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Sosyoloji Bölümü, İstanbul Şehir 
Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi 
Tarih Bölümü’nde lisans ve lisansüs-
tü dersler vermeyi sürdürdü.

Makaleleri birer kılavuz

Hocanın mesleğine bağlılığı profes-
yonel bir ilişki ile açıklanamaz. Çün-
kü bugün üniversitelerimizde onun 
izinden giden birçok talebesi bunun 
en önemli kanıtıdır. Osmanlı ekono-
misi üzerine kaleme aldığı makale-

lerinin çoğunun İngilizce, Fransızca, 
Arapça ve Yunanca dillerine çevri-
lerek yayınlandığı ülkelerin litera-
türüne girmesi de bunun en önemli 
ispatıdır.

Çok fazla eser vermemesine rağmen, 
tebliğ ve makalelerinden oluşan “Os-
manlı İmparatorluğu’nda Devlet ve 
Ekonomi” (eser, 2001 yılında Türki-
ye Yazarlar Birliği tarafından fikir, 
yine aynı yıl Aydın Doğan Vakfı ta-
rafından özel ödüle layık görüldü) ve 
Erol Özvar ile birlikte hazırladıkları 
“Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Büt-
çeler” isimli eseri bugün konusunun 
baş ucu kaynakları arasındadır.

Cömert bir ilim insanı

Ankara Valiliği’nde mâiyet memurlu-
ğu ve Şereflikoçhisar’da kaymakam ve-
killiği yapmış olmasına rağmen o tarih 
bilimine gönlünü kaptırmıştı. Barkan 
hoca ile çalışmaya başladıktan sonra 
ise bu aşk tutkuya dönüştü. “Sanayi 
Devrimi’nin Osmanlı Sanayiine Etkisi” 
başlıklı tezi hocalarından yüksek dere-
ce ile geçince ülkemizin en önemli ik-
tisat tarihi uzmanı olarak kader çizgisi 
de kesinleşmiş oldu. 1966 yılında girdi-
ği Başbakanlık Arşivi’ndeki neredeyse 
bütün Osmanlı arşiv belgelerini didik 
didik okudu, notlar aldı, hakkında on-
larca makale yazıp yayımladı.

Asıl alanı Osmanlı iktisat tarihi olma-
sına rağmen, danışmanlık yaptığı ku-
rumların kültür envanterine önemli 
miraslar bıraktı. Kültür, sanat, bilim, 
matematik, tiyatro, müzik, felsefe ve 
edebiyat konularındaki engin bilgi ve 
birikimini cömertçe paylaştı. İnce mi-
zah anlayışı, nezaketi ve tevazuu ile de 

silinmeyen izler bırakmayı başardı.

Matematikçi olmak istedi

2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülleri kapsamında, 
“Sosyal Bilimler ve Tarih” alanın-
daki ödül kendine takdim edildiğin-
de geniş kesimler onu tanımış oldu. 
Yaşadığı yıllar boyunca imtiyazdan, 
makamdan, unvandan kaçan -hatta 
reddeden- hocanın tek derdi bulmaca 
çözer gibi ilimle iştigal etmekti…

Bunun sebebini kendisiyle yapılan 
bir söyleşide şöyle anlatıyor: “Tarih-
çi olmayı düşünmüyordum. İlkokul 

dördüncü sınıftan itibaren matema-
tikçi olmak istedim. Matematik prob-
lemleri bana bilmece gibi görünüyor 
ve onları çözmek bana büyük haz 
veriyordu. Zor bir problemi çözmek 
en büyük haz demekti. Onun için 
matematikçi olmak istiyordum. Ma-
tematik eğitimini ancak üniversitede 
alabileceğimi, oraya ulaşabilmek için 
ortaokul ve liseyi okumam gerektiğini 
düşündükçe üzülüyordum; çünkü hiç 
hoşlanmadığım bir yığın ezber dersle-
ri geçmem gerekecekti.”

Nihal Atsız’dan sonra…

İlginç bir tesadüf vardır hayatında. 
Ömrü boyunca hayırla yad ettiği bir 
isim; Nihal Atsız. Hayatına yön veren 
önemli bir isimdir Atsız. Milli tarih 
meselesini ilk ondan dinlemiş ve çar-
pılmıştır: “Nihal Atsız’dan millî tari-
himizin ne kadar önemli olduğunu 
öğrendim. Tarihle ilgili verdiği bilgi-
ler benim beklentilerime çok uyuyor-
du. Atsız, bende açılmayı bekleyen 
potansiyeli harekete geçirdi. Öğreti-
yordu, fakat öğretirken incitmemeye 
dikkat ediyordu. Matematiği sevme-
me rağmen milliyetçiliğin de ciddi 
düşünülecek bir alan olarak karşıma 
çıkması beni sosyal bilimlere yön-
lendirdi. Nihal Atsız’ın bunda büyük 
payı oldu.”

Yolu Kur’an gösterdi

Bir de Osman Yüksel Serdengeçti… 
Onun sayesinde edebiyatı tanır. Dos-
toyevski, Shakespeare, Kafka, Gogol, 
Çehov gibi isimleri okuduktan sonra 
edebiyata ilgisi başlar. Matematik, 
Nietzsche ve Schopenhauer çizgisinde 
felsefe tamam ama edebiyat ve müzik 
hatta Batı müziğine ‘asla’ diyen bir 
genç iken klasikleri okudukça ilgisinin 
sınırları da genişler. Fakat en önemli 
keşfi Yüce Kitabımız olur. Böylece 
bütün sorularının cevabını asıl kayna-
ğında bulur: “İslam’ın bize öğrettikle-
rinin hakikat olup olmadığını merak 
ediyordum. Okulun mescidinde Elma-
lılı Hamdi Yazır’ın Kur’an tefsirinin 
ciltleri vardı. Bir gün ikindi namazını 
kılarken kafamda, ‘Allah gerçekten 
var mıdır? Peygamber hak mıdır?’ so-
ruları dönüp duruyordu. Namazdan 
sonra bitkin halde seccadeye çöktüm. 
Ümitsiz halde yanı başımdaki tefsir 
ciltlerinden birini aldım ve rastgele 
açıp parmağımı bir ayete koydum. 
Ayet mealen şöyleydi: ‘İnancınızdan 
şüpheniz olsa bile ibadeti bırakmayın. 
Ona devam edin. İnancınızı o düzel-
tir.’ O günden sonra bir daha inancımı 
sorgulamadım.”

Bizi tarihe yakınlaştırdı

Yaşı 80’e dayandığında bile soru sor-
maya devam etti hoca. İslam mede-
niyetinin Batı karşısındaki durumu-
nu, gelinen noktanın gerileme olup 
olmadığını, medeniyet değişimindeki 
sebepleri tavana kadar kitap dolu 
odasında tefekkür etti sürekli. Bu te-
fekkür halidir ki onu “unvansız tarih-
çi” yaptı ve fakat bu onun için -bizim 
için de- hiç mühim olmadı. Eşsiz bir 
ahlak, çalışma disiplini, hakiki bir ta-
rih şuuru bıraktı bize.

Nietzsche’nin “Uçurumun içine ba-
karsan uçurum da senin içine bakar” 
sözünün alt metninin tefsirini çok iyi 
yaptı ve Osmanlı uçurumunun içine 
baktı, onunla kaynaştı ve arşivdeki 

bütün harfleri, rakamları konuştura-
rak bizi tarihle yakınlaştırdı.

Bu yolculukta eşi Münevver Nurdan 
ve kızları Zeynep ve Elif Süreyya’nın 
zamanlarından da ç/alarak kullandığı 
mesaisi bize bu büyük ilim insanını 
kazandırdı. O hep bu durumun far-
kında olarak minnet ve şükran duy-
guları ile yaşadı. 

Vefatından birkaç yıl önce aldığı Tür-
kiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
Uluslararası Akademi Ödülü de ka-
yıtlara girmelidir. Ayrıca 2019’da aka-
demi genel kurulu tarafından TÜBA 
Şeref Üyeliği’ne seçilmiş olması da…

Örnek şahsiyeti, başarılı ve disiplinli 
çalışma hayatı ve bize kazandırdıkla-
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Hocalar neslinin 
son kutuplarından 
biri olan Dr. 
Mehmet Genç 
hakkında bir 
konuşmaya 
veya yazıya 
başlanılacağı 
zaman şu iki kalıp 
cümle mutlaka 
mukaddime 
kısmına raptedilir: 
“Tarih ışığında bir 
ömür”, “Osmanlı 
ekonomi tarihine 
adanmış bir 
ömür.” Her ikisi de 
doğrudur. Fakat 
hoca için belki de 
en önemli tespit, 
onun “ilim aşkı”, 
“ilim ahlakı”, “ilim 
ciddiyeti” ve “ilim 
sevdası”dır.

ÖZCAN ÜNLÜ

Hayatımıza bazı insanlar girer. Bazen 
onları konuşlandırırken kendimize 
olduğundan daha fazla titizleniriz. 
Uzaktadırlar bazen. Ama bunun hiç-
bir önemi yoktur. Onların bir kısmı 
hayatımıza dokunmuştur. Kimi bir 
sözü ile, kimi birkaç mısra ile, kimi 
birkaç şarkısı, kimi çalışkanlığı, kimi 
asaleti ile…

Bu insanlardan bir kısmı hayatımıza 
dokunurlar ve akıp giderler bir süre 
sonra. Ya da biz onların yanından yö-
resinden ayrılırız. İzleri ölünceye dek 
silinmez. Edaları, tavırları, konuşma-
ları, irfanları ile… Bazıları meczup 
olabilir bu insanların. Bazıları ümmi, 
bazıları çiftçi… Ama hayatımıza kat-
tıkları ile bizim için daima özel insan-
lardır.

Prof. Dr. Mustafa Özel’in bir tarifi 
vardır: “Medeni hayatın bütün forma-
lite ve yüklerinden arınmadıkça, ken-
dinizi topyekûn ve sadece ilme ver-
medikçe, ilim de size kendini vermez! 
Çağının en büyük tarih hocası Ömer 
Lütfi Barkan’ın asistanı iken bile, ve-
rileri konuşturamadığı ve anlamlı bir 
neticeye ulaştığını hissetmediği bir 
çalışmayı ‘tez’ olarak sunmayı reddet-
mek, bu konumun sağladığı maddi ra-
hatlık ve sosyal statüden vazgeçmek, 
emsalsiz bir ilim ahlâkının işaretidir.”

Tarihe adanmış ömür

Özel, bu tespiti herhangi biri için yap-
mamıştır. Bu memleket için bir derdi 

olan ve bu derdi bir gerçekliğe teka-
bül eden herkesin, ismi anıldığında 
dahi kendini toparlama ihtiyacı his-
settiği bir büyük değer olan Dr. Meh-
met Genç için yapmıştır.

Hocalar neslinin son birkaç kutbun-
dan biri olan Genç hakkında bir 
konuşmaya veya yazıya başlanıla-
cağı zaman şu iki kalıp cümle mut-
laka mukaddime kısmına raptedilir: 
“Tarih ışığında bir ömür”, “Osman-
lı ekonomi tarihine adanmış bir 
ömür.” Her ikisi de doğrudur. Fakat 
hoca için belki de en önemli tespit, 
onun “ilim aşkı”, “ilim ahlakı”, “ilim 
ciddiyeti” ve “ilim sevdası”dır.

Yaklaşık 5 ay önce (18 Mart 2021, 
İstanbul) sırladığımız Dr. Mehmet 
Genç (doğumu 4 Mayıs 1934, Arha-
vi-Artvin), tarih biliminin popüler 
isimlerinden biri idi. İlmine saygı 
gösterilen ve konusuyla ilgili bir şey 
yapılmak istendiğinde kapısı çalınan 
ilk isimlerden biri idi. Asla popülist 
değildi. Asıl alanı Osmanlı İktisat Ta-
rihi olmakla birlikte, devrinin birçok 
ciddi eğitim almış hocası gibi nere-
deyse bir hezarfen marifeti ile do-
nanmıştı. Evet, Osmanlı ekonomisini 
biliyordu ama mesela Osmanlı için 
kahvenin önemini, gündelik hayattaki 
hassasiyetleri, İstanbul yaşantısını… 
Mantıklı bir hayat için gerekli bütün 
bilgilere haizdi. Bu da hocayı meslek-
taşları arasında saygın bir yerde tutu-
yordu.

Her vesika konuşmalıdır

Kendisi gibi hezarfen bir iktisat pro-
fesörü olan Mustafa Özel’in hoca 
hakkındaki bir tespitini yukarıda alın-
tılamış idik. Bu tespiti doğrulayan bir 
diğer özelliği, hocanın 1956’da başla-
dığı doktorasını 40 yıl sonra, 1996’da 
tamamlamış olmasıdır.

Dr. Mehmet Genç, çok titiz bir ilim 
insanıdır. Karşısına çıkan her vesi-
ka onu heyecanlandırmalıdır. Öyle 
ki, belgenin niteliği ne olursa olsan 
konuşmalı ve konuşturmalıdır. Hay-
darpaşa Lisesi’nde çok iyi hocaları 

olmuştur. Sonrasında girdiği Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi’nde de aynı ciddiyetle öğreni-
mini bitirmiştir. Doktorasını 40 yıl-
da tamamlamasının sebebi elbette 
tembelliği değil, tevarüs ettiği bilim 
ahlakının ona yüklediği sorumluluk-
la doğrudan ilgilidir. Bir şey daha… 
1960’da girdiği İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi 
Enstitüsü’nde ‘İktisat Tarihi’ asistanı 
olarak Ömer Lütfi Barkan’ın yanında 
çalışma şansını yakalamış olması…

Yaklaşık 5 ay önce sırladı-
ğımız Dr. Mehmet Genç, 
Osmanlı iktisat tarihi ko-
nusunda eşsiz bir hazine 
idi. Nihal Atsız hayatına 
dokundu. Fakülteden 
arkadaşları Sezai Kara-
koç, Mehmet Şevket Eygi, 
Cemal Süreya’yı hep sevdi. 
Zirvesi ise Ömer Lütfi 
Barkan oldu.O

sm
an

lı i
ktisadı ondan soruldu

Üniversite
arkadaşları:
Karakoç, Eygi ve 
Süreya…
Ankara Üniversitesi’ndeki eğitimi sı-
rasında çok değerli arkadaşları oldu. 
Fakülte arkadaşları arasında Sezai 
Karakoç, Ergin Günçe, Mete Tunçay, 
Mehmed Sevket Eygi ve Cemal Süre-
ya gibi isimler vardı. O günleri şöyle 
anlatır bir söyleşide: “Ben milliyetçi 
ve dindar bir görüşe sahiptim. Sezai 
(Karakoç) ve Şevket Eygi Müslüman 
idiler. Mete Tunçay ve Taner Timur 
Kemalist idiler. Ergin Günçe Mark-
sistti. Erken yaşta vefat etti. Komünist, 
Marksist, sosyalist arkadaşlarımız var-
dı. Her tipte insan vardı. Hepimiz çok 
okuyorduk. Yoğun tartışmalarımız 
olurdu ama birbirimizi incitmezdik. 
Kavga etmek aklımıza bile gelmezdi. 
Aile fertleri gibiydik. Hiçbir arkadaşı-
ma kızdığımı hatırlamıyorum.”



FE STİVA L FE STİVA LAĞUSTOS/1 AĞUSTOS/1NO  014 NO  01408 09

 amal
Gezici sanat ve umut festivali olan 
The Walk – Yürüyüş, dünya üzerinde 
mültecilerin günümüzde karşılaştığı 
sorunlara dikkat çekmek için Küçük 
Amal adında bir kukla tasarladı. Suriyeli 
bir mülteci kız çocuğunu simgeleyen 
bu kukla, tam 3 buçuk metre boyunda. 
Annesini arayıp bulmak için Türkiye’den 
yürümeye başlayan 9 yaşındaki Amal, 
dört ay sonra Birleşik Krallık’a ulaşacak.

Suriye iç savaşı başladığı günden itiba-
ren milyonlarca insan yerinden, yur-
dundan, öz vatanından, topraklarından 
edildi. O günden beri ise tüm dünyanın 
gündemi Orta Doğu’dan farklı ülkele-
re yayılan mülteciler oldu. Göç yolcu-
luğunda artık sayısını bilemediğimiz 
kadar insan yaşamını yitirdi. Onların 
içerisinde kalbimizi en çok yaralayan 
ise çocuklar oldu. Bodrum’da cansız 
bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Ay-
lan bebeğin görüntüleri, mültecilerin 
göç yolculuğunda yaşadığı zorlukların 
sembolü haline geldi. Aylan gibi nice 
çocuğun akıbeti ne yazık ki bilinmi-
yor. Gezici sanat ve umut festivali olan 
The Walk – Yürüyüş, dünya üzerinde 
mültecilerin günümüzde karşılaştığı 
sorunlara dikkat çekmek için harekete 
geçti. Küçük Amal adlı Suriyeli bir mül-
teci kız çocuğunu simgeleyen 3 buçuk 
metre boyunda bir kukla tasarlandı. 
9 yaşındaki bu devasa kukla, annesini 
arayıp bulmak için Türkiye’den başla-
yarak Birleşik Krallık’a doğru dört ay 
süren bir yol kat edecek.

Küçük Amal’i dünyaya hazırlıyoruz

Ailelerinden ayrılarak yerinden edilmiş 
milyonlarca mülteci çocuğun bir sim-
gesi olan Küçük Amal, ilk adımını 27 
Temmuz’da Gaziantep’te attı. Yürüyüş, 
dört ayın sonunda 3 Kasım’da Birleşik 
Krallık’ta son bulacak. Küçük Amal’in 
2 haftalık Türkiye yolculuğu boyun-
ca Gaziantep, Adana, Tarsus, Mersin, 
Bozkır (Konya), Antalya, Pamukkale, 
Denizli, Selçuk, Urla ve İzmir’in ar-
dından Çeşme’yi ziyaret edecek. 8 ülke 
sınırını geçerek 8 bin kilometre yol kat 
edecek Küçük Amal’ın yolculuğu sıra-
sıyla Yunanistan, İtalya, Fransa, İsviç-
re, Almanya, Belçika şeklinde olacak. 
Küçük Amal, ziyaret edeceği her köy, 
kasaba ve kentte; sanatçılar ve sivil top-

lum kuruluşları tarafından halka açık, 
samimi kültür-sanat etkinlikleriyle kar-
şılanacak. Projenin detaylarını anlatan 
The Walk – Yürüyüş’ün Türkiye ya-
pımcısı Recep Tuna, “Bu bir hoşlama, 
karşılama projesi aynı zamanda. Bir 
dostluk köprüsü kurma projesi. Anne-
sini arayan bir kız çocuğunu aslında el 
birliğiyle dünyaya hazırlama, yetiştir-
me, büyütme çok kültürlülükle bezeme 
projesi” dedi.

Kuklamız büyük ama 9 yaşında

Bu yürüyüşü destansı bir yürüyüş ola-
rak tanımlayan Tuna, proje hakkında 
şu bilgileri verdi: “Kuklamız büyük ama 
aslında simgelediği çocuk 9 yaşında bir 
Suriyeli mülteci kız çocuğu. Proje genel 
olarak dünya üzerinde mültecilerin gü-
nümüzde karşılaştığı sorunlara dikkat 
çekmek için kurgulandı. Mülteciler; 
sadece savaşlarla değil iklim değişik-
liğinin de etkileriyle yerlerinden ayrıl-
mak zorunda kalan insan toplulukları. 
Bizim projenin en önemli önermele-
rinden biri hiçbir çocuk, hiçbir aile, hiç 
kimse kendi isteğiyle yaşadığı yerden 
uzaklara gitmek istemez. Böyle bir yol-
culuk başlamak zorunda kaldığında da 
çok ciddi sorunlarla karşılaşılır. Pande-
mi koşulları altında dünyanın ilgisi do-
ğal olarak mülteci krizinden biraz daha 
farklı alanlara kaydı. Aslında bu proje 
mültecilerin bizi unutmayın mesajını 
da acilen uluslararası gündeme taşımak 
üzere kurgulandı.”

Proje dostluk köprüsü kuruyor

The Walk – Yürüyüş’ün bir dostluk 
köprüsü kurma projesi olduğunu vur-
gulayan Tuna, “Annesini arayan bir kız 
çocuğunu aslında el birliğiyle dünyaya 
hazırlama, yetiştirme, büyütme çok 
kültürlülükle bezeme projesi. Tabii 
dünyada yaşanan sorunların mutlak çö-
zümü olmuyor. Hepimiz birer katkıda 

bulunup, farkındalık oluşturarak belki 
birilerini bir iki adım atmaya motive 
ediyoruz. Dünyayı toptan değiştirece-
ğiz diyemeyiz. Biz aslında toplumsal 
olarak hareketliliğin çok yoğun yaşan-
dığı bir ülkeyiz ve tabii ki yeni karşılaş-
malar bazı sıkıntılar oluştursa da her 
karşılaşmanın kültürel alana katkıda 
bulunup zenginlik oluşturduğunu dü-
şünüyorum. Göçmenler aslında doğal 
olarak birer kültür elçisi oluyorlar. Ama 
bunu sadece akademik bir çalışma ola-
rak değil bugün sokakta hep beraber 
yaşayarak da gerçekleştirmeliyiz diye 
düşünüyorum. Onun için de zaten bu 
projede bu kadar istekli yer aldım” dedi.

Hasret hikâyeleriyle büyüdüm

The Walk – Yürüyüş projesi ile ilgili 
kendisini en çok etkileyen ifadelerden 
birinin “Hiçbir çocuk sebepsiz yere evi-

ni terk edip uzaklara gitmek istemez” 
olduğunu söyleyen Tuna, “Vaktiyle bir-
kaç defa göç etmek zorunda kalmış bir 
ailenin üyesi olarak geride bırakılanlara 
dair anlatılan hasret hikayeleriyle bü-
yüdüm. Göçmen aileler yeni kültürlere 
alışmaya çalışırken aslında farklı kül-
türler arasında köprü kurarlar, farklı-
lıklarıyla toplumsal hayata zenginlik 
katarlar. Elbette zorunlu nedenlerle 

göç eden ailelerin yaşamsal ihtiyaçları 
vardır ancak çocuklarının eğitimden, 
kültür ve sanat yaşamından uzak kal-
maması gerekir. Çok sayıda kültür 
kurumu ve sanatçı topluluğunun katı-
lımıyla, gezici bir festival olarak tasar-
ladığımız bu eşsiz proje, yeni bir ulus-
lararası iletişim ağının kurulmasına da 
öncülük ediyor. Tüm zorlayıcı etkenle-
re rağmen büyük bir hevesle çıktığımız 
bu yolda edindiğimiz yeni dostlukların, 
kültür ve sanat alanındaki yeni iş birlik-
lerin, daha iyi bir dünyaya dair kurdu-
ğumuz hayalin gerçeğe dönüşmesinde 
büyük katkıları olacağına inanıyorum. 
Küçük Amal’ın yolculuğu sırasında 
karşılaştığı her bir çocuğa ilham olması 
ve yaşama sevinci aşılaması için var gü-
cümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

küçük
ANNESİNİ
BULMAK İÇİN 
DÜNYAYI 
YÜRÜYOR

FATMA ÇELİK
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Tarihçilerin Kutbu: 
Prof. Dr.  Halil

Inalcık
.
Tarihçilerin Kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık hocayı değerli 
tarihçiler; Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, 
Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Prof. Dr. Mustafa Küçükaşcı 
anlatıyor…
Bana Osmanlı Arşivlerini
Verin, Size Bir Kültür
İmparatorluğu Kurayım” “

ŞEREF YUMURTACI

Yüz yıllık hayatını Türk tarihine adayan, 
eserleriyle başta Osmanlı tarihi olmak 
üzere Türk tarihine siyasi, ekonomik 
özellikle kültür ve medeniyet alanında 
büyük katkılarda bulunmuş tabiri caiz-
se Türk tarihçiliğinde yeni bir çağ aç-
mış Halil İnalcık hocamız, 1916 yılının 
7 Eylül’ünde bir Perşembe günü İstan-
bul’da dünyaya gelmiştir. Babası Kırım 
göçmenlerinden Seyit Osman Nuri 
Bey, annesi Ayşe Bahriye Hanım'dır.

İlk ve ortaokulu Ankara ve Sivas'ta oku-
du. Lise öğrenimini Balıkesir Necati 
Bey Muallim Mektebi'nde tamamlayan 
İnalcık, lisans eğitimini ise 1935'te An-
kara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi Yeni Çağ Tarihi Bölümüne 
(AÜDTCF) başladı. 1940 yılında me-
zun olduktan sonra fakültede asistan 
olarak kaldı.

Hayatını Türk tarihini aydınlatmaya 
adayan İnalcık Hoca, Sadece Türki-
ye’deki çalışmaları ile değil dünyanın 
her yerinde Türk tarihini, Türk kültü-
rünü anlatmaya yönelik çalışmalar yap-
tı. Columbia, Princeton, Pennsylvania 
ve Harvard üniversitelerinde ziyaretçi 
profesör olarak dersler verdi ve 1972 
yılında Ankara Üniversitesinden emek-
li olarak Chicago Üniversitesi'nde Os-
manlı Tarihi Kürsüsünü kurdu. 1973 
yılında kitabı “The Ottoman Empire 
The Classical Age 1300-1600” (Osman-

lı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600 
) yayımlandı.

Osmanlı tarihini aydınlattı

1993 yılında Bilkent Üniversitesi'nde 
Tarih Bölümü'nü kurdu ve ömrünün 
son zamanlarına kadar Bilkent Üniver-
sitesi Osmanlı Tarihi Bölümü'nde yük-
sek lisans ve doktora öğrencilerine se-
miner dersi verdi. 2003 yılında Bilkent 
Üniversitesi'nde bir merkez kurdu. Ha-
lil İnalcık, yıllardan beri tuttuğu notla-
rı, Osmanlı Tarihinin her alanıyla ilgili 
fişlerini ve dosyalarını, dünyanın dört 
bir yanından topladığı çok değerli arşiv 
belgelerinin fotokopilerini, üzerlerinde 
çalışmalar yapılması için ve araştırma-
cılara açık olmak üzere kurulan merke-
ze bağışlamıştır. 

Prof. Dr. Halil İnalcık, çok iyi düzeyde 
Osmanlı Türkçesi, iyi düzeyde; İngiliz-
ce, Fransızca, Almanca, orta düzeyde 
de; Arapça, Farsça ve İtalyanca bili-
yordu. Uluslararası çapta şöhreti olan 
Halil İnalcık, Cambridge Uluslararası 
Biyografi Merkezi tarafından dünyada 
sosyal bilimler alanında sayılı 2 bin bi-
lim insanı arasında gösterilirken; Türk, 
Amerikan, İngiliz, Sırp ve Arnavutluk 
akademilerine üye seçildi. Çok sayı-
da ödül ve nişan takdim edilen Halil 
İnalcık, birçok üniversiteden de fahri 
doktora unvanı aldı. Bunların hepsinin 
yanında Prof. Dr. Halil İnalcık, 2002'de 
İslam Konferansı Teşkilatı tarafından 

"Teşekkür Plaketi"ne layık görülürken, 
2002 yılında da “Kültür Bakanlığı Kül-
tür ve Sanat Büyük Ödülü“ne layık gö-
rüldü.

Kabri Fatih Sultan Mehmet’in yanında 

Prof. Dr. Halil İnalcık hoca, 25 Temmuz 
2016 Yılında 100 yaşında Ankara’da te-
davi gördüğü hastahanede vefat etti. 
Cenazesi, Bakanlar Kurulu kararıyla 

çok sevdiği 7. Osmanlı padişahı Fatih 
Sultan Mehmet Han Hazretleri’nin de 
türbesinin bulunduğu Fatih Camisi 
Haziresi’ne, Ali Emîrî Efendi’nin kabri-
nin biraz ilerisine defnedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın talimatı ile mezarı, geleneksel 
Osmanlı ulema kabri şeklinde yapıldı. 
Kabir düzenlenmesinde Ahmed Cev-
det Paşa'nın kabri örnek alındı. Mer-
merden yapılan kabrin yazma ve mo-
tifleri altın varak ile süslendi. Mezar 
taşının yapım sürecini bizzat İstanbul İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun 
Yılmaz düzenledi. Taşları Nakkaş Mu-
ammer Semih İrteş imal ettirdi ve ayak-
taşındaki klâsik tezyinatı da Muammer 
Semih İrteş hazırladı. Gelenek uyarınca 
kabirlerin baş kısmındaki taşa yazılma-
sı gereken tarih kitabesini günümüzün 
önemli hattatlarından Sabri Mandıra-
cı yazdı ve hat günler süren bir çalış-
manın neticesinde mermere yine eski 
usulle yani el ile işlendi. Mezar taşına 
işlenen manzumesinin son mısrası yine 
geleneklere uygun olarak ebced hesabı 
ile düşürülen ve son mısrası Hoca’nın 
vefat tarihi olan hicrî 1437’yi verecek 
şekilde hazırlandı.

Hakkında yazılanları ve yaptığı çalış-
maları anlatmaya kitapların dahi yet-
meyeceği Tarihçilerin Kutbu Halil İnal-
cık Hoca’mızı onu yakından tanıyan 
tarihçilere sorduk. 

Prof. Dr. Erhan Afyoncu 

Prof. Dr. 
Mustafa S. Küçükaşcı 

Prof. Dr. 
Mehmet Akif Aydın 

Prof. Dr. Mehmet İpşirli 

“TARİHÇİLERE 
ÜÇ ÖNEMLİ MİRAS 
BIRAKTI”

“ŞAHESERLER 
KALEME ALDI”

“FARKLI 
BİR DERİNLİK 
KATTI”

“OSMANLI 
TARİHÇİLİĞİNDE 
ÇIĞIR AÇTI”

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü 

Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi 

İstanbul 
Medipol Üniversitesi 

İstanbul Medipol Üniversitesi 

Rahmetli hocamız bana göre ta-
rihçilere üç önemli miras bıraktı: 

1- Tarih belgeyle yazılır. 
2- Heves ve heyecanı olmayan kişi-
den tarihçi olmaz. 
3- Başarının şartı hiç durmadan ana 
kaynaklara dayanıp, bilgileri muka-
yeseli ve eleştirel olarak analiz ederek 
çalışmaktır.
5 yıl önce tarihçilik mesleğine şan ve 
şeref katan en büyük Osmanlı tarih-
çisini, Halil İnalcık hocamızı kaybet-
tik. Yaptığı araştırmalarla ufkumu-
zu açtı. Osmanlı tarihine karşı hem 
dünyada hem de Türkiye’de bakışı 
değiştirdi.

Halil Hoca Osmanlı dönemin-
de Cevdet Paşa ile başlayan ve 

Cumhuriyet döneminde M. Fuad 
Köprülü ile devam eden eski ve 
yeni tarih anlayışını bütünleştirip 
güncelleyen Türk tarih yazımının 
son temsilcilerindendir. Hem yer-
li hem de yabancı kaynakları en 
yetkin kullanan tarihçiler arasında 
yer almış, bu kaynakların eleştiri 
süzgecinden geçirerek nasıl kul-
lanılmaları gerektiğini de göster-
miştir. Belgeleri sadece neşretmek-
le yetinmemiş terkip ve tahlilini 
yapmış, olayların sebep ve sonuç-
larını meydana geliş süreçleriyle 
ilişkilendirmiştir. Olayları tahlil 
ederken bürokrasi kadar dönemin 
ilim, kültür ve içtimaî hayatının ro-
lünün önemini ortaya koymuştur. 
Aynı şekilde modern tarihçilik ile 
ortaya çıkmış olan sosyal bilimle-
rin yöntemlerinin tarih yazımında 

kullanılmasının da öncüsü olmuş-
tur. Olayları değerlendirirken Av-
rupa merkezli tarih anlayışına körü 
körüne bağlı kalmamış, gelenekçi-
lik yaparak yeniliklere direnmeyi 
de anlamsız bulmuş, ideoloji ve 
hamasetin tarih yazımına nakısa 
getireceğini özellikle belirtmiştir. 
Bir dünya tarihinin Osmanlı ta-
rihi olmadan yazmanın imkânsız 
olduğunu göstermiştir. Ayrıca Os-
manlı tarihinin de dünya tarihinin 
değişkenleri dikkate alınmak sure-
tiyle anlaşılabilineceğini muhtelif 
çalışmalarıyla ortaya koymuştur.  
Allah’ın kendisine nasip ettiği uzun 
ve sağlıklı bir ömrün her dönemini 
Osmanlı tarihine dair başlıca mü-
racaat eserlerine dönüşen ve bir-
çoğu dünyanın muhtelif dillerine 
çevrilen şaheserler kaleme alarak 
taçlandırmıştır.

Cumhuriyet dönemi Türk tarihçiliğinin tartışmasız en büyük 
isimlerinden birisi rahmetli Halil İnalcık hocadır. Merhum İnal-

cık uzun ömrünü çok verimli olarak kullanması ve Osmanlı siyasi ve 
kurumlar tarihinin hemen her alanında uzun zaman referans olarak 
kullanılacak eserler vermesiyle dikkati çekmektedir. Çalışmalarında 
bir taraftan birinci el kaynakları yaygın olarak kullanması ve diğer 
taraftan modern araştırmalara geniş olarak yer vermesiyle dikkati 
çekmektedir. Son senelerde Ankara’da ziyaret ettiğimde 90’lı yaşına 
rağmen genç bir bilim adamı heyecanıyla kafasında tasarladığı ko-
nularla ilgili üç dört ayrı konuda topladığı ve çalışma odasına öbek 
öbek yığdığı ilmi malzemeleri görünce Halil İnalcık Hoca’nın bir 
ömre sığdırdığı çalışmaların hangi ısrarlı ilmi çalışmalarının sonucu 
ortaya çıktığı anlaşılmaktaydı.
Osmanlı siyasi, iktisadi, mali ve kurumlar tarihi yanında hukuk tarihi 
alanında ortaya koyduğu çalışmalar Osmanlı hukuk tarihi çalışmala-
rına ayrı bir derinlik ve zenginlik katmıştır. Hukuk fakültelerinin hu-
kuk tarihine bir ilmî disiplin olarak imkan tanımadığı yıllarda Türk-
çe İslam Ansiklopedisi, İngilizce Encyclopedia of Islam’a ve nihayet 
Diyanet İslam Ansiklopedisi’ne yazmış olduğu “Kanunname”, “Ka-
nun”, “Mahkeme”, Mahkama”, “Imtiyazat” “Cizye”, “Dariba” “Timar” 
maddeleri, muhtelif ilmi dergilerde yayımlanan “Adaletnameler”, 
“Land Problems in Turkish History”,“Osmanlı Hukukuna Giriş”,“Os-
manlılar’da Saltanat Veraseti Usulü”,“Ottoman Archival Materials on 
Millets”, “Suleiman the Lawgiver and Ottoman Law” olarak ancak 
bir kısmının isimlerini verebileceğimiz makaleleri, yine ancak örnek 
kabilinden zikredebileceğimiz Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Ve-
sikalar I, Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid kitapları 
bugün hala eskimemiş, geçerliliğini yitirmemiş ve hukuk tarihi araş-
tırmalarına yol göstermeye devam eden dikkati çeken çalışmalardır.
Sonuç olarak Halil İnalcık Osmanlı siyasi, kurumsal ve hukuk tarihi 
çalışmalarına farklı bir derinlik ve boyut kazandırmıştır. Kendisine 
müteşekkiriz.

Uzun ömrünün her anını iyi de-
ğerlendirmiş, Türk tarihçiliği, 

özellikle Osmanlı tarihçiliğinde kay-
naklara hâkimiyeti,  bu kaynakları bi-
limsel bir yaklaşımla yorumlamasıy-
la çığır açmıştır.  Osmanlı sosyal ve 
ekonomik tarihi, müesseseleri üze-
rine yazdığı makale ve kitaplarıyla 
tarihçiliğimizde bir ekol oluşturmuş-
tur.  Milletimize ait değerlere daima 
bağlı kalıp sahip çıkmış, yurt içinde 
ve yurt dışında pek çok talebe yetiş-
tirmiştir.   Osmanlı tarihini dikkate 
almadan sağlıklı, bilimsel bir Avrupa 
tarihi yazılamayacağı gerçeğini orta-
ya koymuştur, bu büyük bir hizmet-
tir. İnalcık İstanbul tarihi ve Fatih 
Sultan Mehmed araştırmalarına çok 
önem verdi birbirinden kıymetli ar-
şiv çalışmaları ve araştırmalar yaptı, 
eserler yazdı, şüphesiz bu çalışları-
nın mükâfatı olarak Fatih Haziresi’ne 
defnedilmek gibi bir ayrıcalık kendi-
sine nasip oldu.  
Ruhu şâd, makamı cennet olsun.

Prof. Dr. Halil İnalcık'ın gençlik fotoğrafı
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Prens Harry 
kitap yazıyor 

Gülücük emojili
mataraya büyük ilgi 

Birkaç gün önce 
hayatını ve kra-

liyet yaşantısını kitap 
haline getireceğini 
ilan eden Prens Har-
ry, eşi Meghan Mark-
le ile kurdukları Archewell Vakfı aracılığı ile bir 
açıklama yaptı. Sussex Dükü, önümüzdeki sene 
bir otobiyografi çıkaracağını duyurdu. Çocuklu-
ğundan itibaren yaşadıklarını kaleme alacağını 
söyleyen Prens Harry; 1997’de annesi Prenses 
Diana’yı kaybetmesinden, göz önünde yaşadığı 
çocukluğuna ve Afganistan’daki askeri yaşantı-
sından Meghan Markle ile tanışmasına ve baba 
olmasına kadar birçok konuyu ele alacak.

Gelirlerini vakfa bağışlayacak 

2020’de Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararını da 
yazması beklenen Prens Harry, “Bunu bir prens 
olarak doğmuş biri olarak değil ama olduğum in-
san olarak yazacağım” dedi. Harry “Bu geçtiğimiz 
senelerde birçok şapka taktım, hem kelimenin tam 
anlamıyla hem de mecazi olarak, umudum düşüş-
lerim ve yükselişlerim, hatalarım ve öğrendiğim 
dersler ile hikayemi anlatmak. Umuyorum ki gel-
diğiniz yer ne olursa olsun düşündüğümüzden çok 
daha ortak noktamız olduğunu göstermek” diye bir 
açıklama yayınladı. Harry, “Şu ana kadar hayatımın 
geldiği noktayı paylaşma şansım olduğu için minnet 
duyuyorum ve insanların hayatımı tüm gerçekliği 
ile kendi ağzımdan dinleyecekleri için heyecanlı-
yım” diye ekledi. Otobiyografisinden gelirleri Arc-
hewell Vakfına bağışlayacağını da açıklayan Prens 
Harry, Penguin Random House yayın evi ile bir 
araya gelerek kitabını 2022 yılında satışa sunmayı 
planlıyor. Elle’nin haberine göre; Prens Harry’nin 
haberinden sonra bir açıklama yapan Prens Willi-
am da bir kitap üzerinde çalıştığını belirtti.

Prens Harry’nin ardından ağabeyi Prens 
William da kitap yazdığını açıkladı.

THE TURK BEKLENİYOR

Sadık
Yemni

“HAYVAN HAKLARI”
MESELESİ

Sadık
Yalsızuçanlar

“Hayvan hakları” tabirine itiraz edenlerin gerek-
çelerine kısmen katılıyorum. Lakin bunu bir zuhûl 
olarak düşünelim. İsim tabii ki önemlidir ama as-
lolan müsemmadır. Bu yüzden, bu söz grubunu 
tırnak içinde kullanıyorum.
Öncelikle bir yaramı ifade etmeliyim: Ne yazık 
ki, Allah’ın can bağışlamaya değer bulduğu her 
varlığa hürmet, merhamet ve siyanet etmemiz 
gerekirken, bilhassa Müslümanlık kaliteleri ba-
kımından iddialı pek çok kişinin bile bu konuda 
yetirince duyarlı olmadığı bir gerçek. Bu yakıcı 
gerçeği, sokak hayvanlarına ilgimin arttığı bu 
günlerde daha net görebiliyorum. Geçenlerde 
sosyal medyada, “Allah aşkına, sokaktaki canlara 
iyi davranan bir kurum var mı, söyleyin de gözüm 
açık gitmesin” gibisinden bir şey paylaştım. Bu-
nun üzerine, fotoğraf, video vb. belgelerle birçok 
güzel örnek paylaştı dostlar. Çok sevindim. Bir 
belediyemiz mesela, sokak hayvanları için gezici 
bir tedavi ünitesi üretmiş, sokaklarda dolaştırıyor. 
Bazılarının barınakları harikulade. Kapalı alanlar 
geniş, veterinerler yetkin ve duyarlı, görevliler 
müşfik, merhametli. Ama ne yazık ki bunlar sınırlı 
denilebilecek ölçüde örnekler.
Yaşar Kemal, “bu memlekette kadın, çocuk, ağaç 
ve sokak hayvanı olmayacaksın!” demişti.
İlk bakışta bedbin ve aşırı olumsuz görünen bu 
yargının, hele altmışlı, yetmişli, seksenli yıllarda 
ne kadar doğru olduğu açık. Şimdilerde sokak 
canlarına ilişkin duyarlık hayli gelişti. Gönüllüler, 
dernekler, vakıflar ve yerel yönetimler daha du-
yarlı hale geldi.
Yeni çıkan yasa ile de, canlar, nihayet “mal” ola-
rak nitelenmekten çıkıp, “can” olarak vasfedildi 
ve cezai müeyyideler de o oranda artırıldı. Ama 
yasanın bazı eksik yanları olduğu kesin. İnşallah 
tekemmül ettirilir. Onaydan önce gönüllüler fer-
yad ettiler, bu feryatlar umarım dinlenilir.
Hz. Harakanî, Kars’ın fethinden önce, dergâh 
açarak dervişanını çağırıp, onlara, “buraya gele-
ne ekmeğini suyunu verin, sakın dinini, inancını 
sormayın. Allah’ın can bağışlamaya değer bul-
duğu her varlık, bizim soframızda rızıklanmaya 
layıktır” demişti.
Bu vahdet ahlakına bugün daha çok ihtiyacımız 
var.
Yoksullara, evsizlere, yetimlere, kimsesizlere ve 
sokakta yaşayan hayvanlara merhametli olmak, 
rızkımızı onlarla paylaşmak, insanlığımızın gere-
ğidir. Bu şuurun yaygınlaşması gerekiyor. Kurum-
sal düzeyde de, şehrin insanlar dışındaki sâkin-
lerine de ilgili ve duyarlı olmak, onları beslemek, 
hastalandıklarında iyileştirmek, onlara temiz, 
ferah barınaklar sağlamak görevimiz olmalı.
Hayvanlar için onlarca vakıf kurmuş bir ecdadın 
vârisleri olarak, bize düşen çok ödev var. Sokak 
canlarına değil zarar vermek, onların da bizim 
gibi can taşıdığı şuuruyla yardım etmek, şefkat-
le muamelede bulunmak, sevmek, doyurmak 
durumundayız. Bunu çocuklarımıza da bilhassa 
aşılamamız gerekiyor. Ağaca, ormana, kurda 
kuşa dostluktan söz ediyordu Fethi Gemuhluoğ-
lu. O’nun Dostluk Üzerine sohbetini hatırlamanın 
vaktidir… Bu dünyayı, Rabbimiz bütün canlara 
tahsis etmiştir, bunu asla unutmayalım. 

1984 yılında ilki gösterime giren Terminatör film-

leri bütün dünyada çok ilgi gördü ve insanların ro-

bot ve yapay zekâya bakış açısını etkiledi. Termi-

natör Kültü adını verdiğim bu etki, zeki robotların 

bir gün gelip insanları esir alacağı ya da tümden 

yok edeceği şeklindeydi. 

2008 – 2009 yıllarında Terminator: The Sa-

rah Connor Chronicles adlı bir  televizyon dizisi 

çekildi. Sarah Connor dizinin baş karakteridir. 

Gelecekte insanların makinelere karşı vereceği 

savaşta lider olan oğlunu, John’u geçmişe gön-

derilen makinelerden korumak zorundadır. Bu 

amaçla kendisini silahlar ve savunma konusunda 

yetiştirir. Hatta makinelerin yükselişini önlemek 

amacıyla karşı saldırıya geçerek üretilen ilk zeki 

robotları yok etmeye çalışır.  2 sezon ve 31 bölüm 

olan dizinin üçüncü bölümünün adı The Turk’tü.  

Satranç oynayan bir yapay zekâya verilen addı. 

Satranç ustası yapay zekâya bu ad boşuna ve-

rilmemişti. Viyana’da mekanikçi Wolfgang Von 

Kempelen satranç oynayan Türk isimli aparatı 

1770 yılında imparatoriçe Maria Theresa’ya 

sundu. Kaftanlı bir Türk satranç oynuyor ve da-

hası rakiplerin hemen hepsini yeniyordu.  120 cm 

uzunluğunda, 105 santim eninde ve 60 cm yük-

sekliğinde olan otomatın öndeki kapakları açıldı-

ğında içinde irili ufaklı pek çok kaldıraç, makara 

ve karmaşık bir mekanik yapı görülüyordu. Türk 

Sadece satranç oynamıyor, hamlenin bittiğini 

başını üç kez sallayarak belli ediyor ve kendisine 

yöneltilen sorulara bir tepsideki harfleri yan yana 

getirerek cevap verebiliyordu. 

Von Kempelen 1804 yılında öldükten sonra el de-

ğiştiren otomat  son olarak bulunduğu Philadelp-

hia Müzesi’nde şehirde meydana gelen büyük 

yangın nedeniyle tarihe karıştı. 

Otomatın sırrı üzerine çok yazıldı ve çeşitli çözüm 

önerileri sunuldu. Bugün bile nasıl çalıştığı sırrını 

kısmen korumaya devam ediyor.

Ben Türkiye’nin yakın zamanda Hindistan’ın şu 

anda olduğu gibi yazılım alanında ünleneceği-

ni umuyorum. Türk yazılımcıların yurt dışından 

kapılması boşuna değil. Bahsini ettiğim dizideki 

başlık bir haberci. Dizinin senaristleri bunu kas-

tetmiyordu haliyle. Onlar bu hayırlı habere vesile 

oldular sadece.

Bu sayıda, tiyatro ve 
sinema oyuncusu 

Behruz Firuzment 
ile bir araya geldim. 

Değerli oyuncu, 
birbirinden samimi 
sorularıma bakalım 

nasıl yanıtlar vermiş 
hep birlikte okuyalım.

Ayak Üstü’nde bambaşka bir konukla, eğlenceli bir sohbetle bir sonraki sayıda yine
Litros Sanat’ta olacağım, hoşçakalın.

ABD’de New York eyaleti federal mahkemesi, dünya-
nın en eski edebiyat eserlerinden biri olan Gılgamış 

Destanı’nın bir bölümünün bulunduğu ve ‘Gılgamış Rüya 
Tableti’ olarak adlandırılan tabletin Oklohoma kentinde 
bulunan İncil Müzesi’nden alınarak yetkililere teslim edil-
mesine karar verdi. 3 bin 500 yıllık tarihi esere, 2019 yılın-
da sergilendiği müzede yetkililer tarafından ülkeye kaçak 
girdiği için el konulmuştu. 

Önemli bir dönüm noktası

ABD Adalet Bakanlığı resmi açıklamasında mahkeme ka-
rarını değerlendiren New York'un Savcı Vekili Jacquelyn 
M. Kasulis, "Bu el koyma, dünya edebiyatının bu nadir ve 
eski başyapıtını menşe ülkesine iade etme yolunda önemli 
bir dönüm noktası temsil ediyor" dedi. Açıklamada, “2003 
yılında, ABD'li bir antika satıcısı, Londra'daki bir madeni 
para satıcısının aile üyesinden kirle kaplı ve okunamayan 
Gılgamış Rüya Tableti'ni satın aldı. Eski Eserler Satıcısı 
ve bir ABD çivi yazısı uzmanı, tableti, içeriğini gerektiği 
gibi beyan etmeden uluslararası postayla Amerika Birleşik 

Devletleri'ne gönderdi. Tablet ithal edilip temizlendikten 
sonra çivi yazısı uzmanları tabletin Gılgamış Destanı'nın 
bir bölümünü taşıdığını anladı. Tablet yaklaşık 6 inçe 
(15.24 cm) 5 inç (17.7 cm) ölçülerindedir ve Akad dilinde 
yazılmıştır” ifadeleri yer aldı. Adalet Bakanlığı Suç Biri-
mi'nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite Jr., "Gılga-
mış Rüya Tableti'ne el konulması, Bakanlığın ABD sanat 
piyasasından, kaçırılan kültürel varlıkları ortadan kaldır-
ma konusundaki kararlılığını gösteriyor" dedi.

ABD mahkemesinden Gılgamış kararı
ABD mahkemesi, dünyanın en eski edebiyat eserlerinden biri olan Gılgamış Destanı’nın 
bir bölümünün bulunduğu ve ‘Gılgamış Rüya Tableti’ olarak adlandırılan tabletin Okloho-
ma kentinde bulunan İncil Müzesi’nden alınarak yetkililere teslim edilmesine karar verdi. “OYUNCULUĞUN 

YANI SIRA
BİR ANLATMA

TUTKUNUYUM”

Merhaba Behruz Bey, nasılsınız?
- Merhaba! Çok çok iyiyim. Yaz boyu oyun ha-
zırlıkları içindeyiz. Bu da beni çok mutlu edi-
yor.

Sizler için hazırlamış olduğum bazı sorular 
var, hazırsanız başlayalım? 🙂
- Buyrun, ben hazırım.

Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yap-
mak isterdiniz?
- Ben çok küçük yaşlarda oyuncu olmak iste-
dim. 52 yıldır hiç pişman olmadım. Yine de 
oyuncu olmak isterdim.

Anadolu Yakası mı? Avrupa Yakası mı?
- Avrupa Yakası. O kadar Avrupa Yakası ki bir 
zamanlar bu isimde bir dizide bile rol aldım.

Türkçede en sevdiğiniz kelime?
- Tabii ki aşk!

Çay mı? Türk kahvesi mi?
- Çay ama iyi demlenmiş…

Tiyatro deyince aklınıza gelen 3 kelime?
- İnsan…insan...insan…

Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- “Çok güzel anlattın.” Zira ben oyunculuğun 
yanı sıra bir anlatma tutkunuyum.

Oynayacağınız sahneye nasıl motive olur-
sunuz?
- Her sabah uyandığımda düş kurarak.

Sahnede yaşadığınız en ilginç olay?
- “Çanakkale Destanı”nı sergilediğimiz bir 
oyunda benden sonra sahneye girmesi gereken 
oyuncu arkadaşımın girmediğini gördüm. Do-
ğaçlama sözlerle onun gelmesini bekleyerek ro-
lümü sürdürdüm. Sahneye girerken gözleriyle 

bana teşekkür etti.

Dünyada bir şeyi değiştirmek isteseniz bu 
ne olurdu?
- Savaşların olmadığı bir dünya.

Türk sinemasında en beğendiğiniz oyuncu?
-  “Çetin Tekindor”

Beraber oynamaktan en çok hoşlandığınız 
oyuncu?
- “Bilgesu Ataman”

Sinirlenince ne yaparsınız?
- Kimseyi kırmamak için olay mahallini terk 
ederim.

Tarihte sizi en etkileyen olay?
- “1789 Fransız İhtilali”

Hayatınızın dönüm noktası var mıdır? Var-
sa nedir?
- Benim hayatımda keskin virajlar yok. Her şey 
sakin bir seyirle yeni rayına geçer.

En büyük tutkunuz?
- Tiyatro.

Neyi affetmezsiniz?
- Yaptığı işe saygısı olmayanları.

Gençlere 3 önemli tavsiye?
- İçlerinden nasıl geliyorsa hayatlarına öyle yön 
vermeleri, kararlı olmaları ve asla geri adım at-
mamaları.

En son okuduğunuz kitap?
- “Abdülbaki Gölpınarlı – Şeyh Galip”

Bu sayının son sorusuna geldik! Hayatta ör-
nek aldığınız kişi?
- Hiç kimseyi örnek almadan, herkeste gör-
düğüm olumlu yanları örnek alarak geldim 67 
yaşıma!

Suriye sınırına sıfır 
noktada bulunan 

Karkamış Antik Ken-
ti'ndeki kazı çalışma-
larında 4 yıl önce 
çıkarılan ve üzerinde 
'gülücük' ifadesi bu-
lunan, 3 bin 700 yıllık 
su matarası, yapılan çalışmaların ardından 1 ay 
önce Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilen-
meye başlandı. Dünyanın ilk 'gülücük' emojisinin 
üzerinde olmasıyla dikkat çeken matara, sergi-
lendiği müzede yoğun ilgi görüyor.

Kazılarda ortaya çıktı

Eserin, 2017 yılında Karkamış'ta yapılan çalışma-
lar sırasında bulunduğunu ve sosyal medyada çok 
ilgi gördüğünü söyleyen Gaziantep Müze Müdü-
rü Özgür Çomak, "Bu eserimiz 3 bin 700 yıllık tek 
kulplu gülümseme emojili su matarasıdır. Bu eser 
2017 yılında Karkamış Antik Kenti kazılarında 
çıktı. Restorasyonu yapıldıktan sonra biz bu eseri 
vitrin içerisinde müzemizde sergilemeye başladık. 
Eserimiz milattan önce 1700'lü dönemlerin Orta 
Tunç Çağı'na, yaklaşık 3 bin 700 yıl önceye aittir. 
Gülümseme emojili mataramıza sosyal medyadan 
tanıtmamızın ardından oldukça fazla olumlu tepki 
geldi. Biz bu eseri sosyal medyada paylaştığımız za-
man insanlar şaşkınlıkla ve mutluluk verici bir eser 
olarak gördü ve ziyaret etmeye başladı" dedi. 1 ay 
önce sergilemeye başladıkları eseri yerli ve yaban-
cı turistlerden oluşan 10 bin kişinin ziyaret ettiğini 
anlatan Müze Müdürü Çomak, şunları söyledi: "Bu 
10 binin içinde 18 yaş altı ve 65 yaş üstü dediğimiz 
bir ziyaretçi kitlemiz de var. Bu rakamlara yerli ve 
yabancı turistler dahildir. Bir ay önce sergilemeye 
başladığımız gülümseme emojili matara müzeye 
renk kattı. Günümüzde 7'den 70'e günlük yaşantı-
mızın içinde sosyal mecra ve ortamlarda emojileri 
kullanıyoruz. O dönemlerde ve o gün ki şartlarda 
bu emoji bize, bugün gülümseme emojisiyle ilgili 3 
bin 700 yıl önce de insanların günlük yaşantısında 
buna benzer bir şeylerin kullandığını ifade etti.”
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İSTANBUL’UN HAFIZASINI
KORUYAMIYORUZ

Gülcan 
Tezcan

Kadıköy’deki İstanbul Üniversitesi Devlet Konserva-
tuvarı İBB tarafından restore edileceği gerekçesiyle 

yerinden ediliyor. Ancak hafızamız yok ediliyor diyerek 
Emek Sineması yıkılacağı zaman ortalığı ayağa kaldı-
ranlar kendi okulları ve geçmişleri için kılını kıpırdatmı-
yor. Sizce de çok garip değil mi? 
İstanbul çok hızla büyüyen bir megakent. Büyüme hızı-
na bağlı olarak da baş döndürücü bir değişim yaşıyor. 
Caddeler, sokaklar, meydanlar, binalar, büyük projeler 
derken 40 yaş üstü için bile giderek tanınmaz bir hâl 
alıyor. Şehrin kimliğini oluşturan yapılar göğü delen 
gösterişli binalar ya da getirisi yüksek birtakım projeler 
tarafından perdeleniyor. Dünyanın pek çok tarihi ken-
tinde ciddi koruma tedbirleri uygulanırken İstanbul’u 
ne yazık ki hak ettiği ölçüde koruyamıyoruz. 
Deprem riski restorasyon ve yenileme çalışmaları için 
geçerli bir neden. Emek Sineması ve AKM örneği belki 
eskisinin yerini tutmasa da daha sağlıklı, güvenli yapı-
larla geçmişin korunabileceğinin en somut iki örneği. 
Emek demişken, malum İstanbul’un, Beyoğlu’nun en 
köklü sineması yıkılarak yenileneceği zaman sanat 
çevreleri ayaklanmış ve karşı çıkmıştı bu duruma. Ha-
fızamız yok ediliyor diyerek. Haklı bir gerekçeydi belki 
ama bu köklü ve hatıralarla dolu binanın içten içe nasıl 
çürüdüğü ve artık hayati tehlike oluşturduğu, ancak 
gerekli maliyeti karşılayamadığından dolayı onarım 
yapılamadığı ise hiçbir şekilde konulmamıştı. 
EMEK İÇİN YÜRÜYENLER NEREDE? 
Şehrin kimliğini oluşturan, geçmişle bugün arasında 
bağ kuran yapıların restorasyonu, yenilenmesi ve işlev-
leri korunarak geleceğe taşınması her zaman tartışıla-
gelmiştir.
En son tartışma konusu ise Kadıköy’deki İstanbul Üni-
versitesi Devlet Konservatuvarı ve Haldun Taner Sah-
nesi’nin de içinde bulunduğu binanın restorasyonu. 
1927 yılında yapılmış ve halen aktif olarak kullanılan 
yapının elbette restorasyona ihtiyacı olabilir. Kimsenin 
buna itirazı olmaz. Ancak Konservatuvar’ın başka bir 
yere taşınması kabul edilemez. 
Bu kez binayı boşaltıp restorasyonu başlatan Ekrem 
İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediye-
si olduğu için Emek Sineması için gösterilen direnişin 
binde biri bile gösterilemiyor. İstanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı mezunları ve öğrencilerinin 
başlattığı kampanyalar sosyal medyada bile görünür 
olamıyor. 
Oysa 1984’ten bu yana sayısız sanatçı ile müzisyen 
yetişti bu konservatuvardan. Sanat dünyamıza hayat 
veren nice isim o koridorlardan geldi, geçti. Şehrin kül-
türel hayatı ve belleği için çok büyük değer taşıyan bir 
yapıdan söz ediyoruz. 1927 yılında İtalyan mimar Um-
berto Ferrari’nin inşa ettiği bina Kadıköy’ün en sembo-
lik mekânlarından biri. Restorasyon nedeniyle tarihi 
yapıdan tahliye edilen İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı, Maltepe’ye bağlı Gülsuyu’ndaki kiralık 
bir plazaya taşınmak zorunda bırakılıyor. Restorasyon 
sonrası binanın nasıl kullanılacağı ise belirsiz. 
İstanbul’un bu kadar köklü bir sanat ve eğitim kurumu-
nun bir plazada faaliyet göstermesinin ayıbı bir yana 
sanat dünyasının bu garip sessizliği de yaşanan çifte 
standardı ortaya koyuyor. Emek Sineması için kol kola 
girip İstiklal Caddesi’nde yürüyen sanatçılar bugün 
Kadıköy Meydanı’nda eylem başlatmıyorsa ya sanatı 
siyaset üstü göremiyorlar demektir ya da ciddi bir sa-
mimiyetsizlik söz konusudur.
Bir belediye konservatuvarı restore ediyorum diye-
rek yerinden eder, bir başkası çocuk kütüphanelerini 
devralıp, kapatır. Böyle böyle şehrin geçmişiyle bağları 
kopar. 
Medeniyetlerin başkenti tanımlamasını klişe olarak 
kullanmıyorsak ve bu tanımın hakkını vermek istiyor-
sak siyaseti bir tarafa bırakıp kültürel mirasımıza sahip 
çıkmak zorundayız. Aksi halde çocuklarımıza miras bı-
rakacağımız hatıralardan da yoksun kalacağız. 
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Şair ve Patron

Doğu Batı Yayınları

Prof. Dr. Halil İnalcık

İnalcık hocanın eseri; bizzat şiir ve 
sanattan anlayan hükümdarın devlet 
mülkünü yani patrimonunu elinde 
tutan bir patron olması, sanatçıları 
gönendirmesi, bütün sanat faaliyetini 
ve sanatçının toplum hiyerarşisinde 
tutacağı yerin hükümdardan elde 
edeceği inayete bağlı olduğunu anla-
tıyor. Sanatçının içine girdiği desise ve 
çekişme dünyası bile bu eksen etra-
fında örgütlenmektedir. İnalcık hoca; 
M. Subtelny ve Bodroligeti gibi Orta 
Asya tarihi uzmanlarının eserlerine 
dayanarak Timurlular devrindeki sa-
nat muhitini tasvir ediyor. Orada ilim 
ve sanatlar sarayın etrafında gelişiyor-
du. O dönemle bir paralellik kurarak 
Osmanlı dünyasındaki patronaj ku-
rumunu da ele alıyor. Latîfî, Kınalızâ-
de, Sehî gibi tezkirecilerin onlarcasını 
tetkik eden Halil İnalcık Hoca çok 
canlı örnekler veriyor. Tezkireciler 
şairlerin toplumdaki yerini tayin eden 
edebiyat eleştirmenleriydi. Ama asıl 
önemli unsur sanattan anlayan ve 
kendisi de şiirle uğraşan padişahın 
takdiriydi. Sanatçının refahı buna 
bağlıydı… Nitekim Halil Hoca bu 
mekanizmanın dışında kalan büyük 
şairi yani Fuzûlî’yi sosyolojik yönden 
tam yerine oturtmuştur.

Osmanlı Tarihinde 
İslâmiyet ve Devlet 

Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları

Prof. Dr. Halil İnalcık 

İslâmiyetle 9. yüzyılda tanışan Türkler, kendi 
devlet anlayışlarını İslâm dünyasına taşıdı. Böy-
lece devlet ve hukuk kavramlarında, bağımsız 
sivil otorite ve onun kanun koyucu gücü lehine 
büyük bir değişiklik ortaya çıktı. Şeriat ile yan 
yana bir sivil hukuk alanı gelişti. 11.  yüzyılda 
El-Mâverdî ve Ebu Mansur el-Bağdadî başta, 
büyük fakihler İslâm toplumlarında bu ayrımın 
gerekliliği üzerine yazdılar, tartıştılar. Osmanlı 
Devleti bu geleneğin bir parçasıydı. Yaygın po-
püler kanının aksine, her devlet gibi başlangıç-
ta belli bir kalıpla kurulmuş, çöküşüne dek de 
bu kalıba harfiyen uymuş değildi. Halil İnalcık, 
Osmanlı tarihinin geçmişe uzanan köklerini 
de göz ardı etmeden, 600 yıl boyunca devlet ve 
İslamiyet arasındaki değişken ilişkinin bir dö-
kümünü bu kitapta sunuyor. Kutadgu Bilig’deki 
devlet anlayışından başlayarak, uçlarda bir yan-
da gazi beylerle, bir yanda dervişlerle başlayan 
kuruluş öyküsünü anlatıyor. Devlet kurumsal-
laştıkça ucların, gazilerin ve dervişlerin önem-
lerini kaybedişini, bu arada yeni kurumların ve 
anlayışların  yükselişini gözler önüne seriyor. 
Fatih Kanûnnamesi ile örfün hukuk alanına 
resmen  girişinin, ulemanın devlet yapısındaki 
diğer unsurlardan giderek ayrışmasının uzun 
zamana yayılmış öyküsünü ayrıntılarıyla sunu-
yor.

“Bu kitabı okuyanlar umuyoruz ki Osmanlı Dev-
let-i ‘Aliyye’sinin birçok millet ve dini, altı yüz yıl na-
sıl bir arada tuttuğunu ve nasıl idare ettiğini öğren-
miş olacaklar.” der Halil İnalcık. Altı asır boyunca 
egemenliğini devlet, hukuk, adalet anlayışıyla sağ-
layan Osmanlılar, iktidarlarını ise kanun ile ahlâk 
dengesiyle ayakta tutmuşlardır. Batı kaynaklarında 
Osmanlı halkından herhangi bir kimsenin hüküm-
darı bile dava edebileceğinden övgüyle bahsedil-
miştir. Öte yandan bürokratlar ise hükümdarın asli 
prensipleri ezip geçmesi karşısında onu tahtından 
edebilmişlerdir. Hem Osmanlıları "Devlet-i Aliyye-i 
Osmâniyye" yapan hem de "Devlet-i Ebed-müddet" 
sözünü slogan olmaktan kalıcı bir mekanizma ha-
line getiren düşünce, din ve devletin selameti adına 

devlet-hukuk-adalet 
güçlerinin bir direnç 
unsuru olarak daima 
bir arada yaşamış ve 
yaşatılmış olmasıdır. 
Tarih yazıcılığında 
çığır açmış olan Halil 
İnalcık,  bu eserinde 
devlet anlayışı, kanun 
rejimi, kanunların uygulanış biçimi ve adalet yön-
temleri üzerine araştırmalarını bir araya getiriyor. 
Okuyucular kitabı bitirdiklerinde, Osmanlı Devle-
ti’nin birçok millet ve dini altı asır nasıl bir arada 
tutup idare ettiğini en orijinal bilgiler eşliğinde öğ-
renmiş olacaklar.

Has-bağçede 
‘Ayş u Tarab

Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları

Prof. Dr. Halil İnalcık

“Tarihçilerin Kutbu” Halil İnalcık’ın 
o dönemlere ait özgün ve güvenilir 
kaynaklardan derlediği çalışması, sos-
yal tarihimizin az bilinen bir yönünü 
gündeme taşıyor. Abbasi ve Emevi 
geleneğinde de “saltanatın gereği” sa-
yılan sazlı sözlü, içkili sâkîli işret gele-
neğinin tarihini ve bu âdetin Osmanlı 
sarayındaki uygulamalarını anlatıyor. 
Bu âdete karşı gösterilen tepkileri de 
aktarıyor. Osmanlı sarayında padi-
şahların has-bağçede geçirdiği hoş 
vakitleri ve bu âdetin İslâm öncesi 
İran imparatorluğundan Emevî, Ab-
basî ve Timurî saraylarına uzanan 
köklü geleneğini, o dönemlerde ya-
zılmış değerli kaynaklardan derleye-
rek sunan bir çalışma.  Padişah işret 
meclisi adıyla anılan bu eğlencelere 
yakın adamları olan nedimlerle bir-
likte katılır; şiir, musikî ve raks sanat-
larının en seçkin örnekleri eşliğinde 
eğlenirdi. Bu meclisler, hükümdarın 
ve imparatorluktaki seçkin sınıfların 
zevklerini ve yaşam tarzlarını hem 
yansıtır hem yeniden biçimlendirir-
di. Osmanlı sosyal-kültürel tarihine 
bir katkı olarak hazırlanan bu eser, 
sarayın ve ona bağlı zarîfler denilen 
yüksek sınıfın kendine has geleneksel 
kültürü ile yaşamının az bilinen bir 
yanına ışık tutmaya çalışıyor.

Osmanlı Tarihinde 
Efsaneler ve Gerçekler

 Kronik Kitap

Prof. Dr. Halil İnalcık

Osmanlı tarihinin kaynaklarına inildiğinde bir-
çok abartılmış olay ve efsanevî şahsiyet görmek 
mümkün. Bu durumda okurlar şu soruyu sor-
makta çok haklı: “Kaynakları bile böyleyse, biz 
kendi tarihimizi nasıl öğreneceğiz?” İşte bu so-
ruya cevap verebilmek için Osmanlı tarihçiliği 
konusunda tüm dünyanın parmakla gösterdiği 
Halil İnalcık, özel olarak araştırdığı 18 konuya 
özel bir dosya hazırlar ve bu dosyaya şu ismi ko-
yar: Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler. 
Halil İnalcık kitabına Anadolu’nun Türkleşmesi 
sürecinde Rumlarla olan irtibat, İzmir’i fethedip 
Bizans’ı ürküten Türk komutanı Çaka Bey, son 
araştırmalar eşliğinde Ertuğrul Gazi’nin gerçek 
hikâyesi gibi kuruluş döneminin en önemli say-
falarıyla başlıyor. Kitabın devam eden sayfaları 
arasında Çelebi Mehmed’in iktidar yolu, İstan-
bul Kuşatması’ndaki kritik üç gün, İstanbul’un 
fethi gibi oldukça şaşırtıcı ve kritik konular 
mevcut. Boğazların 800 yıllık tarihi ve İstanbul, 
Sultan II. Osman’ın katli, iç savaş döneminin en 
merak edilen şahsiyeti Kösem Sultan, Sultan I. 
İbrahim’in hal’i ve katli, Osmanlıların Avrupa’da 
Protestanlığın yayılmasındaki rolü ve son olarak 
İnalcık’ın Türk Tarih Kongrelerinin değerlendir-
mesi ile kitap son buluyor. 

İstanbul Tarihi 
Araştırmaları

Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları

Prof. Dr. Halil İnalcık

İstanbul Tarihi Araştırmaları’nın 
birinci bölümünde, İstanbul’un 
fethinden sonra şehrin yeniden 
nüfuslandırılması ve inşa faaliyetle-
rine dair muhtelif çalışmalarını bir 
araya toplayan İnalcık, Türk-İslâm 
şehri olarak şehrin bu yeniden ku-
ruluş sürecini, arşiv vesikalarından 
ve çeşitli dillerdeki kaynak eserler-
den yola çıkarak inceliyor. Ayrıca 
şehrin nüfusu, yerleşim yerleri ve 
ekonomik hayatı kitabın ciddi kat-
kıları arasında. İkinci bölümde ise 
İnalcık, Bilâd-i Selâse olarak Galata, 
Eyüp ve Üsküdar üzerine araştır-
malarını sunuyor. Çeşitli İstanbul 
sayımlarının yanı sıra, 1885 Tarihli 
İstanbul Sayımı’na büyük bir pa-
rantez açarak İstanbul’un demog-
rafisinin yapısal özellikleri üzerinde 
duruyor. 1911 yılına ait İstanbul’da-
ki mahallelerin bir listesini vererek, 
1453’ten 1911 yılına değin geniş bir 
yelpazede İstanbul’un bir Türk-İs-
lâm şehri olarak gelişim evrelerini 
gösteriyor. İstanbul Tarihi Araştır-
malarında, İnalcık’ın 2012 yılında 
yayımlanan ve fetihten sonra yapı-
lan İstanbul’un ilk tahrîri olan The 
Survey of Istanbul 1455 adlı eseri ile 
İstanbul tarihi üzerinde uzun yıllar-
dır yaptığı araştırmalar bir bütün 
halinde sunulmuş oluyor.

Osmanlı Hakimiyetinde
Ortadoğu ve Balkanlar

Osmanlı’da 
Devlet, Hukuk ve Adalet

Kronik Kitap

Kronik Kitap

Prof. Dr. Halil İnalcık 

Prof. Dr. Halil İnalcık

Tarih alanında dünyanın tartışma-
sız en büyük isimlerinden biri olan 
Prof. Dr. Halil İnalcık’ın, Osmanlı 
Devleti’nin Ortadoğu ve Balkan-
lar üzerindeki hâkimiyetini devlet, 
toplum, ekonomi ve siyaset pen-
cerelerinden inceleyen çalışmaları 
bir arada. Halil İnalcık bu eserinde, 
Osmanlı devlet geleneğinin tarihi 
köklerini  Kutadgu Bilig’deki Türk 
ve İran siyaset düşüncelerinde arı-
yor ve Osmanlı veraset sistemini 
Türk hükümdarlık geleneği içe-
risinde ele alıyor. Erken Osmanlı 
dünyasının ilginç dervişlerinden 
Otman Baba’nın Fatih Sultan Meh-
med ile iktidar ilişkisini ve Kanuni 
Sultan Süleyman dönemi devlet 
telakkisi ile kanun yapım sürecini 
tartışıyor. Ortadoğu’da Osmanlı ve 
İngiltere arasında gerçekleşen pa-
zar rekabetinin ayrıntılarını gözler 
önüne seriyor. Halil İnalcık eserin 
ilerleyen sayfalarında Papa ile II. 
Bayezid arasındaki Cem Sultan’a 
dair anlaşmanın izini sürüyor ve 
16. yüzyıl Akdeniz’inde Osman-
lı-Fransa iş birliğini irdeliyor. Rus 
Çarlığı, Kırım Hanlığı ve Osmanlı 
İmparatorluğu arasındaki iktidar 
temsillerinin ayrıntılarını sunuyor. 
“Osmanlı Hâkimiyetinde Orta-
doğu ve Balkanlar”, geniş okuma 
perspektifleri kazandıran ve ufuk 
açan bir kaynak...

Devlet-i 
‘Aliyye 

Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları

Prof. Dr. Halil İnalcık 

Devlet-i ‘Aliyye, Osmanlı tarihçiliğinin çağımızdaki en büyük isimlerinden 
Halil İnalcık’ın yarım yüzyılı aşan çalışmalarının bir ürünü. Devlet-i ‘Aliy-
ye’nin birinci cildi Osmanlı Devleti’nin bir beylikten Balkanlar ve Ortadoğu’ya 
hükmeden güçlü bir imparatorluğu dönüşümünü konu alır. İkinci cilt padişah 
otoritesinin zayıfladığı ve yok olduğu 17. yüzyılın ilk yarısındaki iktidar müca-
delesini inceler. Üçüncü cilt ise merkezi devlet otoritesinin yeniden kuruldu-
ğu Köprülüler dönemini, Orta- Avrupa’da Habsburglarla süren uzun iktidar 
mücadelesini, mali ve siyasi bunalıma karşı çözüm arayışlarını ayrıntılarıyla 
ele alır. Devlet-i ‘Aliyye’nin dördüncü cildi ise Osmanlı Devleti’nin geçirdiği 
askeri ve mali dönüşümü mercek altına alarak başlar ve 18. yüzyılda güç ka-
zanan âyânların kurduğu düzene karşı merkezi otoritenin yeni yöntem ara-
yışlarıyla devam eder. Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinin, hukukî ve idarî 
teşkilâtının, ekonomik, sosyal ve toplumsal altyapısının detaylı olarak işlendiği 
Devlet-i ‘Aliyye külliyatının beşinci cildi, Osmanlı-Avrupa ilişkileri, Annales 
Okulu ve bu okulun Osmanlı tarih araştırmalarına etkisiyle sonlanıyor.
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İSTANBUL’UN KÜLTÜR SANAT 
ROTASINI ÇİZELİM Mİ?
Medeniyetlerin başkenti, kültür sanat şehri İstanbul… Eşsiz manzarasıyla boğazı, çağlardan gelen tarihi ve 
kültürel mekânları, Türkiye’nin her bölgesinden mutfağı ve alışveriş dünyasıyla çeşitliliğiyle dünyanın cazibe 
noktalarından bir tanesi olarak inci gibi parlıyor. Dünya coğrafyaları arasında kültür köprüsü olan İstanbul’un 
bu zenginliği kültür sanat faaliyetlerine de yansıyor.

AHMET CEM ŞADOĞLU

Tarihi Yarımada: Fatih

Her Yıl milyonlarca turisti ağırlayan yarı-
mada içerisinde tam bir açık hava müzesi 
olan İstanbul'un kalbi Fatih, birçok kültürel 
ve sanatsal faaliyete de ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilen ve 2018 yılında ziyarete açı-
lan 600 yıllık Şerefiye Sarnıcı’nda, büyü-
leyen atmosferinin yanı sıra sergi ve kon-
ser etkinliklerine de tanıklık edebilirsiniz. 
Heykel ve obje sergilerine ev sahipliği ya-
pan tarihi mekânda sezon içerisinde akus-
tik konserler de gerçekleştiriliyor.

Osmanlı’nın Avrupa’ya Avrupa’nın da Do-
ğu’ya açılan noktası olan, II. Abdülhamid 
Han tarafından Alman mimar ve mühen-
dis A. Jasmund'a projesi çizdirilen İstanbul 
Sirkeci Garı 1980 yılında işlemeye başladı. 
İlk olarak Sultan Abdülmecid tarafından, 
ikinci defa Sultan II. Abdülhamid tarafın-

dan projelendirilen şimdiki adıyla Marma-
ray Projesi’nin hayata geçmesiyle İstanbul 
Sirkeci Garı seferlerini durdurdu. Bu tarihi 
yapı, oluşturulan müze ve fuar ala-nıyla ya-
şamaya devam ediyor. Müzesinde demir-
yolu serüvenin sergilendiği İstanbul Sirkeci 
Garı’nda kitaptan gastronomiye, alışveriş-
ten antikaya çeşitli fuarlara katılabilirsiniz.

Fatih Sultan Mehmed tarafından 1453’te 
“Medaris-i Semaniye ve Fatih Darüşşifası” 
ismiyle kurulan, günümüze kadar aralıksız 
eğitim veren, Türk eğitim tarihinin nişa-
nesi İstanbul Üniversitesi’nde; sempoz-
yumdan atölyeye, sergiden konsere zengin 
çeşitlilikteki etkinliklere katılabilirsiniz. 
Etkinlik gerçekleştirilen merkez ve salonla-
rın içerisinde, rektörlük binasında bulunan 
doktora salonu saray havasındaki dizaynıy-
la dikkat çekiyor.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın hikâyesi-
ni bildiği Azize İrene’ye olan saygısından 
dolayı camiye çevirmediği diye anlatılan 

İstanbul’un fethinden sonra camiye 
çevrilmeyen Aya İrini Kilisesinin, yapı-
sında büyük değişiklikler yapılmamış-
tır. Günümüze kadar ulaşan yapı, 19. 
yüzyılda Osmanlı’nın ilk müzesi ola-
rak sanat hayatına başladı. O dönemde 
eski silahlar ve eski eserler Koleksiyon-
larına yer verilen müze daha sonrasın-
da 1875’te Çinili Köşk’e taşındı. Top-
kapı Sarayı sınırları içerisinde yer alan 
Aya İrini Klisesi Müzesi’nde 1970’li 
yıllardan itibaren konser, sergi ve açık 
oturum etkinlikleri düzenleniyor.

III. Mehmed Han döneminde yapılma-
ya başlanan ve IV. Mehmed Han döne-
minde inşası tamamlanan Eminönü'de 
bulunan Yeni Camii’nin külliyesinde 
yer alan Hünkâr Kasrı, İstanbul Tica-
ret Odası tarafından restore edildi. Res-
torasyonu tamamlanan 2009 yılından 
itibaren her yıl onlarca sergi ve sanat-
sal etkinlikte sanatseverleri buluşturan 
Hünkâr Kasrı; giriş kapısındaki ağaç iş-
çiliği, içerideki çinili ocaklar, duvarları 
kaplayan çinili panolar, renkli cam pen-
cereler nadide işçilik örnekleri olarak 
kabul ediliyor.

Tarihi yarımadada etkinlik üreten 
konumların haricinde; Osmanlı’nın 
son müzesi olan Türk ve İslâm Eser-
leri Müzesi, 1869 yılında “Müze-i 
Hümâyûn” adıyla kurulan İstanbul 
Arkeoloji Müzesi, Gülhane Parkı’nda 
bulunan 9-17. yüzyılların bilimsel ve 
teknik gelişmelerini yansıtan İslâm Bi-

lim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, basın 
teknolojisinin gelişimini nostaljik de-
neyimle gözlemleyebileceğiniz Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi 
yer alıyor.

Harbiye ve Kongre Vadisi

Harbiye; ulusal ve uluslararası plat-
formda, Türk ve yabancı devlet erkâ-
nından yıldız sanatçılara, gastrono-
miden teknolojiye birçok fuara ve 
dünyanın dört bir yanından katılımla 

büyük toplantılara yıl boyunca ev sa-
hipliği yapıyor. İstanbul’un en prestijli 
mekân ve sahnelerin bu-lunduğu vadi-
de yer alan İstanbul Kongre Merkezi 
ve Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sara-
yı, teknik altyapısı ve çeşitli salon kapa-
siteleriyle kongre, toplantı ve fuarların 
markalaşmış noktası konumunda.

İstanbul’un en büyük kongre merkezi 
olma özelliğini taşıyan İstanbul Kong-
re Merkezi, 3 bin 555 kişilik oditoryum 
salonu ve 20 bin m2’yi aşan etkinlik 
alanı ile göz kamaştırıyor. Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi Sarayı da komşusun-
dan hiç de eksiği olmayan bir kompleks 
olarak misafirlerini kabul ediyor.

4 bin 760 cilt yazma eser, 40 bine ya-

kın Arap harfli kitap, 24 binleri bulan 
yabancı dilde kitap, süreli Arap ve La-
tin harfli dergi ve gazeteler, Ermenice 
basılı kitaplar ile Atatürk Kitaplığı’nda 
boğaz manzarasında kalem ile kâğı-
dın buluşmasına tanıklık edebilirsiniz. 
Atatürk Kitaplığı, bünyesinde barın-
dırdığı geniş eser yelpazesinin haricin-
de yıl içerisinde çeşitli sergi ve söyleşi 
etkinlikleri de gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin en önemli açık hava sahne-

si olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık 
Hava Tiyatrosu’nda; cazdan popa, 
tiyatrodan sahne gösterilerine kadar 
geniş etkinlik yelpazesinde yerli ve ya-
bancı sanatçılar performans sergiliyor. 
Harbiye, yaz döneminde adeta bitme-
yen festival tadında yıldızlar geçidine 
dönüşüyor. Yarım asırlık yaşını çoktan 
alan, bir asırlık çınar olmaya koşan bu 

tarihi mekân; müzik dünyasının en iyi-
lerine yer verirken, İstanbul Şehir Ti-
yatrola-rı’nın en seçkin performansla-
rını da sahnesinden seyirciye aktarıyor.

Etkinlik dönemi olarak sonbahar ve kış 
mevsimini bahar ile tamamlayan, akus-
tik ses sistemi ve teknik altyapısıyla Av-
rupa’nın sayılı sahnelerinden biri olan 

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda; 
müziğin her rengini bulabilirsiniz. 30. 
yılını dolduran CRR’de, konserler ha-
ri-cinde dönem boyunca önemli sergi-
ler ziyaretçilere açılıyor.

Asaletini sanat camiasına kabul ettiren 
CRR, 2017 yılında salona uygulanan 
Meyer Sound Constellation ile başka 
bir dünyaya geçiş yaptı. Salon içersine 
yerleştirilen 209 hoparlör ve 54 mikro-
fonla, müzik severlerin alışkın olduğu 

iç dizaynı bozmadan uygulanan yalıtım 
ile kusursuz bir akustik ortam sunulu-
yor. Sahnedeki her enstrümanı ve sesi 
ayrı ayrı hissedebilmek muhteşem bir 
duygu! Bilim adamları, mühendisler 
ve sanatçılar tarafından geliştirilen bu 
sistem Türkiye’de ilk uygulanan sistem 
olarak kayıtlara geçti.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Sirkeci Garı

KÜ LT Ü R SA NAT
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“SÖMÜRÜLERE 
KARŞI DURAN YİNE 
KARINCA’DIR”

Karınca filmi ile Anadolu insanının 
ferasetli ve hikmetli duruşunu 
beyaz perdeye aktaran yönetmen 
Nazif Tunç, “Kendisinden 
milyonlarca büyüklükteki fillere, 
kendini sömürecek hortumuyla 
yutacak sömürücülere savaş açan, 
kafa tutan, meydan okuyan yine 
karıncadır” diyor.  

M. EMRE YAPRAKLI

Sinemaya nasıl başladınız? İçinizde-
ki sinema ateşini ne körükledi?

Benim içimdeki sinema ateşini edebi-
yat körükledi. Romanlar, şiirler ve öy-
küler benim sinema aşkımı körükledi. 
5-6 yaşımdan sonra okumaya başla-
dım. Kemalletin Tuğcu ve Hazreti Ali 
Cenkleri ile başladım. Okuma süreci 
aynı zamanda kendi kendini keşfetme 
sürecimdi. Ben de halk kütüphanesinin 
raflarında ne bulduysam onları okuya-
rak kendimi bulmaya başladım. Aynı 
zamanda okumada da bir kader vardır. 
Seni bir yere doğru götürür. Kasabada 
bir halk kütüphanesi vardı bir de halk 
sineması vardı. Halk kütüphanesin-
de kitapları okur halk sinemasında da 
filmleri seyretmek için beklerdim. 

Sinemaya kulağımla âşık oldum

Sinema bileti alacak para bulamazdım. 
Filmin ilk 15 dakikasının sesini dışarı 
verirlerdi. Ben de filmin ilk 15 dakika-
sını dinlerdim. Filmleri ilk dinleyerek 

başladım. Herkes gözüyle âşık olurken 
ben sinemaya kulağımla âşık oldum. 
Duymak ve okumak sizin sonsuz bir 
şekilde düşünmenizi sağlıyor. Kasaba-
da Türk Sineması’nın ne kadar aile filmi 
varsa onları izleyerek büyüdüm. Öykü 
yazıyordum, şiir denemelerim vardı. 
Hiçbir zaman ‘sinema senaryosu nasıl 
yazılır?’ diye önüme bir şey konulmuş 
değildi. Sinemanın hayal edilerek ya-
pılacak bir sanat olduğunu düşündüm. 
İstanbul’a okumak için geldiğimde si-
nemanın sanat tarafıyla tanıştım. Si-
nemaya giriyorum dediğim an Tarık 
Buğra’ya senaryo tab ettiğim zamandır. 

Karınca filmi nasıl oluştu?

1990’lı yıllardan itibaren ürettiğim iş-
lerde manevi gerçekçilikle ilgili bir 
takım endişelerim vardı. Sadece gü-
zel bir film yapmak arzusu içerisinde 
olmayan bir insanım. Bir filmden ha-
yatımıza çeki düzen verecek bir par-
laklık bulmalıyız. Yaptığım her filmde, 
düşündüğüm her öyküde ilâhi kelâma, 
sünnetullaha, Peygamberimizin hadis-

lerine yaslanmayı seven bir adamım. 
TV filmlerimde de ayet ve hadislerden 
ilham alarak filmler yaptım. Böyle bir 
derdim ve kara sevdam vardı. 

Karınca filmi, Kur’an-ı Kerim’de 6 sure 
var bu sureler hayvan adlarından oluşu-
yor. Allah ayetlerinde bu hayvan isimle-
rini zikrederek insanlara bazı temsiller 
ve misaller veriyor. Biz bu hayvan ad-
larının geçmesinde bir sır ve hikmet 
olduğunu düşündük. Bu 6 sureden biri 
olan Karınca’nın Neml suresinin 16. 
ve 17. ayetlerde bilinenin dışında anıl-

dığını görüyoruz. Karıncanın panik ve 
ölümden korkan halini görüyoruz. Yıl-
lar önce terör örgütü tarafından kandı-
rılan ve canlı bomba yapılan bir gencin 
hayatını uyarladım. Bir kamyon şoförü 
Güney Doğu’dan iyilik olsun diye aldığı 
bir kızı bırakıyor. Daha sonra bu genç 
kızın neden yolculuk ettiğini öğrenen 
kamyon şoförü telaşlanıyor. Kızın canlı 
bomba olmasında kendi payının oldu-
ğunu düşünüyor. Onu bulup karıncayı 
yuvasına döndürmek için bir mücade-
leye giriyor. Kendini bu durumdan so-
rumlu tutuyor. Niyetim bu 6 hayvanla 

ilgili filmleri tamamlamak.  

Kuran-ı Kerim’den ilham alarak 
bir hakikat yolculuğunu dile getir-
mek nasıl bir sorumluluk veriyor? 
Kur’an-ı Kerim’deki Karınca sure-
sinden ilhan aldınız. Bu bakışla baş-
ka film projeleriniz var mı?

Sinemada yapmak için sırtımı dayadı-
ğım kaynaklar, senaryolarıma dolam-
baçlı mecram kadim irfan geleneğimiz 
oldu hep. Marifet ve hakikat yolculu-
ğumdur sinema. Kur’an-ı Kerim ayet-
leri, Peygamber kıssaları filmlerime 
ilham kaynağıdır. Filmlerimde vahiy 
kültürüne yaslanmak büyük hayalimdi.

Bildiğimiz karınca temsillerinden farklı

Neml Suresi’nin 16. ve 17’nci ayetle-
rinde ülkesine doğru, yuvalarına gelen 
dış tehlike  karşısında kendi soydaşları-
nı uyaran bir karınca temsil edilir. Hz. 
Süleyman karınca vadisine ordusuyla 
girerken, bir karınca o ordunun heybe-

tinden ürkerek “Yu-
valarınıza saklanın, 
evinize girin. Öyle 
büyük tehlike geli-
yor ki bilmeyerek de 
olsa bizi ezip perişan 
edebilir. Evinize gi-
rin” diye feryat ediyor. 
Karıncanın bu ayet-
teki temsili bana il-
ginç geldi.  Bildiğimiz 
bütün karınca tem-
sillerden ayrı ve fark-
lıydı. Çalışkan, emek 

veren, teslimiyetçi, telaşsız bir hayvan 
olarak biliriz. Bütün Anadolu masalla-
rında, fabllarda durumu budur. Allah 
ayetinde bambaşka karınca temsili çi-
ziyor. Bunda ilahi sır, hikmet aradım. 
En azından senaryoma ilham, dayanak 
olabileceğini düşündüm. Son yıllarda 
terör örgütü memleketimin her yerin-

de canlı bomba eylemlerine kalkıştı 
malum. Yüzlerce masum insanımızın 
mağduriyetine, ölmesine sebep oldular. 
Filmimde de ülkesi ve insanı için plan-
lanmış, dışardan gelen bir tehlikenin 
yakıcı sonuçlarını gören Anadolu’nun 
namuslu kamyon şoförünün çabasını 
anlatmak istedim…

Güçlü yerlerden esinlenmiş bir karakter 
ve hikâye zembereği var filmimizde. O 
yüzden su gibi akıp gittiğini söylüyor 
seyreden. Karınca’dan sonra yine ila-
hi kitabımızdan bir kıssayı günümüze 
uyarlamak istiyorum. Samiri Kıssası. 
Musa Aleyhisselamın kavmini altın 
eriyiğinden yaptığı böğüren buzağıya 

taptıran münafık. Zamanımızda bir sa-
natçının vahiye sırtını dönüp,  algıyla sa-
natlı putuna, kendi yaptığı eserine, bö-
ğüren altın buzağısına taptırması üstüne 
filmimiz. Adı da Altın Buzağı olacak. 

Bütün edebiyatımız karınca hikâyeleri, 
temsilleriyle doludur. Karınca sade-
ce ağustos böceği hikâyesinde olduğu 
gibi çabalamanın, emeğin, sabrın ola-
rak kalmaz bu dağarcıkta. Dünyada 
ve ahirette helalleşmenin de ölçütü bir 
küçük mahlûktur olarak geçer şiirde, 
kıssada. Peygamberden hak soran yine 
bir karıncadır. Ahirette hakkın alan ka-
rıncadır. Yine kendisinden milyonlarca 
büyüklükteki fillere, kendini sömüre-
cek, hortumuyla yutacak sömürücülere 
savaş açan, kafa tutan, meydan okuyan 
yine karıncadır.   

“Muhalif olacağım diye 
ihanet ediyorlar”

Diyarbakır annelerini unutmadınız 
filmde. Zannediyorum sinema sek-
törünün içerisinde bir zümre tara-
fından sevilmiyor bu duruma sahip 
çıkmak. Neden hakikatten yana ol-

mak tabu oldu?

İktidar muhalifliği hezeyanı sinema 
çevresini de zıvanalarından çıkardı. 
Muhalif olacağım diye insanına, top-
rağına, memleketine ihanet sınırına 
varan güdümlü çevrelerle karşı karşı-
yayız.  Sinemacı takımı tarihinin hiç bir 
döneminde bu denli halkından uzak 
ve gaflet içinde olmamıştır.  Meselesi, 
derdi olmayan elitler topluluğuna dö-
nüşürsün. Sanatçı toplumun vicdanıdır 
oysa. Halkının yaşadıklarını, sorunla-
rını eserlerine göndere çekilen sancak 
gibi omurga yapmazsan geçmiş olsun. 
Neyle yükselteceksin sanatını. Halkla 
ortak dilin olabilecek mi? Filmlerimizin 

mevzuları, hal-i pür melali malum. 

Karınca filmimiz ülkemizin şeytani ta-
arruzlara 30 yıldır boyun eğmeden nasıl 
geldiğinin yalın bir aynasıdır. Devletini 
seven, memleketini seven, insanını se-
ven sinemacılarımız da filmler çekiyor 
şükür. Sukut suikastıyla yok sayılsak 
da görmemezlikten gelinsek de kayda 
değer yönetmenlerden sayılmasak da 
Müslümanca sinema için yola çıktık.  
Kınayanın kınamasına aldırmadan yo-
lumuzda gidemezsek yazık bize...

Pandemi sonrasında salonlar açı-
lır açılmaz Karına filmini vizyonda 
gördük. Neden başkaları gibi bir 
süre beklemek istemediniz?

Filmin de hayali var. Bu hayal de bir an 
önce seyircisiyle kucaklaşmak, dert-
leşmektir. Her seyircisi ile filmin mu-
habbeti ayrıdır. Sırları ayrıdır. Bu mu-
habbet bir an önce gerçekleşsin diye 
hayal kurar film. Karınca zaten 2020 
Mayısında gösterime girecekti. Bir ha-
zırlığımız vardı. Salgın yayılıp sinema 
salonları kapanınca kaldı o hazırlık. Bir 
buçuk yıl beklendi neredeyse? Seyirci-

nin yeni gösterimlere nasıl tepki vere-
ceği bizimde merakımızdı. 

Anadolu’da güzel bir gelenektir; dük-
kânların duvarlarına, kapılarına be-
reket olsun diye ‘Karınca duası’ asılır.   
Ben de sinemalar bir buçuk yıllık bir 
mahpusluktan sonra yeni dönem açılış-
larını Karınca filmi ile yapılsın istedim. 
‘Sinema Salonları Karınca İle Açıldı’ 
diye haberler çıktı medyada. Sinema-
ların kapıları pencereleri kırılarak film 
seyredecek iştahlı seyirci var sanıyor-
duk. Ama umduğumuz gibi olmadı. Si-
nema seyircisi gösterime giren filmler 
için salonlara koşmadı. Her filmin ba-
şına gelen Karınca’nın başına da geldi. 

Az seyredildi. İnşallah ileride, Karınca 
genel seyirciyle başka mecralarda bulu-
şacaktır. Kapalı mekanlarda durmaktan 
ürküyor insanlar. Kaygılanıyorlar.  

“Eski günleri aramasınlar”

Zannediyorum Karınca 3 hafta viz-
yonda kalabildi salonlarda. Bağım-
sız sinemanın salon problemi ve 
kapital düzen içerisindeki mücade-
lesiyle ilgili ne yapmalıyız? 

Bağımsız filmlerin de ana akım filmle-
rin de bundan böyle sinema seyircisiyle 
eski kucaklaşmaları gerçekleştirmeleri 
zor. Sinema saltanatından indirilemez 
ama seyirci sinema salonlarına da es-
kisi gibi uğramaz. Sinema salonları 
baykuş yuvası olacak demiyorum ama 
eskisi gibi seyircinin kapı pencere kıra-
rak içeri girip film seyretme hasretiyle 
yandığı günleri arama-
sınlar artık.  Geçmiş 
zamanda her seansı 
bin 500 koltuğu biletli 
seyirciyle dolu salon-
larda film seyretmiş 
biriyim. Mazide kaldı 
sinemanın o saltanatlı 
zamanları. Seyirci ken-
dine yeni film izleme 
yolları buldu. Çevrim 
içi mecralar var. Çok daha ucuza is-
tediğin saatte, istediğin yerde filmini 
seyrediyorsun. Kimse seyretme biçi-
mine karışamıyor o esnada.  Sinema 
salonunda gösterime giren film ‘üç güç 
şey’ istiyor seyirciden. Bir; şu saatte 
başlayan seansa gel. Dakika gecikirsen 
içeri alınmazsın. İki; her semtte oyna-
mıyor filmimiz, uzaktaki sinema salo-
nuna gel. Üç; neredeyse sana bir kilo et 
parasına patlayacak bütçe ayır. Eski ku-
şağın zaten sinemadan sıktı sıyrılmış, 
yüzükleri çoktan atmıştı. Zamanımızın 
Z kuşakları da bu vartaları yutmuyor 
artık. Papaz her zaman pilav yemez, 
diyor. Çevrim içi mecralarda filmin na-
sıl olsa gösterileceğini biliyor. İnternet 
pususuna yatmış bekliyor. Çevrim içi 
platform olmazsa bir kaç ay sonra tele-
vizyonda, sonrası YouTube da karşıma 
çıkacak diyor.

Yönetmen Nazif 
Tunç… Türk sine-

masına ve içerisin-
deki irfanı sinema 
geleneğine vermiş 

olduğu katkılarla 
önemli izler bıra-
kıyor. Geçtiğimiz 

haftalar içerisinde 
yönetmenliğini ve 

senaryosunu üstlen-
diği Karınca filmi 
vizyona girmişti. 

Biz de Nazif Tunç 
ile sinemaya olan 
bakışı ve Karınca 
filmi üzerine mu-
habbet etmek için 

bir araya geldik. 

İktidar 
muhalifliği 
hezeyanı 
sinema
çevresini de 
zıvanalarından 
çıkardı.

Karınca sadece 
ağustos böceği 

hikâyesinde 
olduğu gibi 

çabalamanın, 
emeğin, sabrın 
olarak kalmaz 
bu dağarcıkta.
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İlişkilere Etkisi

METİN ÇATALKAYA 

Dünya tarihi çok büyük 
oranda insanın ve insanlı-

ğın tarihidir. Bu tarihi, savaşlar, 
barışlar, salgın hastalıklar, doğal 
felaketler, din, bilim, kültür, spor 
gibi birçok unsur oluşturur. Spor 
denildiğinde ise olimpiyatlar ilk 
olarak akla gelmesi gereken-
dir. Tarihi binlerce yıl öncesine 
dayanan olimpiyatlar modern 
anlamda bugünküne benzer 
şekliyle 1896 yılında yapılmaya 
başlanmıştır. Genellikle 4 sene-
de bir düzenlenen olimpiyatlara 
ilk olarak 1896 senesinde Atina 
ev sahipliği yapmış ve o günden 
bu yana birkaç istisna haricinde 
olimpiyatlar düzenlenmeye de-
vam edilmiştir. İstisna demişken 
mesela; II. Dünya Savaşı yılların-
da düzenlenmesi gereken 1940 
ve 1944 olimpiyatları Savaş se-
bebiyle iptal edilmiştir. 2020 yı-
lında Japonya’nın Tokyo şehrin-
de yapılması gereken olimpiyat 
yarışları da pandemi sebebiyle 
bu seneye ertelenmişti. 23 Tem-
muz-8 Ağustos 2021 tarihlerin-

de yapılmakta olan yarışmalarda 
200’den fazla ülkeden 11 binin 
üzerinde sporcu yarışmaktadır. 
Tokyo’da Türkiye’yi temsilen 
108 sporcumuz bulunmakta ve 
ay yıldızlı bayrağımızı, ülkemizi 
ve milletimizi gururla temsil et-
mektedirler. Japonya’da bulunan 
olimpiyat kafilemiz orada sadece 
yarışmak ve madalya kazanmak 
için bulunmamakta, aynı za-
manda Türk kültür, gelenek, gö-
renek, örf ve ananesini hem Ja-

ponlara hem de diğer tüm dünya 
uluslarına göstermeyi amaçla-
maktadır. 

Peki, yukarıda olimpiyat özelin-
de yaptığımız girişe ilave ola-
rak, Türk-Japon ilişkilerini ele 
alırsak… Bu ilişkiler ne zaman 
başlamıştır ve nasıl gelişmiştir? 
Bu soruyu cevaplamak için 1890 
senesinde Japonya’ya gönderilen 
Ertuğrul Fırkateyni’ne özel ola-
rak değinmemiz gerekmektedir.  

Fakat öncesinde bu gemiyi yüzlerce 
millik yolculuğa çıkaran neydi onu an-
lamaya çalışalım. 19. yüzyıl İlber Or-
taylı hocanın deyimiyle Osmanlı Dev-
leti’nin en uzun yüzyılıdır. Bu yüzyılda 
birçok badireler atlatılmış, gelişmeler 
yaşanmış, bir takım yenilikler yapılmış 
ve devletin gerilemesinin önüne ge-
çilmeye çalışılmıştır. Yine bu yüzyılda 
dünya düzeni değişmektedir ve 1815 
Viyana Kongresi sonrası oluşan yeni 
dünya denklemine paralel gelişmeler 
yaşanmaktadır. 19. yüzyılın ikinci ya-
rısında Alman ve İtalyan birliklerinin 
tamamlanması, İngilizlerin denizaşı-
rı sömürgelerini artırması, Fransız ve 
Rusların bu güç savaşına ortak olma-
ları gibi birçok etken ülkeleri müttefik 
arayışlarına yöneltmektedir. Böyle bir 
ortamda Osmanlı Devleti ile Japonya 
arasında ilk resmi görüşme 1887 yılın-
da Japon İmparatoru Meiji’nin kardeşi 
Prens Komatsu’nun Avrupa seferi kap-
samında İstanbul’a ziyareti sırasında 
yapılmıştır. Bu esnada Osmanlı Devleti 
tahtında dış politikada itidalli davranan 
ve denge siyasetine önem veren II. Ab-
dülhamid bulunmaktaydı. II. Abdül-
hamid bir tarafta yönü Batı’ya bakan 
siyasetine ek olarak diğer tarafta, üm-
metçi bir anlayışla İslâm dünyasına ve 
özellikle Asya Müslümanlarına, Hin-
distan’a ve Güneydoğu Asya’ya yönelik 
politikalar üretmekteydi. Prens Komat-
su’nun İstanbul ziyareti de II. Abdül-
hamid’e Japonya ile ilişkileri geliştirme 
fırsatı sundu. Japon Prensi Komatsu 
Akihito ve eşi İstanbul ziyaretinde Sul-
tan II. Abdülhamid ile görüşmüş ve 
padişahın misafirperverliğine teşekkür 
için Padişaha Krizantem Nişanı hediye 
etmişti. Bunun karşılığında Sultan II. 
Abdülhamid, Japon İmparatoruna İm-
tiyaz Nişanı verilmesini uygun bulmuş, 
hem iade-i ziyaret hem de bu nişanı 
ve hediyeleri götürmek için bir gemi-
nin Japonya'ya hareketini emretmişti. 
Hazırlıklar sonucunda gemi, seyahate 
uygun olduğuna dair rapor doğrultu-
sunda seyahat hazırlıklarını tamamla-
mıştır. Yolculuk sırasında denizlerde 
ve ziyaret edilecek limanlarda Osmanlı 
sancağının gösterilecek olması ve bu-
nun Müslümanlar üzerinde bırakacağı 
etkinin, Sultan II. Abdülhamid'in hali-
felik sıfatını etkin kullandığı Pan-İslâ-
mizm politikasının bir parçası olduğu 
da görülmektedir. Öyle ki bu yolculuk 
esnasında özellikle Müslümanların yo-
ğun olduğu yerlerde gemiyi binlerce 
kişi ziyaret etmiş ve Türk-Müslüman 
bir devlet olan Osmanlı bayrağı birçok 
yerde dalgalanmıştır. 

Ertuğrul Fırkateyni 14 Temmuz 1889'da 
İstanbul'dan hareket etti. Gemide 56’sı 
subay olmak üzere 609 kişi yer alıyor 
ve gemi komutanlığını Albay Osman 
Bey yapıyordu. İstanbul’dan yola çıkan 
Türk heyeti Süveyş kanalı üzerinden 
yoluna devam etmekteyken 28 Tem-
muz 1889'da gemi kanalın sığ suların-
da kuma saplanmış ve kanal idaresinin 
yardımıyla kurtarılmıştır. Fakat gemi 
iskeleye bağlıyken rüzgârın şiddetiyle 
ters yöne dönerek, sahile çarpmış ve 

dümen bodoslaması kırılmıştır. Bütün 
bunlar bir bakıma felaketin baştan ha-
bercisi gibidir ama gemi yine de yoluna 
devam etmişti.

  20 Ekim'de Bombay Limanı'na ula-
şan firkateyn, yerli Müslümanlar ta-
rafından coşkuyla karşılandı. Gemiyi 
bir hafta içinde toplam 150 bine yakın 
kişi ziyarete geldi. Hindistan'da yayın 
yapan Advocate of India adlı gazete, 
Ertuğrul'un Bombay'a gelişiyle ilgili 29 
Ekim 1889 tarihli sayısında, fırkateynin 
Hindistan'ın Müslüman ahalisi üzerin-
de geniş bir etki bıraktığını yazdı. Gemi 
8 Kasım'da Sri Lanka'nın başkenti Ko-
lombo'ya ulaştı. Mürettebat cuma na-
mazını eda etmek için topluca gemiden 
inince halkta müthiş bir coşku uyandı. 
300 bin nüfusu olan Kolombo'da yak-
laşık 200 bin kişi gemiyi ziyaret etti ve 
ahali Halife Sultan II. Abdülhamid ve 
Osmanlı Devleti için dualar etti. 15 Ka-
sım'da Singapur Limanı'na ulaşan Er-
tuğrul Fırkateyni burada da büyük ilgi 
gördü ve tayfun mevsimi olduğu için 4 
ay beklemek zorunda kaldı. Gemi bura-
da beklerken, Cava, Sumatra ve Siyam 
Müslümanlarını temsilen gelen heyet-
ler, Felemenklerin bölge halkına yaptı-
ğı zulümleri aktardı. Bu durum bölge 
Müslümanlarının Osmanlı Heyetine 
yüklediği anlamı göstermesi bakımın-
dan önemlidir. 

Fırkateyn 15 Mart 1890'da Singa-
pur'dan hareket ettikten sonra Saygon, 
Hong Kong, Nagasaki ve Kobe'ye uğ-
radı ve sonunda 10 aydan fazla süren 
bir yolcuğun neticesinde 7 Haziran 
1890'da Yokohama Limanı'na demir 
attı.  Japonlar tarafından dostane bir 
şekilde karşılanan geminin komutanı 
Osman Paşa ve heyeti daha sonra Tok-
yo'ya gitti ve burada Japon İmparatoru 
Meiji tarafından kabul edildi. Albay 
Osman Paşa da II. Abdülhamid’in mek-
tubunu ve hediyelerini Japon İmpara-

toruna takdim etti. 

Bu esnada kolera salgını başlamıştı ve 
13 kişi bu salgında vefat etti. 3 ay ka-
dar Yokohama Limanı'nda demirleyen 
gemi Japon yetkililerin tayfun mevsimi 
uyarılarına rağmen Osman Paşa'nın 
hareket emrini geciktirmek istememesi 
nedeniyle dönüş yolculuğuna başladı. 
Fırkateyn 16 Eylül 1890 günü akşam 
saat 9 sıralarında Wakayama açıklarında 
meydana gelen kazada kayaya çarparak 
battı ve gemide bulunan 526 mürettebat 
şehit oldu ve sadece 69 kişi kurtulabildi. 
Kazanın olduğu yerdeki Kuşimoto köy-
lüleri kazayı görür görmez yardıma koş-
tu. Kazayı duyan Japon İmparatoru Me-
iji de büyük üzüntü duydu ve kurtarma 
faaliyetleri için emir verdi. Kazada kur-
tulanların İstanbul’a gönderilmesi için 
imparator tarafından görevlendirilen 2 
adet zırhlı savaş gemisi Ocak 1891'de 
İstanbul Limanı'na ulaştı. 

Kazadan sonra kazazedeler için II. 
Abdülhamid’in emriyle bir komisyon 

kuruldu ve şehitlerin ailelerine maaş 
bağlandı. Japon halkı ve hükümetinin 
yaptığı yardımlar da İstanbul’a ulaştırıl-
dı. Günümüzde T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde 
Ertuğrul Fırkateyni’nin yolculuğunu ve 
sonrasında yaşanan gelişmeleri anla-
tan 10’larca belge bulunmakta. Bugün 
Kushimoto’da Ertuğrul Fırkateyni’nin 
anısına inşa edilen ve Türk-Japon dost-
luğunun nişanesi olan Ertuğrul Fırka-
teyni Şehitleri Anıtı ve Türk Müzesi 
bulunmaktadır. Bu müzeyi ziyaret eden 
Türklerden de para alınmıyor. 

Birbirinden oldukça uzak mesafede 
olmasından dolayı Türk-Japon ilişki-
leri oldukça geç bir tarihte başlasa da 
Japon İmparatoru Meiji’nin kardeşi 
Prens Komatsu’nun İstanbul ziyare-
ti ve sonrasında dönemin muktedir 
padişahı Sultan II. Abdülhamid tara-
fından gönderilen Ertuğrul Fırkatey-
ni’nin Japonya ziyareti ile filizlenen 
iyi ilişkiler bugün de devam etmekte-
dir. Öyle ki mesela İran-Irak Savaşı’nda 
1985 yılında Tahran’da mahsur kalan 
Japonlar vefakâr Türklerin gayretleri 
neticesinde Türk Hava Yolları tarafın-
dan kurtarılmıştır. 

Ertuğrul Fırkateyni şehitlerine ve tüm 
şehit ve gazilerimize rahmet ve min-
netle…

Birbirinden oldukça uzak mesafede olmasından dolayı Türk-Japon ilişkilerioldukça geç bir tarihte başlasa da 
Japon İmparatoru Meiji’nin kardeşi Prens Komatsu’nun İstanbul ziyareti ve sonrasında dönemin muktedir 
padişahı Sultan II. Abdülhamid tarafından gönderilen Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya ziyareti ile filizlenen iyi 
ilişkiler bugün de devam etmektedir.

Ertuğrul 
Fırkateyni 
Komutanı 

Osman Pa-
şa'nın Japon 
imparatoru 
tarafından 

kabul edilişi-
ne ve çeşitli 
hediyelerin 
verildiğine 

dair Osmanlı 
Arşivi’nde bu-

lunan vesika

Türk Japon İlişkileri ve 
Ertuğrul Fırkateyni’nin

20 Ekim'de Bombay 
Limanı'na ulaşan 

firkateyn, yerli 
Müslümanlar 

tarafından coşkuyla 
karşılandı. 
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Ajanda 

1-15 AĞUSTOS
10 AĞUSTOS SALI

8 AĞUSTOS PAZAR

MÜZE •  •  •  

KONSER  •  •  •  

Yer: Gayrettepe Metro İstasyonu

Yer: Esenler Dörtyol 
Meydanı
Saat: 21.00

RUMELİ EKREM 

T İ YA T R O   •  •  •  

2 AĞUSTOS PAZARTESİ

K O N S E R   •  •  •  

3 AĞUSTOS SALI

1  AĞUSTOS PAZAR

S İ N E M A  •  •  •  

Yer: Küçükçiftlik Park
Saat: 18.30

Yer: Selamiçeşme Özgürlük Parkı /
 Kadıköy
Saat: 21.00

A N O T H E R 
ROUND 

CİMRİ

13 AĞUSTOS CUMA

KONSER  •  •  •  

Yer: Maximum 
Uniq Açıkhava 
Saat: 21.00

Fatih Erkoç – Kerem Görsev Trio 

5 AĞUSTOS PERŞEMBE 

K O N S E R   •  •  •  

MFÖ

SESSİZLİKTE DİYALOG 

12 AĞUSTOS PERŞEMBE

KONSER   •  •  •  

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Saat: 21.00Yer: Turkcell Vadi İstanbul Saat: 21.00

MOR VE ÖTESİ

14 AĞUSTOS CUMARTESİ

KONSER  •  •  •  

Yer: Esenler Dörtyol Meydanı Saat: 21.00

1  -  15 AĞUSTOS

S E R G İ  •  •  •  

Yer: İş Sanat Online

Milli Mücadelenin 101. Yılında 
İstiklal Sergisi

İMERA

Yer: Maximum Uniq Açıkhava
Saat: 21.00

MELEK MOSSO 



AĞUSTOS/1 NO  014

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

“Bir kongrede, ‘Türk tarihini 
anlamak için bir ölçütüm var’ 

dedim.
‘Nedir o?’ dediler. 

Dede Efendi’yi hiç dinlediniz 
dedim? Fazla

Zevk alır mısınız? dedim.”

Prof. Dr. Halil Inalcık
.


