Aya k Ü s t ü

Röportaj

Röportaj

“Oyuncu olmak sabrı öğretiyor”

Seslerin nakli çok yeni

Çıkış şarkılarımı tırda yazdım

Ayak Üstü bölümünde oyuncu Celal Al
ile bir araya geldik. Değerli oyuncu, tüm
sorulara en içten duygularıyla cevap verdi.
Sercan Aksu’nun söyleşisi >S.12

Ney ustası Rıfat Varol seslerle yazılı eserlerin arşiv
yönünü karşılaştırarak şöyle söylüyor: “Ne yazık ki
seslerin günümüze nakli, yazılı bir eserin ya da bir
mimari yapının nakli kadar eskiye gitmiyor.”
Ahmet Dur’un röportajı >S.10

İnanç merkezli ve İslâm dininden ilham alan müziğiyle dünya
çapında tanınan ve sevilen Maher Zain Litros Sanat’a konuştu.
Maher Zain, geçtiği süreçlerden bahsettikten
sonra şarkılarını tırda nasıl yazdığını anlattı.
Mine Çakar’ın röportajı >S.8

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi
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ÇOCUKLARA
OKUMAYI
SEVDIREN
YAZAR

TÜRKIYE’NIN EN ÇOK OKUNAN
‘ÇOCUK YAZARI’ KEMALETTIN TUĞCU’YU VEFATININ
25’INCI YILINDA MINNETLE
YAD EDIYORUZ. “YAZARKEN,
YAZDIĞIM HAYATI YAŞAYIP
AVUNUYORUM” DIYEN TUĞCU,
TÜRKIYE’NIN DE BIR
FOTOĞRAFI GIBI…
ÖZCAN ÜNLÜ’NÜN YAZISI >S.6

Kelimelerin
izini sürdüm

Kelimelerin biraz sözlük anlamını, biraz etimolojisini biraz
da hikâyesini konuştuğumuz Erhan İldiz “Sözün Başladığı
Yer Etimoloji: Kelimenin Yara Olduğunu Öğreten Bilim”
adlı kitabıyla ilgili: “Kelimelerin de insanlar gibi hikâyeleri
olduğunu fark ettim ve onların da izini sürmeye başladım.”
Diyor. Kübra Kuruali Yaşar’ın röportajı >S.18

ARTIK SESIMIZ DAHA GÜR ÇIKACAK
Dünya müzecilik tarihine yeni bir anlayış getiren Kenan Yavuz kurmuş olduğu
Etnografya Müzesi’nin aldığı 2021 Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü hakkında:
“Mesajlarımızın uluslararası platformlarda karşılık bulması bizi çok güçlendirdi. Artık sesimizi daha gür bir şekilde duyurabiliyoruz.” dedi. Merve Yılmaz
Oruç’un röportajı >S.16

Ahmet Uluçay’dan
ilham aldım
Pota adlı filmde sınıf farklılıklarını
basketbol üzerinden anlatan
yönetmen Ahmet Toklu şöyle
konuşuyor: “Ahmet Uluçay benim
için çok özel bir yönetmen. Kendi
kişisel hayat hikâyesiyle ve o hayat
hikayesi içerisinde sinemaya vermiş
olduğu kendi içerisindeki o savaş
benim için bir ilham kaynağı oldu.”
Rabia Bulut’un röportajı >S.4

Eser kendi sonunu
belirledi

Yazar Suat Köçer Münferit Bir
Olay adlı kitabın yazım serüveniyle
ilgili şunları belirtiyor: “Bu eseri
kaleme alırken nefesimi bu kadar
tutacağımı düşünmemiştim, eser
kendi istediği yere kadar sürdü
ve kendi sonunu kendi belirledi.”
Halil İbrahim Aygül’ün röportajı
>S.20

> SADIK
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Esenler’de
Süleyman Çelebi
Kültür Sanat

Sezonu

İstanbul'un en önemli kültür merkezlerinden birine dönüşen
Esenler’de 2021-2022 kültür sanat sezonu, Dr. Kadir Topbaş
Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen organizasyonla açıldı.

Artemis tarihi
dokusuna
kavuşuyor
İzmir'in Selçuk ilçesinde antik dünyanın 7 harikasından biri olduğu
belirtilen Artemis Tapınağı'nda
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca
başlatılan proje kapsamında çevre
düzenlemesi yapıldı.
Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği İzmir'in Selçuk ilçesindeki Artemis Tapınağı’nda birkaç yıl önceki bakımsız görüntü
tepki çekti. Milattan önce 550 yılında inşa
edilmesine rağmen günümüzde yalnızca
zemini ve heykel parçaları ulaşan dünyaca ünlü tapınak için Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nca başlatılan proje kapsamında çevre düzenlemesi yapıldı. Çalışmalar
hakkında bilgi veren Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Kalıntıların
daha algılanabilir hale getirilmesi için
bakanlığımız bir proje çalışması yaptı. Bu
proje ile tapınak ziyaretçilerimiz tarafından daha konforlu gezilebilir hale gelecek. Projenin onay süreçleri tamamlandı,
yenilemeler üzerinde çalışılıyor" diye konuştu.

E

senler Belediyesi, vefatının 600. yılı sebebiyle Mevlid-i
Şerif ’in müellifi Süleyman Çelebi’ye atfettiği kültür sanat
sezonunu açtı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen sezon açılış programı, Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ile geçen sezon yapılan ve bu
yıl gerçekleştirilecek etkinlikleri anlatan film gösterimiyle başladı.
Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz,
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Programda Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk
Müziği Topluluğu’nun “Alemlere Rahmet” konseri misafirlerle buluştu. Ömer Tuğrul İnançer ve Enes Ergür’ün anlatımıyla, İhsan
Özer’in sanat yönetmenliğinde icra edilen konser, sanatseverler
tarafından beğeniyle takip edildi.
Biz tevazu milletiyiz
Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet
Misbah Demircan, “Belediyeler elbette sanatsız geleceği tasarlayamaz ve kültüründen ilham alarak bunu yapacaklardır. Dünyanın
her yerinde milletlerin bir kültürü, bir sanatı var. Peki, bizi farklı
yapan nedir? Biz tevazu milletiyiz, paylaşan bir milletiz. Bizim değerlerimiz budur, Yunus’un bize anlattığı, Hacı Bektaş-ı Veli, Hoca
Ahmed Yesevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin bize anlattığı tevazudur” şeklinde konuştu.
Şehrin inşası ve ihyası kültürle başlar
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu bir şehrin iki şekilde
inşa edildiğini belirterek “Bir mekânı inşa edersiniz bir de şehrin
ruhunu inşa edersiniz. Mekânı inşa etmek için size mühendisler
lazım, kalfalar lazım, çalışan insanlar lazım. Ama şehri sadece
mekânı itibariyle inşa ettiğiniz zaman tabiri caizse tek kanatlı bir
kuşa benzer. Şehrin esas inşası ve ihyası kültür ile başlar. Birinde
mekânı inşa eder mekân köprüleri kurarsınız, birinde gönül köprüleri kurar gönül inşa edersiniz. Esenler kültür programları maksimum düzeyde yapılan ve maksimum düzeyde katılım sağlanan
bir ilçe haline geldi. Bunun için ben Esenler halkına çok teşekkür
ediyorum” dedi.

Haydarpaşa’dan
Tarih Çıktı
Haydarpaşa Garı’ndaki kazılarda
Helenistik döneme ait bir mezar,
yeni bir çoklu mezar, bir döküm
atölyesi ile peron dışında Osmanlı
dönemine ait bir çeşme, Bizans dönemine ait bir ayazma bulundu.

E

skiden "Körler Ülkesi" olarak da anılan
Kadıköy yani Khalkedon'un tarihine
ışık tutan Haydarpaşa Garı kazılarında 140
bin metrekarelik alanın 68 bin metrekaresindeki çalışmalar tamamlandı ve peronlar
kaldırıldı. Hummalı çalışmanın sürdüğü
kazı alanı havadan da görüntülendi. Peronların kaldırılmasıyla birlikte, Helenistik
döneme ait bir mezar, yeni bir çoklu mezar,
bir döküm atölyesi ile peron alanı dışında
Osmanlı dönemine ait bir çeşme, Bizans
dönemine ait bir ayazma bulunurken, bugüne kadar çıkarılan sikkelerin sayısı 20 bin
ve iyi durumda olup okunabilen sikke sayısı
ise 12 bine çıktı.
Askeri sığınağa rastlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı
Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün,
"Kapalı mekânların, açık hava müzesinin
tasarımını devam ettiriyoruz. Hedefimiz
2 yıl içinde bunları tamamlamak" dedi. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi
Asal ise "Haydarpaşa Garı'nın arkası neredeyse bir ören yeri havasına büründü. Çok
önemli kalıntı ve buluntulara rastlandı" ifadelerini kullandı. Haydarpaşa kazı alanında
uzunluğu 400 metre olan ve 1940'lı yıllarda inşa edilen 2 girişli bir sığınak bulundu.
Sığınak 2. Dünya Savaşı sırasında olası bir
saldırı durumunda askerlerin korunması
için inşa edilmiş. İçinde elektrik panoları ve
tuvaletlerin de bulunduğu sığınak 2 metre
genişliğinde ve 2 metre 40 santim yüksekliğindeki tünellerden oluşuyor.

İmtiyaz Sahibi: M. Tevfik GÖKSU Genel Koordinatör: Hasan TAŞÇI Genel Yayın Yönetmeni: Hüseyin CERRAHOĞLU Yazı İşleri Müdürü: Erhan AKCAN
Haber Müdürü: M. Emre YAPRAKLI Yayın Danışmanları: Abdülbaki KÖMÜR, Özcan ÜNLÜ, Suat KÖÇER Editör: Aylin İZMIR Edebiyat: Halil İbrahim AYGÜL
Tarih: Şeref YUMURTACI Dünya Haberleri ve Ajanda: Mine ÇAKAR Tasarım: noontasarim.com İletişim: www.litrossanat.com. • iletisim@litrossanat.com
Adres: Nenehatun Mah. No: 4, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Esenler/ İST. Telefon: 444 00 73 Yayın Türü: 2 haftada bir yayımlanır. Baskı: Turkuvaz Haberleşme ve Yay. A.Ş. Tel: 0212 354 30 00
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Dijital Roman ‘Neşe Avcıları’
Google’da yayımlandı

T

arihi, fantastik kurgu romanı alanında kaleme alınan dijital kitap ‘Neşe Avcıları’ Google’da yayımlandı. Google Play Store ve Play Kitaplar olmak üzere
iki farklı mecrada yayımlanan ‘Neşe Avcıları’ Suriçi
tarihine öznel bir bakış açısı katıyor. Ana karakterler
Ömer ve Süreyya arasındaki bir aşk hikayesinden yola
çıkılan kitapta fetihten sonra açığa çıkan Bizans’ın gizli örgütü ile semt sakinleri arasındaki mücadele konu
ediliyor. Kelimelerin dikkatle seçildiği, akıcı bir üslup
kullanılarak yazıldığı dijital roman aynı zamanda okur-
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Suriçi tarihinin önemli
noktalarından birine
değinen ve
tarihi fantastik
kurgu alanında
yayımlanan
dijital roman
‘Neşe Avcıları’
şair ve yazar
Mustafa Kadir
Çelik tarafından okurların
beğenisine
sunuldu.

lara gelenek ile modernite arasına sıkışmayan bir farkındalık sunuyor. Neşe Avcıları’nı latince yakın anlam
‘Gaudimun Venatorum’ olarak tanımlayan yazar, oluşumun mistik, ezoterik, asimetrik ve batini hiyerarşik yönüne ve oluşturulan kaoslara değinerek kaoslara
karşı İmparator Fatih Sultan Mehmetin aldığı önlemlere dikkat çekiyor. Semt kültürünün ince ince işlendiği
romanda bir şehrin kaybedilişi sonrası tam altı yüz yıla
yakın bir zaman aralığında yaşanan olayların sadece
bir parçası anlatılıyor.

Dünyanın
en çok
okuyan
ülkesi:
Hindistan
Ajans Press, İngiltere merkezli Global
English Editing, dünyada en çok kitap
okuyan ülkeleri açıkladı. Dünyada kitap
okumaya en çok zaman ayıran ülkeler
sıralamasında Hindistan birinci olurken
Türkiye listenin 18. sırasında yer aldı.

İ

Binlerce yıllık lezzet serüveni
Şef Ömür Akkor ile "Anadolu'nun Binlerce Yılı" başlıklı canlı yemek sergisi ön gösterimi Nevmekan
Selimiye'de gerçekleştirildi. Üsküdar Belediyesince düzenlenen canlı yemek sergisinde Anadolu'nun
geçmişten bugüne kadar ulaşan beslenme serüveni gözler önüne serildi.

B

inlerce yıldır Anadolu’da kullanılan mutfak aletleri
ile Anadolu’nun enfes lezzetlerini aynı anda sunan
“Anadolu’nun Binlerce Yılı” canlı yemek sergisi, Üsküdar
Belediyesi ev sahipliğinde meraklılarla buluştu. Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Evet bugün Üsküdar'da güzel sergilerimizden bir tanesine daha ev sahipliği yapıyoruz. Üsküdar'da çok özel bir sergi, Şef Ömür
Akkor'un Anadolu'nun binlerce yıllık lezzetinin hikâyesi,

iki gün boyunca vatandaşlarımızı sunumunu hazırladık.
Burada önemli bir konu bizim özellikle gastronomi yemek kültürümüzün mutfakta göründüğü gibi olmadığını, bu işin çok çok kadim bir tarihinin olduğu, binlerce
yıllık geçmişinin olduğunu Ömür bey, en güzel şekilde
canlı canlı anlatıyor. Çünkü bizim topraklarımız, Anadolu özellikle binlerce yıl var ve binlerce yıllık yemek kültürümüzün geldiği aşamalar var” şeklinde konuştu.

ngiltere merkezli Global English Editing verilerinden elde edilen bilgilere göre, dünyada
en çok kitap okuyan ülkeler belirlendi. Dünyada kitap okumaya en çok zaman ayıran ülkeler
sıralamasında Hindistan zirvede yer aldı. Hindistan’da ortalama her vatandaş haftalık 10 saat
42 dakika kitap okuyor. Kitap okumaya en fazla
vakit ayıran ilk 10 ülkenin 6’sı Asya’da yer alırken, 4 ülke ise Avrupa’dan sıralamaya girdi. Listede Tayland haftalık 9 saat 24 dakika ile ikinci,
Çin haftalık 8 saat ile üçüncü sırada yer buldu.
Kitap okuma endeksi, bireylerin haftalık olarak
okumaya harcadığı zaman dilimini esas alıyor.
Basılı kitapların yanı sıra gazete, dergi ve çevrim
içi içeriklerin de dâhil olduğu her türlü okunabilir materyal araştırma ve puanlama kapsamında
yer alıyor.
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Kaybetmek de
bir kazançtır

Pota adlı filmde sınıf farklılıklarını basketbol üzerinden anlatan yönetmen Ahmet Toklu, “Bu
filmde insanların problemleri aşarak hayatına devam edeceğini anlatmaya çalıştım. Çünkü kaybetmenin de kendi içerisinde bir kazancı var. Hayatta kendimizi her zaman kazanmak üstüne
şartlarsak mutsuz oluyoruz. Bu bağlamda her şeye rağmen insanın kazançlarının da kayıplarının da onu var eden bir şey olduğunu anlatmaya çalıştım” dedi.

RABIA BULUT

S

ınıf farklılıklarını basketbol
üzerinden anlatan Pota, dünya
prömiyerini önemli çocuk filmleri festivalleri arasında gösterilen
51. Giffoni Film Festivali’nde
gerçekleştirdi. Film, İspanya’da
gerçekleşen çeşitli festivallerden önemli ödüller aldı. 2330 Ekim tarihleri arasında
düzenlenecek 9. Uluslararası
Boğaziçi Film Festivali’nde
Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Pota, festivalin
hem ulusal hem de uluslararası yarışma filmleri arasında
yer alıyor. Ahmet Toklu ile
Pota’yı, festival sürecini, 90’lar
Türkiye’sini konuştuk.
İlk olarak Pota’nın hikâyesi
nasıl ortaya çıktı?

Çocukluk hikâyemden yola çıkıp, senaryolaştırdığım bir hikaye.
Oradaki karakterlerin hepsi benim
beraber büyüdüğüm çocukluk
arkadaşlarım. Biz oradaki kurmaca karakterlerle gerçekten
yaşadığımız mahalleye
kendi basketbol potamızı kendimiz
yapmıştık. Tabi
sonraki kısımların birçoğu film
içerisindeki gerçek l i ğ i n

kurmacası ama dediğim çıkış noktası
aslında o benim çocukluk arkadaşlarımla beraber kendi mahallemizde
yapmış olduğumuz basketbol potasının hikâyesi.
Politik ve siyasi meseleleri anlattım
Filmin arkadaşlığı, ilk aşkı ele alışı naif bir ton oluşturuyor. Aslında
ilk filmde 90’larda geçen bir çocuk
hikâyesi anlatmak alışık olmadığımız bir tercih. Bu tercihi nasıl yaptınız, nasıl karar verdiniz?
Açıkçası beni rahatsız eden daha cesur
hikâyeler vardı. Film yapmak için onları da seçebilirdim ama ben kendi düşündüğüm hikâyeler içerisinde en az
riskli olanın bu olduğunu düşündüm.
Aslında kendi açımdan konformist ve
daha az risk alarak bunu filmleştirmek
için uğraştım. Çünkü dediğiniz gibi
90’larda geçen bir çocuk hikâyesiydi.
Yapım aşaması açısından bunlar kendi
içinde zorluklar oluşturuyordu. Ama
seyirciyle buluştuktan sonra alacağımız reaksiyonlara baktığımızda daha
az riskliydi. Çünkü bir çocuğun gözünden anlatıyordun görülenin eleştirilme
riski daha azdı. Tabi arkasında kendi
açımdan o hayatın içerisindeki gizli
cast sistemini, sınıf farklılığını, politik
ve siyasi meseleleri anlatmaya çalıştım.
Ama dediğim gibi daha kolay anlaşılabilir bir şeydi. Kendi içinde aksiyonu daha hızlı olabilirdi. Seyir tarafı da
olan aynı zamanda sosyolojik, felsefik,
psikolojik göndermelerin ve sorgulamalarında olacağı bir filmdi. Sindirme-

si ve insanlar tarafından kabul edilmesi
daha kolay olduğu için diğer projeler
arasından ‘Pota’yı önceledim. Daha az
risk aldım.
Ben aslında tam tersini düşünmüştüm.
Çünkü çocuk hikâyesi anlatmak, onların dünyasına girmek, çocuk oyuncularla çalışmak çok tercih edilen ve
görülen bir şey değil. Her yıl festivallerde gördüğümüz daha çok kullanılan kalıplar var. Onların yanında hem
naifliğiyle hem de çocukları merkeze
almasıyla bana daha cesur bir iş gibi
geldi açıkçası.
Öyle olmasına sevindim. Doğru söylüyorsun, bu da benim kafamı yoran ve
sorguladığım bir şey. Ama sinema tarihi
ilk filmini çekip kaybolmuş yönetmenler
çöplüğü adeta. Bence bunun en büyük
sebeplerinden bir tanesi de ilk filminde
çok büyük ve iddialı cümleler kuruyor
olmak. Tabi insan hayatta bunu yapabilir. İddialı cümleler kurmakla ilgili asla
bir derdim yok ama siz insanların karşısına ilk defa bu iddia ile çıktığınızda bir
anda orada var olunca o klikler sizi çok
çabuk didikleyip ortadan fiziki olarak
değil ama psikolojik olarak yok edebiliyorlar. O yüzden dediğim gibi çocuklar
üzerinden her ne kadar teknik açıdan
yapması biraz daha zor olsa da böyle bir
hikâyeyi seçme tercihinde bulundum.
Yoğun duygularla ilerleyen bir film
Çocuklarla çalışmak nasıl bir tecrübeydi ve kadroyu nasıl şekillendirdiniz?
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AHMET ULUÇAY’DAN
ILHAM ALDIM
Filmin metaforu olan ‘aynı potada
erime’ ve yayılan iyimserlikte sizin
arka plandaki düşüncenizin yansıması oluyor sanırım. Filmi Ahmet
Uluçay’a adıyorsunuz. İyimserlik
ve sinemadan bahsettiğimiz için
bize o atıfı anlatmak isterseniz ne
dersiniz?

çocukları hep bir araya getirdik. Onlarla sıkı bir okuma provası yaptık.
Kendi aralarında arkadaş olmaları
için çeşitli çalışmalar yaptık. Çünkü
arkadaşlık filmiydi. Dolayısıyla setten önce o iletişimi kurmasalardı sadece sette bir araya geliyor olsalardı
o samimiyet seyirciye geçmeyecekti.
Dediğim gibi zamanın ve imkânların el verdiği ölçüde süreci yönetip
doğru castla o karakterleri ortaya çıkarmaya çalıştık hep birlikte.

Ben daha öncesinde çocuk dizisi
çekmiştim. Bu filme mental olarak
hazırlanmıştım açıkçası. Dolayısıyla
bir yönetmen olarak çocuklarla sette
bulunma anlamında az da olsa bir deneyimim vardı. Oradan kendime bazı
çıkarımlar yaptım. Tabi bu filmin en
önemli unsurlarından bir tanesi casttı. Çünkü iyi bir cast oluşturamazsanız oluşturmak istediğiniz karakterleri seyirciye iyi yansıtamayacaktınız.
O yüzden filmin cast süreci biraz
uzun sürdü. Yardımcı yönetmenimizle birlikte Türkiye’de ki bütün bu
yaş grubunda auditionlarını izlemişizdir. Onların arasından tarayıp seçtik diyebiliriz. Filmin cast sürecinde
ya daha önce oyunculuk yapmamış
amatör diyebileceğimiz isimlerden
seçmek ya da gerçekten oyunculuk
yapan profesyonel oyuncular arasından seçmek gibi bir ayrıma geldik.
Biz bu ayrımda tercihimizi profesyonel çocuk oyunculardan yaptık.
Castı böyle oluşturduk. Pota, çok
yoğun diyalog üzerinden ilerleyen
bir film. Dolayısıyla daha önce sette
bulunmamış ve amatör çocuklarla
çalıştığınızda o diyalogları ve duyguları vermeleri çok olası olmayacaktı.
Diyalog ve duyguya daha fazla ağırlık
verebilmek için profesyonel çocuk
oyuncu seçtik ve castı oluşturmuş olduk. Filme başlamadan iki hafta önce

Ahmet ve arkadaşları yaşlarına
göre olgun çocuklar. Günümüzde o yaşlardaki çocuklardan beklenmeyecek bir olgunlukları var.
90’lar nostaljisinin çeşitli versiyonları bulunuyor. Siz de bu versiyonlardan dayanışma ruhunun
olduğu bir hikâye ortaya koyuyorsunuz. Sizin için 90'lardaki birliktelik duygusunu oluşturan ve şu
an büyüleyici gelen nokta nedir?
Özellikle 90’ları seçmemizin sebepleri; köyden büyük kentlere göçün en
yoğun olduğu yıllar olması, kentsel
dönüşümün ve siteleşmenin de şehirlerde başladığı en yüksek noktaya
gelmediği yıllar olması şeklindeydi.
Spesifik olarak 99 yılını seçmemizin
sebebi de NBA’de ilk defa Türk basketbolcu Mirsad Türkcan’ın oynamasıydı. Basketbol dediğimiz spor
insanların hayatında yaygın bir hale
gelmeye başlamıştı. Amiyane ifadeyle sokağa inmeye başlamıştı. Dolayısıyla fiziki olarak yapılmış güvenlikli
siteler vardı. Sitelerin içerisinde çeşitli spor kompleksleri vardı. Diğer
tarafta gecekondu mahalleleri vardı
ve basketbol potası bile yoktu. Şimdiden baktığımızda belki o kadar mı
diyebiliriz. Ama o zamandan baktığımızda statüko farkı olarak önümüzde duruyor. Orada oynayabileceğiniz
bir futbol topunuz bile yok. Ama
diğer taraftan basketbol diye bir şey
var. Onun için fiziki şartları oluşturmak lazım. Bugünden baktığımız
basit şeylerin o günün şartlarında
inanılmaz bir sınıf farkıydı. Dolayısıyla bizim 90’lara yönelmemizin de
hikâyeyi oradan anlatmamızın da en

temel sebebi buydu. Çünkü dediğim
gibi 90’lar şehirlerdeki gecekondunun en yoğun zamanlardan biriydi
ama bu aynı zamanda Türkiye’nin
farklı illerinden, mezheplerinden,
inançlarından gelmiş insanların bir
arada yaşayıp onların çocuklarının
beraber büyüdüğü beraber harmanladığı, bizim metafor olarak kullandığımız ‘aynı potada eridiği’ bir dönemdi. Belki şu andan baktığımızda
bunu göremiyoruz maalesef. Türkiye
etrafına baktığımızda birçok yerin sınıf farklılığı ve sınıf ayrışmasıyla uğraşmasına rağmen bu kadar bir arada
durmasının sebeplerinden de büyük
şehirlerdeki göç ile farklı kültürlerin
farklı insanların kaynaşmasının aynı
potada erimesinin olduğunu düşünüyorum. Romantizmden çok hayatın
ve sosyolojinin gerçekliği içerisinde
90’lı yılları ve 99 yılını seçmiş olduk.
Baktığımızda bize gecekondu mahallesi getto dayatması var. Burada
gangster tipler vardır ve onların hikâyeleri olur. Nitekim sinemaya baktığımızda da birçok kenar mahalle diyebileceğimiz yerlerde hikâye hep bu
bağlamda. Batı’nın sinema ve sanat
hegomanyası var. Bizim gibi Doğu
toplumlarına bir algı dayatmaya çalışıyor. Bu algı da batı dışarısındaki doğu toplumlarının kurutulması
gereken bir bataklık olduğu ve atayla bir problemi olması gerektiğidir.
Baktığımızda önemli festivallerde
ödüllendirilen filmlerin hep bu yönde olduğunu görüyoruz. O ülkedeki
kurutulması gereken bataklık taraf ve
atayla problemi olan karakterlerin seçiliyor. Hikâyeyi oluştururken her şey
dört dörtlük gibi pembe bir dünya
içerisinde yapmadım. Problemlerin
olduğu ve insanın problemleri aşarak
hayatına devam edeceğini anlatmaya
çalıştım. Zira finale doğru basketbol
maçını kaybediyorlar. Çünkü kaybetmenin de kendi içerisinde bir kazancı var. Hayatta kendimizi her zaman
kazanmak üstüne şartlarsak mutsuz
oluyoruz. Bu bağlamda her şeye rağmen insanın kazançlarının da kayıplarının da onu var eden bir şey olduğunu anlatmaya çalıştım.
Devamı litrossanat.com'da

Ahmet Uluçay benim için çok özel bir
yönetmen. Kendi kişisel hayat hikâyesiyle ve o hayat hikayesi içerisinde
sinemaya vermiş olduğu kendi içerisindeki o savaş benim için bir ilham
kaynağı oldu. Çünkü belirli şartlar
olgunlaştıktan sonra sinema yapmak
yine zor olabilir ama Ahmet Uluçay
gibi Kütahya’nın bir köyünde doğan
bir adam için film yapmak belki onun
yüz katı bin katı daha zor. Ama buna
rağmen yılmadan sinemaya gönül vermiş olması ve sinemanın sadece film
yapma kısmıyla ilgilenmesi benim için
çok büyük bir ilham kaynağıydı. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak
filmi ki biliyorsunuz tek uzun metraj
filmi. Dünyada tek film çekip öldükten sonra dahi kalıcı olan belki de
tek yönetmendir. Dolayısıyla Ahmet
Uluçay’ın filmini yapma motivasyonu
benim içinde bu filmi yapmakta ilham
kaynağı oldu. Orada kendi sinema
makinesini yapmaya çalışan çocuklar
ve onların yaşadığı zorlukları konu
ediniyordu. Ben de filmim de farklı
bir evrende, atmosferde birbirine paralel olarak aynı dertleri basketbolda
yaşayan çocukların hikâyesine odaklandım. Bir hikâye yazarken ya da bir
film yapmaya çalışırken hayat size çok
fazla pas atıyor. O pası o an görebiliyorsanız size kendisini açık ediyor.
Onu yapmakta bu kadar kolaylaşıyor
bence.
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‘Yalnızlık
Beni
Yazar
Yaptı’
Vefatının 25’inci yılında andığımız Kemalettin Tuğcu, Türkiye’ye ‘okumayı sevdiren yazar’dır desek yanlış olmaz. Onun için
yazmak, yaşayamadığı çocukluğuna sarılmaktır, olmayan arkadaşlarıyla muhabbettir: “Benim yazı hayatına başlamamın nedeni
yalnızlık, sakatlık, çocukluk ve gençliğimi yaşayamamış olmamdır. Yalnızlık ve arkadaşsızlık bana öyle bir melankoli verdi, öyle
hayal gücüne sahip oldum ki bütün o hayatı, çocukluğu ve gençliği yazarak yaşadım. Yazı yazdığım sürece yaşıyorum, eğleniyorum. Yaşama gücü verdi bana yazmak. Yazarken yazdığım hayatı yaşayıp avunuyorum.”
ÖZCAN ÜNLÜ

mış olması çok üzücüdür.

T

Bu yıl vefatının 25’inci yılında (27
Aralık 1902-18 Ekim 1996) yılında
Çengelköy’deki kabri başında yad
edeceğimiz şair ve yazar Kemalettin
Tuğcu, belki birkaç neslin çocukluğuna mutlaka dokunmuş olan bir
yazardır.

ürk edebiyatı bugün, popüler yazarların ‘piyasa’ yaptığı bir rekabet alanına dönmüş durumda. Büyük
yayınevleri, büyük holdingler, büyük
vakıflar veya dernekler birbiri ardınca ‘en çok’ satacak kitap, ‘en çok satacak’ yazar avına düşmüş durumda.
Bu, kapitalist sistemin getirdiği bir
zorunluluk olarak kabul edilebilir.
Fakat ortada şayet bir eser yoksa basılan, çok satan herhangi bir kitabın
edebiyat tarihi açısından da bir değeri kalmıyor.
Şuraya gelmek istiyorum:
Çok uzağa gitmeye gerek yok. Ülkemizin son yarım asrına bakıldığında,
siyah beyaz televizyon, siyah beyaz
fotoroman ve hatta radyo günlerine
rağmen kitapları 7’den 77’ye hemen
herkesin elinin altında bulunan birkaç yazarımızı kaydetmiştir edebiyat
tarihimiz. Fakat buna rağmen bu
isimler bugün ne yazık ki ‘yok’ hükmündedir. Bu isimlerin başında Kerime Nadir, Muazzez Tahsin Berkant
ve hiç şüphesiz Kemalettin Tuğcu
gelmektedir. 70’li yılların sinema endüstrisi ve sonrasında televizyonlar
tarafından keşfedilen -sömürülenözellikle bu üç isim hakkında bugüne
dek derli toplu bir çalışma yapılma-

Kuklacı, Ana Kucağı, Baba Evi,
Gece Kuşları, Boş Beşik, Bu Çocuk
Kimin gibi yaklaşık 300 esere -yanlış
okumadınız- imza atmış olan Tuğcu, kendi trajedisinden de beslenen
eserler yazdığı için bu kadar sahici
oldu ve bu denli benimsendi.
Dönüşümün yazarı
İlk dönemlerinde şiir de yazmıştır ve
hatta şiirleri bir kitapta toplanmıştır
ama onun gücü yazdığı hikayelerdedir. Çoğu zaman metinlerindeki ağır
trajedi ve dram örgüsü sebebiyle eleştirilmiş olsa da, günün sosyolojisi ve
hatta bugünün gerçekleriyle baktığımızda, hep bir “iyilik” kovaladığı gözlemlenen Kemalettin Tuğcu’yu kendi
hayatının beslediğini görebiliriz.
İstanbulludur. Engellidir. Ayaklarındaki özrü sebebiyle uzun bir süre eğitim alamamıştır hatta kendi kendisini
yetiştirmiştir diyebiliriz. Hayatındaki
bu boşluğu yazarak ve okuyarak dol-

durmak istemiş 13 yaşından itibaren
yazmıştır. Melodrama yakın, acıklı
hikayeler kaleme alan Tuğcu’nun ilk
profesyonel işi, 1928 yılında çalışmaya başladığı Türkiye Yayınevi’ndeki
editörlüktür. Burada çalışmaya başlaması hayatının akışını da değiştirmiştir. İlk romanını 1936 yılında, 34
yaşında yayımlayan yazar, engeline
rağmen sokak ve toplum hayatına
ilişkin değişimi ve dönüşümü başarılılı biçimde gözlemlemiştir. Köyden
kendi göçün getirdiği yabancılaşma,
trajedi, ekonomik sıkıntılar ve sosyal
problemleri karakterlerine giydirerek bir anlamda dönem sosyolojisi
yazmayı başarmıştır. Kendi çocukluğunun geçtiği bahçeli ahşap evler
yıkılmaya başlamış, göçün getirdiği
yerleşim ihtiyacının beton binalara
dönüşmesi, sokak kültürüne taşranın
baskın etkisi vb. Yazarın çocukluğunun geçtiği konak ve hayatının büyük
bölümünü yaşadığı Çengelköy, iki
ayağı içe dönük olarak engelli doğmasının hayatına yansımaları -ki bu
durumu birçok söyleşisinde dile getirir-, 31 Mart Olayı, 1. Dünya Savaşı,
Çanakkale Savaşı, Mütareke yılları,
İstanbul yangınları, dergilerde yazmaya başlaması, çalıştığı işler gibi
birçok sosyal, siyasi, kişisel gözlemler
de onun melzemesidir.

Bütün bu meseleleri eserlerinde işleyen Kemalettin Tuğcu’nun romanları kısa metinlerdir. Ölçü olarak neredeyse uzun hikaye bile sayılabilir.
Çocukların kıymetlisi
1960’lı yılların keskin dönüşümünü
başarıyla işlediği romanları elden ele
dolaşan, bilhassa çocuklar tarafından
büyük bir beğeniyle okunan yazar,
Türk sinemasının ilk çocuk karakteri olan “Ayşecik” filminin de senaryosunu kaleme almıştır. “Baba Evi”
romanı televizyon dizisi olarak çekil-
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nızlık ve yoksunluk duygusuyla baş etmenin bir yoludur: “Mahrumiyet beni
ağlatırdı. Benim kadar ağlayan genç pek
azdır sanırım. Ağladığımı sezen annem
hemen bana bir defter aldırırdı. Yüz, iki
yüz sahifelik deftere kurşun kalemle roman yazardım.”
Tuğcu’ya edebiyat otoritelerince en çok
eleştiri de zaten kurgu zayıflığından ve
melankolik konu seçimlerinin çok yönlü
olmayışından dolayı yapılır. Oysa Tuğcu
zaten kendisinin bir edebiyatçı veya iyi
bir roman yazarı olmadığının farkındadır. Onun için yazmak, iyileştirici bir
eylemdir. Aslında en çok kendisi için yazar. Bu konuda şunu dile getirir:

miştir. “Üvey Baba”, “Küçük Besleme”,
“Mercan Kolye”, “Babamın Günahı”,
“Altın Saçlı Kız” romanları sinemaya
uyarlanan Tuğcu’nun özellikle “Üvey
Baba”, “Küçük Besleme” ve “Mercan
Kolye” kısa romanları uzun soluklu ve
çok ilgi çeken televizyon dizisi olarak
yayımlanmıştır.
Çocukluk yıllarını Anadolu’da yaşayanlar kadar kentli ‘okur-yazar’ların da
mutlaka birçok kitabını okuduğu, hakkında fikir sahibi olduğu Tuğcu ile her
karşılaşma, uzun yıllar görüşülmemiş bir
dostla kavuşmak gibidir. Böylesine tanıdık ve samimidir.

“… Benim yazılarımı okumaktan zevk
alıyor ve bana nasıl biteceğini soruyordu. Ben biliyor muydum ki? Edebiyatçılar, romancılar bir eser meydana getirecekleri zaman mevzuunu bilir, planını
yapar, romanın gidişi için bir rota çizer.
Bölümlerini bilir ve kime ne söyleteceklerini önceden tasarlarlar. Ben bunları
hiçbir zaman yapmadım. Çünkü ben
edebiyatçı olmadığım gibi romancı da
değildim. Ben ancak yazı yazma hastasıydım…”
Edebiyat araştırmacısı Prof. Dr. İnci
Enginün’ün de söylediği gibi, Kemalettin Tuğcu, çok uzun yıllar ucuz, kötü

“Kemalettin Tuğcu’nun eserlerine
baktığımızda fevkâlade yoğun bir
duyarlılık görüyoruz. Topluma dönüp baktığımız vakit, en çok acı çeken kitlenin yoksul kesim olduğunu
gördüğümüz gibi. Bu ikisi zannediyoruz yoğun duyarlılık potansiyeliyle Kemalettin Tuğcu’yu o tarz mahallelere, o tarz insanlara itmiştir.”
Selim İleri

Tuğcu, yazmaya neden ve nasıl başladığını yazarın kendi kaleminden okuyoruz:

‘Yazarak iyileşiyorum’
Yazmak, Tuğcu için bir terapidir. Yal-

“Kemalettin Tuğcu görevini yapmış
bir insandır. Gerçekten de onun
eserleri, çocuklara bir duygu eğitimi
vermiştir.” İnci Enginün
“Kemalettin Tuğcu bizlere acı aşısı
yapmıştır.” Gülten Dayıoğlu

Uzun yıllar Kemalettin Tuğcu’nun yanında bulunmuş, onu en iyi tanıyan/anlayan isimlerden biri olan Mustafa Ruhi
Şirin, Tuğcu’nun kıymeti bilinmemiş bir
yazar olduğunu belirtir ve “Ona çok büyük haksızlık edildi. Bilerek unutturulmaya çalışıldı.” der.

“Benim yazı hayatına girmeme neden
olan yalnızlık, sakatlık, çocukluk gibi
gençlik hayatını da yaşayamamamdır.
Herkes okur, sınıflar geçer, meslekler
tutarken ben Çengelköy’ün tepesinde,
Vahdettin’in sarayına bitişik olan bahçenin içindeki köşkte annemle yalnız
kalırdım.”

KEMALETTİN TUĞCU
HAKKINDA KİM NE SÖYLEDİ?

kâğıtlara basılmış kitaplarla çocukların
dünyasını genişletmeye, onları hayal
kurmaya, fakir arkadaşlarına karşı anlayışlı olmaya alıştıran kitaplar yazar.
Fakat özellikle 70’lerden sonra devir
değişir. Çocuklara merhametli olmayı
öğretmek, yardımsever olmayı telkin
etmek zararlı bile görülmeye başlanır.
Oysa Tuğcu, yazdıklarıyla çocukların
duygularını eğiten bir yazardır ve bu yönüyle yeni düzende yeri yok sayılır. Dr.
Tacettin Şimşek ise, Kemalettin Tuğcu’nun romanlarından en çok iz bırakan
10 çocuk başkahramanı incelemiş, bunları “Kemalettin Tuğcu’nun Çocukları”
başlığıyla anlatmıştır. Tuğcu’nun çocukları hep sorumluluklarının bilincindedir.
Küçük yaşta kendilerine iş bulabilir,
kurabilir, çalışma hayatına atılabilirler.
Hayatın içinde pişerek yetişirler ve bu
sayede elde ettikleri başarı ile mutlaka
iyi bir noktaya ulaşırlar.
Çocuklara okumayı sevdiren bu güzel
insanı hatırlamak ve eserlerini yeni nesillerle buluşturmak boynumuzun borcu
olsa gerektir…

“Hiç kimse Tuğcu romanlarının niçin bu kadar popüler olabildiğini
araştırmıyor; kendilerinin beğenmediği şeylerin okuyucu kitlesi için de
beğenilmemesi lazım geldiğini söylemekle yetiniyor.” Erol Güngör
“Kemalettin Tuğcu’nun sadece çocuklar için yazdığı 1955 sonrasında
Türkiye’de bugünkü anlamıyla modern çocuk edebiyatı henüz gündeme gelmemişti. Tuğcu, çocuk
kitaplarıyla çocuk sahnesine çıkar
ve 1980’li yılların ortalarına kadar
çocuklar tarafından en çok okunan
yazar olma özelliğini sürdürür.”
Mustafa Ruhi Şirin

“Kemalettin Tuğcu, eserlerinde, ötekileştirilen, toplumun dışına itilen ve
yaşamsal daireleri sınırlandırılan bireylerin trajik yazgılarını sosyal gerçeklikler aracılığıyla dile getirir.” M.
Fatih Kanter

“Tuğcu’yu çok ağladığı için eleştirenler de oldu. Üstelik zaman zaman
onu ve dört yüzü aşkın kitabını yok
sayacak kadar arttı bu eleştirilerin
dozu. Edebi niteliğinin yüksek olmaması, tiplemelerindeki yüzeysellik
ve şematizmi onun suçu değil ki, o
edebiyat yapma kaygısı içinde değildi, hayatını yazıyordu. Kemalettin
Tuğcu çocuk edebiyatımızın önemli
kilometre taşlarından biridir.” Fatih
Erdoğan
“Bugün onu, bana daha ilginç kılan
yanı ise şehir hayatına, İstanbul hayatına gösterdiği sevgidir. Köprüaltı
çocukları, yeraltı tünelleri, dilenci
çeteleri, seyyar satıcılar, okul hayatı,
şehrin karanlık köşeleri gibi şeyler.
Kara Kitap’ı yazarken ondan bir şeyler öğrendiğimi şimdi sevgiyle düşünüyorum.” Orhan Pamuk
“Tuğcu kitapları başka hayatların
meselelerini ortaya koyma üslubuyla
gözleri ve gönülleri farklı bir açıdan
görmeye açar.” Cihan Aktaş

SİNEMAYA UYARLANAN
ESERLERİ
1960
1961
1964
1997
1998
1999
2000
2000
2004

Ayşecik
Kolsuz Bebek
Yüz Karası
Baba Evi
İki Arkadaş
Küçük Besleme
Hırsızın Oğlu
Üvey Baba
Canım Annem
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Dünyaca Ünlü Sanatçı Maher Zain:

“Camiyle
Değişip
Dönüştüm”

MİNE ÇAKAR

İ

nanç merkezli ve İslam dininden ilham alan müziğiyle dünya çapında
tanınan ve sevilen Maher Zain'in yolu
bu sefer Esenler'den geçti. Konserde
büyük bir hayran kitlesiyle buluşan
Lübnan asıllı İsveçli sanatçı, "Burası
benim ikinci evim" diyerek Türkiye'yi,
ruhu olan bir ülke olarak tanımlıyor.
Gelecek yıl dördüncü albümünü çıkarma hazırlığında olan Zain, Tuz
Gölü'nde (Konya) Mevlid Kandili'nde
yayınlamak için Nûru'l-Nebi klibini
de çekti. İnsanından diline, müziğinden yemeğine ülkemize dair her şeyi
sevdiğini belirten müzisyen, Türkçe'yi
öğrenmek istese de bu konuda tembellik ettiğini söylüyor. Ciğer, etli ekmek,
mantı ve kestane kebap diyerek sevdiği lezzetleri sıralayan Zain, baklavayı
fazla tatlı bulurken ev yemeklerimizi
daha çok tercih ediyor. Sözlerini anlamasa da Türkçe müziğin kendine has
bir dili olduğunu ve duygu yüklü melodisini dinlemekten çocukluktan beri
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İki yıl aradan sonra Türkiye’deki ilk konserini Esenler’de veren
sanatçı Maher Zain, değişiminde
camilerin çok büyük bir etkisi
olduğunu söyleyerek “Cami, hayatımda hep çok önemli bir faktör
olmuştur. Hatta İslam'dan en uzak
olduğum zamanlarda bile içimde
hep cami sevgisi olmuştur ve her
gittiğimde huzur duymuşumdur”
şeklinde konuştu.

zevk aldığını ifade ediyor. İlk albümü
‘Thank You Allah’ çıktığında amazon.
com dünya müzik listelerinde ilk sıraya
yerleşen Zain ile röportajımız ise deyim yerindeyse ilk albümüne götüren
dönüşümün hikâyesini ve müzikteki
felsefesini sunuyor.
Esenler konseri pandemiden sonra
dünya genelindeki ilk konseriniz.
Heyecanlı mısınız?
Biraz gerginim. (Gülüşmeler). Evet heyecanlıyım. Çünkü uzun zaman oldu
konser vermeyeli. Fakat sahneye adım
attığımda her şey normale dönecek.
Türkiye’yi çok seviyoruz
Sizi Esenler Belediyesi davet etti. İlk
duyduğunuzda neler düşündünüz?
Bir ay öncesine kadar böyle bir plan
yoktu. İki veya üç hafta önce gelişti. Zaten Türkiye'ye geliyordum. Fakat konserle buluşmak daha güzel oldu.
Türkiye'ye sık gelir misiniz ve ülkemizde en son ne zaman bulundu-

nuz?
O kadar çok ki sayısını hatırlamıyorum,
pasaportumdaki damgaları kontrol etmeliyim. En son geçen Ramazan'da klip
çekimi için İstanbul'daydım. İş dışında,

tatillerde ailem ile geliyor, buradaki
kültürün, yemeğin, her yerde rastladığımız camilerin keyfini sürüyoruz. Ailem de ben de Türkiye'yi çok seviyoruz,
bu yüzden sayısını hatırlamadığım ka-
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dar çok geldik.

nuz?

Çıkış şarkılarımı tırda yazdım

Her zaman bir bağım, ilişkim vardı.
İnanç, İslam, Allah'ın rehberliği hep
var. Ama bunları görmek, o yolu takip
etmek bize bağlı. Şimdi daha iyi anlıyorum ki Allah beni her zaman yönlendiriyordu. Hidayet hep oradaydı
fakat ben kördüm. Dediğim gibi, yaş
ilerledikçe neyin doğru, neyin yanlış
olduğunu görüyor, neyi yapıp yapmaman gerektiğini anlıyorsun. Tabii bu
biraz zaman aldı fakat sonunda emin
oldum; Allah'ın memnun olacağı şeyi
yapmak istiyordum. Değişimimde ve
doğru kararları verip uygulamamda
camiye gidip gelmemin büyük katkısı
oldu. Cami, hayatımda hep çok önemli
bir faktör olmuştur. Hatta İslam'dan en
uzak olduğum zamanlarda bile içimde
hep cami sevgisi olmuştur ve her gittiğimde huzur duymuşumdur. Batı'da
yetiştim ve cami/mescit çok önemlidir.
Özellikle oralarda edindiğim yeni arkadaşlar beni çok etkilemiştir.

Mühendislik eğitimi aldıktan sonra
müziğe atılıyorsunuz. Bu nasıl oldu,
sizi müziğe iten neydi?
Eğitim almak önemli ve okulumu bitirdiğim için çok mutluyum. Diğer yandan hayatımda müzik hep oldu. Bu, babamdan geliyor sanırım çünkü İsveç'e
taşınmadan önce babam Lübnan'da
şarkıcıydı. Öğrencilik dönemimde de
müzikle uğraştım. Çevremdeki insanlar, arkadaşlarım müzik yeteneğimin
olduğunu ve hep ilgilenmem gerektiğini söylerdi. İsveç'te 8 yıl tır şoförlüğü
de yaptım. 'İnşallah' gibi ilk çıkış şarkılarımı tırda yazdım. Müzik o zamanlar
hobiydi, sonrasında asıl işim oldu.
Müzik kariyerinizin başında, New
York'ta hayallerinizin peşinde koşarken eğer benzetme doğruysa,
hayat çizginizde U dönüşü yapmışsınız. Bunun hikâyesini anlatır mısınız?
Müziği seviyordum ama içimde olan
tek bir şey vardı: O da ailemle birlikte normal, sade bir Müslüman hayatı
sürmekti. Mutlu olsam bile İslâm'dan
çok uzaktım ve bunun savaşını içimde
yaşıyordum. Yaşım ilerleyip olgunlaştıkça doğru ile yanlış arasındaki farkı
daha net görmeye başladım ve değişmeye karar verdim. Daha sade bir hayat istiyordum ve bunun için seçimimi
yaptım. Şu andaki yaşantım müzikten
dolayı biraz komplike ise de aile hayatım çok sade.
Ünlü olmak büyük sorumluluk
Bir röportajınızda yıllar önce "İnancımla yeniden bağlantı kurmaya
başladım." diyorsunuz. Öncesinde
inancınızdan ne şekilde kopuktu-

Müzik yolculuğunuza teşekkürle
(İlk albüm: Thank You Allah) başlıyorsunuz. Bugünkü resme baktığımızda, tutumunuz bereket getirmiş
gibi... Albümünüzün ismi bilinçli
bir tercih miydi?
Doğru, kesinlikle öyleydi. Aynı zamanda bu şarkıyı tırın içinde yaptım. Yine
söylemek zorundayım Allah Subhanallah- ı Teala her zaman beni yönlendirdi. İlk adımı atana kadar bunu görememiştim. O adımdan sonra görmeye
başladım. Bu yüzden Allah'a teşekkür
ediyorum, bunu şarkının sözlerinden
de işitebilirsiniz. Birçok şarkım böyledir ve kişisel mesajlar içerir.
Sanırım spiritüel (Manevi yönü
yüksek) birisiniz ve hayırseversiniz.
Peki aynı zamanda politik misiniz?

R Ö P O R TA J

NO 019

Sanırım biraz spritüelim. Kesinlikle
insancıl ve hayırseverim. Ama politik
değilim. Aslında hayatta her şey politik değil midir? Bir şekilde dahil olmak, ilintilenmek zorunda kalıyorsun.
Fakat ben politik olmaktan çok adaleti
gözetiyorum. Bunun sorumluluğunu
duyuyor ve elimden geldiğince bu yönde çabalıyorum. Hamdolsun beni iyiye
yönlendirecek çevremde birçok insan
da var. Çünkü ünlü olmak büyük bir
sorumluluk ve kolay değil. Biliyorum
bana sorulacak: "Sana şöhret verdim,
bununla ne yaptın?"
İnsanlara ulaşmanın yolu
O zaman şöhreti hayatınızda dengelemek için neler yapıyorsunuz?
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Yapılması gereken çok şey var. Bir kere
her zaman kendinizi yenilemelisiniz.
Her daim samimi olmak da kolay değil,
çünkü zamanla her şey otomatikleşiyor. Günde 5 vakit namaz bile öyle; namaz kıl işe koş, yeniden televizyonun
başına geç, sosyal medyaya dön... Bu
yüzden daima kendimize hatırlatmak
zorundayız ve bu yüzden Ramazan,
teravih gibi ibadetler bir fırsat. Sanırım yapmak zorunda olmadığın şeyleri yaptığın zaman kendini eğitiyorsun.
Mesela fazladan oruç tutmak da kendimize hatırlatmak oluyor. Zorunluluk
olmadan bir şeyi yapmak istiyorsan bu,
insana yardım ediyor. Çevrende iyi insanlara sahip olmak da çok önemli, aile
ve eş gibi. Seni yanlış şeylerden geri çekebiliyorlar.

Eserlerimle ‘İslam her yerde’
diyorum
Üç dil konuşuyorsunuz fakat 7 dilde şarkı söylüyorsunuz...
Böyle yaparak elimden geldiğince demek istiyorum ki: İslam her yerde.
Aynı zamanda İngilizce bilmeyen hatta sevmeyen birçok insana ulaşmanın bir yolu aslında. Diğer yandan Malezyalılar gibi şarkılarımı kendi dillerinde duymak
isteyen insanlar da oluyor. İslam'ın her yerde
ve her ülkede olduğunu göstermenin ve bundan gurur duymanın bir yolu olduğunu düşünüyorum.
Son olarak Türkiye'deki hayranlarınıza ve
Esenlerlilere neler söylemek istersiniz?
Beni destekledikleri ve müziğimi sevip paylaştıkları hatta pozitif yönde etkilendikleri için
daima müteşekkirim. Pandemi herkes için yeni
bir şeydi ve şok ediciydi. Son konserimin üzerinden yaklaşık iki yıl evlerimize kapanmakla
geçti. Türkiye'ye tekrar gelmek, beni sevenlerle
karşılaşmak ve konser vermek çok güzel oldu.
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“SESLERİN
GÜNÜMÜZE NAKLİ
ÇOK ESKİYE
GİTMİYOR”
Ney ustası Rıfat Varol neylerin hissetirdikleriyle
ilgili şöyle konuşuyor: “Mevlevihane’den çıkma
neyler bakım için atölyeye geliyor. Öylesine üflenmiş ki rengi koyu kahverengiye dönmüş, içi yanmış ve kararmış. Bazıları var ki, o kadar eskimiş
ki üflemekten, size bir Mevlevi dervişinin bütün
ömrü boyunca her sırrını sanki o kamışa fısıldadığını düşündürüyor.

AHMET DUR
Bâbıâli… Yüce kapı... Hayata açılan bir yol, hayatı yaşatan bir
kalp ve hayat veren bir sevgi...
Bir semt olmanın ötesinde bir
muhit, yaşayış biçimi hatta
bütünüyle hayatın ta kendisi. Attilâ İlhan’ın dediği gibi,
“Türkiye’nin kalbi İstanbul’da, İstanbul’un kalbi
Bâbıâli’de atar.”
Ben gazeteciliğe Bâbıâli’de başlayanlardanım.
Gazeteci olarak gözümü Babıali’de açanlardanım. Bu konuda da
kendimi şanslı addediyorum. Ustaları bir
arada görerek onlardan hem mesleki
hem de hayat dersi
aldım. Sirkeci’den,
Cağaloğlu’na çıkan
yokuş, bizim için bir
hayat yolu idi. Türkiye’mizin kafası, ruhu ve
kalbi olan Bâbıâli, sadece
bir semt adı değil, düşüncelerin meşheri, ideolojilerin de pazarı. Osmanlı’da yönetimin merkezi
olan Bâbıâli, Cumhuriyet devrinde de
önemini muhafaza etmiştir. Sadece
gazeteciler mi? Bu semtle haşır
neşir olmuş birçok meslek

erbabı da Bâbıâli yokuşunu tırmanmıştır.
Bugün ne yazık ki Bâbıâli eski günlerini arıyor. Bir
iki yayınevinin kaldığı, tüm gazetelerin göç ettiği
mahsun bir semt. Ama hâlâ o sokakları arşınlayan birçok gazeteci ve yazar var. Her sokağı buram buram tarih kokuyor. O koku hiç bitmeyecek
İnşallah. Dedik ya sadece gazeteciler değil, birçok
sanat erbabının da tırmandığı yokuşun bir üstadından söz edeceğim. Yıllarca Ankara Caddesi’nde sanatı için çırpınan bir usta. Rıfat Varol. O bir
Neyzen ve ney ustası. Manevi değerlerimizin sesi
olan ney sazının yapılışı ve özellikleri ile ilgili merak edilenleri Bâbıâli’mizin neyzeni ve ney ustası
Rıfat Varol ile konuştuk.
Rıfat bey öncelikle merhabalar efendim. İlk
olarak sizin ney ile tanışmanız nasıl oldu. Sizi
ne sevk etti ney ile tanışmaya?
1990’lı yılların başında rahmetli Rıfat dedemin
Konya’ya helva kazanı almak için gideceğini duyunca hemen bu seyahate dâhil oldum. Konya’da
ilk durağımız fatiha okumak ve niyazda bulunmak
üzere Mevlana Hazretlerinin Türbesi (Dergâh-ı
Şerif ) oldu. Kubbe-i Hadra’yı görünce hissettiğim
heyecan, şadırvanda aldığım abdestle bir kat daha
artmış, türbeye girip kabr-i şerifi görünce zirveye
ulaşmıştı. Bu esnada kubbelerden süzülüp gelen
o fevkalade ses ile sarsıldığımı hissettim. Neyin
ruhumu saran o etkileyici sadâsını tüm hücrelerimde hissetmiştim. Çocukluk yıllarımın en canlı
anısı budur ve ne güzel bir anıdır ki başköşesinde
Hz. Mevlana ve ney yer almaktadır. Neyle bizzat
tanışmam ise fakülte yıllarıma rastlar. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi öğretim üyesi olan kıymetli hocam; hafız

EKIM/2

NO 019

R Ö P O R TA J

11

içi yanmış ve kararmış. Bazıları var ki
o kadar eskimiş ki üflemekten, size bir
Mevlevi dervişinin bütün ömrü boyunca her sırrını sanki o kamışa fısıldadığını düşündürüyor. Eskiden neylerin
içi kızgın bir şişle dağlanarak açılırmış.
Ben de zaman zaman isteyen olduğunda bu şekilde açıyorum.
Akortları da muhtemelen başka bir neyin sesi esas kabul edilerek yapılırmış
ve diğer sazlar da neyin akorduna göre
akortlarını çekerlermiş. Bugün müzelerde görme şansımız olan neylerde
boğum sargısı yapıldığını görüyorum.
Belki estetik bir hava katmak için ya
da mukavemet sağlamak için yapılıyor.
Boğum sargısının zaten asil bir saza
biraz daha şahsiyet kazandırdığını düşünüyorum. Keza başpareleri de genellikle manda boynuzundan -ki bugün
yekpare bir başpare yapabilmek için
yeterli çapta bir manda boynuzu bulmak kolay değil- parazvaneleri gümüş.
Bazen de şah ve mansur gibi neyleri taşımak kolay olsun diye iki parça olarak
yapıldığı da olmuş.
ve neyzen, Fatih Koca’nın fakültedeki
odasında katıldım ilk ney meşklerine.
Repertuvar, sazlarla toplu icra ve pek
çok konuda istifade ettim hocamdan,
hala da bu istifade devam etmektedir.
Aynı zamanda Ankara radyosu neyzenlerinden rahmetli Ekrem Vural
hocamın derslerine de devam ettim.
Ekrem Hocam, geleneği tam anlamıyla temsil eden ve etrafındaki pek çok
talebeye bunu aktarmayı üzerinde bir
borç olarak gören nadir üstatlardandı.
Yine bilgi ve sanatlarından istifade ettiğim Timuçin Çevikoğlu, Uğur Onuk,
Celaleddin Biçer ve Kaan Birhekimoğlu
abilerimi ve hocalarımı da hayırla yâd
ediyorum.
Aynı zamanda Uzun zamandır ney
açmaktasınız. Nasıl başladınız ney
açmaya, ustanız oldu mu?
Aslını soracak olursanız, ney açmaya
daha yeni başlamış gibi hissediyordum
kendimi. Evet, 15 yıla yakın olmuş. Zaman nasıl geçiyor insan anlayamıyor.
Ta ki geçenlerde bir neyzen arkadaşımızın 14 yıl önce benden aldığı bir
neyin bakımını yaptırtmak için gelene
kadar.
Ney açma hususunda ustanız oldu mu
sorunuza gelince ise şunu söyleyebilirim; bizzat kendisiyle biri atölyede tam
bir usta çırak ilişkisi içerisinde olduğum bir ustam olmadı. Bunun yanında
kendisine ney açtığım, kamış seçimine,
başpare formuna, iç açkısına, perde
çapına vs. birlikte karar verdiğimiz ve
fikir alışverişinde bulunduğumuz her
neyzen benim için bir usta ve hoca olmuştur. Bu doğrultuda, daha iyiye ulaşmak için her yeni fikre, yönlendirmeye
ve eleştiriye açığım.
Ney açarken nasıl bir yöntem kullanıyorsunuz ve akordu nasıl yapıyorsunuz?
Ney açkı usulü olarak klasik açkı sistemi olan 26 birim ve perdelerin bu bi-

rimlerden doğrudan açma yolunu değil
de, Neyzen Niyazi Sayın hocamızın
tarif ettiği, akordun tam olarak yakalanabilmesi için bazı perdeleri yukarı ya
da aşağı doğru kaydırdığı sistemi kullanmaktayım.
Meraklıları için sormak istiyorum.
İyi bir neyin özellikleri nedir?
İyi bir neyden bahsetmek için nitelikli
bir kamış ve ona uygun tercihen boynuz bir başpare gereklidir. 9 boğumdan
yapılan neyin her bir boğumunun diğerine orantılı olması beklenir. Kamış ney
ne çok kalın ve etli ne de çok ince olmamalıdır. Örneğin bir kız ney için 24-25
mm aralığı en uygun ölçüdür. Başparenin formu her neyzenin alışanlıklarına
göre değişse de içinde pürüzsüz bir
hazne olmalıdır. Her iki uca takılan parazvane dediğimiz yüzükler ise ne çok
kalın olup rezonansı engellemeli ne de
çok ince olup mukavemeti azaltmamalıdır.
En iyi bakım üflemek
Ney bakımı hususunda tavsiyeleriniz nedir?
Neyin en güzel bakımı üflemektir. Üflendikçe neyin sesi oturur, içi de kararmaya başlar ve neyzenle birbirlerine
ünsiyet kazanır. Ney belli aralıklarla da
yağlanmalı ve itina ile muhafaza edilmelidir.
Ney icracısı yönünüz ney açmanıza
nasıl bir katkı sağladı?
Çok önemli bir konuya temas ettiniz.
Diğer enstrümanlar için de mutlaka bu
durum geçerlidir ama ney özelinde düşündüğümüz zaman, ney açan kişinin
iyi seviyede bir icracı olması bir kaç kat
daha önem arz ediyor. Öncelikle ney,
akordu daha ney açılırken yapılan bir
saz, başka telli enstrümanlar gibi her
icra öncesi akordunu yeniden yapamıyorsunuz. Dolayısıyla neyi yapan kişinin daha ney yapılırken çok titiz dav-

ranması, açkının tam anlamıyla doğru
yapılması en önde gelen husustur. Bununla birlikte her neyzenin üfleyişi de
faklıdır. Kimisi bir miktar pest üflerken
kimisi tiz üfler neyi. Sıklıkla söylenen
bir söz vardır ve kesinlikle katılırım,
“her neyzen kendine ney açabilmeli”
denir. Ney almak isteyen neyzenin de,
ney açılırken ustanın yanında bulunup
açılan neyi deneme imkânı bulması,
neyin akordunu deneyip kendi üfleyişine göre açtırabilmesi fayda sağlayacak
bir husustur.
“Her sırrını üflemiş gibi…”

Yine meraklıları için sormak istiyorum. İyi bir ney nasıl olmalıdır. Neyin özellikleri nelerdir?
Yedi perdesi ve dokuz boğumu ile geleneğin seslerini günümüze taşıyan
Ney sazı, meşk halkalarıyla nesilden
nesile aktarılan, geleneksel bir tavırla
icra edilir. Bu aktarım sırasında neyin
üzerindeki perde sistemleri de tekâmül
etmiştir. Yani neyzenler, ney açkıcıları,
başparesi, parazvanesi ve yedi perdesi
olan neyin, geleneksel şeklini muhafaza
ederek günümüze ulaştırmışlar; üzerine nakşettikleri perdelerin yerlerinde
ise çeşitli değişimlere imza atmışlardır”

Eskiden yapılan neylerle günümüzdekiler arasında farklar neler. Bir de
elinize eskilerden bir ney geldiği zaman ne hissediyorsunuz?
Günümüz şartlarında, gerek malzemeye ulaşma gerekse teknik açıdan
daha ileri bir noktada olduğumuzdan
şüphem yok. Bunun yanında aynı hissiyatı manevi anlamda yakaladığımızı
söyleyemem. Günümüzde neye karşı
oluşan yoğun ilginin, manevi yanı yüksek olan bu sazı, popüler kültürün bir
malzemesi haline getirmesinden endişe
ediyorum.
Eskiler neydeki ilerlemelerini aynı zamanda manevi tekâmülleri ve seyr-i
sulükleri ile birlikte sürdürmüşler. Bugüne ulaşan ya da ulaşamayan pek çok
güzel eser zuhur etmiş kendilerinden.
Ne yazık ki seslerin günümüze nakli,
yazılı bir eserin ya da bir mimari yapının nakli kadar eskiye gitmiyor. Elimizde Yenikapı Mevlevihane’si Şeyhi
Abdülbâki Nasır Dede’nin kaleminden
çıkma yazılı bir eser ulaşabilmiş ama
iki asır önce aynı Mevlevihane’de icra
edilen bir mukabelenin post taksimini
duyabilme imkânımız yok maalesef.
Zaman zaman eski, meydan görmüş,
Mevlevihane’den çıkma neyler bakım
için atölyeye geliyor. Öylesine üflenmiş
ki rengi koyu kahverengiye dönmüş,

RIFAT VAROL KİMDİR?
1982 yılında Bolu Gerede’de doğan Rıfat Varol, ilk orta ve lise
öğreniminden sonra 2003 yılında
Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinden mezun olmuş.
Fakülte yıllarında dini musiki ve
ney meşklerine başladı. Kültür
Bakanlığı Klasik Türk Müziği
korosunda stajyer ney sanatçısı
olarak görev alan Varol, pek çok
televizyon radyo ve konser programına neyzen olarak iştirak etti.
2004 yılından bu yana “Neyneva
Ney Atöyesi’nde Ney yapmakta olan Rıfat Varol, sanatını ve
zanaatını icra etmeye devam etmektedir.
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SABRI
ÖĞRETIYOR”

Sadık
Yalsızuçanlar

“DOSTLAR BENI
HATIRLASIN…”
25 Ekim 1894 tarihinde, annesinin çalıştığı tarlada
dünyaya gelen Âşık Veysel, “dostlar beni hatırlasın”
tekrarlı şiirini, göçünden sonrası için bir yadigâr
olarak bırakmıştır. O’nun bütün hikmetli sözleri de
öyledir ama bu şiir, özellikle “baki kalan bu kubbede
hoş bir sada imiş” kabilindendir. Şair’in bütün şiirlerini toplayan Ümit Yaşar Oğuzcan’ın kitabına da ad
olan bu şiir, dünyanın gerçeğini en sade ve güzel
biçimde anlatır. İnsan gider, eseri kalır. Herkes bu
denî dünyada yaptıklarının toplamından ibaret bir
fotoğraf bırakır. Esasen, ârifler, ölüm meleği Azrail’in
de her insana, amellerinin toplamının ortalaması
bir suretle geleceğini söylemişlerdir. Bu, bir bakıma, “nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz
öyle dirilirsiniz” haberinin de içerdiği bir sırdır. Ölüm,
daima ötekinin ölümüdür. İnsan, düşünürün dediği
gibi, “bir ölümlü olarak kendi ölümünü ölür.” “Her
can mutlaka ölümü tadacaktır” haberi, ilginç bir
biçimde, ölümün tadılan yani aslında zevk edilen bir
hal olduğunu ima etmektedir. Fakat insan ölümü anlatamaz. Anlattığı, başkasının ölümüdür. Yine düşünürün dediği gibi, “ölüm deneyimlenemez.” Çünkü
deneyimlenen şey, anlatılabilendir. “Lezzetleri acılaştıran ölümü çok anınız” denilmiştir. Âşık Veysel’in
bütün şiirlerinde, atası Yunus Emre gibi, ölüm, dünya
zindanından ahiret bostanına geçiş olarak nitelenir.
Can, kafesten kurtulmaktadır :
Ben giderim adım kalır
Dostlar beni hatırlasın
Düğün olur bayram gelir
Dostlar beni hatırlasın
İnsan gider, adı-sanı kalır. Güzel, güzellikleriyle anılır
ve daima yüceltilir; çirkin, çirkinlikleriyle hatırlanır,
sürekli lanetlenir. İnsan, eylemlerinden ibarettir.
İnanmak, yapmaktır. Bu yüzden Kuran’da iman etmekle salih amel (güzel eylem) birlikte kullanılır.
Can kafeste durmaz uçar
Dünya bir han konan göçer
Ay dolanır yıllar geçer
Dostlar beni hatırlasın
Veysel, hayırlı bir halefi olarak Yunus Emre’nin mecazını yeniden söyler : “Can kafeste durmaz uçar…”
Yunus Emre’nın deyişini hatırlayalım : “İşbu söze Hak
tanıktır, bu can gövdeye konuktur, bir gün olur uçar
gider, kafesten kuş uçmuş gibi…”
Ruh kuşu, dünyada beden kafesinde tutsaktır. Aslolan candır ve o, Rahman’ın soluğudur. Yoksa insan,
kemik, kan ve kıldan ibarettir. İnsana, insanlığını veren, Rahman’ın ona emanet ettiği ruhtur. “Niyazî’nin
dilinden Yunusdurur söyleyen, herkese bir can gerek, Yunusdurur can bana” diyerek Türk dilinde irfanî
şiirin yol açıcısı Yunus Emre’den can aldığını söyleyen Hz. Mısrî, son şiirlerinin birinde şöyle der : “Gökte
uçarken seni indirdiler, çar anâsır bendlerine urdular, nur iken adın Niyazî koydular, şol ezel ki itibarın
kandedir.” İnsan, dünyaya gelerek bir düşüş yaşamıştır. Dünya, denî, aşağı demektir. Aşağı alemlerin
en aşağısıdır. Dünyaya gelmek, bulanmaktır. İnsan
bulanık olan dünyada durulmak üzere bulunmaktadır. Ruh, mahpustur, ölümle bu tutsaklıktan kurtulur.
Devamı litrossanat.com'da

Bu sayıda, hepimizin yakından
tanıdığı başarılı oyuncu Celal
Al ile bir araya geldim. Değerli
oyuncu, birbirinden samimi
sorularıma bakalım nasıl
yanıtlar vermiş hep birlikte
okuyalım.

Merhaba Celal Bey, nasılsınız?
- Merhaba, Allah razı olsun.
Sizin hakkınızda merak ettiklerimi soracağım ayak üstü sohbetimize başlayalım mı?
- Tabii buyurun.

😊

Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz?
- Çok güzel bir soru.
Peygamber mesleği,
çobanlık.

😊

Şehir hayatı mı? Köy hayatı mı?
- Köy hayatı.
Türkçede en sevdiğiniz kelime?
- “Hakk”
En sevdiğiniz yemek?
- En sevdiğim yemek mıhlama.
Siyah mı? Beyaz mı?
- Beyaz.
Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- “Allah seni cennetlik etsin.”
Oynayacağınız sahneye nasıl motive olursunuz?
- Öncesinde hissetmeye çalışarak.
Dünyada en sevdiğiniz şehir?
- Mekke.
Dünyada bir şeyi değiştirmek isteseniz bu
ne olurdu?

- Dünyadaki adaletsizliği değiştirmek isterdim.
Türk sinemasında en sevdiğiniz film?
- “Vesikalı Yarim”
Çay mı? Türk kahvesi mi?
- Çay.
Oyuncu olmanın en iyi ve en zor yanı nedir?
- İnsana sabrı öğretiyor. En zor yanı ise sabredebilmek…
Birlikte rol almaktan en çok keyif aldığınız
oyuncu?
- O kadar çok oyuncu var ki ama üstad Serdar
Gökhan diyebilirim.
Hayatınızın dönüm noktası var mıdır? Varsa nedir?
- En büyük dönüm noktam kardeşimin böbrek
nakli olması.
En büyük tutkunuz?
- Hanım, çocuklarım, ailem.
Neyi affetmezsiniz?
- Kini olanın dini olmaz diyor Hz. Ali. O yüzden kin gütmemeye çalışırım.
Tarihte sizi en çok etkileyen olay?
- Hicret olayı.
Sırada son soru var. Hayatta örnek aldığınız
kişi?
- Hz. Muhammed S.A.V.

Ayak Üstü’nde bambaşka bir isimle ve yine keyifli bir sohbetle Litros Sanat’ta olacağım, bir sonraki
sayıda görüşmek üzere, hoşçakalın.
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Fatih'in
fermanı yurda
dönecek mi?

Fatih Sultan Mehmed tarafından Zağanos
Paşa'nın imaretleri için verilen ferman, Londra'da
müzayedeye çıkmaya hazırlanırken Türkiye eserin iadesi için Interpol nezdinde çalışma başlattı.
(1462) ferman, Londra’da müzayedede satışa sunulacağının
öğrenilmesi üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür
Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, belgenin 1918-1920
yıllarında İngilizler'in İstanbul'u işgali sırasında kaçırıldığını belirterek eserin Türkiye'ye iadesi için Interpol nezdinde
çalışma başlattı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm
yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da
bilinen belgenin kayıp olduğu belirtilirken yıllardır aranan
belgenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi
üzerine Türkiye'nin iade için girişimlere başladı.

Öte yandan Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bu şekilde kaçırılmış, hibe edilmiş veya
satılmış 22 civarında eserin bulunduğu, bunların tespit edilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğü ve tespit edildikçe iade
edilmeleri için çalışma yapıldığı kaydedildi.

Fermanın özellikleri
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Mehtap
Altan

ÇAMURLU ERDEM

A

na haber bültenleri, -mecbur kalmadıkça- izlenilmemek için sarf edilen çabalar bütünü oldu gü-

nümüzde. Büyük bir bölümü kadın cinayeti, sonrası
maddi manevi hırsızlıklar cenderesi, diğerleri siyasetin
herkesin kendi kapısının önüne biriktirdiği ama çok da
iyileştirici yanı olmayan muammalar senfonisi!..

Açılış fiyatı yaklaşık 1 milyon lirayı bulan fermanın içeriği
ise şöyle:

Bunların akabinde ara ara öyle haberler denk geliyor ki
niz kendiliğinden aralanıyor. Yazdığımız/okuduğumuz

Öte yandan Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bu şekilde kaçırılmış, hibe edilmiş veya
satılmış 22 civarında eserin bulunduğu, bunların tespit edilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğü ve tespit edildikçe iade
edilmeleri için çalışma yapıldığı kaydedildi.

Ferman, Bismillah ile başlıyor. Arapça el yazısı ile siyah mürekkeple yazılmış. Zağanos Paşa’nın vakfı yazısı kırmızı bir
dokuma ile kısmen güçlendirilmiş. Fermanın üzerinde Fatih
Sultan Mehmet’in tuğrası, yazıların altında fermana tanık
olanların imzası ve son satırda ise tarih bulunuyor. 1-10 Cemaziyelevvel 866 (01-10 Şubat 1462) tarihindeki fermanda
yazılanlar kısaca şöyle:

Fatih Sultan Mehmed'in Vezir-i Azam Zağanos Paşa’nın
imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) ferman, Londra’da müzayedede satışa sunulacağının öğrenilmesi üzerine
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, belgenin 1918-1920 yıllarında İngilizler'in
İstanbul'u işgali sırasında kaçırıldığını belirterek eserin Türkiye'ye iadesi için Interpol nezdinde çalışma başlattı.

Fatih Sultan Mehmed'in tuğrasının bulunduğu fermanda,
Fermanda Zağanos Paşa'nın Balıkesir'de yaptırdığı imaret
için Saruhan Sancağı'na bağlı Danişmendli, Süleymanlı Büyük Meder, Küçük Meder, Maracaviran, Numanlı köyleri ile
Balıkesir'e bağlı At ve Türkeli köyleri ile yine Balıkesir'de Bakırcılar ve Mellahlar çarşısında vakfettiği dükkanların, Fatih
tarafından koruma altına alındığı ilan ediliyor.

ki çağa ayak uymak adına geçmişten beslenmeden,

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm
yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da
bilinen belgenin kayıp olduğu belirtilirken yıllardır aranan
belgenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi
üzerine Türkiye'nin iade için girişimlere başladı.

Mezat sahibi Plakas Auctions, fermanın 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğinde, 21 kat, kırmızı tekstil ile
kısmi güçlendirmeler yapılmış bir eser olduğunu belirtirken
açılış fiyatının ise 80 bin pound (980 bin TL) olduğunu ifade
ediyor.

geleceğe dair açmaya bile niyetlenmediğiniz pencerekitapların koynunda büyük bir itina ile sakladığımız
öykülere taş çıkartırcasına ben hakikatin aynasına döşümdeki acı ile saplanan asıl gerçeğim! dedirtiyor.
Evet, yayıncı ve izleyicinin düştüğü kuyudan gelen ses;
belki reyting, belki kontrolsüz düşünce dayatması, belgeleceğe kontrolsüzce koşturmak diye bas bas bağırıyorsa da illâki erdem/öz/hakikat diyor bazı haberler…
Antalyalı, kendisi de küçük bir esnaf olan yaşlı bir amcanın merkezdeki büyük bir markete girmek isterken
çamurlu ayakkabılarını çıkartıp girmesi haberi, bizi
bize hatırlatan asaletli sancılardan biriydi. Başka bir
müşteri ya da komşu esnafın bu olayı fark edip önce
durumu tescillemek için o anın fotoğrafını çekmesi!..
-Ki her olayı kameralar ya da fotoğraflarla şahitlemek
artık bir kural oldu. Bunu yaparken kimi zaman olayın

Uzayda akşam
yemeği

ana ögesini kaçırmak da başka bir yara- Sonrasında
market yetkilisinin suali üzerine, çamurlu ayakkabısının marketi kirletmesine kıyamadığı için o tavrı gerçekleştirdiğini söylemesi. Aslında bu tavrın içinde, koca bir
hikâye saklı…
Geçmişte çok da şaşırmayacağımız doğal sürecinde

Uzayda çekilecek olan ilk film Vyzov'un
(Sınanma) yönetmeni Klima Şipenko
ve oyuncu Yuliya Peresild, Uluslararası
Uzay İstasyonu'nun (UUİ) mürettebatı
ile akşam yemeği yedi.

gerçekleşen olaylar ve haberleri artık alıp bir fanusa
koymayı bile düşündüğümüz örneği kalmayan erdem
hareketleri olarak yorumlayabiliriz. Hiç unutmadığımız
karelerden biri de Soma’daki maden işçisinin ambulansa girerken çizmelerini çıkartma anı, hepimizin kalbinde kömür kokusunun o keskinliğini değil, mangal gibi

Uzayda çekilen ilk film olacak Vyzov'un (Sınanma) yönetmeni Klima Şipenko ve oyuncu Yuliya Peresild’in de yanlarında bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ)
mürettebatı, ABD’ye ait modülde akşam yemeği yedi.
Fransız astronot Thomas Pesquet, Twitter hesabından
yaptığı paylaşımda, "Hep birlikte akşam yemeği yedik. İstasyona yeni gelen Anton Şkaplerov, Klima ve Yuliya da
bizimleydi. 5 ayın ardından yeni hikâyeler duymak harika"
dedi.
Pesquet, yemek yedikleri ABD’ye ait Unity modülünden
bir de fotoğraf yayınladı.

Film uzayda ameliyat hakkında

bir yüreğin imzasını nasıl attığını göstermişti. Devle-

Ünlü Rus yönetmen Klim Şipenko ve oyuncu Yulia Peresild, 5 Ekim’de ‘Vıyzov’ isimli filmin çekimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderilmişti. İkili Soyuz
MS-19 aracı ile Kazakistan'ın Baykonur üssünden uzaya
hareket etmişti.

tine/milletine şartsız ve koşulsuz feda oluşun plansız

Film ekibinin 17 Ekim’de dünyaya geri dönmesi planlanıyor.

nen ve öz kaynağımızı ılgıt ılgıt içimize akıtan bu anlam-

Film bir doktorun sağlık durumu nedeniyle dünyaya gelip
tedavi olamayan bir kozmonotu, uzayda ameliyat etmek
zorunda kalmasını konu alıyor.

parça şifa olur düşüncesindeyiz.

duruşunu sergilemişti.
Günümüzde gerçekleşen sağduyu yoksunu olayların
haberlere konu edilmesi kadar, köklerimizden besleda bilgece sancıları daha çok görmek, yüreğimize bir
Unutmak mı zaman mı iyileştirir bilinmez? Bilinen, iyileşmek için tutunmak gerektiğidir umuda…

14

EKIM/2

K I TA P L I K

NO 019

YIL
DÖNÜMLERİNDE
YAZARLARINI
ANARAK
OKUNACAK
KİTAPLAR
MERIÇ KALAYLIKOZ
Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar Teşrin-i Evvel olarak adlandırdığımız
Ekim, tarlaların ekildiği döneme denk
geldiği için bu adla anılagelmiştir. Diğer bütün aylar gibi Ekim için de çok
sözler söylenmiş, şiirler yazılmıştır.
Eylül ayı ile hissettiğimiz sonbaharın
Ekim ayında iyiden iyiye iliklerimize
işlediğini fark ederiz. Tam anlamıyla
sonbaharın gelişini Ekim ayı ile fark
ederiz. Yaprakların hızla döküldü,
yağmurların sıklaştığı, gündüzlerin
kısaldığı, gecelerin uzadığı ve kıyafet alışkanlıklarımızın değiştiği aydır.
Belki de okuma alışkanlıklarımızın da
değiştiği aydır. Takvimlerimizi yokladığımızda Ekim ayında birçok değerli
yazarın dünyaya geldiğini ve aynı şekilde birçok değerli yazarın dünyaya
veda ettiğini görmekteyiz.
Aylak Adam ve Anayurt Oteli romanlarının yazarı Yusuf Atılgan 32
yıl önce (9 Ekim 1989), Sisler Bulvarı
ve Yağmur Kaçağı şiirlerinin şairi Attilâ İlhan 16 yıl önce (10 Ekim 2005),
Irazcanın Dirliği ve Onuncu Köy romanlarının yazarı Fakir Baykurt 22
yıl önce (11 Ekim 1999), Deli Kuşun
Öttüğü ve Yalnızlığım şiirlerinin şairi
Fazıl Hüsnü Dağlarca 13 yıl önce (15
Ekim 2008), Yeni Hayat ve Altın Işık’ın
yazarı Ziya Gökalp 97 yıl önce (25
Ekim 1994), Hacı Baba ve Boş Beşik
romanlarının yazarı Kemalettin Tuğcu 25 yıl önce (18 Ekim 1996), Zorba
ve Günaha Son Çağrı romanlarının
yazarı Nikos Kazancakis 64 yıl önce
(26 Ekim 1957), Gulliver’ın Gezileri
ve Kitaplar Savaşı romanlarının yazarı
Jonathan Swift 276 yıl önce (19 Ekim
1745), Kuyu ve Sarkaç ve Morgue Sokağı Cinayetleri hikâyelerinin yazarı
Edgar Allan Poe 172 yıl önce (7 Ekim
1849), Nietzschelerin Şöleni ve Bağışlamak eserlerinin yazarı Jacques Derrida 17 yıl önce (8 Ekim 2004), İslâm
Deklarasyonu ve İslâmî Yeniden Doğuşun Sorunları ve Tarihe Tanıklığım
isimli kitapların yazarı Aliya İzzetbegoviç 18 yıl önce (19 Ekim 2003) dünyaya veda ettiler. Bu sayımızda Ekim
ayında vefat eden 12 yazarın birbirinden değerli 12 kitabına yer verdik.
Güzelliklerine doyamadığımız, yaz ile
kış arasında bir geçiş olan sonbaharın
tam ortası Ekim ayında okumanızı
tavsiye ederim.

Can

Anayurt Oteli

Abbas Yolcu

Yusuf Atılgan

Attilâ İlhan

“Bir oteli yönetmekle bir kurumu,
geniş bir işletmeyi, bir ülkeyi yönetmek aynı şeydi aslında. İnsan kendini,
olanaklarını tanımaya, gerçek sorumluluğun ne olduğunu anlamaya başlayınca bocalıyordu, dayanamıyordu.
Ülkeleri yönetenler iyi ki bilmiyorlardı bunu; yoksa bir otel yöneticisinin
yapabileceğinden çok daha büyük
hasarlar yaparlardı yeryüzünde. Defteri kapadı.” Ne gereği vardı artık
bunları yazmanın ya da birkaç satır
yazıp bırakmanın?
Çağdaş edebiyatımızın en ünlü kişilerinden Zebercet, yaşamını günlük
yaşamın gerektirdiği en basit işlevlere odaklamış biri. Görünüşüyle son
derece gerçek, basit ve sıradan. Ama
içimizde bıraktığı etki öyle mi? Yusuf
Atılgan’ın unutulmaz romanı Anayurt Oteli, bir memleket portresi, bir
mizaç izahı. Yayımlandığı ilk günden
bu yana başucumuzda.

Çocuk ve Allah
Fazıl Hüsnü Dağlarca

Yılanların Öcü
Fakir Baykurt

Türkiye İş Bankası

Literatür

Bu kitap Attila İlhan'ın 1949-1952
yılları arasında, o dönem için yepyeni olan bir üslupla kaleme aldığı
ve Varlık dergisinde bölüm bölüm
yayımlanmış gezi yazılarından oluşuyor. Ama nasıl gezi yazıları? Aslında bir kısmı bugünden dönüp
bakıldığında bir günü almayacak
gibi görünen, ama zamanında başlı
başına birer macera olan gezileri
anlatıyor: İzmir-Sındırgı yolculuğu
gibi. Attila İlhan, Abbas Yolcu'daki
üslup arayışını bakın nasıl anlatıyor: "Abbas Yolcu metinleri, şairin
yeni bir Türkçe nesir üslubu çıkarma teşebbüsüdür; ilk romanlarına da -özellikle Zenciler Birbirine
Benzemez'e- sıçrayacak olan bu
çalışma, 40'lı yıllarda epeyce taraftar bulacak; 60'lı yıllardan itibaren,
artık bilinen ve imzasız da tanınabilen Attila İlhan üslubunu oluşturacaktır."

Türkiye’nin güzel mi güzel, yoksul
mu yoksul bir köyüdür Karataş.
Kara Bayram da bu köyün yoksullarından biridir. Babadan kalma tek
odalı bir evde yaşar, iyi huylu karısı,
üç yavrusu, bir de evinin direği anası Irazca’yla. Dertli kadındır Irazca,
yaslıdır. Ama dişlidir bir o kadar da.
Kendi yağlarıyla kavrulup giderlerken, bir gün huzurları kaçar. Muhtar Cımbıldak Hüsnü’nün kayırdığı
Haceli evlerinin önüne ev yapmaya
kalkışır çünkü. Tabii Irazca dikleşir;
kızılca kıyametler kopar köyde... ve
kasabada. Gelmedik kalmaz başlarına... Fakir Baykurt, bu romanıyla,
köy yerindeki küçük hesapları, bu
hesapların peşinde koşan fırsatçıları, onların siyasetteki, bürokrasideki uzantılarını ve o zalimlerin
ezmek, yok etmek istediği aydınlık,
güzel insanları anlatıyor; kısacası
yine "memleket meselelerine" değiniyor.

Türkleşmek İslamlaşmak
Muasırlaşmak
Ziya Gökalp

Eskici Baba
Kemalettin Tuğcu

Yapı Kredi

Bilge Kültür Sanat

Uçan At

“Çocuk ve Allah” yayımlanışının 70.
yılında, hepsi numaralı 3 bin nüshalık
tek bir özel basımla yeniden okurlarıyla
buluşuyor… Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın
1940’ta yayımladığı ikinci şiir kitabı:
Türk şiirinin en özgün, dil ve yapı bütünlüğü bakımından en sağlam yapıtlarından biri. Türk edebiyatında çok
az kitap böylesine kalıcı bir yer edinmiş, neredeyse yazarını aşan bir üne
ulaşmıştır. İnsanın evrendeki yerini,
doğanın görkemi karşısındaki sarsılış
ve duyuşlarını zengin, çocuksu bir düş
gücüyle, şaşırtıcı bir duyarlıkla dile getiriyor şair. Yayımlanışının 70. yılında
yerini iyice perçinlemiş bu kitabı, yirmiden fazla çocuk kitabının sahibi ve
Türk şiirinin en verimli şairlerinden biri
olan Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Toplu
Şiirler’inden ayrı, özel bir baskıyla taçlandırıyoruz.

Ziya Gökalp’ın Türkleşmek İslâmlaşmak Muasırlaşmak kitabı 1918’de basılmıştır. Daha önce, 1913-1914’te, Türk
Yurdu’nda bir seri makale olarak yayımlanmıştı. 1918 baskısıyla Türk Yurdu’nda çıkan makaleleri karşılaştırdık.
Farklılıkları belirttik. Kitaba alınmayan
bir makaleyi de sırasında verdik. Bu
makale, H. Ş. imzasını kullanan bir
Ermeni vatandaşa cevaptır. H. Ş., Ziya
Gökalp’ın makalesinde bazı açıklamaları tenkit etmiştir. Bu tenkit, makale
olarak Türk Yurdu’nda yayınlanmıştır.
H. Ş.’nin makalesi, okuyucuya, Ziya
Gökalp’ın cevabıyla karşılaştırma imkânı sağlayacaktır. Sadeleştirme yoluna
gitmedik. Gökalp’ın üslûbuna ve fikirlerine sadık kaldık. Zamanımızda kullanılmayan kelimeler için sözlük verdiğimiz gibi, metinlerde geçen isimleri ve
kavramları tek tek açıkladık.

"Çocuk, ihtiyar adamın iri ve nasırlı
elini küçücük elleriyle tutarak öptü.
İhtiyarın gözleri dopdolu oldu. Şimdi
bu ana kuzusu ailesinin yanında olsa
kim bilir nasıl süslenir, nasıl kuş gibi
cıvıldardı. Anacığı babacığı kim bilir
şimdi onun yokluğundan nasıl bir azap
duyuyorlardı. Ona ne yapmalı, nasıl
bir hediye vererek gönlünü almalıydı?
İhtiyar adamın içi kuş gibi çırpınıyordu. Gözlerini etrafında dolaştırıyordu.
Sonra aklına bir şey geldi." Kemalettin
Tuğcu Eskici Baba kitabında; mahalleli tarafından yalnızlığa itilen yaşlıca bir adamın, küçücük bir çocuğun
varlığıyla hayata tutunmasını ve onun
sayesinde ilişkileri zayıflamış ailelerin
yeniden birbirlerine bağlanmasını anlatıyor. Her kitabın arkasındaki sözlük
ile yazarın kurduğu dünyayı bozmadan
okurlara sunuyoruz.
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Zorba
Nikos Kazancakis
Can
Nikos Kazancakis’in en çok sevilen ve
okunan başyapıtı Zorba, Girit’e gelen bir
İngiliz’in ve hayatına giren bir kasırganın,
Aleksi Zomba’mın hikâyesi. Savaşıyla, tutkusuyla ve hazlarıyla hayatın her meyvesini tatmış olan Zorba’nın yalın bilgeliği ve
zapt edilemez yaşama sevinci bulaşıcıdır.
Birbirlerine tamamen zıt olsalar da yaşama
sığmayan bu karakter, genç adama hayata
ve yaşamaya dair çok şey öğretecek, onu
Akdeniz’e özgü bir aydınlanma yoluna
çıkaracaktır. Hayatın sunduğu tüm deneyimlerin peşinden tutkuyla giden, ümitsizlikleri kollarını açıp dans ederek defeden
Zorba’nın öyküsü, edebiyatın simgeleşmiş
ve ölümsüzleşmiş karakterlerinden birinin
portresi. Varoluşumuzu güzellikleriyle ve
acılarıyla dolu dolu yaşamaya çağıran, devirlere meydan okuyan bir yaşam rehberi.

Kuyu ve Sarkaç
Edgar Allan Poe
Ketebe
Edgar Allan Poe, ürettiği eserlerle edebiyat tarihine şüphesiz damga vurmuş bir
isim. Bugün her ne kadar Gotik edebiyatın usta kalemi olarak anılıyor olsa da
onu tek bir türle bağdaştırmak olanaksız. Poe’nun korku öykülerini daha önce
benzerine rastlanmamış şekilde kaleme
almış oluşu ne denli önemliyse yazdıklarıyla polisiye, bilimkurgu ve fantastik
gibi türlere ilham kaynağı oluşu da en
az onun kadar önemlidir. Edebiyat dünyasına Poe’dan sonra dâhil olup onun
adımlarını izlememiş, hayal gücünün
kapılarını Poe ile aralamamış ya da en
azından Poe’yu işaret etmemiş tek yazar
var mıdır? Herhâlde edebiyat tarihinde
bir yazar özgünlüğünden bahsedilecekse, bu kişi gerek üslup gerekse muhteva
bakımından Edgar Allan Poe olurdu.
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Pinokyo
Carlo Collodi
Artemis
Marangoz Geppetto, tahta bir kukla yapar ve adını Pinokyo koyar. Ve işte bu
unutulmaz hikâye de böyle başlar... Tahta
kukla Pinokyo’nun en büyük hayali, tıpkı
babasının özlediği gibi gerçek bir çocuk
olmaktır. Ama bunun için öncelikle Mavi
Peri’ye verdiği sözü tutması gerekmektedir.
Uslu ve çalışkan bir çocuk olacak, bir de
asla yalan söylemeyecektir. Gelin görün
ki Pinokyo bu! Haylaz ve tatlı bir yalancı!
Ne zaman yalan söylese burnu uzar Pinokyo’nun. Bakalım maceradan maceraya
koşan tahta kuklamız Mavi Peri’ye verdiği
sözü tutup gerçek bir çocuğa dönüşmeyi
başarabilecek, babasının özlemini çektiği o
gerçek çocuğa dönüşebilecek mi? 1881’den
beri başyapıt. İtalyan yazar Carlo Collodi’nin ölümsüz eseri Pinokyo hem çocuklar hem de yetişkinler için.

Nietzschelerin Şöleni
Jacques Derrida
Otonom
Nietzschelerin Şöleni, Derrida’nın Nietzsche okumalarından ve R. Beardsworth’la
bir söyleşisinden oluşan özgün bir derleme kitaptır. Derrida, adeta katışıksız bir
okurdur bu derlemede; bize felsefeyi bir
okuma/yeniden-okuma etkinliği olarak,
yazıyı bir yeniden-yazma etkinliği olarak
görmeye zorlayan bir okur. Bunu da hem
okumanın hem de yazmanın sınırlarını
zorlayarak yapar. Derrida, Nietzsche’den
kendi yapıbozumcu öncüllerinden biri olarak söz eder. Nietzsche, Derridacı metinde,
Derrida’nın Batı metafiziğinin merkezine
yerleştirdiği bütün mevcudiyetin nostaljik
özlemine bir alternatif olarak ortaya çıkar.
Ali Utku ve Mukadder Erkan’ın uzun soluklu ve Derrida’nın Nietzsche okuması
seyrinde bize eşlik eden sunuşuyla birlikte
bir araya getirilen bu metinler, gerçek bir
okuma, bir yeniden-okuma şölenidir.

Gulliver’ın Gezileri
Jonathan Swift
İthaki
En iyi İngilizce hiciv olarak görülen Gulliver’ın Gezileri, gemisi kaza yapmış ve kıyıya vurmuş Lemuel Gulliver’ın dört farklı
gerçeküstü diyara yaptığı yolculukları konu
edinir. Küçük insanların bulunduğu Liliput, devler diyarı Brobdingnag, mucizevi
uçan ada Laputa ve zeki at ırkı Houyhnhnm’lar ile onların ilkel hizmetkârları olan
insansı ırk Yahoo’ların yaşadığı tuhaf ülke.
Her yolculuğunda yepyeni kişilerle tanışıp
yeni bakış açıları kazanan Gulliver, insanlığa ve insanlığın art niyetine, ahmaklığına,
açgözlülüğüne, kibrine ve bağnazlığına
dair gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.
Maceranın, mizahın ve felsefenin eşsiz bir
birleşimi olan Gulliver’ın Gezileri’yle birlikte yazar hem hiciv yoluyla insana aslında
nasıl bir canlı olduğunu gösteriyor hem de
edebiyat tarihinin zamana karşı koyan başyapıtlarından birine imzasını atıyor.

İslâm Deklarasyonu ve
Tarihi Savunma
Aliya İzzetbegoviç

Ketebe

Aliya İzetbegoviç’in fikir dünyasının temel
taşı, 1969 yılında kaleme aldığı ve ertesi
yıl kendi imkânlarıyla, zorlu şartlar altında Belgrat’ta yayınlattığı, İslam Deklarasyonu’dur. Bu eser, hacim itibariyle küçük
olsa da hem yerel ölçekte hem de dünya
çapında etkili olmuş, büyük yankı bulmuştur. Öyle ki Tito rejimi tarafından açık bir
tehdit olarak algılanmıştır. 1983 yılında
Saraybosna’da görülen Genç Müslümanlar
davasının en önemli delili olarak sunulmuştur. İslam Deklarasyonu’nu kıymetli
kılan; Saraybosna’da yaşayan bir Bosnalı tarafından kaleme alınmış olmasına rağmen,
tüm İslam dünyasına hitap etmesidir. İzetbegoviç, sadece Yugoslavya Müslümanlarının değil, tüm dünya Müslüman halklarının sorunlarına dair tespitlerde bulunmuş
ve reçeteler önermiştir. Bu tespit ve reçeteler bugün de geçerliliğini korumaktadır.
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Müzeye Gelen

Geçmişimle
Buluştum” Diyor
“

Avrupa Müze Forumu tarafından 2021 Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü’ne layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, inşa ediliş tarzından ev sahipliği yaptığı etkinliklere kadar tamamen yörenin özüne sadık kalarak
geçmişin izlerini geleceğe taşıyor. Özgünlük, sadelik, yaşanmışlık, samimiyet gibi özellikleri ile dikkatleri çeken
müze, insanları köklerine yolculuğa davet ediyor. Müzeyi bugünlere getiren Kenan Yavuz insanlardan en çok duyduğu yorumun “geçmişim ile buluştum” olduğunu vurguluyor.
MERVE YILMAZ ORUÇ

Artık sesimiz daha gür

ünya müzecilik tarihine yeni bir anlayış getiren Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, özüne bağlı kalarak geçmişi geleceğe taşıyan eşine az
rastlanır bir yapı… Yaşayan müze konsepti ile kurulan yapı, Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Beşpınar
köyünde yer alıyor. 2013 yılında yapımı başlayan
ve 2019 yılında müze statüsü alan Kenan Yavuz
Etnografya Müzesi, 4 bin 500 metrekare kapalı, 10
bin 500 metrekare açık alan olmak üzere toplam
15 bin metrekare üzerinde; Loru Han, Köy Evi,
Çeşme, Seyir Terası, Su Değirmeni, Kütüphane,
Mescit, Sergi Salonları, Aşhane, Çay Evi, Bezir Yağı
Değirmeni, Geleneksel Çarşı, Leylek Yuvası, Anfi
Tiyatro, Köy Meydanı, Salıncak, Kuşu Evi, Gecekondu ve Konak bölümlerinden oluşuyor. Mimari
yapısı ile bölgenin dokusunu koruyan müze, aynı
zamanda göç olgusuna ve betonlaşmaya karşı da
bir duruş sergiliyor. Yerel halk ile birlikte yapılan
işbirlikleri ve festivallerle ziyaretçilerin dikkatini
çeken müze, gelenekleri yaşıyor ve yaşatıyor.

"Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" kapsamında
"2021 Silletto Ödülü"nün sahibi Kenan Yavuz
Etnografya Müzesi oldu. Beklediğiniz bir şey
miydi? Süreç nasıl gerçekleşti?

D

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, tüm bu özellikleri ve farklı tarzı ile geçtiğimiz günlerde Avrupa
Konseyi himayesindeki Avrupa Müze Forumu
(EMF) tarafından düzenlenen EMYA (European
Museum of the Year Award- Avrupa Yılın Müzesi
Ödülleri) SILLETTO büyük ödülüne layık görüldü. Büyük bir hayal ile yola çıkan ve ilmek ilmek
dokuyarak müzeyi bugünlere getiren Kenan Yavuz
ile “Köyüme olan vefa borcumu ödemek istedim.”
diyerek kurduğu bu kültür yuvasını ve ödüle giden
süreci konuştuk.

İhtimal vermediğimiz bir sonuç oldu aslında. Yaptığımız her şeyi doğup büyüdüğüm toprakların mimari
dokusunu ve geleneklerini yaşatmak için yaptık. Bizi
geliştirecek ve ileriye taşıyacak bir öğrenme süreci
olacağını düşünerek danışma kurulumuzun tavsiyesi ile ödüle başvuru yaptık. Saha ziyaretleri sonrası
finale kaldığımızı öğrendiğimizde ilk şaşkınlığımızı
yaşadık. Avrupa’nın tüm ülkelerinden 90 civarında
aday olduğu, devasa bütçeli müzeler arasından sıyrılabileceğimizi doğrusu hayal bile edemezdik. Avrupa Müze Forumu pandemi nedeniyle 2020 ve 2021
yılını birlikte ödüllendirdi. 2020 yılı ödül sürecinde
Troya Müzesi ve 2021 yılında ise Odunpazarı OMM
ve biz finalist olduk. Türk müzeciliği açısından son
derece başarılı ve olağandışı bir gelişme idi bu. Ödül
gerekçesi ise bizi ayrıca mutlu etti. “Kültür mirasını
ve derinliğini görünür kılmak ve yerel halk ile birlikte çalışma kabiliyeti…” Bu başarı ile aslında yerel
değerlere, özgün ve sade Anadolu kültürüne sımsıkı
bağlı kalarak evrensel ölçekte başarı elde edilebileceğini göstermiş olduk. Mesajlarımızın uluslararası
platformlarda karşılık bulması bizi çok güçlendirdi.
Artık sesimizi daha gür bir şekilde duyurabiliyoruz.
Ödülü almanızdaki etken neydi sizce? Sizi diğer müzelerden ayrı kılan özellikler nedir?
Ödül sonrası EMYA yönetimine sorduk, “bizim

Kenan Yavuz
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Türkiye’nin
ilk etnografik oteli
Müzeye yeni bölümler eklenecek mi? En son Loru han inşa
edilmişti…
Danışma kurulumuzun tavsiyesi ile yerleşim yerlerine uzak olmamız nedeniyle bir konaklama
tesisi inşa ettik. Sanırım son yüzyılda taş ile inşa edilmiş ilk “han”
oldu. Selçuklu mimarisine, yerel
dokuyu yerleştirerek, Türkiye’nin
ilk etnografik oteli olduk. Beş dönüm arazide, bin beş yüz metrekare kapalı alana sadece on oda
yaparak, kültür ve deneyim turizminde öncü olmak istiyoruz. Çok
sayıda projemiz var, bölgemizi bir
turizm destinasyonuna dönüştürmek için paydaşlarımız ile çalışıyoruz. Hemen yanımızda Otlukeli
Yaylası, beş bin yıllık Lejyon Satala Antik Kenti, Akkoyunlular’ın
Ferahşad Külliyesi, Demirözü ve
Yakubabdal doğa harikası gölleri, Bayburt Kalesi ve Bayburt’taki
Selçuklu eserleri, Gümüşhane-Erzurum-Trabzon-Erzincan-Bayburt
entegrasyonuna dayalı bir turizm
kümesi hayalini kuruyoruz. Yapacak çok iş var.

Halkın ilgisi bizi
ödüle taşıdı
kurmak istediniz? Göç olgusuna,
betonlaşmaya karşı da bir duruş
sergiliyorsunuz aslında bu müze ile
değil mi?

gibi bir müze var mı?” diye. Yok cevabını aldık. Biz zaman-mekân ilişkisini
kurmayı başardık, mekânlarımız da
etnografik oldu. Genelde etnografya
müzeleri tek ve modern binalar içinde
eser sergisinden oluşuyor. Biz ise 15
dönümlük bir alanda 26 farklı ve bağımsız birimden oluşuyoruz. Biz diğer
müzelerden ayıran özelliklerimizi ödül
gerekçesinde de özetlendiği şekli ile sıralar isek; özgünlük, muhteşem sadelik,
yaşanmışlık, yaşayan, hatırlatan yapı,
ziyaretçilerin deneyimleme imkânı, yerel halk ile entegrasyon, çevreye yaptığı
ekonomik ve sosyal katkı, samimiyet,
amatör ruh ve insanı merkez alan bir
anlayış… Dünya müzecilik anlayışına
yeni bir soluk getirdiğimizi düşünüyoruz.
İnsanlar ağlayarak geziyor
Bayburt memleketiniz. Müze için
yanılmıyorsam 2013 yılında kolları
sıvadınız… Neden böyle bir müze

Çalışma hayatım boyunca köyümden
hiç kopmadım. Çocuklarımı kundaktayken bile köyüme getirdim. En büyük
korkum çocuklarımın doğduğum topraklara yabancılaşmasaydı. Kuşaklar
arasındaki kopuş, metropollere akın
eden insanlar, azalan köy nüfusu, kapanan haneler, bozulan mimari doku,
yakılan ve yıkılan koskoca bir medeniyet... Anadolu baştan başa betona
gömülüyor bu çok kötü bir modernizm. Modern dönüşümü yanlış okuduğumuzu düşünüyorum. Gelişim ve
dönüşüm değişmemesi gereken güzellikleri koruyarak gerçekleştirilmeliydi.
Maalesef bu olmadı ortaya bir ucube
dönüşüm çıktı. Biz var olan güzellikleri de yok ediyor, yerine de saçma
sapan kimliksiz bir yaşam koyuyoruz.
Bu gelişmelere karşı küçük bir direniş
noktası oluşturmak istedik. Önce köyümden ve çevre köylerden topladığım
eşyaları koruma altına alalım istedik.
Köyümdeki çocuklara eski şeyler bulup
getirdiklerinde harçlık vererek onlarda
farkındalık oluşturmaya başladım. Bir
süre sonra çocuklar artık eski bir şey
bulamayınca, tarlalarda buldukları eski
çivileri “tarihi eser” diyerek getirmeye
başladılar. Çok heyecanlı ve duygusal
yıllar yaşadık.

Müzede yaşanmışlıklarda var… Neden böyle bir inşa yöntemi seçtiniz?
Avrupa’da Yılın Müzesi ödülünü, kültür mirası alanında Türkiye’de ilk alan
müze olduk. Bu alandaki Dünya’nın en
prestijli ödülü bu. Ödüle ulaşmamızdaki en önemli girdimiz yaşanmışlıktan
hareket edişimiz ve “mükemmel sadelik” oldu. Köylerimizde harabe olmuş
yapılardan topladığımız 5 bin ton taşı
yeniden kullandık. Hem köyleri temizledik hem de özgün bir köy inşa ettik.
Taş duvarlarımıza yuva yapan binlerce
kuşun sesleri inanılmaz bir güzellik.
Şimdilerde buna “eko müze” diyorlar. Biz gerçek bir EKO MÜZE olduk.
Çöpe atılacak pencereler, kapılar ve
dolapları yeniden hayata döndürdük.
Müzemize gelen binlerce insandan bir
parçayı burada görünür ve korunur
kıldık. Müzemizi ziyaret eden özellikle yaşlı kuşaktan insanları “dua” ederek
“ağlayarak” gezmeleri bizi duygusal açıdan inanılmaz zirvelere taşıyor. Temel
motivasyonumuz bu oldu. Yerel halktan gördüğümüz olağanüstü ilgi, şimdi
ülkemizin her bölgesinden ve her kesiminden hatta yurt dışından ilgiye ve
iltifata dönüştü. İçinde bulunduğumuz
duygu atmosferini, başkalarının hayatına dokunma keyfini, paylaşmanın hazzını, ülkemize ve doğduğum topraklara
vefa borcumu ödeme fırsatını bahşeden Yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun.
Sonuçta her şey onun.

Ne tür gelenekler yaşatılıyor bu
müzede?
Müzemizde, var olan ve unutulmaya yüz tutan sosyal yaşamı somut şekilde yaşatıyor ve ziyaretçilerimiz ile birlikte deneyimliyoruz.
Ağız barı, imece, tandır, Harman
Festivali, bulgur kazanlarını, köy
evinde sohbeti, gelin direği ve köy
düğünleri geleneklerimizi burada
yaşatıyor ve bu geleneklerin içindeki mesajları bugüne taşımaya
gayret ediyoruz. Harman Festivali, Anadolu’nun imece ruhunu
hatırlamak ve hatırlatmak için yapıyoruz. Bu sene harman festivalimiz ayrı bir güzelliğe sahne oldu
ve devlet sanatçımız Gülsin Onay
harmanımızda bir piyano resitali
verdi.
Ziyaretçilerden nasıl tepkiler
alıyorsunuz?
İnsanlardan en çok duyduğumuz
yorum “geçmişim ile buluştum”
cümlesi oluyor. İnsanlar kendi özleri, kökleri ile buluşuyorlar burada. Toplumun her kesiminden
ziyaretçi geliyor. Yaşlı, genç, beyaz
yakalı, mavi yakalı, köylü, gurbetçi aklımıza ne gelirse. Sanırım biz
ortak paydayı yakaladık. Özellikle
yerel halkın ilgisi ve sahiplenmesi
zaten bizi ödüle taşıyan en önemli
özelliğimiz.
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Sosyal medyada paylaştığı
insan hikâyeleriyle tanıdığımız Erhan İldiz’in, o paylaşımlardan derlenen “Sözün
Başladığı Yer Etimoloji:
Kelimenin Yara Olduğunu
Öğreten Bilim” adlı kitabı
okurla buluştu. Her sözün
yara bıraktığını belirten
İldiz, “Kelimlerin hikâyesi
de insanlar gibi” diyor.

KÜBRA KURUALI YAŞAR

S

osyal medyada paylaştığı insan hikâyeleriyle tanıdık Erhan İdiz’i. Bize
gidip gördüğü ülkelerde karşılaştıklarını, insanı merkeze alarak fotoğraflarıyla
aktardı. Sonra, Etimoloji ismiyle açtığı
sosyal medya mecralarında kelimelerin
hikâyelerini anlatmaya başladı. Sözün
Başladığı Yer Etimoloji: Kelimenin Yara
Olduğunu Öğreten Bilim de o paylaşımlardan derlenen bir kitap olarak
Profil Yayınları’ndan çıktı. Erhan İdiz ile
değişip dönüşen kelimelerin biraz sözlük anlamını, biraz etimolojisini biraz
da hikâyesini konuştuk.

İnsan hikâyelerinin peşinde koşarken, kelime köklerinin izini sürme
fikri de nereden çıktı?
Belki gazeteciliğin de etkisiyle genelde
insan hikâyelerinin izini sürmeyi severim. Aşkın, sarmaşıkla aynı kökten
geldiğini ve ikisinin de iç içe geçmek
olduğunu öğrenince kelimelerin de
insanlar gibi hikâyeleri olduğunu fark
ettim ve onların da izini sürmeye başladım. Bu iz sürüşte kelimelerin bir
milletin düşünme biçimini, hafızasını, davranış şeklini, yaşadığı coğrafyayı gösterdiğini keşfetmek benim için
çok değerli oldu. Bunları Etimoloji

ismiyle açtığım sosyal medya mecralarında paylaşmaya başladım. Ortaya
biraz hikâye, biraz etimoloji ve biraz
sözlük karması bir sayfa çıktı.
Kelimeler düşündüğümüzden
daha derin
Bu kitabı da Etimoloji ismiyle açtığın sosyal medya mecralarında
yaptığın paylaşımlarından derledin. Kelimeleri kitaba alırken nasıl
bir elemeye tabi tuttun?
Açıkcası seçim yaparken beni şaşırtan ve sevdiğim kelimeleri önceledim.
Tabii sosyal medyadan gelen etkile-
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Kelimeler gezdikçe
kimlik değiştirir

Kitapta en çok Farsça kökenli kelime var gibi geldi. Türkçe’ye hangi dillerden kelimeler almışız?

şimleri de göz önünde bulundurdum.
Yani takipçiler en çok neye şaşırdı,
neyi sevdi, neye ilgi duydu? Dikkat
etmeye çalıştığım bir diğer şey ise
kitabın salt beğeniden ibraret kelimelerden oluşmaması. Bu nedenle bazılarını da sırf akademik bağlantılar,
yani kelimelerin derinliği nedeniyle
aldık. Bir milletin yapısını, düşünme
biçimini veya farklı bir yönünü göstersin istedik.
Etimoloji için “kelimenin yara olduğunu öğreten bilim” diyorsun.
Bu ifadeyi bizim için biraz açar
mısın?

ilginç göndermelerle anlatmışsın.
Bunlardan örnek verebilir misin?
Linç ile başlayalım: Amerikalı bir
yargıcın adıdır. Normalde bir lahana
yetiştiricisi olan Charles Lynch (Linç)
Amerika’nın iç savaşla çalkalandığı
günlerde yargıçlık yapmış. Beğenmediği, herkesi yargılayan ve garip cezalar veren Linç, hızlı ve adaletsiz yargılamanın adı olmuş. Sanıkları adil
bir yargılama olmadan kalabalığın
önüne atan Lynch’in bu cezaları Senato tarafından onaylanmış ve tarihe
Lynch yasası olarak geçmiştir. Ve zamanla bu kelime dilimizde cehaletin
göstergesi olarak, yığınlar eliyle infaz
anlamında kullanılmıştır.
En sevdiklerimden biri olan “hâkî” kelimesiyle devam edelim: Toprak, toprağa ait, toprakla ilgili demektir. Yeşile
çalan toprak rengi olarak da bildiğimiz
hâkî, Farsça “toprak”tan geliyor. Kelime insanı anlatmak için de kullanılır.
Geldiği yeri unutmaması için insana
hâkî denir, yani topraktan olan.

Kelime Arapça’da yara, iz, iz bırakmak
demek. Normalde ağzımızdan çıkan
her söz karşımızda bir yara, bir iz bırakıyor ve biz buna kelime diyoruz. İbn
Arabi’nin bu yorumunu İhsan Fazlıoğlu’ndan duydum. Sonrasında etimoloji
için bu yara ifadesini kullanmak istedim. Kelimeler düşündüğümüzden
çok daha derin aslında. Günlük hayatta kullandığımız kelimelere çok dikkat
etmiyoruz ama ağzımızdan çıkan bir
söz, bir insanı dünyanın en mutlu insanı ederken bazen de tamiri imkânsız
derecede üzebiliyor. Bir parça da buna
dikkat çekmek istedik.
Milletlerin dünyaya bakışını yansıtıyor
Matrix serisinin yeni filmini beklerken sayende Morfin ve Morpheus kelimelerinin aynı kökten
geldiğini öğrenmiş oldum. Renk
kelimesinin kökenini okurken senin de dediğin gibi Neşet Ertaş’ın
“Cahildim dünyanın rengine kandım” türküsü daha anlamlı bir hâl
aldı. Bazı kelimelerin etimolojisini

Bilinmesi, açıklığa kavuşması istenmeyen şey anlamına gelen “sır” ise
Aramicede göbek deliği demek. Aramiler, saklanması gereken, gizli şey
anlamındaki sözcüğü göbek deliğinden yola çıkarak türetmiş. Türkler ise
bunun için sandık, kutu anlamındaki
“giz” kelimesini kullanmıştır. Giz, gizem, gizli... Sözcükler böyledir. Milletlerin düşünce yapısını, dünyaya
bakışını yansıtırlar.
Karavanın, kervan kelimesinden gelmesi ve yüzyıllar içinde kervanların
ortadan kalkarken kelimenin geçirdiği değişimle yalnızlaşması da benim
dilime Mohsen Namjoo’dan Ey Sareban şarkısını doladı.
Bu gerçekten böyle bir bağlantı mı
yoksa ben mi kurdum bundan emin
değilim. Yani artık modernleşen dünyada insan daha yalnız ve giderek bireyselleşiyor. Kelimelerin bazılarının
da bu noktada değiştiğini görüyoruz.
Kervan ve karavan aynı kökten geliyor. Bildiğimiz üzere kervanlara onlarca, yüzlerce kişi katılır, gruplar halinde yolcukluk yapılırdı. Fakat şimdi
karavanda bir kişi veya iki kişi daha
bireysel bir yolculuğa çıkıyor.

Kitapta Farsça ve Arapça kelime
daha çok... Şu sık sık dile getiriliyor: Neden Türkçe kelime daha az?
Türkçe kelimelerin kökenlerini bildiğimiz için çok girmeye gerek görmedik. Dilimize Fransızca'dan beş
binin üzerinde, Farsça'dan üç binin
üzerinde kelime almışız. Genelde
Arapça, Farsça, Fransızca, Rumca,
İtalyanca kelimeler çokça var. Tabii
tek tük de olsa Moğolca, Ermenice,
Kürtçe, Japonca'dan da var. Biz de
kelimeler vermişiz. Özellikle Sırpça, Arnavutça, Boşnakça’da çok sayıda kelimemiz kullanılıyor.
Bazı kelimeler var ki birbirine komşu olmayan birçok ülkede bile aynı
anlamda kullanılıyor. Bunlara da
örnekler vererek sohbetimizi sonlandırabiliriz.
Özellikle Balkan coğrafyasında
Farsça kelimelerin ne kadar fazla olduğunu bizzat gördüm. Yine
Moğolca'dan buraya taşınan, bizden Avrupa'ya göçen kelimeler
var. Arapça'dan Endülüs'e yani İspanya'ya gidip oradan bize gelen
kelimeler de var. Bu noktada doğal
olarak kelimeler benzeşiyor ama
bazen gezdikçe kimlik de değiştiriyorlar. Mesela Arapça'dan aldığımız rızık kelimesini günlük olarak
nimet, ekmek anlamında kullanıyoruz. Geçmişine baktığımızda
Farsça’daki “ruz” yani “gün” sözcüğünden geldiğini görürüz. Araplar
bunu Hint Avrupa dil ailesinden,
yani Orta Farsça'dan almışlar. Bu
Orta Farsça'daki “ruz” Arapça'da
“rızka” dönüşmüş. Sonra gemicilik
aracılığıyla bir sigorta terimi olarak
İtalyanca'ya “risko” olarak geçmiş.
Dilimizde kullandığımız bir İtalyan
terimi olan risko oradan geliyor.
Yani düşünün bir kelime günlük rızıktan, riske dönüşüyor. Biz rezzak
deriz Allah için, rızkımızı garanti
altına almıştır. Ama şimdi riskleri
göz önünde bulundurarak garanti
eden bankalardır. Eğer bir risk varsa banka devreye girip bunu sigortalıyor. Ve o risk ortadan kalkmış
oluyor. Böyle uzun bir yolculuk.
Son olarak bir örnek daha verelim:
Mesela eskiler “hemsaye” derlermiş
komşu için. Pakistan'a gitmiştim.
Birine şu senin komşun mu, diye
İngilizce soruyorum. Pakistanlılar
İngilizce bilir ama bir türlü anlaşamadık. En sonunda adam bana
“hemsaye” mi dedi? Ben de bunu
etimolojiden öğrenmiştim. Evet
hemsaye dedim, adam anlaşabildiğimiz için güldü. Bu benzerlik beni
hem mutlu etti hem de çok şaşırttı.

Ercan
Yılmaz

‘AŞK GELİCEK CÜMLE
EKSİKLER BİTER’:
YÛNUS’TA AŞK AHLÂKI
“Hakk’ta mükennâ bir surette meknuz bir ‘hüsn’ vardır ki mutlaktır. Vücudu Hakk ile beraberdir. Bir de şe’niyet âlemindeki
‘hüsn’ vardır ki izafîdir. Vücudu şe’niyete bağlıdır. Şe’niyet ise
fanîdir. Mutasavvıf-şair bu iki hüsnü ‘hüsn-i mutlak’ = ‘hüsn-i
hakikî’, ‘hüsn-i izafî’ = ‘hüsn-i mecâzî’ tabiriyle birbirinden ayırd
ediyor. Yûnus Emre de feylesof, yani mutasavvıf olmak itibariyle
felsefesinin gösterdiği yolda yürümüş, ‘Hakk’a ‘Hüsn-i mutlak’a
vusul için daima mecâzî aşkı, mecâzî güzelliği terennüm
etmiştir, filhakika biz büyük Anadolu şairinin ibdâ’ ettiği ilâhî
parçalarda daima bu kudretin iksirini hissediyoruz.”

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
irik ile retoriği sırmalı bir çiğdemde birleştirmiştir
Yûnus. Ondaki ahlâk Aşk Dini’nin gereğidir. Bir başka
deyişle ahlâklı olmak âşık olmak demektir. “Bulan arar”
diyenlerin soyundandır. Daima aşka doğrudur. Bizi yeni
vakitlere ancak aşkın çıkaracağına inanır. Ahlâk ile Aşk
aynı kökten gelir ona göre. Kâinatın mayası Aşk’tan
başka bir şey değildir çünkü. Yûnus ahlâkı retoriğe
kurban etmez. Aşk simyasıyla lirik bir cevhere dönüştürür. Denilebilir ki Türk şiiri lirizmini, derûnî âhengini,
estetiğini, zarafetini ve manâsını büyük ölçüde Yûnus’a
borçludur.
I.
Kur’ân-ı Kerîm’de estetikle alâkalı başta cemal, hüsn,
zâte behçe, nazra’ ve ziynet birçok kavramın geçtiğini
görmekteyiz. Estetik medeniyetimizin en önemli yapı
taşlarından Yûnus Emre’nin şiirini bu kavramlardan
bağımsız düşünemeyiz. Hatta Yûnus’un söylemini bu
kavramlar üzerine inşa ettiğini söylemek mübalâğa
sayılmayacaktır.
II.
Kindî, ‘Âlemde bulunan her şey hareketlidir. Hareketse
hâllerin değişmesidir.’ der. Yûnus, Divan’ının en güzel
şiirlerinden biri şöyle başlar: ‘Hak bir gönül verdi bana
hâ demeden hayrân olur/Bir dem gelir şâdî olur bir dem
gelir giryân olur’ Ve sonra şöyle der: ‘Bir dem gelir söyleyemez bir sözü şerh eyleyemez/Bir dem dilinden dür
döker dertlilere dermân olur’ Ve sonra da şöyle der: ‘Bir
dem çıkar arş üzere bir dem iner tahte’s-serâ/Bir dem
sanasın katredir bir dem taşar ummân olur’
Öyledir, bir dem gelir, her şey susar, yalnız Yûnus konuşur.
III.
Yûnus, görünmez’in arısıdır ve ‘oğul’ vererek şairane konaklar yeryüzünde. ‘Ballar balı’nı bulup kovanını yağma
edene kadar sürer bu…
IV.
Yahya Kemal’e sorarlar: ‘Ne zaman şair olduğunuza inandınız?’ Üstad, hiç tereddüt etmeden cevap verir: ‘Türkçeyi hissettiğim zaman!’ Türkçeyi kalbin dili yapandır Yûnus
ve Yûnus’u hissetmeden Türkçeyi hissetmek neredeyse
mümkün değildir. Yûnus’un rahle-i tedrisinden geçmek
Türkçenin libasına bürünmek demektir.
V.
Tanpınar anlatıyor: ‘Yunus Peygamber’in hikâyesini hepimiz biliriz. O, bir balığın karnında günlerce kalan ve orada
pişmanlık yaşları döktükten sonra ışığa dönen insandır. Bu
macerayı karanlığın yuttuğu ve karanlıktan dönen insan
diye hülâsa ederiz. Yunus bu adı benimsemekle şüphesiz
bu peygamberin çilesini ve talihini benimsemiş oluyordu.
Filhakika Tapduk Emre’ye intisabı, dergâhında kalışı, oradan ayrılışı, tekrar gelişi ve nihayet izin alıp insanlar arasına
irşât için yeniden girmesi, bütün bu kaybolma, kapanma,
yeniden ve başka bir hüviyetle doğma hikâyesi, hep bu
adın etrafında toplanabilecek vâkıalardır.’

L
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“ROMANIMDAKİ
TÜM
KARAKTERLERDE
VARIM!”
YAZAR SUAT KÖÇER: “BIRÇOK OKUYUCUM, ROMANI BIR GÜNDE
OKUDUĞUNU SÖYLÜYOR. HIKÂYECI OLMAMIN BUNDA ETKISI
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. ÇOKLU OLAY ÖRGÜSÜ DE HEM
AKICILIĞI HEM DE SINEMATOGRAFIK OLMASINI SAĞLADI.”

HALİL İBRAHİM AYGÜL

İ

lk olarak 2008 yılında dünyaya farklı açılardan bakan insanların hayata
tutunma çabalarını anlatan hikâyelerden oluşan “Bu Ne Biçim Cumartesi”
kitabı ile çıkış yapan Suat Köçer 2010
yılında “Belki Şehre Bir Film Gelir”de
2001–2009 yılları arasında gösterime
giren 20 Türk filmini kendine özgü üslubuyla ele alarak Türk sineması üzerine yazdığı bazı makalelerini de aynı
kitapta sinemaseverlerin ilgisine sundu.
2012’de her biri farklı mekânlarda yaşayan ancak mahalleyi ve mahalleliyi iyi
tanıyan dokuz kedinin, şahit oldukları
insan hikâyelerini okuyucuyla paylaştığı hikâyelerden meydana gelen “Dokuz
Canlı Hikâye”den tam 9 yıl sonra bu sefer diğerlerinden farklı ve sürpriz olarak
Yılmaz Erdoğan filmleri ve Sezen Aksu
şarkıları tadında olan romanı “Münferit
Bir Olay”ı Türk Edebiyatına armağan
eyledi. Ketebe Yayınları’ndan çıkan bu
sinematografik romanı ben 1 gün içinde okudum ve hiç bitmesin istedim.
Eminim siz değerli okuyucularım da
tek oturuşta okuyacak ve o sıcaklığı hissedecek, bir münferit olay gözlerinizin
önünden film şeridi gibi geçecek.
“Bir gün roman çaldı kapımı...”
Hocam, roman yazarlığı diğer türlerden farklı meziyetler gerektiren
bir ustalık istiyor. Sizin hikâyelerinizi ve sinemaya münhasır yazılarınızı okuyoruz lakin bu romanınızın
diğerlerinden farklı bir tadı olduğunu söylersek hakkınızı teslim etmiş
oluruz. Münferit Bir Olay adlı romanınızı yazana kadar geçen yazarlığınızın hikâyesini bizlerle paylaşır
mısınız?
İnsan, kendi içinde bir düzeninin olduğunu fark ettiğinde belli bir seviyeye
gelmiş oluyor. Yaptığımız planlamaların

yetersizliğini, acziyetini görüp bizden
bağımsız var olan büyük bir plan ve
program dâhilinde yaşadığımızı, büyüdükçe küçüldüğümüzü anlayınca
başlıyor birçok şey. Çocukluk yıllarımda günlük tutar; çevremde gördüğüm,
yaşadığım ilginç ve komik halleri yazardım. Okuduğum kitapların ya özetini
çıkarırdım ya önemli yerlerini not ederdim. İlerleyen yıllarda bu notlarımın ve
günlüklerim beni yazarlığa sürükleyeceğini bilmiyordum fakat yazma hissiyatımın farkındaydım. Ortaokul ve lise
yıllarımda dergi çıkarmaya ve beğendiğim yazarları okumaya başlayınca
yazma heves ve gayretimin farkına vardım. Bir duyguyu dışa
vurmak, o duyguyu paylaşmak ve kendimi ifade
etmek için yazdığım
günlüklerim, kompozisyon ve notlarım
bugünleri amaçlayan yazılar değildi.
Lise yıllarımda sinemaya duyduğum ilgi, beni
diğer
tüm

sanatlardan çekip almış ve sinemayla
hemhal etmişti. Artık gözüm sinemadan başka bir şey görmüyordu. Kendimi ifade etmek için yazma eylemim
ise disiplinli bir şekilde yazma
yoluna girmişti. Zamanımın
çoğu sinemayla ve sinema hakkında yazmakla
geçiyordu. Büyük bir
nehri besleyen küçük
dere gibi nitelendirdiğim hikâye, aynı
zamanda edebiyat
genelinde kendine
münhasır yeri olan
özel bir alandır.
Hikâye, insanın iç
dünyasının derinliklerinden beslenir
ve yazılmak için
özel anları arayan
müstesna bir yerde
durur. Sinema çok
daha farklıdır. Sinema
yazarının kalemi, belli
kural ve disiplinler ile
teknik, mesleki ve sektörel hareket eder. Bir gün
roman çaldı
kapımı
ve
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Kartonpiyer işçilerinin hayatını, roman konusu yapmaya nasıl karar verdiniz?
1998’de İstanbul’a geldiğimde Volkan gibi
inşaatlarda çalışıyordum, kartonpiyer
ustasının çıraklığını yapıyordum. İnşaat
işçilerinin sevinçlerini, hüzünlerini, tepkilerini ve toplumsal algılarını yakinen bildiğim, yaşadığım için romana yansıyanlar
da bunlardan müteşekkil.
“Toplum içinde Hıdır Abiler hep vardı”
Hıdır ismiyle müsemma bir karakter.
Toplumda Hıdırların varlığına inanıyor musunuz?
Bizim gençlik yıllarımızda toplum içinde Hıdır Abiler hep vardı. Günümüzde
de olduğunu düşünüyorum. İnsanın zor
zamanlarında yardımına ihtiyaç duyup
müracaat ettiği bir büyüğünün olması ona
güven vermektedir. Benim sevinçlerimle
hüzünlerim aynı yıllarda müşterek yaşabenim için çok özel ve önemli bir dönüm
noktası oldu.
“Film romanın ve sahnelenmiş hali”
Peki sinemayla iç içe olmanız hasebiyle tam da bu noktada sormayı uygun
görüyorum: Sinemanın, romanla mı
hikâyeyle mi daha benzer veya tamamlayıcı yanı güçlüdür?
Sinemanın edebiyatla olan ilişkisi hep tartışılmaktadır. Çok kıymetli bir tartışma
konusu olmasına rağmen ne yazık ki ülkemizde bu tartışma pek yapılmamaktadır.
Sinemanın çok yeni bir tür olması hasebiyle ilham kaynağı edebiyattır. Edebiyattan
beslenen sinemanın da edebiyat gibi özü
anlatımıdır. Biçim ve içerik bakımından en
bariz benzerlikleri anlatımlarıdır. Sinema,
hikâyenin görsel anlatımıdır. Hikâye, tahkiye etmektir ve bu tüm anlatım türleri
için genel bir ifadedir. Romanın zeminini
de hikâye oluşturur. Eskilerin hikâye etmek diye ifade ettikleri bir genel anlatım
biçimidir. Aralarında afakî bir fark olmadığı kanaatindeyim. Hikâye, roman ve
sinema özünde duyguların dışa vurumudur. Küçülen dünyada ulusların sınırları
kalktığı gibi sanatta, edebiyatta ve türlerin
kendi aralarındaki sınırlar, farklılıklar kaybolmaya başladı. Film, hikâye ve romanın
sahnelenmiş, canlandırılmış halidir.
Münferit Bir Olay’ı okurken olay ve
karakterler hayali olarak etrafınızda
gerçekleşiyor. Yazarın, bir senarist olduğunu düşündürüyor. Sizin sinema
yazarı olduğunuzu bildiğim için bu
bende çok daha belirgin gerçekleşti.
Bu sinematografik kurguyu planlamış
mıydınız?
Tamamen kendiliğinden gerçekleşen, benim müdahil olmadığım bir süreçti. Biçim
kaygısı taşımadığım için kendi doğal akışı
içinde ilerlemesi benim de hoşuma gidiyordu. Her yazarın tarzı ve tavrı olduğu
gerçeği inkâr edilemez mamafih sinema
geçmişim dolayısıyla romanda bunun
hissediliyor olması da hoşuma gitmiyor
değil. Diyalogların tasvirden daha yoğun
olması bunun en önemli sebebidir. Bir diğer nedense diyalogların romanı hareketli

Yılmaz Erdoğan ve Sezen Aksu ayrıntısı
Roman karakteri, toplumsal bir kişiliği değil de kendini temsil eder. Mahallemizde tanıdığımız insanları sizin
romanınızda Volkan, Hıdır, Mevlüt
Çavuş, Salih Usta olarak buluyoruz.
Okur, olayın kendi muhitinde geçtiğini düşünebiliyor. Sahne geçişleri
sinemayı çağrıştırdığı için sinemaya
uyarlanacağı kanaatindeyim. Yılmaz
Erdoğan, bir karakter olarak romanınızda fark ediliyor. Böyle bir teşebbüste Yılmaz Erdoğan’ın sinemaya uyarlamasını arzu eder misiniz?

Bir yazara, romanlarınızda sizi arayabileceğimiz bir karakter var mı, diye
soruluyor. Bunu yazarların ilk romanlarında aramalı okur, diye cevaplıyor.
Sizin ilk romanınız olması hasebiyle,
bu bilinçle okudum romanınızı. Volkan karakteriyle özdeşleştirdiğimi
düşünüyorum. Siz, bu konuda bana
katılır mısınız?
Yazarın tespitinin çok yerinde olduğunu
düşünüyorum. Ben, romanımda tüm karakterlerde varım. Volkan’ın acemiliğinde,
Hıdır’ın ustalığında, Salih’in maneviyatında, Mevlüt Çavuş’un komikliğinde, Serap’ın arada kalmışlığında, Serpil’in cinnetinde, Cahit’in kötülüğünde varım.

“Hıdır Usta babamı yansıtıyor”
Romanı okuyup da “burada beni anlatmışsın” diyen oldu mu?
Henüz böyle bir tepkiyle karşılaşmadım.
Belki de söylemek istememişlerdir. Hıdır
Usta’yı yazarken rahmetli babamdan çok
faydalandım. Hıdır Usta, babamı yansıtmaktadır.
Romanda olayların bir bölümü Bursa’da geçiyor. Bursa kurgu için seçilmiş
bir şehir midir?
Romana dair çok güzel bir detay yakalamışsınız. Evet, olaylar Erzurum’da geçiyor
ama romanın kurgusu gereği Bursa’yı uygun gördüm.
Sinema, hikâye yazarlığıyla roman yazarlığı arasında bariz bir fark olduğu
gerçeği üzerinden hareketle sormak
istiyorum. Roman yazarlığının size
hissettirdiğini ve toplumun size bakışını nasıl değerlendirirsiniz?
Dünyadaki ve ülkemizdeki romancılarla
ismimin anılıyor olmasından hayâ ederim.
İtiraf etmek gerekirse çok fiyakalı olduğunu ve başarma duygusunu okşadığını
söylemek isterim. Toplumun tepkisinin
tebrik ve takdir cihetinde olması çok daha
kıymetliydi.

kılmasıdır. Birçok okuyucum, romanı bir
günde okuduğunu söylüyor. Hikâyeci olmamın bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Çoklu olay örgüsü de hem akıcılığı
hem de sinematografik olmasını sağladı.

Yılmaz Erdoğan, 1990’ların popüler tiyatrocusuydu ve gençlerle iyi iletişim
kurabiliyordu. Bizim kuşağın rol modeli
olmasının, insanları etrafına toplayabilen
bir karakter oluşunun romanımda yer almasında büyük payı oldu. Bir Demet Tiyatro’nun diyalogları; Mükremin Çıtır’ın,
Feriştah ile Lütfiye’nin mizahı gençlerin
diline pelesenk olmuştu. O yıllarda gençler için bir diğer figür ise Sezen Aksu’ydu.
Sekiz yüzden fazla bestesi olan, şarkılarıyla milyonların hayatına dokunan bir sanatçıdır Sezen Hanım. Münferit Bir Olay
romanımda yer almaları da bu nedenledir.
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Yeni bir roman hazırlığınız var mı, konusu hakkında ipucu verir misiniz?
Evet, ikinci romanımı bitirmek üzereyim.
Konusunun Münferit Bir Olay’dan çok
farklı olduğunu söyleyebilirim.
Peki, neden Münferit Bir Olay ismini
verdiniz?
Münferit kelimesinin anlamı çoğunlukla
maksadı dışında kullanılıyor. Genellikle
haber bültenlerinde kötü bir olayı münferit kelimesiyle ilişkili duyuyoruz. Her
insanın hayatı kendine münhasır olaylardan ibarettir ve bu olayları da münferit
düşünüyoruz. Oysa bu olayların birinin
diğeriyle ilişkisi vardır ve münferit değildir.
Romanın ismi, içeriğini tersten okumaktır.
Tercih sebebim buna dikkat çekmekti.

“Eser kendi sonunu
kendi belirledi”

dılar. Gün içinde mutlu da oldum mutsuz
da. Bu gelgitlerin romana yansımış olmasını çok normal buluyorum.
Televizyon, sinema izleyicisi ve roman
okuru kahramanla, karakterle bütünleşebilir, arkadaş olup günü birlikte
geçirebilir. Bu durum bizim ülkemiz
insanında daha belirgin yaşanmaktadır. Münferit Bir Olay’ı yazarken okurun kendini kahramanlarla özdeşleştireceğini düşündünüz mü?
Okurlarımdan buna benzer tepkiler alıyorum. Olayların ve kahramanların gerçek
olup olmadığını soruyorlar. Hem olaylar
hem de kahramanlar gerçek hayattan ve
kendi yaşantımdaki kesitlerden meydana
gelmektedir.

Bir diziyi, filmi seyrederken
konu seyirciyi bir kitaba götürebiliyor. Seyirciyken kendinizi
okur olarak görmeye başlıyorsanız sinemayla edebiyatın ilişkisini fark etmişsinizdir. Romancının özel bir tanımı var mıdır,
sizce kimlere romancı denir?
Hikâye olarak yazmaya başladığım
Münferit Bir Olay’ın olay örgüsü
uzayınca romana döndü. Roman;
ön çalışma, zaman, sabır ve disiplin isteyen uzun soluklu bir emeğin ürünüyken hikâye bir oturuşta
okunduğu gibi yazılan bir türdür.
Bu nedenle kendimi romancı olarak tanımlayamıyorum. Bu eseri
kaleme alırken nefesimi bu kadar
tutacağımı düşünmemiştim, eser
kendi istediği yere kadar sürdü ve
kendi sonunu kendi belirledi.
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SEMİNER •

•

•

1 9 E K I M SA L I
Yer: Nevmekân Bağlarbaşı 19:30
İNSANIN
FABRIKA
AYARLARI
PROF. DR. SINAN
CANAN

KONSER •

•

•

1 7 E K I M PAZ A R
Yer: Cemal Reşit Rey Konser Salonu
11:30

SİNEMA •

•

•

21 EKIM PERŞEMBE
Yer: Atlas 1948 Sineması 20.00

YARIM YÜZYILA BEŞ KALA / CUMHURBAŞKANLIĞI KLASIK TÜRK MÜZIĞI KOROSU

Gölgeler İçinde
Bilet: https://www.mobilet.com

SEMİNER

•

•

18 EKIM PAZARTESI
Yer: : Bağlarbaşı
Kongre ve Kültür
Merkezi

19:30

•

SERGİ

• • •

23 EKIM - 10 ARALIK
Yer: Kadırga Sanat Galeri

Direnişin ve
Umudun Sesi:
Nuri Pakdil

HASAN ÇELEBI RETROSPEKTIF
SERGISI KETEBEHU HASAN

EKIM/2

T İ YAT R O

• • •

AJANDA

NO 019

SEMİNER • • •

2 3 E K I M C U M A RT E S I
Yer: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 15:00
Bilet: https://www.passo.com.tr

28 EKIM PERŞEMBE
Yer:
Zeytinburnu
Kültür Sanat
19:00
İrfan Dersleri
Prof. Dr. Mahmut Erol
Kılıç

Burnunu Kaybeden Palyaço

ÇOCUK OPERASI
•

• •

2 4 E k i m Pa za r
Yer: Cemal Reşit Rey Konser
Salonu
11:30
Barış Ormanı

Ç A L I Ş TAY

•

30 EKIM

CUMARTESI

Yer: Dr. Kadir Topbaş
Kültür Sanat Merkezi
10.00-18.00
Hünkâr Hacı
Bektaş-ı Veli’yi
Anlama Çalıştayı

SOHBET • • •

27 EKIM ÇARŞAMBA
Yer: Dr. Kadir Topbaş Kültür
Sanat Merkezi
19.00
Mevlid-i Şerif Okumaları
Prof. Dr. Bilal Kemikli

•

•
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FETHİ GEMUHLUOĞLU

İnsan
fikre dost
olunca, tarihe,
coğrafyaya,
ormana da
dost olur,
ağaca da
dost olur.

