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K i t a p

Edebiyatçılar ne okuyor? Kültür rotamız uzuyor

Edebiyatımızın değerli isimleri; Ahmet Murat, Ercan 
Yılmaz, Mehmet Nuri Yardım, Recep Garip, Sadık 

Yalsızuçanlar, Selma Argon, Şakir Kurtulmuş ve Yıl-
dız Ramazanoğlu’na “Bugün hangi kitabı okuyorsu-
nuz?” diye sorduk. Meriç Kalaylıkoz’un yazısı  >S.14

Geçtiğimiz sayı oluşturmaya başladığımız İstanbul’un 
kültür sanat rotasını biraz daha uzatarak yeni yerler 

keşfedip farklı planlar yapmaya çalışalım. 
Ahmed Cem Şadoğlu’nun yazısı  >S.16

Kültür  Sanat
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‘Milli Sinema’ 
onun eseri
1970’li yıllarda Türk 
sinemasını kuşatan yabancı 
ideolojilere başkaldıran ilk ve 
tek sinemacı Yücel Çakmaklı 
idi. Onun “Milli Sinema” 
fikrini beyazperdeye taşıyan 
yapımları bugün de yerli 
ve milli sinemanın öncü 
projeleridir. Özcan Ünlü’nün 
yazısı >S.6

"Çocuksu bir
mutluluk duyuyorum"
Yeni Türk edebiyatının 
önemli yazarlarından 
Tarık Tufan ile son romanı 
‘Kaybolan’ı, İstanbul’u ve yeni 
projelerini konuştuk. Tufan, 
gerçek olaylarla kurmacayı 
iç içe geçirmekten çocuksu 
bir mutluluk duyduğunu 
belirtiyor. Rabia Bulut'un 
röportajı >S.8

Türkiye’nin caz 
müziğinde ilk selam 
çakacağımız isimlerini 
hatırlayalım: Erol 
Pekcan, Tuna Ötenel, 
Kudret Öztoprak. Ben 
bu saygıdeğer isimlere 
Kadıköy’de kendime 
farklı bir plak ararken 
rastladım. M. Emre 
Yapraklı’nın yazısı >S.21
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Ezber bozan kadınlar için söz verdim
"Ezber Bozan Kadınlar" kitabı ile farklı dönemlerde yaşamış 
24 Müslüman kadının hayatlarını kız çocukları için kaleme 

alan Hatice Özdemir Tülün, gençlere bu coğrafyalardan 
çıkmış ezber bozan kadınları bulup tanıtmak için kendine 

söz verdiğini söyledi. Fatma Çelik’in röportajı >S.4

GÜVEN
ADIGÜZEL

Hacı Bektaş-ı Veli yılı en anlamlı ve doğru şekilde 
nasıl ihya ve icra edilebilir meselesini düşündük. 

Bu alanda önemli çalışmalara imza atmış olan; 
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, araştırmacı-yazar 
Ayhan Aydın, şair Bestami Yazgan ve edebiyatçı 

Eyyüp Azlal’den Hacı Bektaş-ı Veli’yi nasıl daha iyi 
anlayabileceğimiz konusunda fikir aldık.

Halil İbrahim Aygül’ün özel haberi >S. 18

HACI 
BEKTAŞ-I 

VELI’YI 
ANANLAYABILIYOR 

MUYUZ?

Bestami Yazgan

Ayhan Aydın

Eyyüp Azlal

Abdurrahman Güzel
Prof. Dr.



“Hayriye Ana”yı 
kaybettik
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Beyoğlu Belediyesi, koku uzmanlarının ye-
tiştirilmesi için Türkiye'nin ilk "Koku Akade-
misi"ni açtı.

Beyoğlu Belediyesi, Mezopotamya, Hitit, Sü-
mer, Selçuklu ve Osmanlı'dan kalan Ana-

dolu'nun koku tecrübesini modern koku en-
düstrisiyle birleştirip koku uzmanı yetiştirilmesi 
amacıyla Koku Akademisi açtı.

Akademinin açılışına katılan AK Parti İstanbul 
Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Koku Akade-
misi'nin önemine işaret ederek "Bu çalışmaların 
başarılı olacağına inanıyorum. Türkiye'nin böyle-
sine kadim bir geleneğinin, daha akademik, daha 
kurumsal olarak dünyaya açılmış olması da ayrı 
bir artı olacak." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da 
sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da "ilk" koku 
akademisini açtıklarını belirterek, "Dünyanın ilk 
Koku Akademisi'nin açılıyor olması çok anlamlı. 
Kokunun insanla olan ilişkisinin uzun uzun anla-
tılacak bir boyutu var. 5 duyu organımızdan biri-
ne hitap eden bir özellikten bahsediyoruz. Koku 
en yakın arkadaşımız. Koku ile medeniyetler ara-
sındaki büyük ilişkiler var. Allah her yarattığını 
bir koku ile yaratmış. Koku insanın ve nesnenin 
değerini artırır." diye konuştu.

Sabina Toziya’nın vefatını 
senarist Bahadır Özdener, 

sosyal medya hesabından, "Çok 
kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayri-
ye annemizi Rahmeti Rahman'a 
uğurladık. Allah'tan annemize 
rahmet, ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz." ifadeleriyle 
duyurdu. Usta oyuncu, Eşkıya 
Dünyaya Hükümdar Olmaz di-

zisinden geçen sezon sağlık so-
runları nedeniyle ayrılmıştı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti 
Üsküp'te 1946'da dünyaya gelen 
Toziya, Üsküp Devlet Tiyatro-
su'nda oyunculuk eğitimi aldı. 
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin 
yanı sıra sinemada da "Bal Kay-
mak" ve "Annemin Yarası" film-
lerinde rol aldı.

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim 
gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle düzenlenen Di-

aspora Uluslararası Kısa Film Festivali, 27-29 Ağustos'ta 
İstanbul Atlas Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak. 
Festival, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
tarafından Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla 
bu yıl ilk kez düzenleniyor.

Beyoğlu Soho House'da gerçekleştirilen basın toplan-
tısında konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, sinema 
aracılığıyla anlatılmak istenen birçok şeyin sadece birkaç 
dakikada ya da bir sahnede etkileyici ve estetik biçimde 
gösterilebildiğini söyledi. Eren, bu sebeple diaspora top-

luluklarının sorunlarını sinema aracılığıyla anlatanları 
desteklemek ve motive etmek adına festivali hayata ge-
çirdiklerini anlattı.

Festivalin "Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi"-
nin jürisi yönetmen Andaç Haznedaroğlu, Bakü Ulus-
lararası Kısa Film Festivali Direktörü Fehruz Shamiyev, 
yönetmen Haluk Piyes, yönetmen Maryna Gorbach Er 
ve yönetmen Murat Şeker'den oluşuyor.

Filmleri bu adresten veya salonda takip eden sinemase-
verler daha sonrasında festivalin web sitesi "diasporafil-
mfestival.com" verdikleri oylarla 500 avro değerindeki 
Seyirci Ödülü'nün sahibini belirleyecek.

filminin oyuncuları 
Maçka’daydı 

CSO Ada 
Ankara'nın 
müzik ziyafeti 
devam edecek

Anma programına katılan TRT Genel Müdürü Mehmet Za-
hid Sobacı filmle ilgili: “Aslında bu boğazlarımızı düğümle-

yen yüreklerimizi dağlayan ama aynı zamanda yüreklerimizde 
onurla gururla taşıdığımız şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat 
Gedik'in minnetle yad edilmedi için buradayız. Kesişme; İyi ki 
Varsın Eren projesini, şehitlerimizi kalplerimize mühürlemek 
için gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü 
terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bül-
bül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in ya-
şamını ele alan TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki varsın Eren" 
adlı filmin, 29 Ekim'de izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin ikinci fragmanı ilk kez set 
ekibi, dizi oyuncuları ve basın mensuplarıyla birlikte izlendi. 

TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin 
oyuncuları,Trabzon Maçka’da teröristlerle, kahraman 
Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül 

ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i 
şehadetlerinin 4. yılında andı. 

49. İstanbul
Müzik Festivali 
başlıyor

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıkla-
maya göre, 2023 koltuk kapasiteli 

Ana Salon ile 500 koltuk kapasiteli Mavi 
Salon 14 Ağustos'tan itibaren farklı mü-
zik topluluklarına ev sahipliği yapacak.

14 Ağustos'ta "Allegra Ensemble" ile baş-
layacak programlar, 18 Ağustos'ta Anka-
ra Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun 
"Yine Bir Gülnihal", 19 Ağustos'ta Anka-
ra Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun 
"Urfa-Harput Ahengi" konserleriyle de-
vam edecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi 21 Ağus-
tos'ta "Tango Akşamı"nı, 25 Ağustos'ta 
"Bir Caz Gecesi Rüyası"nı, Devlet Opera 
ve Balesi ise 24 Ağustos'ta "Trio Patara" 
konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Konserler, 30 Ağustos'ta Ankara Türk 
Dünyası Müzik Topluluğu'nun "Türk 
Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının 30. 
Yılı Kutlama Konseri" ile sona erecek.

Konser biletleri, "https://biletinial.com/
etkinlikleri/cso-ada-etkinlikleri" adresin-
den satın alınabilecek.

Festival bu yıl Vivaldi'den Stravinsky'e, 
Handel'den Vasks'a birçok önemli bes-

tecinin eserlerini "Başka Bir Dünya Müm-
kün" temasıyla sahneye taşıyacak. Salgın 
nedeniyle tüm programlarını açık hava me-
kanlarında gerçekleştirecek festival, Tekfen 
Filarmoni Orkestrası ve Anna Vinnitskaya 
konseriyle başlayacak.

Konserler, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkha-
va Tiyatrosu, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı 
Teras, Maximum Uniq Açıkhava, Fransız 
Sarayı, Venedik Sarayı, ARTER Arka Bah-
çe, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Seasons 
Hotel İstanbul at the Bosphorus ve Saint 
Benoit Fransız Lisesi Avlusu'nda salgın ted-
birleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Yıldız isimler festivalde

Bir ay boyunca 14 farklı mekanda 20 kon-
sere ev sahipliği yapacak festival, Borusan 
İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia 
Bizantina, Festival Orkestrası, Modiglia-
ni ve casalQuartet toplulukların yanı sıra 
Khatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, 
Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Me-
yer, Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve 
Ufuk-Bahar Dördüncü gibi birçok yıldız 
ismi ağırlayacak.

16 Eylül'e kadar sürecek festival kapsamında 
Habitat Parkı, Etiler Sanatçılar Parkı, Fener-
bahçe Parkı ve Yıldız Parkı'nda düzenlene-
cek ücretsiz hafta sonu konser ve etkinlikleri 
ise tüm İstanbullulara açık olacak.

Konserlerden önce farklı alanlardan isimler-
le yapılan "Konsere Doğru" söyleşileri bu yıl 
da devam edecek. Festivalin yan etkinlikle-
riyle ilgili ayrıntılı bilgi "muzik.iksv.org/tr/
yan-etkinlikler" adresinden takip edilebilir.

CSO Ada Ankara, yaz konserleri 
kapsamında Ağustos ayında da 
farklı müzik türlerine kapılarını 
açacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
tarafından Kültür ve Turizm 
Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 
49. İstanbul Müzik Festivali, 18 
Ağustos'ta başlayacak.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Hayriye 
Ana karakterini canlandıran Sabina Toziya, 75 yaşında 
hayatını kaybetti. 

Türkiye'nin ilk 
'Koku Akademisi' 

açıldı

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.

Diaspora Uluslararası 
Kısa Film Festivali başlıyor

“Kesişme; 
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Ezber Bozan Kadınlar kitabı ile 
farklı dönemlerde yaşamış 24 
Müslüman kadının hayatlarını kız 
çocukları için kaleme alan Hatice 
Özdemir Tülün, ikinci kitabında da 
bilimde, sporda, sanatta ve daha 
birçok alanda fark oluşturan 
kadınların hikâyelerini 
anlatmaya devam edi-
yor. Gençlere bu coğ-
rafyalardan çıkmış ba-
şarılı kadınları bulup 
tanıtmak için kendine 
söz verdiğini söyleyen 
Tülün, "Bu kadınların 
ortak noktası mev-
cut durumlarını 
fırsata dönüş-
türecek yollar 
aramaları" 
dedi.

FATMA ÇELİK

Aşçı, pilot, öğretmen, doktor, matematik-
çi, bilim insanı, asker, aktivist, müzis-

yen, yönetici, boksör... Herhangi bir ülkede, 
herhangi bir şehirde, herhangi bir mahallede, 
herhangi bir evde başladı hikâyeleri... Hati-
ce Özdemir Tülün, Ezber Bozan Kadınlar 

ile dünyanın farklı coğrafyalarında farklı 
dönemlerde yaşamış Müslüman kadın-

ları anlatmaya devam ediyor. 
Dünyanın dört bir yanında-

ki Müslüman kadınların 
çizimlerinin de yer aldığı 

kitap Düş Değirmeni Ya-
yınları’ndan çıktı. Ez-
ber Bozan Kadınlar 2 
ile kendilerine "yakış-
tırılmayan", başara-
caklarına "inanılma-
yan" işleri sırtlanan 
kadınların azim dolu 
hikâyelerini anlatı-
yor. Kitapların hikâ-
yesini kendisinden 
dinlediğimiz Tülün, 
gençlere bu coğraf-
yalardan çıkmış ez-
ber bozan kadınları 
bulup tanıtmak için 
kendine söz verdiğini 
söyledi.

EZBER BOZAN KADINLARI 

TA

NITMAK IÇIN KENDIME 

SÖZ VERDIM
IKI ŞATO ARASINDA

RILKE’NIN AĞITLARI

Güven
Adıgüzel

1875’te Prag’da doğduğunda, kederli annesi henüz 
7 günlük bir bebekken ölen kızının yasını tutuyordu. 
Hayat bazen böyle başlar. Başka bir acının omuzla-
rında ya da çoktan gözden çıkarılmış bir rehinenin 
bakışlarında. Rilke böylesi bir travmanın ortasında 
dünyaya gözlerini açtığında; doğumu bir müjde 
değil, belki bir merhem olarak karşılanacaktı. Rene 
derler önce adına, yeniden doğan yani. Annesinin, 
ölen kızının yerine koyduğu bir tesellidir yalnızca. 
Kızkardeşinin yerine doğmuştur sanki Rilke. Nere-
deyse başka bir bedenin içinde kendisi olamadan 
büyüdüğü yıllar. Kızkardeşi gibi yetiştirildikten 
sonra annesinin baskısıyla, demiryolu işçisi olan 
kocasının elde edemediği o toplumsal saygınlığı 
kazanması göreviyle askerî okula gönderilecektir, 
babası rolüyle sırtlanır bu kez hayatı. Kırıldığı yer-
den yeniden kırılarak, ruhunu zordan zora koşarak 
geçirdiği travmalar, hastalanmasına yol açar. Soylu 
annesinin bencil hırslarının en yanlış kurbanıydı 
Rilke. Rene değildi, hiç olmadı. 22 yaşında Münih’te 
tanıştığı Lou Andreas-Salome’nin önerisiyle Rainer 
olmayı seçti zaten. Adını ve hayatını değiştirerek 
yani Rene’yi öldürerek yoluna devam etmekten baş-
ka şansı yoktu. İyileşmek imkansızdı ama yaşamayı 
deneyebilirdi yine de.
Rilke annesini geride bırakarak düştüğü yolların 
sonunda, Prag’da yapamamış, Avrupa’da huzur bu-
lamamış, Rusya’da Tolstoy’la yürüyüşlere çıkmış, 
Rodin’i keşfetmiş, Kuzey Afrika’yı boydan boya adım-
lamış, kısa süreli bir evlilik yapmış, ruhu gereğinden 
fazla yara almış, Malte Laurids Brigge’nin Notları’nı 
tamamlamış ve sırtını döndüğü dünyada tam 37 
yaşına ulaşmıştı. Demini almış bir şairin adımlarıyla 
demir kapılı dev bir şatonun önündedir işte. Duino 
Şatosu. 1912 yılında Prenses Marie’nin davetiyle 
Trieste Körfezi’nin orta kısmındaki Duino kasabasın-
da bulunan bu görkemli şatoya geldiğinde, aklında-
ki şiirin, peşine takılan geçmişiyle hesaplaşmak için 
kâğıda dökülmesini umuyordu. Şiir yazmadan ya-
şayabileceğine dair, somut-anlamlı ve ikna edici bir 
cevabı yoktu cebinde, bu sorunun içinde yaşıyordu 
zaten. Hayatının hiçbir döneminde evet, mümkün-
dür, diye yanıtlayabileceği bir soru olmadı bu.
Duino’da içinde büyük bir kütüphane bulunan oda-
sı, uçurumların üstünden Adriyatik denizine bakan 
dehşetli bir manzaraya sahipti. Uzun bir ağıt, ruhları 
dinamitleyecek kadar sarsıcı bir dizeyle yaklaşıyor-
du belli ki. Rilke doğum sancısıyla uyandığı fırtınalı 
bir öğle vaktinde, biraz olsun zihnini serinletebil-
mek için dışarı çıktığında, uçurumları tehdit eden 
rüzgarların ve köpük köpük büyüyen ürpertici dal-
ga seslerinin arasında kalmıştı. Ruhunun huzurla 
dolduğu bu yürüyüş sırasında, sert bir fırtınanın 
ortasında Duino Ağıtları’nın ilk dizesi uçurumların 
üzerinden seslenir gibi düşmüştü aklına işte; ‘’Kim 
duyar, ses etsem, beni melekler katından?’’
1912 yılında Duino şatosunda kaldığı 8 ay boyunca 
birinci ve ikinci bölümlerini yazdığı Duino Ağıtları’nı, 
nihayet 10 yıl sonra 1922 yılında İsviçre’deki Mu-
zot şatosunda tamamladığında, Prenses Marie’ye 
şunları yazar; “Birkaç gündür, (hani o Duino’dakine 
benzer) adsız bir fırtına, bir kasırga vardı içimde, 
varlığımın bütün örgüsü lif lif olmuş, çözülmüştü, 
yemeyi içmeyi düşündüğüm yoktu, Tanrı bilir kim 
besledi beni. Ama artık var o! VAR. Âmin. Demek 
ayakta durabildim buraya dek, baştan sona. Baştan 
sona. Ve buydu gereken, yalnız bu.’’

Ezber Bozan Kadınlar 1’den sonra 
ikinci kitabı da yayınlandınız. Önce-
likle hayırlı ve okuru bol olsun. Ezber 
Bozan Kadınlar’ı yazmaya nasıl karar 
vermiştiniz? Devamı olan ikinci kitabı 
yazma sürecinizi de anlatır mısınız?

Kızım bir ortaokul öğrencisi iken 
dünyada sıra dışı işler yapmış kadın-
ları araştırmaya merak salmıştı. Batı 
dünyasından pek çok isim buluyor 
ama bizim coğrafyalarımızdan tek 
tük isimlere rastlıyordu. Ben de o 
zamanlar okul öncesi kitaplar yazı-
yordum. Bir gün bana dönüp “Anne 
hiç mi bize benzeyen, buradan çıkmış 
sıra dışı bir kadın yok?” diye sordu. 
Ben kendimden gayet emin “Olmaz 
olur mu annem, kimler var kimler!” 
dedim. “Bir saysana anne!” dedi. 
Saysana diyene kadar zirvelerde ge-
zen özgüvenim birden dibi gördü. 
Aklıma hepimizin bildiği birkaç isim 
geliyor ama bir türlü devamını geti-
remiyordum. O gün kendime bir söz 
verdim. Gençlere bu coğrafyalardan 
çıkmış Ezber Bozan Kadınları bula-
cak ve tanıtacaktım!

Anneannem benim ilham kaynağım

Sizin bu hayatta etkilendiğiniz, ör-
nek ya da ilham aldığınız bir kadın 
ya da kadınlar var mı?

Rahmetli anneannem benim 
için çok büyük bir ilham 
kaynağı. Annesini be-
bekken kaybetmiş, iyi 
bir eğitim alma imkâ-
nı olmamış, eşini genç 

yaşta gurbete yollayıp ardında 4 ço-
cuğu tek başına büyütmüş bir Çerkes 
kadını. Onun gündelik hayatın seyri 
içinde söylediği sözler bugün bana il-
ham oluyor. Sabrı, bir kez bile geçmi-
şinden şikayet etmeyişi, onu tanıyan 
herkesin her daim güler yüzü ve tatlı 
dili ile hatırlıyor oluşu benim yolumu 
aydınlatıyor.

Dünyanın dört bir yanından 24 kadı-
nın ilham verici yaşamlarını kaleme 
aldınız. Bu kadınlar kimler ve neye 
göre bu kadınları seçtiniz?

İlk kitaptaki kadınları özellikle ya-
bancı tarih kitaplarından deyim 
yerindeyse toprağı kazıyarak bul-
dum. İkinci kitapta bu defa daha 
çok günümüzde yaşayan rol mo-
delleri göstermek, gençlere “ezber 
bozmak için asırlar öncesinde ya-
şamanıza gerek yok” mesajını ver-
mek istedim. İşin ilginç yanı ikinci 
kitapta aklımda tamamen başka bir 
liste varken ve ben o liste üzerinden 
ilerlerken karşıma her defasında 
listeden farklı kadınlar çıktı. “De-
mek ki esas yazmam gereken kadın 
bu!” diyerek iç sesime güvendim ve 
ilk listeyi bırakıp yolumun kesiştiği 
bu yeni kadınlar üzerinden devam 
ettim. 

Seyyide Hurra’yı kendime yakın 
hissediyorum

Bu kadınların ortak noktası 
nedir?

Kadınların ortak noktası 
bana göre içlerinde bulun-

dukları halden şikayet etmek yerine 
mevcut durumlarını fırsata dönüştü-
recek yollar aramaları. Oturup şika-
yet etmek yerine ayağa kalkıp müca-
dele eden, yoları kapanınca elleriyle 
yeni bir yol açan kadınlar bunlar. Bir 
de hepsinde değil belki ama pek ço-
ğunda göz ardı edilemeyecek derece-
de bir baba rolünün etkisini görmek 
beni çok etkiledi. Hatta gençlerle bu-
luşmalarımızda “bundan sonra belki-
de ezber bozan babalar diye bir kitap 
yazmalıyım” diyorum.  Çünkü ben de 
kendi hayatımda bir genç kızın arka-
sında babasının olmasının ne kadar 
etkisi olduğunun bir örneğiyim. Me-
rak edenler için  “Hayatı kullanma 
Kılavuzu” adıyla geçtiğimiz yıllarda 
yayınladığım bir podcasti buraya dip-
not olarak iliştirmek isterim. 

Kitapta kendinize en yakin hissetti-
ğiniz isim hangisiydi?

Her iki kitaptan da kendimi en yakın 
hissettiğim isim Seyyide Hurra. Artık 
korsan oluşu mu yoksa Fas krallık ta-
rihinde Fas kralını başkentte çıkarıp 
kendi şehrine getiren tek gelin oluşu 
mu beni çekiyor bilmiyorum.

Mücadele et ve Rabbine güven

Kitabın okurlarda, özellikle kadın-
larda nasıl bir etki oluşturmasını 
istiyorsunuz?

“Ezber bozan bir kadın olmak için 
batının bana dayattığı standartlara 
ihtiyacım yok, ben kendim kalarak da 
ezber bozabilirim!” hissini verebilir-
sem ne mutlu.

Son olarak kitabın okurlara sorduğu 
soruyu size sormak istiyorum. Bir 
kadının hikâyesi, kaç kişiye ilham 
verebilir?

Bir kadının hikayesi milyonları etki-
leyebilir. Kitaplarımdaki bazı kadın-
lar muhtemelen adlarının tamamen 
unutulacağını düşünüyorlardı. Yine 
de bu onları mücadele etmekten, ça-
balamaktan geri durdurmadı. Bugün 
biz ne yaparsak bir gün üçünde bin-
lerce “like” alsın, etkileşim rekorları 
kırsın istiyoruz. Ancak bu kadınların 
bana öğrettiği bir şey varsa o da “sen 
yeter ki doğru olan için mücadele et 
ve Rabbine güven. O asırlar sonra 
bile olsa adını nice insana andıracak-
tır!”

Gençlere “ezber
bozmak için asırlar 

öncesinde yaşamanıza
gerek yok” mesajını

vermek istedim.



AĞUSTOS/2 AĞUSTOS/2NO  015 NO  015P ORTRE P ORTRE

kançlıklar vardı. Aktörler ve aktris-
ler arasında hatta rejisörler arasında 
bile. Bu kıskançlık bazen gıpta ile ka-
rıştırılıyor, bazen ise fitneye varabili-
yordu. Yücel Çakmaklı ve çevresinde 
toplanmış gençlerin tek hedefi vardı; 
hiç kimsenin ne dediğine bakmadan 
‘Milli Sinema’ teorisine uygun film-
ler yapmak…

Büyük değerler üretti

O ‘beyazların’ sinemacısı olmadı. 
Dönemin şartları içinde büyük başa-
rılara imza attı. ‘Sinemanın toplum 
için’ olduğuna inandı. İhmal edilmiş, 
ötelenmiş, dudak bükülmüş alanlar-
da dolaştı büyük bir cesaretle. Usta-
larından öğrendiklerini çevresindeki 
sinema aşığı gençlere cömertçe da-
ğıttı ve arkasında değerli bir miras 
bırakmanın derdini taşıdı. Sinemaya 
dil, estetik, fikri yapı ve sorumluluk 
anlamında çok büyük değerler kattı.

Şahsiyetinin oluşmasında üç faktör ol-
duğunu söylüyordu: Aile ocağı, okul, 
sinema. Yüksek tahsil (İstanbul Üni-
versitesi Gazetecilik Enstitüsü) için 
geldiği İstanbul’un Şehzadebaşı sem-
tindeki sinemaların önünden geçtiği 
günleri şöyle anlatıyor bir söyleşide:

“Okuldan yurda, yurttan okula gider-
ken, her gün bu sinemaların önünden 
geçerdik. Orta halli bir ailenin çocu-
ğu olarak İstanbul’da eğitim görmek 
masraflı olduğundan harçlığımı çı-
karmak için çalışmam gerekiyordu. 
Ben de bu sinemalarda yer gösterici-
liğine başladım.”

‘Milli Sinema’ bir tezdir

Zihinsel olarak bir tutkusu vardır 
ama o günlerde içinde daha da yer 
eder sinema. Sinema yazıları oku-
maya, film festivallerini takip etmeye 
gayret gösterir. Sinemayı önce eğlen-
ce, sonra tanıtım, tebliğ ve telkin va-
sıtası hatta propaganda aracı olarak 
görür ama sinema piyasası çok koz-
mopolittir. 1960 Darbesinin ardından 
başlayan sosyalizm soslu ‘toplumsal 
gerçekçi’ sinemanın karşısına bir tez 
konulması gerektiğine inanır. Çün-
kü bu yeni anlayış dini afyon olarak 
görmekte, dine ve dindarlara karşı 
olumsuz düşünceler vardır, ağa-köy-
lü, burjuva-halk arasındaki derinlik 
ahlak sınırlarını zorlamaktadır.

İhtilalin ardından askere gider. Yedek 
subaylık döneminde “gerçek bir Türk 
sineması nasıl olmalıdır?” sorusuna 
cevap bulmaya çalışır. Tam bir buçuk 
yıl bu konu üzerinde teorik çalışmalar 
yapar ve bütün kaynakları tarayarak 

bir sonuca ulaşır: “1961-62 yılların-
da, Milli Sinema ihtiyacı şeklinde bir 
fikir oluştu. 1963’ten itibaren sinema 
yazılarımda bu konudaki görüşlerimi 
dile getirdim. O sezon gösterilen Türk 
filmlerinin gerek kozmopolit gerekse 
toplumsal gerçekçi sinema ürünlerinin 
tenkitlerini yaparken sadece bununla 
yetinmeyip bir taraftan da tez olarak 
‘işte böyle olmalıdır sinema!’ diyebi-
leceğim anlayışlar geliştirdim. Bu tarz 
filmler yapılırsa, Türk toplumunda ilgi 
ve rağbet görür, böylelikle Milli Sine-
ma doğar. Sonunda taklitçilikten uzak, 
kökleri olan, milletiyle bağ kuran, kül-
türel temelleri olan, milli-manevi de-
ğerlere bağlı bir sinema ortaya çıkar.”

Ustaların yanında 

Fikir tamamdır ancak uygulama ala-
nı nasıl olacaktır? Başta Osman F. 
Seden olmak üzere, Mehmet Din-
ler, Orhan Aksoy gibi yönetmenlerin 
yanında 5 yıl (1963-68), 50’ye yakın 
filmde yardımcı yönetmenlik yapar. 
Çıraklığı ve kalfalığını bu dönemde, 
Yeşilçam’ın ustalarının gölgesinde 
tamamlar.

Asıl büyük fırsat ayağına gelmiştir. 
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) o 
dönemlerde sosyalistlerin elindedir. 
Büyük bir kongre yapılır ve ‘kurtarı-
lır.’ Çakmaklı’nın ‘Milli Sinema’ da-
vasına MTTB sahip çıkar. Aydınlar 
Ocağı, İlim Yayma Cemiyeti, Ha-
reket Dergisi gibi çevrelerde de bu 
fikir benimsenir ve 1969 yılında kü-
çük bir bütçe ile yarı belgesel “Kâbe 
Yollarında”yı çeker. Film, büyük bir 
teveccüh görür ve sinemalarda gös-
terilir. Para da kazanır. Şule Yüksel 
Şenler’in o günlerin popüler romanı 
“Huzur Sokağı”ndan senaryolaştı-

rılan “Birleşen Yollar” filmi (1970) 
gündemi kasıp kavurur.

İşin zorlukları vardır. Sinema dünya-
sını müstehcen filmler istila etmiştir. 
Sulu melodramlar ve toplumsal ger-
çekçi filmler piyasanın büyük bölü-
münü elinde tutmaktadır ama kuru 
estetikten uzak, samimi ve her sahne-
si ince bir ruh işçiliği olan film izleyi-
cisini bulmayı başarmıştır.

MTTB sinema üssü

Yolları MTTB Sinema Kulübü’nde 
kesişen ve dostlukları Çakmaklı’nın 
vefatına kadar devam eden Mesut 
Uçakan da ‘Milli Sinema’yı benim-
semiş bir gençtir. Çakmaklı’nın sine-
masını “sosyal ve kültürel bir başkal-
dırı” olarak nitelemektedir: “Malum, 
Türkiye’de bir dönem bir beyin nakli 
yapıldı. Resmi ideoloji, İslam’ın me-
deniyet ruhunu terk edip, dümeni 
batı taklitçiliğine doğru kırdı. İslam 
toplum hayatından çıkarıldı. Sine-
mada buna ilk dur diyenler olarak, 
soldan çarpılıp, dönen Kemal Tahir, 
Halit Refiğ ve Metin Eksan’ı görüyo-
ruz. Yerli ve milli duygularla bayrak 
açan ise Yücel Çakmaklı oldu. Sonra 
da biz geldik.”

Tarık Buğra’nın çırağı…

Yücel Çakmaklı’nın 1937 yılında Af-
yonkarahisar (Bolvadin)'da başlayan 
yolculuğunun önemli duraklarından 
biri de hiç şüphesiz Yeni İstanbul 
gazetesidir. Gazetede büyük roman-
cı Tarık Buğra’nın yönettiği kültür 
sanat servisinde çalışmış olması da 
onun sinema mesleğine yönelmesini 
sağlamıştır.

Yücel Çakmaklı’nın 1975-90 yılla-
rı arasında TRT için çektiği filmler, 
belgeseller ve diziler de önemlidir. 

“Çile”, “Oğlum Osman”, “Diriliş”, 
“Kızım Ayşe”, “Memleketim”, “Min-
yeli Abdullah” gibi büyük gişe yapmış 
filmlerde Türkan Şoray, Hülya Koç-
yiğit, Filiz Akın, Ediz Hun, Orhan 
Gencebay gibi dönemin ünlü isim-
lerini oynatmış ve bu filmlerde “ku-
marın, alkolün, batı kültürünün ya da 
burjuva yaşamının yozlaştırdığı, kur-
tuluşu geleneksel ve dini değerlerde 
arayan kişilerin öykülerini” anlatmayı 
başarmıştır.

Vefatından bir yıl önce (2008) TBMM 
“Üstün Hizmet Madalyası” ve Kültür 
Bakanlığı “Sinema Emek Ödülü” 
takdim edilen Yücel Çakmaklı, 23 
Ağustos 2009’da vefat etti ve Zincir-
likuyu Mezarlığı’nda sırlandı.

Sinemamızı “Vurun Kahpeye” çu-
kurundan Türkan Şoray’lı “Birleşen 
Yollar”, “Çözülmeler”, “Denizin 
Kanı”, “Küçük Ağa”, “Kuruluş”, “Bir 
Adam Yaratmak”, “4. Murat”, “Hacı 
Arif Bey”, “Aliş ile Zeynep” seviye-
sine yükselten Büyük Usta’ya bir kez 
daha rahmetler diliyoruz.
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Yücel Çakmaklı’nın 
yönettiği filmler
• Cumbadan Rumbaya, 2004
• Emir Sultan 1997
• Son Türbedar, 1996
• Kanayan Yara - Bosna Mavi Karanlık, 1994
• Kanayan Bosna, 1993
• Bişr-i Hafi/ Bir Zamanlar Sarhoştu, 1992
• Mümin ile Kafir, 1992
• Kurdoğlu/ Osmanlı Bedel İster, 1991
• Minyeli Abdullah 1-2, 1989-1990
• Sahibini Arayan Madalya, 1989
• Kuruluş-Osmancık, 1987
• Aliş ile Zeynep, 1984
• Küçük Ağa, 1983
• Hacı Arif Bey, 1982
• IV. Murat, 1980
• Denizin Kanı, 1978
• Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, 1978
• Oynaş, 1977
• Öyle bir Özleyiş ki 1977
• Çok Sesli Bir Ölüm, 1977
• Çözülme, 1977
• Bir Adam Yaratmak, 1977
• Diriliş, 1974
• Garip Kuş, 1974
• Kızım Ayşe, 1974
• Memleketim, 1974
• Ben Doğarken Ölmüşüm, 1973
• Oğlum Osman, 1973
• Çile, 1972
• Zehra, 1972
• Birleşen Yollar, 1970

Vefatının 12. yılında 
rahmet ve minnetle 
yâd ettiğimiz yönetmen 
Yücel Çakmaklı büyük 
bir derdin adamı idi: 
Yerlilik ve millilik… Bir 
taraftan toplumsal ger-
çekçi (sosyalist) filmler 
diğer taraftan sulu me-
lodramlar ve müstehcen 
filmlerin istila ettiği 
Türk sinemasında üçün-
cü yolu açmayı başarmış 
bir öncü isimdi Yücel 
Çakmaklı…

‘Milli Sinema’nın öncüsü: 

1970’li yıllarda Türk sinemasını kuşatan yabancı ideolojilere başkaldıran ilk ve tek sinemacı 
Yücel Çakmaklı idi. Onun “Milli Sinema” fikrini beyazperdeye taşıyan yapımları bugün de 
yerli ve milli sinemanın öncü projeleridir.

ÖZCAN ÜNLÜ

Onu ilk kez Mesut Uçakan’ın 
Beyoğlu’ndaki ufacık yazıha-

nesinde görmüştüm. Henüz kır-
laşmamış sakalı ile oynayan par-
maklarını zaman zaman dudağına 
götürüp düşünüyordu. Konuşmu-
yor gibi konuşuyordu. Küçük harf-
lerle. Yanında yöresinde bulunan-
lar bir bilge edasıyla oturan bu 
orta yaştaki adama bakıp, aslında 
fısıltıyla konuştuğu büyük şeyleri 
anlıyordu. Genç bir gazeteci idim. 
Kendisiyle söyleşi için orada bulu-
nuyordum…

Sonraki yıllarda, özellikle sinema 
dünyasını kasıp kavuran “Min-
yeli Abdullah” filminin setinde, 
Dergâh Yayınları’nda çalıştığım 
dönemlerde daha sık görüşmeye 
başladık. Hatta kendisine gizli giz-
li asistanlık yaptığım bile vakidir.

Yücel (Çakmaklı) abinin hep bir 
derdi vardı; yeni ve yerli bir sine-
ma yani ‘Milli Sinema’ kavramının 
içini dolduracak eserler üretmek 
ve bu meseleye ömrünü adayacak 
gençler yetiştirmek.

Sanatın bütün dallarında olduğu 
gibi sinemada da birtakım kıs-
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“ÇOCUKSU BİR 
MUTLULUK 
DUYUYORUM…”

Yazar Tarık Tufan Kaybolan 
romanındaki kurmaca ve 
gerçek karakterlerin ilişkisi 
üzerinde dururken “Gerçek 
olaylarla kurmacayı iç içe 
geçirmekten çocuksu bir 
mutluluk duyuyorum.” diye 
konuşuyor.

Kaybolan, arka 
kapağında ya-

ralı dünyalarda, 
kırık hayatlar-

da, saklı hüzün-
lerde ve İstanbul 

sokaklarında 
dolanan bir 

roman olarak 
tanımlanıyor. 

Kitap Hakan’ın 
40. yaş günüyle 
başlıyor. Onun 

iç dünyasına, 
eşiyle ilişkisine, 

geçmişine ve 
şimdisine doğru 

bir yolculukla 
devam ediyor. 
Bu yolculukta 

Yıldız ve Sonay 
önemli döne-
meçlerde rol 

alıyorlar. Gele-
cekleri ise bir 

bilinmezliğe 
bırakılıyor. 

RABİA BULUT

İlk olarak Kaybolan’ın hikâyesi nasıl ortaya çıktı?

Düşerken romanını yazmadan evvel kafamda “dü-
şüş”, “kaybolmak” ve “bağlanmak” üzerine hikâyeler 
anlatma fikri oluşmuştu. Şehir hayatında sıradan ka-
rakterlerin hayatında aniden ortaya çıkmış görünen 
dönüşümlerin geçmişteki köklerine de dokunmaya 
çalışan katmanlı romanlar yazmak istiyordum. Dü-
şerken’de İshak ve Jülide’nin ansızın ortadan kaybol-
maları, Kaybolan’da Hakan’ın kırkıncı doğum gü-
nünde yıllardır çalıştığı işini bırakıp başka bir hayat 
peşine düşmesi ve sonradan yaşananlar… Bir insanın 
tesadüfen yaşadığı küçük bir olayın arkasından yo-
ğun bir kaybolma hissine kapılmasını anlatmak iste-
dim. Sıradan ve küçük hayatların birdenbire büyük 
dönüşümlere uğraması meselesi ilgimi çekiyordu. 

Hakan, Yıldız, Sonay, Reha İleri hayatın içinde 
kaybolmuşlar. Her birinin kayboluşunun hikâ-
yesi diğerinin ya yara bandı oluyor ya da yarayı 
derinleştiriyor. Bulunmak, kendini bilmek hangi 
yöne doğru gitmektir?

İnsanın kayboluşları yakın çevresindeki insanların 
hayatlarına öyle ya da böyle dokunuyor. Bazen bi-
rinin hayatında kayboluyoruz bazen de kendimizi 
bulabilmek için önce birini bulmamız gerekiyor. İs-
tesek de istemesek de hayatlarımızın kimi tarafla-
rı iç içe geçmiş daireler şeklinde. O dairelerin için 
karmaşalar, acılar, hüzünler, yaralar yahut huzur ve 
sevinç var. Birbirimizin hayatına dokunduğumuzda 
kalan iz nedir? O dokunuşlar canımızı mı yakıyor 
yoksa tenimize, ruhumuza şifa mı oluyor? Bulunma-

nın, bilinmenin hangi yöne doğru gitmek olduğunu 
söylemek kolay değil. İlle de bir yeri işaret edeceksek 
“içimize doğru” diyebiliriz. İçe doğru gitmek demek, 
kendinle yüzleşmek, sorular sormak, içsel bir kavga-
ya girişmek, düşünmek, hayal etmek demek. Benlik 
aynasında kendini görebilecek cesareti bulmak de-
mek. Gerektiğinde her şeye yeniden başlayabilmek 

demek. Aslında içe doğru yol aldıkça hayatın içinde 
de yol almış oluyoruz. Bu döngüsel hareket şu anla-
ma gelebilir: Kendi etrafında dönerken aynı zamanda 
başka hayatların da etrafında dönmek. Bir anlamda 
gezegenlerin hareketine benziyor. Kendine bakarken 
hayata bakmak.    

Akıp giden kurgusallığın yanında yaşama dair 
derin tespitler bulunuyor kitabınızda. Diğer ki-
taplarınızda da olan bölüm girişlerindeki alıntı-
ları nasıl belirliyorsunuz?

Her romanımın bir ana meselesi bir de ana mese-
le etrafında gelişen yan meseleleri var. Kaybolmak 
üzerine düşünürken aynı zamanda hafıza, hayal kı-

rıklığı, beklenti, yüz-
leşme, sevgi, nefret, 
geçmiş, aile bağla-
rı, aşk gibi konular 
üzerinde de düşün-
meye başlıyorsun. 
Bu konular üzerine 
düşünürken uzun 
gözlemler yapıyo-
rum ve elbette bu 
konular üzerine geç-
mişte ortaya konan 
bilgilere, eserlere 
yöneliyorum. İnsan 
duyguları, ilişkiler, 
hayat üzerine ortaya 
konan en büyük ve 
derin birikim edebi-
yat. Orada insanlığın 
ortak birikimleri var. 
Büyük edebiyatçıla-
rın hayata ve insana 
dair geliştirdikleri 
güçlü anlatılar bu-
günün edebiyatçı-
ları için de bir yol 
gösterici niteliğinde. 
Ben bir romancıyım 
ve aynı zamanda bir 
okurum. Büyük ede-
biyatçıların zincirine 
dahil olmaya çalışır-
ken, büyük romanın 
peşinden giderken 
onların ayak izlerine 
basıyorum. Bölüm 
girişlerindeki alın-
tılar aslında bu yol-
culuğun izleri olarak 
okunabilir. Okura 

büyük edebiyat birikimine birlikte ba-
kabilmek için davet iletiyorum. Kendi 
serüvenimi paylaşıyorum. Tabii kendi 
meselemi anlatırken romancıların dün-
yasından besleniyorum. 

“Halkın anlatı geleneğini önemsiyorum”

Kahramanlarınız hayatlarında dö-
nüm noktalarında, önemli anlarda 
kıssalar, evliyalar devreye giriyor. Si-
zin için kıssaların anlamları nelerdir?

İnsanlık tarihinin bütün anlatıları bir ro-
mancı olarak dikkatimi çekiyor. Dinlerin 
yaratılıştan itibaren ortaya koyduğu anla-
tılar, mitolojiler, masallar, halk söylence-
leri, efsaneler ve kıssalar. İnsanın hayatla 

doğrudan ve derin bir ilişki kurabilme-
sinin yolu, anlam dünyasını bir hikâye 
içinde kurabilmesinden geçiyor. Kutsal 
kitaplardaki hikâyelerin, mitolojilerin 
dünyasına girdiğimizde burada kuru-
lan anlatıların varoluşumuzun anlam ve 
değerlerini aktarmak üzerine geliştiğini 
görebiliriz. Kuşaktan kuşağa bir hakikat 
aktarımı olarak güçlerini sürdürüyorlar. 
İçinde yaşadığımız toprağın ve halkın an-
latı geleneğini önemsiyorum. Kıssalar bu 
açıdan ilgimi çekiyor. İçinde son derece 
yalın ve güçlü hakikatler barındırıyorlar. 
Romanlarımda zaman zaman o dünya-
dan parçalar kullanmak anlatıyı güçlen-
diriyor diye düşünüyorum. Aynı zaman-
da bu renkliliği seviyorum.     

Bir var olma meselesini ele alırken, 
varoluşa dair hap bilgiler sunan 
sistemlere, düşüncelere dair göz-
den kaçan yanılsamaları Hakan’ın 
düşünceleriyle görüyoruz. Hakan 
bir uyumsuz olarak konumlanıyor. 
Kitabınızın ekseninde varoluşçuluk 
meselesinin bir izdüşümü yer alıyor 
diyebilir miyiz?

Varoluş meselesi Kaybolan romanında 
önemli bir yer tutuyor. Aslında benim 
hayatımda da bu meseleler önemli bir 
yer tutuyor. Var olmayı bir hayat derdi 
olarak karakterler ve hikâyeler üzerin-
den ele alıyorum. Bana düşünme ve an-
lama imkânı sağlıyor. Edebiyatın gücü 
sanırım burada. Hakan bir “uyumsuz” 
ve “kayıtsız” adam olarak hayata yeni-
den başlıyor aslında. O ana kadar siste-
min içinde uyuşuk ve mekanik bir hayat 
sürmüş. Bir bilinç ve uyanış halinde. Ka-
yıtsız olmak demek umursamaz olmak 
değildir, bilakis hayat kayıtsızlıkla katıl-
maktır. Bunun kendi içinde bir çelişki 
gibi durduğunun farkındayım ama siste-
min dışına çıkabilmenin bir yolu olarak 
kayıtsızlıktan söz ediyorum. Edebiyatın, 
romanın böyle büyük karakterleri var: 
Oblomov, Katip Bartleby, Meursault ve 
diğerleri. Uyumsuzlar, kayıtsızlar ama 
hayatın karşısında güçlüler.  

Hakan’ın kayboluşunun ekseninde 
Yıldız’la olan evliliğinin de aşama 
aşama bir çıt sesinin duyulması, gö-
rülmesi aşamaları geçiliyor. Kitap 
boyunca da devam ediyor. O çıt se-
sinin duyulması neden o kadar uzun 
bir zaman alır?

Uzun süren ilişkilerde yaşanan kırıl-
malar çoğu zaman bir zamana yayılı-
yor. İnsanların alışkanlıkları ve başka 
duyguları yüzünden, mevcut sorunları 
görebilmek, kabullenmek, yüzleşmek, 
kararlar alabilmek, ayrılmak, başka 
hayatlar kurmak çok kolay olmuyor. 
Bütün bunların kabullenilmesi ve yeni 
bir hayatın kurulabilmesi için gereken 
gücü toplayabilmek kolay değil. Her 
adımda insanın kafasına sorular dolu-
şacaktır: Acaba yanlış mı yapıyorum? 
Acaba haksızlık mı ediyorum? Daha 
iyi bir hayat kurabilir miyim? Bir kere 
daha denesem iyi olur mu? Aynı za-
manda vefa, merhamet gibi duygular 
insanın karar alma süreçlerini etkiler. 

“Dert de derman da aynı şey…”

Kader ve yazgı kavramlarının çeşitli 
görünümlerini görüyoruz. Sırlarla 
dolan Hakan’ın kaybolmaktan bu-
lunmaya geçtiği evrede yine heybe-
sinde bir ölümün sırrı kalıyor. Sırla-
rın ağırlığından kaybolan Hakan’ın 
kendini bulma yolculuğuna yine bir 
sırla gelmesinin sebebi nedir?

İlaç da bir tür zehirdir. Ya da şöyle söy-
leyelim bir zehri atabilmek için bir baş-
ka zehri almak gerekir. Belki de şöyle 
söyleyebiliriz: Dert de derman da aynı 
şeydir. Bazıları bizim için hem yara 
hem merhemdir. Bu böyle uzar gider. 
İnsan kendini kaybettiğini fark ettiği 
anda ilk olarak şunu düşünüyor: Aca-
ba kendimle en son nerede karşılaştım? 
Kaybettiğin eşyayı en son gördüğün 
yeri hatırlamaya çalışmak gibi. Ha-
kan’ın yolculuğu da kaybolduğu yerden 
başlıyor doğal olarak. 

Hakan’ın eniştesi (babası) Zurnacı 
Mustafa’nın hikâyesinde geçen Ömer 
Kavur’un Gizli Yüzü’ndeki rol alma-
sıyla ilgili kısmın kaynağı nedir?

Bu ilişki tamamen kurmacaya dayanı-
yor. Elbette Ömer Kavur’un Orhan Pa-
muk hikâyesinden uyarlanan Gizli Yüz 
isimli filmi var ve film benim Kaybolan 
romanımdaki kurmaca karakterim Zur-
nacı Muzaffer’in şehri Kastamonu’da 
çekildi. Bende romancı heyecanıyla bazı 
şeyleri yan yana getirmeye çalıştım. Mi-
les Davis’in İstanbul’da Açıkhava’daki 
konseri de buna dahil. Gerçek olaylarla 
kurmacayı iç içe geçirmekten çocuksu 
bir mutluluk duyuyorum.  

“Her şeyi İstanbul ile düşünüyorum”

Kaybolan’ın içinde İstanbul bir ka-
rakter olarak yer alıyor. Hakan’ın 
işyerinin bulunduğu Mecidiyeköy, 
Yıldız’ın adının geldiği Yıldız Sarayı 
ve birçok farklı güzergâh. Sizin için 
İstanbul’un yeri ve anlamı nedir?

İstanbul’un benim dünyamdaki yerini 
her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. Beni 
tanıyanlar, romanlarımı okuyanlar İs-
tanbul’la ilgili nasıl bir duygu ve düşünce 
bağı içinde olduğumu, bu büyülü şehre 
nasıl baktığımı ve etkilendiğimi biliyor-
lar. Bu etki doğal olarak metinlerin içine 
sirayet ediyor. İstanbul’un kokusu siniyor 
ve açıkçası bu kokuyu aldığımda heyecan 
duyuyorum. İstanbul özellikle romanın-
da son derece önemli bir yere sahip. Bir 
mekân olarak köklü bir hafızayı, insanlık 
hallerini, duygu ve düşünüş biçimlerini, 
hayat tasavvurlarını temsil ediyor. Ben 
İstanbul’da bir hikâye anlatırken aynı 
zamanda İstanbul’un büyülü dünyası-
na, görkemli varoluşuna dokunuyorum. 
Bu andan itibaren İstanbul anlatının bir 
parçası olmaktan daha büyük anlamlar 
taşıyor roman içinde. İstanbul’la birlikte 
düşünmeye başlıyorum her şeyi. Olay ör-
güleri ve karakter çatışmaları İstanbul’un 
mekân olarak açtığı büyük olanaklar öl-
çeğinde ilerliyor, dönüşüyor. Okurun be-
nim romanlarımda karşılaştığı İstanbul’a 
daha çok ilgi duymaya ve sevmeye başla-
dığını duyuyorum bazen. Bu da beni çok 
mutlu ediyor.  

Masanızda bekleyen yeni kitaplar ve 
projeler var mıdır?

Daha önce Tuhaf Dergi’de tefrika etti-
ğim uzun bir anlatı vardı. Şimdi yeni 
hikâyeler yazarak o anlatıyı bitirmeye 
çalışıyorum. Yakın zamanda bir kitap 
olmasını arzuluyorum. Okur o anlatıyı 
merak ediyor. Şiirsel, iç yakıcı bir aşk 
hikâyesiydi. Bunun yanı sıra senaryo 
çalışıyorum. Avustralya’dan genç bir 
yönetmenin filmi için birlikte çalışıyo-
ruz. Ayrıca yeni bir romana başladım. 
Adı konmamış üçlemenin son kitabı 
olacak ve “bağlanmak” üzerine bir ro-
man olacak. 

Yeni Türk ede-
biyatının önemli 

yazarlarından 
Tarık Tufan ile 

son romanı ‘Kay-
bolan’ı, İstanbul’u 
ve yeni projeleri-

ni konuştuk…
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CÜZ GÜLÜ, CAN KÜLÜ

Ercan 
Yılmaz

Herkesin hayatının son cüzüne yazdığı bir şeyler 
vardır.

'Batan ayın kenarına yazılan satırlar'dır onlar. 
***
Bu hikâye bazılarımızın hikâyesi.
Konuşmayı bilmeyenlerin, gülden gül koparanların, 
yana yana yürüyenlerin, ‘Sen’den özge âşinâsı olma-
yanların hikâyesi…
***
Üç çocuk var hikâyemizde. Yanakları al al üç çocuk.
Birinci çocuk 'değirmen' kuruyor.
'Çocuk parmak kalınlığındaki suyu oluğa bağlamıştı. 
Su oluktan dökülürken çer çöp pervaneyi döndürü-
yor, pervaneden sıçrayan damlacıklar kirpiklerine 
dokunuyordu.'
Okurun da kirpiklerine konuyor şimdi damlacıklar.
Osman Nevres’in beyti yazıyor değirmenin kapısın-
da:
Önün ardın gözet fikr-i dakîk et onda bir söyle
Öğütme ağzına her ne gelirse âsiyâb-âsâ
Anlatıcı gözlemliyor demek az kalır; -'bir özge 
temâşâ' onunki.
Şaşırıyor anlatıcı. Bizim gözlerimizi de alıyor ve bir 
lens gibi takıyor kendi gözlerine.
Sonra çamurdan bir eşek yaptığını görüyor çocu-
ğun, eşeğin üzerine bir susam tanesi koyduğunu...
-Bu ne?
-Bu ihtiyar adamın eşeği.
-Ya üzerindeki susam?
-(Gülüyor çocuk) O da buğday çuvalı.
-Ama ihtiyar adamı göremiyorum.
Bir el çabukluğuyla, yok, değil, daha ziyade bir gö-
nül çabukluğuyla bir parmak çamuru eşeğin ardına 
dikerek:
-İşteee, bu da ihtiyar amca.
Dedi.
Anlatıcı mı Kahraman mı, artık o her kimse, bize bü-
tün bunları anlatan kişi, 'hayret' makamında değildi 
de nerdeydi?
'Hoşça bak zâtına' mı diyordu çocuk?
Hem 'zâtına' hem değirmene bir kez daha baktı Kah-
raman Anlatıcımız.
'Değirmen', dünyanın metaforu değil miydi?
Bilge çocuğun oyununa dahil olur Kahramanımız.
Belki de gerçek hayat çocuğun yaşadığıydı...
Mustafa Kutlu, söylemiyor; Kahraman Anlatıcımız da 
gizliyor ama ben biliyorum:
Salkım söğütler suya eğilmiş saçlarını tarıyor.
Alıç ağaçları Yûnus'tan bir ilâhî okuyor.
Anlatıcı Kahramanımız, 'dibinde beyaz çakılların par 
par yandığı duru, serin bir su'ya giriyor.
Suyun acısı da hatırası da ezelîdir.
Suda çocuğun yüzündeki ifadeyi görüyor.
Bir zikir meclisi. 
Postta Gül.
Ve bir mısra: 'Bütün bahçeler sende toplanmış, gül 
müsün nesin?'

Bu sayıda, oyuncu ve 
model Emre Kızılırmak 
ile bir araya geldim. 
Değerli oyuncu, 
birbirinden samimi 
sorularıma bakalım 
nasıl yanıtlar vermiş 
hep birlikte okuyalım.

- Merhaba Emre Bey, nasılsınız?
- İyiyim, teşekkür ederim.

Sizin için bazı sorular hazırladım, ayak üstü 
bir sohbete başlayalım mı?
- Buyrun, ben hazırım.

En son dinlediğiniz şarkı?
- “Michael Bublé - Feeling Good”

Çay mı? Kahve mi?
- Çay.

En sevdiğiniz renk?
- Kırmızı.

Türk sinemasında en sevdiğiniz film?
- “Yol”

Sizi bu mesleğe teşvik eden kişi?
- Kendim tercih ettim.

Dünyada en sevdiğiniz şehir?
- İstanbul.

En sevdiğiniz müzik tarzı?
- Tek tarz dinlemem. Her tarzın güzel müzik-
lerini dinlerim.

Birlikte rol almaktan en keyif aldığınız 
oyuncu?
- Macit Sonkan.

Hayatınızın dönüm noktası var mıdır? Var-
sa nedir?
- Hayatımın her günü dönüm noktam. Olan ya 
da olmayan her şey her yaşadığım anın yansı-
ması.

Bir sahneye hazırlanmak için ne yaparsı-
nız?
-  Sahneye hazırlanmak o durumu anlamakla 

başlar. Anlamak anlatmayı doğurur ve anlat-
mayı bırakınca karakter kılıfına girmek kalır. 
Sonrası o anda ağzından dökülen kelimeler ya 
da hareket veya duruşlar.

Dizi mi? Tiyatro mu?
- Her ikisi de.

Bu mesleği yapmasaydınız hangi mesleği 
yapmak isterdiniz?
- Müzisyen olmak isterdim.

Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- İltifatlar gerçek olmadığı için onları güzelden 
çirkine sıralamaya gerek duymuyorum.

İstiklal Caddesi mi? Alsancak Kordon mu? 🙂
- Her ikisi de.

En büyük tutkunuz?
- Oğlum, karım ve motosiklet.

Neyi affetmezsiniz?
- Ben her şeyi affederim. Ama bazen o son gö-
rüşmemiz olur. Ama yine de affederim.

20’li yaşların başındaki halinize buradan ne 
tavsiye edersiniz?
- Aynen devam et!

En büyük pişmanlığınız?
- 30 senemi okullarda harcamak…

Ve son sorudayız! Hayatta örnek aldığınız 
kişi?
- Herkesi örnek alırım. Hatalarıyla ve başarıla-
rıyla herkes benim için bir model.

Ayak Üstü’nde bambaşka bir isimle ve yine ke-
yifli bir sohbetle Litros Sanat’ta olacağım, bir 
sonraki sayıda görüşmek üzere, hoşçakalın.

2021 Emmy Ödülleri 
açık havada yapılacak

Marvel’den sanatçılara Marvel’den sanatçılara 
‘5 bin dolar’‘5 bin dolar’

Emmy Ödülleri’ni düzenleyen Uluslararası Te-
levizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi, pandemi 
nedeniyle 73. Emmy Ödülleri törenini açık havada 
yapacak.

Başlangıçta sınırlı sayıda ünlü seyirci önünde kapalı 
alanda yapılması planlanan tören, pandemiye iliş-
kin artan endişeler nedeniyle açık havada düzen-
lenecek. Akademi yaptığı açıklamada bu kararın, 
sağlık ve güvenlik uzmanlarıyla uzun tartışmalar so-
nucunda alındığını belirtirken davetlilerin sayısına 
daha fazla sınırlama getirilebileceğini de sözlerine 
ekliyor.

Geçen yılın Emmy Ödülleri töreni ise sıkı pandemi 
önlemleri çerçevesinde, dünyanın dört bir yanında-
ki adayların evlerinden video bağlantılarıyla katıldı-
ğı boş bir stüdyoda gerçekleşmişti.

Televizyon Akademisi 19 Eylül'deki 
Emmy Ödülleri töreninin, Microsoft 
Tiyatrosu'nun yanındaki Los Angeles 
Live'daki etkinlik güvertesinde gerçek-
leştirme kararı aldı.

OD’A HIZMET!

Mehtap
Altan 

“İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız.”
Aliya İzzetbegoviç

İnsan olabilmenin vasıfları nelerdir deyip madde 
madde okumak ya da kayda değer bir yerden 

veya bir kişilikten dinlemek. Sonra, uygulamaya 
geçme noktasında duyarsızlığın kitabını yazmak! 
Hep başkaları yapar, başkaları uygular gerekçesi-
ne sığınmak, her zamana daha kolay gelmiştir. Bir 
şeyleri ya okuyor gibi ya dinliyor gibi ya da öğre-
nir gibi yaptık. Gibi yapmanın sonuçları, sadece 
kendimize yansıyan kötülükler olmadı. Yaşadığı-
mız dünyayı elbirliği ile tüketmenin altın oranını 
bulduk belki de.
Çok mu karamsar düşünüyorum diye şöyle geriye çe-
kilip baktım ama yok. Ümitvar olmaya eyvallah. Körü 
körüne hiçbir iyileşmeye katkı sağlamadan oturduğu-
muz yerden ahkâm kesmeye pek tabii ki hayır. 
Bir deprem sonrası günlerce demeçler veriliyor. 
Dikkat edilmesi gereken noktalar günlerce haber-
lerde, mahalle kaldırımlarında, esnaf dükkanları-
nın günceli taze tutan tezgahlarında, entelektüel 
kesimin fularlarına sinmiş ulaşılmaz rotalarında, 
köy kahvehanelerinin kerpiç duvarlarında konu-
şuldukça konuşuluyor. Sonrası mı? Bu sorunun 
cevabını biliyorum ki benden iyi biliyorsunuz? 
Bir nefeslik molanın ardını seller takip ediyor. 
Başa sarmanın matematiğinde birleşiyor toplum 
yeniden. Sonra yangınlar!..
Afet denen bir gerçek var. Ve bunun önüne geçi-
lemeyeceğini bilen bir insanoğlu. Ve inadına balık 
hafızasına ciddi bir özenti duyan insanlar toplulu-
ğu. Evet. unutmak bazen nimettir! Acıyı, sancının 
bıraktığı izi, içimizde kalan hıçkırığı… İşin duygu-
sal bahçesindeki unutmalara Amennâ… Yeryüzü-
nü, ülkemizi, insanlığı tehdit eden kötü olayların 
doğurduğu sonuçları aklımızda, gönlümüzde 
taze tutup bir daha olası durumlar için hazır ol-
mayı bilmek diye bir gerçeğe sıkı sıkı sarılmalıyız. 
Buna siz deyin görev, ben diyeyim duyarlılık. Or-
tak noktası hepimiz adına atılan sağlıklı adımlar 
topluluğudur. O adımlardan doğan her sağlıklı 
sonuç ise geleceğin pencerelerini daha da berrak 
yapan şifalı derslerdir! 
Son dönemlerde özellikle orman yangınlarının 
daha da çok olması, bir tesadüfün değil, yangını 
çıkaran faktörlerin büyümesinden kaynaklıdır. 
Evet, insanoğlunun sıkı faaliyetlerinden kaynaklı 
iklimsel değişiklikler vs. yangınların çoğalmasına 
etki eden sebepler olsa da her birimizin payına 
düşen görevleri var. Ve biz bunları çok iyi biliyo-
ruz.  Yol kenarlarına gelişigüzel atılan cam şişeler, 
koskoca ormanların yok olmasına neden olacak 
örneklerden biri. Ve o şişeyi atan el, yangın terö-
rüne hizmet eden ateşin ortağıdır da!
Ve tabii ki insanlıktan nasibini almamış, şer odakla-
rının kuklası olmuş, ülke ve millet düşmanı hainle-
rin sebebiyet verdiği sabotajları da unutmayalım…
Hayat ile kurduğumuz ortaklığı, duyarlılıklarımızı 
besleyerek yapmak; insanlığa ve geleceğe selâm 
vermenin en kestirme yoludur. Bu minvalde yapa-
cağımız ilk şey, iyi insan olmanın felsefesinde du-
yarlılık manifestoları biriktirmektir. Ne vakit “bana 
dokunmayan!” çölünü aşarsak, o vakit bereketli/
umutlu hikâyelerin şahidi oluruz.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 27.si 
düzenlenen Saraybosna Film Festivali kırmızı halı 

töreniyle kapılarını sinemaseverlere açtı. Festival Müdü-
rü Mirsad Purivatra, dünyanın karşı karşıya kaldığı yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, Bosna Hersek'teki 
mevcut durumun festivalin yüz yüze yapılmasına olanak 
sağladığını belirterek "İnsanların sinemalara döneceği bir 
festival olsun." dileğinde bulundu.

Festival kapsamında 60 ülkeden 250'den fazla filmin gös-
terileceğini aktaran Purivatra, "Saraybosna'nın Kalbi onur 
ödülünün bu yılki sahibi Alman yönetmen Wim Wenders 
de, Meksikalı yönetmen Michel Franco da burada. Ona 
da Saraybosna'nın Kalbi ödülünü takdim edeceğiz." diye 
konuştu.

Purivatra, Türkiye'den önceki yıllara oranla katılımın az 
olduğuna işaret ederek "Türkiye'den hem yarışan hem de 
gösterilen filmler olacak. Türkiye'den gelecek profesyonel-
lerle film ve sinema konuşacak olmak bizi ayrıca mutlu 
ediyor." ifadesini kullandı.

TRT ortak yapımı 5 film yer alıyor

TRT ile son 10 yıldır son derece iyi bir iş birliği yürüttük-

lerini vurgulayan Purivatra, ortak projelerle hem Türkiye 
hem de Bosna Hersek sinemasına katkı sağladıklarını kay-
detti. Festivalde TRT yapımı 'Komşuluk Halleri' ile  TRT 
ortak yapımı 5 film de yer alıyor. Yönetmenliğini Jasmi-
la Zbanic'in üstlendiği TRT ortak yapımı ve Oscar ada-
yı "Quo Vadis, Aida?" (Nereye Gidiyorsun Aida?) filmi, 
festivalin 'Odak Noktası' programında seyirciyle buluşu-
yor.. TRT ortak yapımı Cem Özay'ın 'Af', Selman Nacar'ın 
'Tereddüt Çizgisi' ve Bekir Bülbül'ün 'Bir Tutam Karanfil' 
filmleri de, festival kapsamında sinemaseverlerin beğeni-
sine sunuluyor.

27. Saraybosna Film Festivali seyirciyle buluştu

Festivalde yönetmenliğini Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in üstlendiği 
TRT yapımı 'Komşuluk Halleri' filmi dünya prömiyerini yaptı.

Marvel ve DC Comics, eserleri filmlere uyarlanan 
ve gişede milyon dolarlar kazanan çizgi roman ya-
zarlarına sadece 5 bin dolar ödediği iddiasıyla eleş-
tirilerin hedefi oldu.

The Guardian'ın haberinde yer alan iddialar şöyle: 
"Çeşitli kaynaklara göre bir yazar veya sanatçının 
eseri görünür şekilde bir Marvel filminde yer al-
dığında şirketin uygulaması, sadece yaratıcıya gala 
davetiyesi ve 5 bin dolarlık (yaklaşık 43 bin TL) çek 
göndermek."

Üç farklı kaynak gazeteye meblağı doğruladı ve 
bunu, ödenmesi gereken ücretin örtük biçimde 
onaylanması olarak nitelendirdi. Kaynaklar galaya 
katılma ya da 5 bin doları seyahat veya konaklamayı 
karşılamak için kullanma zorunluluğu olmadığını 
da ifade etti.

Milyar dolar kazandı 5 bin dolar ödedi

İsmini açıklamayan bir Marvel yazarı ise şunları 
söylüyor:

"Bana gerçekten çok ama çok korkunç bir özel ka-
rakter sözleşmesi teklif edildi ben de,  ya bu sözleş-
meyi kabul edecektim ya da hiçbir şey. Sonrasında 
bunun gereklerini yerine getirmektense bir teşek-
kür notu gönderip "Borcumuz olmasa da işte size 
bir miktar para!' diyorlar ve bu para da 5 bin dolar. 
Siz de 'Film bir milyar dolar kazandı' diye düşünü-
yorsunuz."

Ustu:
SERCAN AKSU

Devamı litrossanat.com'da

“SAHNEYE
HAZIRLANMAK
O DURUMU 
ANLAMAKLA 
BAŞLAR”
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Kalp Gözü 

 İnsan Yayınları

Frithjof Schuon 

Bu kitapta toplanan yazılar; 
manevî sembolizmin temel 
ilkeleri, kötülüğün esraren-
giz tabiatı, ölüm sonrası 
hayat ve günlük etkinlikle-
rin manevî hayata uyarlan-
masına dair paha biçilmez pek 
çok görüşü kapsayan geniş bir konu yel-
pazesini içermektedir. Günümüzde çoğu 
kimse, geleneksel hikmet çerçevesinde 
modern dünyanın sistematik çirkinliğini 
çürütecek bütüncül bir bakış açısı arayışı 
içindedir. Çok yönlü entelektüel derin-
liği ile tanınan Schuon, çağdaş yazarlar 
arasında, geleneksel öğretilerin manevî 
gayesini, biçim ve pratikleri açıklama ve 
aynı zamanda da bunların etkin olması-
nın dinî bir yapıya bağlı olduğunu savun-
ma hususunda eşsiz bir konuma sahiptir. 
Tradisyonalizm akımının kurucusu me-
tafizikçi, ressam, şair, yazar ve tasavvuf 
önderi Schuon, bir taraftan, varoluşçuluk, 
rasyonalizm ve tüm ilkesel gerçeklikleri 
“soyutlamalar” olarak takdim eden sözde 
realizm gibi çağdaş yanılgılara karşı taviz-
siz bir mücadele verirken, diğer taraftan 
da yine aynı katiyet içerisinde yaratılışın 
kutsiyeti ve tezâhürün güzelliği üzerinde 
durmaktadır. Bu hikmetin özü, Güzel ile 
Gerçek arasındaki aslî, dolaysız ve katık-
sız ilişkinin ifadesi olan Platon’un “Gü-
zellik, Hakîkatin ihtişamıdır” şeklindeki 
vecizesinde aksedilmiş bulunmaktadır.

Oğlunun Kaleminden Ahmet 
Midhat Efendi ve Dönemi 

VakıfBank Yayınları 

Erol Gökşen 

Kâmil Yazgıç, babası-
nın yaşamını anlattığı 
kitapta, “En meşhur 
ordu kumandanları-
nın top ile tüfek ile 
kazandıkları muzaf-
feriyeti, Ahmet Midhat kamış kalemi ile 
daha parlak bir surette kazanmış, vata-
nına en büyük hizmeti, yani okumak he-
vesini, maarif tohumunu ekmiştir” diyor. 
Şairlerin karakterleri, hayat tarzları, hayal 
dünyaları her daim ilgi çekmiş, pek çok 
araştırmanın konusu olmuştur. Şairler, 
sadece inceleme ve araştırma kitaplarında 
değil; roman, hikâye gibi kurmaca eser-
lerde de kendisine yer edinmiştir. İşte bu 
kitap şaire ve şiire odaklanan romanların 
kitabıdır. Geç Osmanlı dönemi romanla-
rının tüm şair kahramanları, melankolik 
ya da vatanperver şairler, rind-meşrep 
şairler ya da geleneğe sadık Divan şairleri 
ve hatta romantiklerin başarısız taklitçi-
leri, yani müteşairler bu kitapta karşını-
za çıkar. Şairlerin şiiri nasıl tanımladığı, 
Divan, Halk ve Batı şiirine yaklaşımları, 
dönemlerinin poetik meseleleri, şiirleri-
ni söyleme sancıları, bu zorlu merhale-
lerin delilik ve narsisizmle olan yakınlı-
ğı, bu kitapta yer bulur. Bahanur Garan 
Gökşen’in bu araştırma eseri, Tanzimat 
romanı Cezmi’den Cumhuriyet’in ilk yı-
lında yayımlanan Karanfil ve Yasemin ile 
Zâniyeler’e kadar çeşitli romanlardaki 
şair izlerinin peşine düşüyor…

Cemil Meriç’in hayatından kesitleri ve yaşamı boyunca elde ettiği deneyimlerini topladığı bu kitap, 
deneme türünün modern Türk edebiyatındaki en muazzam örneklerinden birini oluşturuyor. Ki-
tap, genel hatlarıyla yazarın kendi hayatının anlatıldığı ve yakın Türkiye tarihi üzerine deneyim-
lerinin yer aldığı iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde yer alan Cemil Meriç’in çocukluğunun 
ve gençlik yıllarının anlatıldığı bölüm, oğlu Mahmut Ali Meriç’in gözünden babasını tasvir eden 

metinler şeklinde yer alıyor. Bu bölüm ile okuyucunun, yazarın kim olduğu, ideolojisi ve felsefesi 
açısından fikir sahibi olması da sağlanıyor. Kitabın ikinci bölümünde ise Türkiye’deki sağ sol çatış-

maları, ilerici ve gerici düşünceler, doğu ile batı karşıtlıklarını ele alan Meriç, yorumsuz ve düz anlatımı 
ile karşılıyor okuyucusunu. Doğrusuyla yanlışıyla tüm bu meselelerin incelendiği kitapta, Cemil Meriç’in 
hayatından izlere de tanıklık ediliyor. Öte yandan yazarın olaylara açıklık getirdiği değişik tanımlamaları da 
okuyucunun gözüne çarpan detaylar arasında yer alıyor. Kısacası, Cemil Meriç’i yakından tanıma fırsatı elde 
ederken, Türkiye’yi anlama üzerine de fikir sahibi olacağınız bir deneme türü bu kitapta sizi bekliyor.

Safahat 

Türkiye Diyanet Vakfı

Mehmed Âkif Ersoy

Halkın içinden yüksel-
miş, ama halkın içinde 
kalmış bir şair; kendi 
milleti kadar, Do-
ğu’yu ve Batı’yı dili, 
edebiyatı ve müziği 
ile bilen bir aydın; 
Veterinerlik Fakülte-
si’nin ilk öğrencisi ve birincisi; İstanbul 
Boğazı’nı yüzerek geçen, at binen, gülle 
atan ve güreşen bir sporcu; şehirde ka-
panıp kalmamış, Anadolu köylerindeki 
ahırlarda hayvan tedavi etmiş, gerçekleri 
yaşamış ve -neye mal olursa olsun- hep 
gerçekleri söylemiş bir adam; milletiyle 
birlikte savaşı, acıyı, yenilgiyi ve zaferi 
gören gözleri, her daim yaşlı duygulu bir 
insan, bir şair... Bu adam, İstiklâl Marşı-
mızın yazarı Mehmed Âkif Ersoy’dur. O, 
bütün hayatı, ahlâkı, kişiliği, davranış ve 
düşünceleriyle birlikte, kendimiz ve ço-
cuklarımız için, hiç çekinmeden, “İşte 
tam bir örnek!” diyebileceğimiz, bir millî 
kahramandır. Onun eseri olan “Safahat”, 
bu milletin çağdaş destanıdır. Milletimi-
zin bin yılda kıvâma ermiş olan ruh ve 
fikir olgunluğu, inanç ve ahlâk sağlamlı-
ğı, cesareti ve kahramanlığı -elbette ku-
surları ve tedavi çareleriyle birlikte- bu 
destanda dile getirilmiştir. Kendisini ve 
milletini öğrenmek isteyen genç aydın-
lar, onu okuyacak ve anladıkları kadar 
bu milletten olacaklardır. Mehmed Âkif 
gibi bir evlâda ve “Safahat” gibi bir esere 
sahip olmak, bir millet için, büyük bir 
şans ve büyük bir mutluluktur...

Melâmet Risâleleri:
Bayrâmî Melâmîliğine Dair 

Emin Yayınları

Abdurrezzak Tek 

Tasavvufun tarikatlar 
şeklinde örgütlenmeye 
başladığı XII. yüzyıldan 
itibaren Nakşibendiy-
ye, Kübreviyye ve Mev-
leviyye olmak üzere büyük 
tarikatları etkileyen Melâmet 
düşüncesi, özellikle XV. yy’da Hacı Bay-
ram-ı Velî tarafında kurulan Bayrâmiyye 
tarikatı içinde yeniden ortaya çıkmış ve 
bir müddet sonra İstanbul’un gündelik 
hayatında yerine alarak Osmanlı döne-
mi tasavvufunu derinden etkileyen en 
önemli ekollerden biri hâline gelmiştir. 
Kısa zamanda önemli bir taraftar kitlesi 
kazanan Bayramî Melâmîleri, kendilerine 
mahsus bir takım uygulama ve inançlar 
nedeniyle gerek ilmiye sınıfı gerek idarî 
sınıf gerekse sûf îler tarafından eleşti-
rilmiş, taraftarları gibi aleyhtarları da 
hemen oluşuvermiştir. Bu kitapta, XVI. 
yüzyıldan itibaren gelenek ve görenekle-
ri, prensipleri ve inançları kitaplara akta-
rılmaya başlanan Bayramî Melâmîliğine 
dair yazılmış olan belli başlı lehte veya 
aleyhteki risâleler konu edinilmiştir. Sarı 
Abdullah Efendi’nin Semerâtül-Fuâd, 
Lalîzâde Abdülbâkî Efendinin Sergüzeşt, 
Müstakîmzâdenin Risâle-i Melâmiyye-i 
Bayrâmiyye, Osman Hakîkî Beyin İrşâd-
nâme, Sunullâh Gaybînin Risâle-i Halve-
tiyye vü Bayrâmiyye, Mehmed Amîkînin 
Risâle-i Beyân-ı Hamzaviyye bunlar ara-
sında sayılabilir.

Nizami Yürüyüş: Sezai 
Karakoç’un İzini Sürmek 

Muhit Yayınları

Turan Karataş 

Prof. Dr. Turan Karataş 
yeni kitabında, eme-
ğin, eserin ve izze-
tin hürmetin neye 
karşılık geldiğini 
görüyoruz. Yol açı-
cı, kurucu dehalar; 
zihinleri ve gönülleri 
besleyip süsleyen şahsiyetler, sanat-
kârlar ve onların eserleri hakkında 
ne kadar inceleme, araştırma yapılsa 
yeridir. Yolun şaşmaz ve kıymetli kı-
lavuzlarını hakkıyla tanımak, anlamak 
için daha fazlasına ihtiyaç vardır. Bili-
nir ki, hemen her yazı / eser / çalışma; 
bir bahsin izahı, bir meselenin halli 
iken beri yanda bir sorunun işaret fi-
şeği olabilir. Büyük şair ve düşünür Se-
zai Karakoç hakkında yaptığı doktora 
çalışmasıyla edebiyat camiasından, 
ilgililerden teveccüh ve takdir gören 
Turan Karataş, bu kitaptaki yazıla-
rında, sonraki yıllarda yapmış olduğu 
okumaların ve incelemelerin neticesi 
olarak Karakoç’un şahsiyetine, dü-
şüncesine, sanatına ve şiirlerine dair 
yeni görüşler, düşünceler ve yorumlar 
sunuyor. Şiir çözümlemeleriyle büyük 
şairin eserlerini okumaya yeni bakışlar 
düşürüyor. Karakoç şiirleri üzerinde 
akademik titizliği ve okurluk hevesiyle 
düşünmeyi, yeni yollara çıkmayı, yeni 
izler bulmayı deniyor bu yazılarıyla. 
Şiirimizin ve düşünce dünyamızın bu 
özgün burcunu anlamak ve anlatmak 
denemelerini, tatlı ve ışıltılı bir Türk-
çenin yordamıyla okuyacaksınız.

Yasak Ağacın 
Altında 

Bu Ülke 

Ketebe Yayınları

İletişim YayınlarıCemil Meriç 

Francis Scott Key Fitzgerald 

Emin Gürdamur, kendi 
ifadesiyle "asırlar ön-
cesinden kalma bir 
taşı kaldırıp altında-
ki akreple yüzleşir 
gibi" kalbinde bin bir 
korku, acı ve ıstırap 
taşıyan insanları ve 
onların hikâyelerini anlatıyor. Nerede 
başlayıp nerede bittiği bilinmeyen bir 
çemberin içinde insan, aynaların ken-
di aralarında anlaşarak bir sırrı nasıl 
saklayabildiğini soruyor. Kimi zaman 
bir trende sıkışıp kalan âşıklar kimi za-
man da kendi imgeleri tarafından im-
geleştirilen bir yazar boy gösteriyor bu 
aynalarda. Gözler bize bakıyor, eller 
bize uzanıyor, sesler bizi buluyor. Kalbi 
tarafından ateşe atılan bir şeyh, rüyası 
için yola çıkıyor, çöl ona sırtını dönse 
de. Parçası olduğu karanlıkla baş ede-
meyen bir mahkûm, gölgesini ve ha-
tıralarını sürükleyerek evine dönüyor. 
Ölülere karşı başlatılan bir savaş yiyip 
bitiriyor yaşamın kenarlarını da. Öyle 
ya, cüzzamlı şairlerin şiirlerine bile 
buyur etmeyeceği bu solgun yüzler, 
Emin Gürdamur'un hikâyelerinde bir 
bir aydınlanıyor. Yasak Ağacın Altın-
da, insanı ve onun hikâyesini güneşe 
tutarken bir yandan da fısıldıyor: Sus-
mak neden bütün savaşlara ruh katar? 
Gemiler batarken ne düşünür? İnsan 
neden yüce bir felaket arar?

Fes: İslâm Şehri Titus Burckhardt Albaraka

Titus Burckhardt, İslâm kültürü ve şehir hayatıyla ilgili iki önemli kitap kaleme almıştır. Bunlardan 
ilki, Almanca yazılmış ve ilk baskısı 1960’ta yapılmış olan Fes: İslam Şehri’dir. Bu kitap, insani 

şehirciliğin bir modelini temsil edecek harikulade bir şehir tablosu ortaya koymak için 
yazılmıştır. Kitap, Fas’ın bağımsızlığını kazandıktan sonraki dönemde Burckhardt’ın 
oradaki kısa ya da uzun birçok ikameti sırasında toplanmış belgelerle birlikte, onun 
1930’lu yılların başlarına kadar uzanan çeşitli gözlemleri ve tanık olduğu olaylarla 
ilgili hatıralarından oluşur. Kitapta ayrıca modern historiyografinin, sosyolojinin 
ve iktisadın öncülerinden kabul edilen 14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarih-

çisi İbn Haldun gibi büyük düşünür ve tarihçilerden, tarikat önderlerinden, siyaset 
adamlarından yaptığı konuyla ilgili uzun iktibaslarla birlikte çok sayıda çizim, şema ve 

fotoğraf da yer alır. Kitap, şehirle ilgili birçok çalışmada gördüğümüz gibi sistematik ve analitik bir 
dille yazılmış bir metin olmaktan çok, bir yönüyle Burckhardt’ın biyografisine dayanan son derece 
sıcak bir dille yazıldığı için ihtiva ettiği görsel malzemeyle birlikte kolay, keyifle okunan bir eserdir.

Litros Sanat okuyu-
cuları için edebi-
yatımızın değerli 

isimleri Ahmet Mu-
rat, Ercan Yılmaz, 
Mehmet Nuri Yar-
dım, Recep Garip, 

Sadık Yalsızuçanlar, 
Selma Argon, Şakir 
Kurtulmuş ve Yıldız 

Ramazanoğlu’na 
“Bugün hangi kitabı 
okuyorsunuz?” diye 

sordum.

MERİÇ KALAYLIKOZ 

Her kitapseverin aklından en 
az bir kere takip ettiği, oku-
yucusu olduğu yazarların ve 
şairlerin hangi kitapları oku-
duğu sorusu geçmiştir. Müpte-
lası olduğumuz edebiyatçılarla 
karşılaştığımızda; “Bugünler-
de neler okuyorsunuz?” diye 
sorarız birçoğumuz. Ben de 
Litros Sanat okuyucuları için 
edebiyatımızın değerli isimleri 
Ahmet Murat, Ercan Yılmaz, 
Mehmet Nuri Yardım, Recep 
Garip, Sadık Yalsızuçanlar, Sel-
ma Argon, Şakir Kurtulmuş ve 
Yıldız Ramazanoğlu’na “Bugün 
hangi kitabı okuyorsunuz?” 
diye sordum. Ahmet Murat’ın 
Titus Burckhardt’ın Albaraka 
Yayınlarından çıkan “Fes: İs-
lâm Şehri” çeviri eserini, Ercan 
Yılmaz’ın Abdurrezzak Tek’in 
Emin Yayınlarından neşrolan 
“Melâmet Risâleleri: Bayrâmî 
Melâmîliğine Dair” adlı ta-
savvuf î eserini, Mehmet Nuri 
Yardım’ın, Erol Gökşen’in Va-
kıfBank Yayınlarından basılan 
“Oğlunun Kaleminden Ahmet 
Midhat Efendi ve Dönemi” adlı 
Türk edebiyat tarihi açısından 
önem atfeden eserini, Recep 
Garip’in, fikir adamı ve sos-
yolog Cemil Meriç’in İletişim 
Yayınları tarafından basılan “Bu 
Ülke” adlı kitabı, Sadık Yalsı-
zuçanlar’ın Frithjof Schuon’un 
İnsan Yayınlarından basılan 
“Kalp Gözü” adlı çeviri eserini, 
Selma Argon’un dedesi Meh-
med Âkif üzerine yazılan kitap-
ları ve daima Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınlarından “Safahat”ı, 
Şakir Kurtulmuş’un Prof. Dr. 
Turan Karataş’ın Muhit Kitap 
tarafından basılan “Nizami Yü-
rüyüş: Sezai Karakoç’un İzini 
Sürmek” adlı eserini ve Yıldız 
Ramazanoğlu’nun Emin Gür-
damur’un Ketebe Yayınların-
dan çıkan “Yasak Ağacın Altın-
da” adlı öykü kitabını okumakta 
olduğunu öğrendim. Sizlere 
bildiriyor ve keyifli okumalar 
diliyorum.

EDEBIYATÇILARIMIZ NE OKUYOR?
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AHMED CEM ŞADOĞLU

Geçtiğimiz sayı oluşturmaya başla-
dığımız İstanbul’un kültür sanat ro-
tasını biraz daha uzatarak yeni yer-
ler keşfedip farklı planlar yapmaya 
çalışalım. 

Beyoğlu ve Taksim 

Tarihi Yarımada olarak adlandırılan 
Fatih gibi İstanbul’un en eski semtle-
rinden olan Beyoğlu’nda, iş, eğlence ve 
kültür merkezi olması sebebiyle günlük 
nüfus milyonları buluyor. Son yüz yılın 
hikâyeleriyle dolu binaları, dünyanın 
ikinci metrosu olan tüneli ve fotoğraf-
ların süsü nostaljik tramvayı ile anılar 
biriktiren Beyoğlu’nda vakit geçirmek 
günün her saatinde mümkün.

İlk “Melek” ismiyle açılan ve 100. yaşı-
na yaklaşan Emek Sahnesi, 2016 yılında 
tarihi mimarisine uygun olarak yeniden 
projelendirilen Grand Pera komplek-
sinin içerisinde tekrardan hayat buldu. 
Büyük bir fuaye alanına sahip olan Emek 
Sahnesi’ne, bulunduğu kompleks içeri-
sinde 8 sinema salonu ve tiyatro sahnesi 
eşlik ediyor. Grand Pera’da kültür sanat 
haricinde eğlence, moda ve gastronomi 
alanında da etkinlikler yapılıyor.

18. yüzyılda İstanbul’un su ihtiyacını 
gidermek amacıyla yapılan, semtine şu 
anki adını veren Taksim Maksemi; iş-
levini kaybettikten sonra İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından restore 
edilip sanat galerisine dönüştürüldü. 
Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi is-

mini alan mekân; geleneksel ve çağdaş 
sanatlardan önemli koleksiyonlara ka-
dar bir çok kişisel ve karma sergiye ev 
sahipliği yapıyor. Bu tarihi yapı, hemen 
arkasında inşâ edilen ve birbirlerine 
çok yakışan Taksim Camii ile birlikte 
Beyoğlu’nun silüetinde yer alıyor. Ko-
nuklarını kabul etmeye başlayan Tak-
sim Camii’nde, çeşitli etkinliklere ev 
sahipliği yapmaya başlayacak olan çok 
amaçlı bir salon bulunuyor. Bu salonun 
haricinde öğrencilerin hem araştırma 
hem de çalışma yapabileceği dijital kü-
tüphane ve kitap kafe de kompleksin 
içerisinde misafirlerini bekliyor.

Galatasaray Lisesi yanında yer alan 
Yapı Kredi Kültür Sanat; resim, heykel, 

fotoğraf, grafik, arkeoloji alanlarında 
sergiler düzenliyor. Müze ve kütüpha-
ne de bulunan kültür merkezinde ya-
ratıcı drama ve okuma etkinliklerinin 
yanı sıra toplantılar ve söyleşiler de 
gerçekleştiriliyor.

Dünyanın usta sanatçılarını ülkemizle 
buluşturan Pera Müzesi, bünyesinde 
bulunan “Oryantalist Resim”, “Anadolu 
Ağırlık ve Ölçüleri” ve “Kütahya Çini 
ve Seramikleri” koleksiyonlarına ve bu 
koleksiyonlar haricinde sergilere, ya-
yıncılık ürünlerine, sözlü etkinliklere, 
film gösterimlerine yer veriyor.

1987’den beri modern ve çağdaş sanat-
ları ziyaretçilerine sunan Galeri Nev, 
İngilizce ve Türkçe monografiler, sa-
natçı kitapları ve sergi kataloglarının 
da bulunduğu yüzden fazla yayınıyla da 
ön plana çıkıyor!

kütüphanesindeki kaynaklarıyla araş-
tırma merkezi gibi çalışan ve önemli 
sergilere yer veren SALT Beyoğlu; 19. 
yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen Si-
niossoglou Apartmanı olarak bilenen 
o zamanlar konut olarak kullanılan bu 
mekânda kültür sanat çalışmalarını ha-
yata geçiriyor.

1987 yılında kurulan, müzik, film, ti-
yatro ve caz gibi prestijli festivaller 
düzenleyen İstanbul Kültür Sanat Vak-
fı; 2009'da Şişhane’deki Deniz Palas 
Apartmanı’na taşındı. Binada bulunan 
Salon İKSV, çeşitli sanatsal ve kültürel 
etkinliklerde sanatseverleri ağırlıyor.

Çağdaş sanat müzesi olarak kurulan İs-
tanbul Modern, disiplinlerarası etkin-
liklere ev sahipliği yaparken; modern 
ve çağdaş sanat yapıtlarını, fotoğraf, 
tasarım, mimari, yeni medya ve sinema 

alanlarındaki üretimleri koleksiyonuna 
katmaya devam ediyor. Müze, 2018’den 
itibaren Beyoğlu’ndaki geçici mekanın-
da konuklarını bekliyor.

Ünlü isimlerin yanı sıra yeni albüm ve 
cover çalışmaları yapan sanatçılara da 
sahnesinde yer veren Jolly Joker Beyoğ-
lu, üstü açılıp kapanan ve dört mevsim 
kullanıla bilinen sahnesiyle Sanat Per-
formance, konser odaklı etkinlikleriyle 
müzikseverlerin ilgisinden düşmüyor.

Öne çıkan diğer mekânlar

İstanbul’un kültür sanat noktalarının 
bulunduğu bölgelerin dışında bir lo-
kasyonda bulunan lakin hem etkin-
lik sayısıyla hem de kalitesiyle şehrin 
kültür sanat hayatına önemli katkı ve-
ren mekânların başında Haliç Kongre 
Merkezi, Zorlu PSM, UNIQ İstanbul 
ve Arter geliyor.

Beyoğlu sınırları içerisinde gözükse 
de Haliç Sahili ile bütünleşen Haliç 
Kongre Merkezi, 5. Dünya Su Forumu 
ile 2009'da kapısını etkinlik dünyasına 
açtı. Yıllardır kongre ve özel toplantı-
lara ev sahipliği yapan merkez, birçok 
konser ve sahne gösterisine de sahne-
sini açıyor.

Festival içerikleri oluşturan, dünyaca 
ünlü müzikaller, sanatçı ve toplulukları 
ağırlayan Zorlu Performans Sanatla-
rı Merkezi bünyesinde; restoran, açık 
sahne ve salonlarıyla 7 farklı mekân 
bulunuyor. Tiyatro prodüksiyonları 
tasarlayan, cazdan metale kadar geniş 
perspektifte konserler düzenleyen Zor-

lu PSM’de içeriklerin %50’si yabancı…

Yeni nesil komplekslerden olan UNIQ 
İstanbul, alışveriş ve iş dünyasına hitap 
ettiği gibi kültür sanat hayatına da bü-
yük bir pencere açıyor. Yerli ve yabancı 
içerikle müzik, tiyatro ve sinema üze-
rine yoğunlaşan yaşam merkezinde; 
çocuklar için alanlar ve etkinlikler de 
bulunuyor.

İstiklal Caddesi’nde hayat bulan Arter, 
2019 yılında Dolapdere’deki 18.000 
m2’lik yeni binasına taşındı. Sunduğu 
sergilerin haricinde sanat disiplinle-
rinden performans ve etkinliklere de 
ev sahipliği yapıyor. Sergilerinde resim, 
desen, heykel, baskı, fotoğraf, film, vi-
deo ve yerleştirme mecralarında üre-
tilmiş eserlerin yanı sıra ses, ışık ve 
performansı temel alan üretimler de 
mevcut.

Taksim Camii ve Taksim Meydanı

KÜ LT Ü R SA NAT

Kütüphane ve müzelerde 
Türkiye’nin tarihi ve 

kültürel değerlerini, birçok 
uluslararası festivalde 

dünya etkileşimini, 
galerilerde Türk ve 

yabancı sanatçıların 
eserlerini, salon ve açık 

hava sahnelerinde Türk 
ve yabancı sanatçıların 

performanslarını, yerli ve 
yabancı tiyatro oyunlarını 

ve sahne gösterilerini 
görebilmek mümkün. 

KÜLTÜR 
ROTAMIZI 
UZATIYORUZ
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HACI 
BEKTAŞ-I 

VELI’YI 
NE KADAR 

ANLIYORUZ?
HALİL İBRAHİM AYGÜL

Hacı Bektaş-ı Veli belki kendi 
kimliğinin dışına çıkan bir 

kimlik olarak Anadolu, Balkan-
lar ve bütün Türk-İslâm dünya-
sında önemli, simgesel isimler-
den birisi olmuştur. Özelde ise 

Alevi Bektaşi kültür dünyasında 
hemen hemen ismi en çok zik-

redilen, anılan, dile getirilen temel 
sembol şahsiyetlerden birisidir. Do-

layısıyla onun tarihsel olarak kimliği, 
yaşadığı dönemdeki etkisi ama hemen 

ondan sonra başlayarak çağlar içerisinde 
artan, değişen, farklılaşan o kimlik kökün-
den çıkarak çok daha farklı bir kimliğe 
ulaşan yapıda Hacı Bektaş-ı Veli’yi de ele 
alınmaktadır. O yüzden gönüllerde yaşa-
tılan, çoğaltılan, büyültülen farklı kimlik-
lerde algılanan bir Hacı Bektaş-ı Veli var. 
Bu alanda da çok sayıda akademik çalış-
ma yapılmış ve yapılmaya devam edil-
mektedir. Hacı Bektaş’ın tarihi kimliği 
ile ilgili bilgiler çok sınırlı. Bugüne kadar 
eldeki bilgiler de zaten akademisyenler 

tarafından işlendi, paylaşıldı, yazıldı, 
kendi eserlerinde kullanıldı. Dolayı-

sıyla zaman bu alanda araştırmalar 
yapanlara başka şanslar verebi-

lir. Bu kültür sanat sezonu bir 
şans olarak addedilip Hacı 

Bektaş-ı Veli insanlığa 
ve Türk milletine 

ilmi verilere da-
yalı olarak ve 

geleneksel 
k ü l -

türe de yer vererek anlatılabilir. Tarihi kim-
lik içerisinde önemli bilgilere de ulaşabiliriz.  
Hemen kendi yaşadığı dönemden sonra çok 
daha popülerleşen önemli bir dini sosyal 
şahsiyet olarak görebiliyoruz Hacı Bektaş-ı 
Veli’yi. Bu sadece Alevi Bektaşi topluluk-
larına ait değil. Tasavvuf erbabı olan farklı 
tarikat silsilelerinde de Hacı Bektaş’ın ma-
nevi dünyasına göndermelerin olduğu açık-
tır. Tarikatların da ötesine geçerek ortak bir 
kültür ve ortak bir değer haline gelen Hacı 
Bektaş-ı Veli ve onun eserleri, öğretileri, 
yolu her zaman ilgi çekmiştir ve çekecektir. 
Kuruluşundan 1826 yılına kadar Osmanlı 
Devleti’nin asker gücü olan Yeniçeri Oca-
ğı’nın da Bektaşi Dergâhına bağlı olduğu 
unutulmamalıdır.

Tüm bu bilgiler ve gelişmeler ışığında bir 
fırsat olarak önümüzde duran Hacı Bektaş-ı 
Veli yılı en anlamlı ve doğru şekilde nasıl ihya 
ve icra edilebilir meselesi aklımızı kurcaladı. 
Bunun üzerine bu alanda önemli çalışmala-
ra imza atmış olan Prof. Dr. Abdurrahman 
Güzel, araştırmacı-yazar Ayhan Aydın, şair 
Bestami Yazgan ve edebiyatçı Eyyüp Azlal’e 
“Vefatının 750. yıl dönümü vesilesi ile bu yıl 
UNESCO tarafından Hacı Bektaş Veli yılı 
ilan edildi. Yıl boyunca ülke genelinde çok 
sayıda etkinlik planlanmakta. Türk ve İslâm 
dünyası için büyük önem atfeden Hacı Bek-
taş Veli sizce nasıl anılmalı ve anlatılmalı? 
Türk tasavvuf tarihinin en önemli muta-
savvıflarından biri olan Hacı Bektaş Veli’yi 
“Festival” başlığı anmak, yâd etmek doğru 
mudur? Her ideolojik bakış, Hacı Bektaş Ve-
li'yi farklı bir yönünden ele alıyor. Onu nasıl 
görmeli ve anlamalıyız?” şeklinde bir uzun 
soru yönelttik.

Hacı Bektaş-ı Veli, 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış ve Bektaşi tarikatının piri kabul 
edilen Türk tarihinin en mühim mutasavvıflarından biridir. UNESCO, vefatının 750. 

yıl dönümü olması vesilesi ile bu yılı Hacı Bektaş-ı Veli yılı olarak ilan etti. Buna 
binaen ülke çapında resmî makamlar başta olmak üzere her alanda etkinlikler planla-
makta, kurumlar kültür sanat sezonlarına Hacı Bektaş-ı Veli adını vermekte ve sezon 

programları buna göre belirlemekte. Bu yıl Hacı Bektaş’ı anlama ve anlatabilme 
noktasında millet olarak bir sınavdan geçecek gibi görünüyoruz. 

“Hacı Bektaş-ı Veli mü-
kemmel bir müellif, 

mükemmel bir lider. Mü-
kemmel bir mutasavvıf ve 

mükemmel bir insan...”

“Hacı Bektaş’ın her türlü 
siyasi, politik, devlet, devlet 

karşıtı, devlet yandaşı 
bunların hepsinin ötesin-
de bilim insanları, tarihçi, 
sosyologların işin içinde 

bulunduğu kurulu tarafın-
dan nesnel bir şekilde elde-
ki verilerle birlikte anılacağı 
bir sempozyumlar dizisinin 
mutlaka yapılması lazım.”

Türkiye’de herkes kendi ideo-
lojisine göre bir Hacı Bektaş-ı 
Veli yorumu yapmaya, yaratma-
ya çalışıyor. Bu kimseler Hacı 
Bektaş’ı da okumamışlar. Bu 
bakımdan önemli bir konudur. 
Bu sebeple bir araştırma mer-
kezi de kurduk. Bir grup Hacı 
Bektaş’ı Kalenderimeşrep görür 
ve eserlerinin ona ait olduğunu 
kabul etmez. Onu tanıyabilmek 
için eserlerini okuyup bakmak 
lazım. Hacı Bektaş’ı ben tarif 
edeyim. Peygamberimiz zama-
nındaki ashap neyse Hacı Bek-
taş-ı Veli odur. Mesela Ahmed 
Yesevi hak âşığı, peygamber ve 
Kur’an âşığıdır. Onun altıncı 
postnişini olan Lokman Peren-
de’den eğitim aldı ve Anado-
lu’ya Alperen olarak geldi. Hacı 
Bektaş-ı Veli Makâlât adlı ese-
rinde alkolle ilgili; “Bir kuyuya 
bir damla içki düşmüş olsa ve 
o kuyuyu temizlemek için dı-
şarı alsanız, o suyun aktığı yer-
de çayır çimen bitmiş olsa ve o 
çayır çimeni de kuzular yemiş 
olsa kuzuların eti haramdır” 
diyor. Gayet katı bir İslâm inan-
cına sahip. Ahmed Yesevi’den 
daha katı bir İslâm inancı var. 
Ahmed Yesevi ilmi şeraitin 7. 
Kapısı olarak görürken Hacı 
Bektaş-ı Veli 2. kapı olarak ad-
deder. “İlimsiz namaz şekilden 
ibarettir der.” Benim gördüğüm 
Hacı Bektaş-ı Veli mükemmel 
bir müellif, mükemmel bir li-
der. Mükemmel bir mutasav-
vıf ve mükemmel bir insan... 
Onun her bir sözü Kur’an’a da-
yalı. Sadece Makâlât’a 220 ayet, 
100 civarı da hadis almış. Ama 
derler ki; “Bu masaldan ibaret.” 
Hacı Bektaş-ı Veli hem kadro 
yetiştiriyor hem eser veriyor. Bu 
yüzden lider... Bunları çok iyi 
bilmemiz lazım.

Hacıbektaş’ı kim ne şekilde ele 
alırsa alsın öneminden, kimli-
ğinden varlığından ödün vere-
meyecek şekilde ortada olan bir 
insandır. Gerçekten de kendi 
topluluğu içerisinde birliği bera-
berliği derin bir tasarruf öğretisi 
olan Alevi Bektaşi yolunun ana 
kriterlerini belirlemiş bu ko-
nuda da görüş ve yorumlarını 
ortaya koymuş bir şahsiyettir. 
Dolayısıyla bunlar ortadayken 
bunun dışında ondan başka bir 
şey çıkarmak zordur. Zaten bu-
güne kadar da bazı Alevi Bektaşi 
grupları da Hacı Bektaş’a gerekli 
önem ve yeri vermemiştir. Fakat 
otuz kırk yıllık Alevi örgütlülü-
ğünün Hacı Bektaş’a bakışı da 
ayrı bir araştırma konusudur. 
750 yıl boyunca Hacı Bektaş’ı var 
etmiş, yaşatmış kitlelere bakmak 
lazım. Bütün Alevi Bektaşi top-
lulukları Hacı Bektaş’a büyük bir 
sevgi ve saygıyla yaklaşmışlardır. 

Birçok boyutuyla Hacı Bektaş 
ele alınabilir, incelenebilir. Hacı 
Bektaş ile ilgili daha söylenecek 
çok şey olduğunu göz önünde 
bulundurarak Hacı Bektaş’ın 
her türlü siyasi, politik, devlet, 
devlet karşıtı, devlet yandaşı 
bunların hepsinin ötesinde bilim 
insanları, tarihçi, sosyologların 
işin içinde bulunduğu kurulu ta-
rafından nesnel bir şekilde elde-
ki verilerle birlikte anılacağı bir 
sempozyumlar dizisinin mutla-
ka yapılması lazım. Ülkemizde 
bu konuda ciddi hiçbir çalışma 
yok. Maalesef ki Alevi Bektaşi 
kuruluşlarının böyle bir öngörü-
leri yok. Çalışmaları yok.

Devamı için: litrossanat.com

Abdurrahman Güzel Ayhan Aydın Eyyüp Azlal

Horasan erenlerinin izini 
takip etmek için buraya 

birtakım geziler yapmak, 
oradaki Selçuklu baki-
yesini yerinde görmek 

gerekir.
Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana ve 
Ahi Evran gibi İran coğrafyasında 
doğmuş ve Moğolların saldırısı so-
nucu ailesi ile beraber Anadolu'ya 
gelmiştir. Hacı Bektaş-ı Veli bu 
iki Anadolu ereni ile Anadolu'da 
görüşmüş ve Anadolu'nun İslâm-
laşmasında büyük rol üstlenmiştir. 
Onun Velayetname'sinde özellikle 
Ahi Evran ile görüştüğü yazılıdır. 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin Anadolu'ya 
geldiği dönem İran Selçuklular'ı-
nın yıkılıp Anadolu Selçuklular'ın 
hükümdar sürdüğü bir dönemdir. 
Ailesiyle Nişabur'dan Anadolu'ya 
gelirken Nişaburlu Feridüddin-i 
Attar, Kuşeyri, Gazzali, Ömer 
Hayyam ve Sultan Sencer'in şairi 
olan Muizî gibi ünlü Nişaburlu 
âlimlerin mirasını da Anadolu'ya 
taşımıştır. Bu nedenle Mevla-
na'nın öğretisini Mevlevilik Hacı 
Bektaş'ın öğretisini de Bektaşilik 
tarikatına indirgemek hem sa-
kıncalı hem de onların hatırasına 
ters düşer. Sebebine gelince bu-
gün özellikle bu iki tarikat, bu iki 
âlimin öğretisinden uzak, günü-
müz moda anlayışlarının etkisin-
de faaliyet sürdürmektedir. Hacı 
Bektaş-ı Veli'yi anlamak için onun 
yetiştiği Nişabur medresesini ve 
bu medreseyi inşa eden ilk islam 
medreselerinin kurucusu Niza-
mülmülk'ü de anmak ve anlamak 
gerekiyor. UNESCO bu yıl Hacı 
Bektaş-ı Veli yılı ilan etmiş. Bizler 
de Hacı Bektaş-ı Veli'yi anmak ve 
anlamak için onun üzerinde ilmi 
çalışmalar yapmak, İran sahasın-
daki ünlü İslâm âlimlerinin Ana-
dolu sahasındaki İslâm âlimlerini 
nasıl etkilediğini; bunu Selçuklu 
Dönemi içerisinde cevaplamanız 
gerekiyor. Bunun için çeşitli ilmi 
sempozyumlar icra etmek gerekir. 
Nişabur gibi ve Nişabur'un mer-
kezinde yer aldığı Horasan erenle-
rinin izini takip etmek için buraya 
birtakım geziler yapmak, oradaki 
Selçuklu bakiyesini yerinde gör-
mek gerekir.

Bestami Yazgan

Hacı Bektaş-ı Veli ve 
onun öğretileri insanlığa 

aktarılmalıdır.

Bir düşünürün fikir ve ruh fotoğ-
raflarını çekmek istiyorsak onun 
eserlerine bakmalıyız. Hacı 
Bektaş-ı Veli’yi anlamak için de 
Makâlât eserinin öne çıkarıla-
rak programların düzenlenmesi 
daha güzel olur diye düşünüyo-
rum. Makâlât eserini rahmetli 
Mahmut Esat Coşan Hoca da 
yayımlamıştı. Bu çalışma da dik-
kate alınarak Hacı Bektaş-ı Veli 
ve onun öğretileri insanlığa ak-
tarılmalıdır.

Prof. Dr.
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Boğaz’ın kıyısında film ve müzik 
keyfi yaşatan Bir Yaz Gecesi Festi-

vali’nin müzik programı biletleri satışa 
çıktı. Kundura Sinema ve Sahne’nin 
beşincisini düzenlediği ve Beykoz Kun-
dura’da açık havada düzenlenen festi-
val, elektronikten Anadolu Rock’a ve 
caz’a uzanan renkli sahnesiyle müzik 
tutkunlarını bekliyor. Usta müzisyen 
Taner Öngür grubu 43,75 ve Anado-
lu Rock’un genç yeteneklerinden Se-
rap Yağız ile birlikte Anadolu pop ve 
rock’un köklerine götürürken, yerli 

sahnelerin benzersiz grubu Is-
landman de elektronik 

yapılardan dans tını-
larına, uzayı anım-

satan gitar melodi-
lerinden Şamanik 
ritimlere uzanan 
büyülü müzikle-
ri ile Ağustos’ta 

dolunay gecesine 
eşlik edecekler. Caz 

meraklılarının da kaçır-
mayacağı bir program da 

sunan festival, Elif Çağlar, Çağrı Sertel, 
Volkan Hürsever, Ediz Hafızoğlu, Sarp 
Maden, Volkan Öktem, Alp Ersönmez, 
Tamer Temel, Ercüment Orkut, Cem 
Aksel gibi usta isimleri sahnesinde 
ağırlayacak. Bir Yaz Gecesi Festivali 
ile detaylar ve biletler beykozkundura.
com’da!

Dolunay gecesi Islandman müziği

Festivalin müzik programı, zengin mü-
zikal dünyası ve enerjik performansla-

rıyla sıkı takipçiler yaratmış Islandman 
ile başlayacak. İstanbullu müzisyen ve 
prodüktör Tolga Böyük’ün 2010 sene-
sinde bağımsız kayıtlarıyla başladığı 
ve “Var olmayan bir yerin hikâyelerini 
besteleyen bir hayalperest” sözleriyle 
tariflediği Islandman, 2016’da çıkardık-
ları “Ağıt” adlı teklilerinin gördüğü bü-
yük ilgiyi ilk albümleri “Rest in Space” 
(2017) ile sürdürmüş, geçen yıl çıkar-
dıkları “KAYBOLA” ile de müzik yazar-
larından övgüler toplamıştı. Tolga Bö-
yük, Eralp Güven ve Erdem Başer’den 
oluşan grup, yumuşak elektronik yapı-
lardan dans tınılarına, uzayı anımsatan 
gitar melodilerinden Şamanik ritimlere 
uzanan benzersiz müzikleriyle, dolu-
naya denk gelen 22 Ağustos Pazar ge-
cesini daha da unutulmaz kılacaklar.

Anadolu pop ve rock’un köklerine 
gideceğiz

Moğollar başta olmak üzere Dervi-
şan, Ersen & Dadaşlar gibi Anadolu 
pop-rock’un kült gruplarıyla yaptığı 
çalışmalar kadar, 90’lardan bu yana çı-
kardığı solo projeleriyle de tanıdığımız 
basgitarist ve müzisyen Taner Öngür 
ise, 11 Eylül Cumartesi akşamı 
seyirciyi Anadolu pop ve ro-
ck’un köklerine götürecek. 
2017’de kurulan ve “Elekt-
rik Gramofon”(2017), 
“Sayko Ana”(2018), “Asri 
Sada”(2019), “Water 
Cycle”(2020) albümle-
riyle büyük ilgi gören 
43,75 grubu ile sahne-

ye çıkacak usta müzisyen, kendine has 
üslûbu ile kayıp İstanbul şarkılarını, 
Anadolu’nun unutulmuş türkülerini, 
popüler kültürün en uç köşelerinden 
derlediği parçaları swing, surf rock, 
progresif sularında seyreden eşsiz bir 
performansla yorumlayacak. Öngür'e 
gecede ayrıca, Anadolu Rock müziğin 
genç ve güçlü seslerinden Serap Yağız 
eşlik edecek. En son, 2021 Mart’ında 
yayınlanan ve Anadolu rock klasikle-
rini yeniden yorumladıkları “3 Der-
dim Var” adlı albümde birlikte çalışan 
ikili, “Alageyik Destanı”, ““Bir Ayrılık, 
Bir Yoksulluk, Bir Ölüm”, “İşçi Marşı”, 
“Obur Dünya” gibi unutulmaz eserleri 
canlı çalıp söyleyecekler.

Caz tutkunlarına özel konserler

Festivalin müzik programında caz tut-
kunlarının kaçırmayacağı isimler de 
sahne alacak. Sesi kadar sahnesiyle 
de büyüleyen Elif Çağlar, Türkiye’nin 

önde gelen caz müzisyenlerinden 
oluşan dörtlüsüyle 29 Ağustos 

Pazar akşamı sahnede ola-
cak. “M-U-S-I-C” (2010), 
“Misfit” (2015), “The Art 
of Time” (2018) ve geçen 
yıl çıkardığı “Come Me 

Come To” albümleriy-
le övgüler ve ödüller 

toplamış sanatçı, 
soul’dan regga-

e’ye, gelenekselden moderne, cazın tür-
lü halinde seyreden ve izleyenlerin hiç 
bitmesin isteyeceği bir yolculuğa çıka-
racak. Gecede Çağlar’a, klavyede Çağrı 
Sertel, akustik bas’ta Volkan Hürsever 
ve davulda Ediz Hafızoğlu eşlik edecek.

5 Eylül Pazar akşamı sahne alacak mo-
dern caz üçlüsü MadenÖktemErsön-
mez ise, ‘evde bir aradayız’ duygusu 
yaşatacak bir konsere imza atacaklar. 
Gitarda Sarp Maden, davulda Vol-
kan Öktem ve basta Alp Ersönmez’in 
yer aldığı üçlü, caz’dan rock’a, drum’n 
bass’tan, punk, noise, elektronik ve 
ambient’a uzanan zengin bir progra-
mı kimi zaman kendi aralarında, kimi 
zaman da seyirciye sorarak doğaçlama 
çalacaklar.

Festivalin kapanış konseri ise TÖZ 
Trio’dan gelecek. Beykoz Kundura’da 
çekilen birçok diziye yaptığı müzikler-
le de tanıdığımız Ercüment Orkut’u 
piyanoda izleyeceğimiz ve saksofonda 
Tamer Temel, davulda da Cem Aksel’in 
olduğu grup, caz ve çağdaş klasik müzi-
ğin kesiştiği performanslarıyla seyirciyi 
müzikal keşif süreçlerine tanık edecek. 
Programında geçmiş kayıtlarının yanı 
sıra çok yakında yayınlanacak ikinci 
albümlerinden yeni şarkılara da yer ve-
recek TÖZ Trio, 12 Eylül Pazar akşamı 
Kundura Sahne’nin yaz programını ka-
patacak.

Bir Yaz Gecesi
Festivali’nde

müzikli geceler 
Kundura Sinema ve Sahne’nin düzenlediği Bir Yaz Gecesi 
Festivali’nin müzik programı için biletler satışa sunuldu. 
16 Temmuz’da başlayan ve bu yıl beşincisi düzenlenecek 

festival, elektronikten Anadolu Rock’a ve caz’a uzanan renkli 
sahnesiyle müzik tutkunlarını Boğaz’ın kıyısında bekliyor. 

Türkiye’de 
konservatuarlarda ‘caz 
müziğine giriş’ diye bir 

ders konulacak olsa Jazz 
Semai adlı albümü ve 

albümün yapılış sürecini 
mutlaka işlemek 

gerekir.

Festivale Boğaz manzarası eşliğinde ulaşmak

Gösterimlerin 21:00’de başladığı, kapı açılışının ise 
17:00’de olacağı festivalde, gösterim öncesi Beykoz Kun-
dura’nın yeme-içme alanlarında zaman geçirebilir, di-
lerseniz de Haziran’da açılan “Kundura’nın Hafızası: Bir 
Fabrikaya Sığan Dünya” sergisini ücretsiz ziyaret edebilir-
siniz. Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet’i kapsayan 

zengin bir geçmişe sahip Sümerbank Deri ve Kundura 
Fabrikası’nın üretim tarihine başka bir perspektiften 
bakmaya davet eden sergi; fabrikadan kalan makineler, 
belgeler, eski çalışanlar ve ailelerinin bağışladığı nesnele-
ri ve 2015’ten beri sürdürülen sözlü tarih görüşmelerini 
bir araya getirerek, büyüleyici yapıların hafızasını canlı 
tutuyor. 

Elif Çağlar

Islandman

Maden Oktem Ersonmez

M. EMRE YAPRAKLI

Müzik mirastır!

Bu tanımlama kesin bir yargı olmayıp 
sadece kuvvetli bir varsayım cümlesi-
dir. Görülen o ki bu kuvvetli varsayıma 
göre bizler de dinleyici ve icra edenler 
olarak bu mirasa her geçen gün başka 
bir yön veriyoruz ve vermeye de devam 
edeceğiz.

Özgür ve tutkulu dokusuyla kişiyi hızlı 
bir biçimde içine dahil eden bir müzik 
tarzı olan Cazın müzikseverlerdeki yeri 
apayrı. Caz formunda yapılan müzik-
ler bana hep özgürlüğü, dansı, karşı 
duruşu, kültürel zenginliği, farklılıkları 
ve eğlenceyi çağrıştırıp o duyguları ve-
riyor. Caz müzik dinleyicisi konser sa-
lonunda dinlediği bir şarkıyı dinlerken 
ruhundaki çığlıklar karışır semaya.

Cazın çıkış noktasını aradığımızda 
1800’lerin Güney Amerikasına gitmek 
gerekiyor belki de. Amerika’ya gelen on 
binlerce Afrikalı -bundan sonra Afro 
Amerikanlı oldular- müzik kültürle-
rini taşıyarak ‘yeni dünya’ya adım at-
mışlardı. 1900’lerin başlarında yapılan 
Caz müziği daha butik mekanlarda icra 
edilmiş piyasa müziğinin karşısında 
muhalif bir dokunuş olmuştu. Caz mü-
ziğinde temel olarak üç grup saz oluştu; 
pirinç grubu (trompet ve trombonlar), 
nefes grubu (saksafonlar ve kimi zaman 

klarnet) ve ritm grubu (piyano, bas, da-
vul, gitar ve daha sonralar vibe)…

Caz müziğinin doğumundan günümü-
ze dek belki bu isimlere selam edip ya-
zıya böyle devam etmeli: Louis Armst-
rong, Miles Davis, Billie Holiday, Kurt 
Elling.

Gelenekten caz müziğe: Jazz Semai

Bu yazıyı kaleme almamdaki amaç caz 
aslında budur deyip cazın tarihselliğini 
ezber cümlelerle sizlere yansıtmak de-
ğil. Sadece bu konuya da dikkat çeke-
lim de kenarda bir yerde dursun hatır-
latmalarında bulunuyorum. Türkiye’de 
caz konusunda bir albümden söz ede-
lim.

Türkiye’nin caz müziğinde ilk selam ça-
kacağımız isimlerini hatırlayalım: Erol 
Pekcan, Tuna Ötenel, Kudret Öztoprak. 
Ben bu saygıdeğer isimlere Kadıköy’de 
kendime farklı bir plak ararken rastla-
dım. Rainbow 45 adlı plak dükkanında 
-aynı zamanda yapımcılar- Salih beyin 
plağın ne kadar özel olduğunu anlatma-
sıyla birlikte albümün ismine baktım: 
Jazz Semai. Ortalama bir Jazz müzği 
dinleyicisi olarak isim ilgimi çekti. Türk 
halk müziği ve alaturka müzik diye tabir 
edilen türdeki yapılan bazı icralara Se-
mai denildiğini bilir, dinleriz. Bununla 
birlikte geçmiş yıllarda da Hijazz adlı bir 
grubun konserine katılmış adeta zevk-
ten dört köşe olmuştum. Bunlardan 
dolayı aklımda bir takım varsayım-
lar oluştu. Salih Bey’in Jazz Se-
mai albümünün 1977 yılında 
plak olarak az sayıda yayın-
lanıp Türkiye’nin ilk caz 
plağı olduğunu ve yıllar 
sonra tekrar basıldı-
ğını söylediğinde 
çok heyecanlan-

dım. Rainbow 45’teki plaklardan bir elin 
parmakları kadar kaldığını öğrenince 
alıp dinlemeye koyuldum. Benim plak 
dinleme sebebim iyi müzik duymak ve 
duydukça mutlu oluyorum.

Ali’yi Gördüm Ali’yi!

Türkiye’de konservatuarlarda ‘caz mü-
ziğine giriş’ diye bir ders konulacak olsa 
Jazz Semai adlı albümü ve albümün ya-
pılış sürecini mutlaka işlemek gerekir. 
Sözsüz şarkılara imza atılan albüm-
deki şarkıların isimleri dikkat çekici: 
Köy Yolu, Şenlik, Rüyadaki Sesler, Jazz 
Semai, Arzular, Erkek Kardeş ve Ali’yi 
Gördüm Ali’yi. Şarkıların isimlerinde 
hep bir bizden olma hali yatıyor. Caz 
müziğin çıkış aşamalarında Amerika’ya 
göç edenleri ve müziklerindeki zengin-
liği görürüz. Jazz Semai’de de adından 
da anlaşılacağı üzere türkülerin cazda 
icracıların da yorumuyla başka bir vü-
cuda girmesi durumu vardır. Müzik ke-
sinlikle caz ama Anadolu’nun ruhunu 
hissettiren bir caz. Aile büyüğünüze al-
bümden bir şarkıyı dinlettiğinizde aile 
büyüğünüz ben bunu sanki duydum 
diye bir tepki kesinlikle gösterecektir.

İçlerinde en çok dikkatimi çeken kısmı 
daha önce Müzeyyen Senar ve Zeki 
Müren gibi 

önemli sanatçıların da seslendirdiği 
Ali’yi Gördüm Ali’yi adlı türkü. Eseri 
Zeki Müren’den dinlediğinizde tam an-
lamıyla hisleniyor Hz. İmam Ali’yi gör-
mek istiyorsunuz. Erol Pekcan, Tuna 
Ötenel ve Kudret Öztoprak’ın Jazz Se-
mai albümündeki 
halini dinle-
diğiniz-
de ise 
r u h u -
n u z d a 
bir din-
ginlik ha-
kim olu-
yor. Zeki 
Mü r e n’ i n 
seslendirdiği 
parçayı ve Jazz 
Semai albümün-
deki Ali’yi Gördüm 
Ali’yi adlı parçayı bu-
raya bırakıyorum. Bu 
iki parçayı da plaktan 
dinlemenizi Jazz Semai 
plağını da Rainbow 
45’ten almanızı tavsi-
ye ederim.

Müzikle ruhunuz 
dingin ve bizden 
kalsın.
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Ajanda 

15 - 31 AĞUSTOS
25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 

25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 

KONSER •  •  •  

S İNEMA   •  •  •  

Yer: Sakıp Sabancı Müzesi - Fıstıklı Teras 20:00

Yer: Fişekhane Açık Hava   Bilet: www.biletix.com

İLK İNEK

K O N S E R  •  •  •  

19 AĞUSTOS PERŞEMBE

K O N S E R   •  •  •  

Yer: : Harbiye 
Cemil Topuzlu 
Açıkhava
Tiyatrosu 
20.00

20 AĞUSTOS CUMA

17 AĞUSTOS SALI

K O N S E R  •  •  •  

Yer: Maximum Uniq Açıkhava 21.00
Bilet: www.biletix.com

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava
Tiyatrosu 21.00

HALUK LEVENT

YILDIZ TİLBE

28 AĞUSTOS CUMARTESİ

TİYATRO  •  •  •  

Yer: Selamiçeşme
Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro
21.00
Ağaçlar 
Ayakta 
Ölür

21 AĞUSTOS CUMARTESİ
A T Ö L Y E  •  •  •  

Kundura Dedektifleri İz Peşinde
Oyunlu Konservasyon Atölyesi 8 - 10 Yaş

BİFO Özel: Borusan Quartet & Paul Meyer

Fazıl Say 
/ Doğanın 
Sesi

26 Ağustos Perşembe

KONSER •  •  •  

Yer: Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras 20.30
Bilet: www.biletix.comYer: Beykoz Kundura 13.00

Davul Zurna Caz: Bilal Karaman

15 AĞUSTOS – 30 EYLÜL

SERGİ  •  •  •  

Yer: İstanbul Modern

31 AĞUSTOS SALI 

K O N S E R   •  •  •  

Yer: Saint Benoît Fransız Lisesi 
Büyük Avlu 20:00

Festival Orkestrası & Hande Küden

Özen Göstermek Üzerine 
'Uluslararası Sanatçı Filmleri'
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Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

Incittiler evlâd-ı Resulü, Hakkın da kulu,
Vermediler Kerbelâ’da mazluma bir katre su,

Ey hayasız zâlim, senin yüzüne pû!
Ümmet olmak böyle midir Hz. Peygamber'e?

Hem ciğerpâre-yi Fâtıma, nûr çeşm-i Haydâre

Sultan Abdülaziz


