
Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

Kaçırılan testi yuvasına döndü!
Anadolu’da yaşamış Hattiler dönemine ait 4 bin 
250 yıl öncesine ait altın gaga ağızlı testi, Kültür 

ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı 
iade töreniyle Ankara Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi'ndeki yerini aldı. >S.13

Güncel
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Araba alacak kadar 
kitabım var

Şehitlerimize 
mektup var 

2. Esenler Film Günleri kapsamında 
onur ödülüne layık görülen sinema 
yazarı Burçak Evren ile bir araya 
geldik. Evren,"Yaklaşık 20 bin 
adet armalı Osmanlı fotoğrafı var. 
Bunları öğrencilik paralarımla
aldım. Benim arabam yok." dedi. 
Ahmet Dur’un röportajı >S.10

15 Temmuz Derneği ve Okur 
Kitaplığı işbirliğiyle hazırlanan 
"251 Mektup-15 Temmuz 
Şehitlerine Mektuplar" kitabı 
yayınlandı. 15 Temmuz şehit 
ailelerinden, gazeteciler, yazarlar 
ve akademisyenlerden alınan 
mektupların yer aldığı kitap, 251 
şehidimiz için bir saygı duruşu 
niteliğinde…  Merve Yılmaz Oruç’ın 
röportajı >S.8

S.12

MEHTAP 
ALTAN

>

S.13

GÜVEN
ADIGÜZEL

>

S i n e m a A y a k  Ü s t ü

Esenler’de film rüzgârı esti "Güldürmek zordur, incelikleri fazladır”
Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi 
düzenlenen Esenler Film Günleri, 4 gün 
boyunca sergi, söyleşiler, paneller ve film 

gösterimleriyle sinemaseverlere keyifli 
anlar yaşattı. >S.2

Bu sayıda, canlandırdığı karakterlerle hepimizi 
kahkahalara boğan ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz 
ile bir araya geldim. Usta oyuncu, birbirinden samimi 
sorularıma bakalım nasıl yanıtlar vermiş hep birlikte 

okuyalım. S.12

S.11

> SADIK
YALSIZUÇANLAR

SÜRGÜN
BİTTİ 

ÖZLEM
BAŞLADI  

TÜRK ŞİİRİNİN EN BÜYÜK DEĞERLERİNDEN BİRİ 
OLAN ÜSTAT SEZAİ KARAKOÇ, DÜNYA SÜR-

GÜNÜNÜ TAMAMLAYARAK EBEDİ ÂLEME GÖÇ 
ETTİ. FİKİRLERİYLE NESİLLERE YOL GÖSTEREN 

MÜTEFEKKİR KARAKOÇ’U EDEBİYAT VE SANAT 
DÜNYASINDAN BİRKAÇ İSİMLERE SORDUK: 

“ÜSTADIN DÜNYA SÜRGÜNÜ BİTTİ, ONU ÇOK 
ÖZLEYECEĞİZ!” HALİL İBRAHİM ALGÜL’ÜN 

ÖZEL HABERİ >S.4

9. Boğaziçi Film Festivali”nde 'İçtima' filmi ile en iyi ulusal kısa belgesel film 
ödülüne layık görülen Nuray Kayacan Sünbül, “Belgeselimle Bangladeş’te her yıl 
milyonlarca Müslümanın bir araya gelip gerçekleştirdiği içtima ritüelini herkes 
bilsin istedim. Çünkü bu zulüm görenlerin ortak dili” şeklinde konuştu.  
Fatma Çelik’in röportajı >S.16

İÇTİMA ZULÜM GÖRENLERİN ORTAK DİLİ

ŞAİRİN 
‘DÜNYA 

SÜRGÜNÜ’ 
BİTTİ

Özcan Ünlü'nün 
yazısı >S.6
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‘Film Günleri’
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Bu yıl "Merhamet Yüklü Kanatlar" motto-
suyla İstanbul'da ilk kez gerçekleştirilen 

"Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" 8-12 
Kasım tarihlerinde sinemaseverleri bir araya ge-
tirdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiri-
len festival, dijital sanattan sinemaya, edebiyat-
tan dansa ve müziğe kadar birçok farklı disiplini 
ve binden fazla sanatçıyı ağırladı. 

Cengiz Aytmatov’a vefa ödülü

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk 
kez düzenlenen "Korkut Ata Türk Dünyası Film 
Festivali", 13 ülkeden 42 film ile 100’ün üzerin-
de sinemacı, oyuncu ve kültür insanını bir ara-
ya getirdi. Festivalin katılımcı ülkeleri arasında, 
Türkiye’nin ev sahipliğinde Kazakistan, Özbe-
kistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenis-
tan, Macaristan, Saha Cumhuriyeti, Tataristan, 
Gagavuz Yeri, İran, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti yer aldı. Festivalde kurmaca 
ve belgesel film yarışmalarının yanı sıra “Ta-
rihi Panorama”, “Güncel İnsan Manzaraları”, 
“Turkuaz Belgesel Kuşağı”, “Cengiz Aytmatov 
Sinema Uyarlamaları” ve “Animasyon Filmler” 
başlıkları altında gösterim bölümleri sanatse-
verlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
çatısı altında Uluslararası Sinema Derneği, Türk 
Konseyi, TÜRKSOY, TRT, İstanbul Üniversite-
sinin yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun iş bir-
liğiyle gerçekleştirilen festivalin "Türk Dünyası 
Katkı Ödülleri" ise Bakü Medya Merkezi adına 
Arzu Aliyeva'ya, Bakan Ersoy tarafından takdim 
edildi. Aliyeva, bu ödül için herkese teşekkür 
ederek, "Yaşasın Azerbaycan Türkiye birliği. 
Karabağ, Azerbaycan'ındır" ifadelerini kullandı. 
Festivalde bu yıl vefa ödülü ise Türk dünyasının 
ortak değerlerinden dünyaca ünlü yazar Cengiz 
Aytmatov adına oğlu Eldar ve kızı Şirin Aytma-
tov'a verildi. 

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzen-
lenen Esenler Film Günleri, 4 gün boyunca sergi, 

söyleşiler, paneller ve film gösterimleriyle sinemase-
verlere keyifli anlar yaşattı. Film günleri kapsamında 
Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, İranlı 
usta oyuncu Homayoun Ershadi ve sinema eleştirmeni 
Burçak Evren’e onur ödülleri takdim edildi. 

Koçyiğit ve Gülses’ten Düet 

Esenler Belediyesi tarafından “Göç” temasıyla bu yıl 
2’ncisi gerçekleştirilen Esenler Film Günleri, sinema-
nın önemli isimlerini bir araya getirdi. Dr. Kadir Top-
baş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış 
törenine, 200’e yakın filmde canlandırdığı başarılı 
karakterle yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ödülle 
dönen Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyi-
ğit, İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi ve sinema 
eleştirmeni Burçak Evren’e onur ödülleri takdim edildi. 

Onur ödülü takdimleri sonrasında gecede Türk Sanat 
Müziğinin usta yorumcusu Melihat Gülses, geçmiş-
ten günümüze çok farklı formlarda bestelenmiş Hülya 
Koçyiğit’in rol aldığı filmlerde çalınan şarkıları seslen-
dirdi. Gecede Hülya Koçyiğit’in “Hayat Bayram Olsa” 
filmindeki “Bu Dünyadaki En Mutlu Kişi” şarkısını 
Gülses, Koçyiğit ile birlikte seslendirdi. Renkli anlara 
sahne olan düet, izleyicilerden büyük alkış aldı. Açılış 
programına Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Gök-
su, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun 
Yılmaz, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Av. Umut Özkan 
ile çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi, söyleşiler, panel-
ler ve film gösterimlerinin sinemaseverlerle buluştuğu 
film günlerinin son gecesinde 2. Kısa film Yarışması’n-
da dereceye girenlere ödülleri verildi. Taşplak Senfoni 
Orkestrası ise Ah Nerede’den Çöpçüler Kralı’na, Çiçek 
Abbas’tan Hababam Sınıfı’na en sevilen film müzikle-
riyle geceye renk kattı. 

Hiç Büyümeyen Kardeşimiz 

Nesillere okumayı sevdiren ve öğreten Cin Ali, eski 
dostlarıyla yeni arkadaşlarını kendi adıyla açılan 

müzede geçmişte yolculuğa çıkarıyor. Rasim öğretmenin, 
Cin Ali'nin "ablaları" Suna ve Selma olarak kitaplarında 
yer verdiği kızları Nevin Kaygusuz Apaydın ve Nesrin 
Kalaycıoğlu, "Cin Ali hepimizin" diyerek, 2016'da Cin Ali 
Eğitim ve Kültür Vakfını, 2020'da ise Cin Ali Müzesi'ni 
kurdu. Müzede, Rasim Kaygusuz'un hayatı, özel eşyaları 
ve okuma tekniklerine yönelik geliştirdiği oyuncakların 
yanı sıra eski okul sıra ve masaları ile kara tahta ve siyah 

önlüklerin yer aldığı temsili sınıf bulunuyor. Ayrıca Cin 
Ali serisinin ilk basımları ve Rasim Kaygusuz'un imzalı 
tek Cin Ali kitabı da müzede yer alıyor. Açtıkları müzede 
"kardeşleri" Cin Ali'yi tanıtan Nevin Kaygusuz Apaydın 
(Suna) ve Nesrin Kalaycıoğlu (Selma) müzeyi ve Cin 
Ali'nin hikayesini anlattı. Apaydın, “Cin Ali bizim hayatı-
mızın bir parçasıydı. Aynı yaştaydık. Yıllar sonra Cin Ali 
hem bizim hayatımızda hem Türk toplumunda ciddi bir 
yer edinmeye başlayınca biz 'Cin Ali'nin ablası' demeye 
başladık. O bizim hiç büyümeyen kardeşimiz, biz sürekli 
büyüyoruz" ifadesini kullandı.

Kültür
girişimcisi gençler

Yetisecek
İş Sanat yeni 
sezonu açtı

Gençleri kültür girişimcisi haline getirilecek program-
lardan "Gelecek Gençlerin-Kültür Endüstrileri Destek 
Programı tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tara-
fından hazırlanan programda üretecekleri projeleriyle 

gençleri kültür endüstrileri odağında bir araya getirecek kurum ve 
kuruluşların projelerine program kapsamında 50 binden 750 bin 
liraya kadar destek sağlanacak. Gençlere yönelik olarak oluşturu-
lacak projelerin etki alanının geniş olması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacıyla da programda kurumsal başvurular kabul edi-
lecek. Valilikler, üniversiteler, belediyeler, il millî eğitim müdürlük-
leri, ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkâr odaları gibi geniş bir yelpaze-
de kurum ve kuruluşlar katılım sağlayabilecek.

Becerilerini Geliştirceğiz

Program hakkında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Özgül Özkan, "Bizim bu programdaki hedefimiz, gençleri kültür 
girişimcisi haline getirmektir. Hedef kitlemiz 16-29 yaş grubu ara-
sındaki gençlerdir. Programımızın toplam bütçesi 15 milyon lira 
olacak. Program çağrımızda iki önceliğimiz var. Önceliklerimizin 
ilki gençlerimizin kültür sanat alanındaki becerilerini geliştirilmesi 
ve buna ilişkin alt yapılarının hazırlanmasıdır. Diğer öncelik alanı 
ise gençlerin kültür alanında girişimciliğini geliştirecek mekaniz-
maların kurulmasıdır. Başvurucular müzeler, sanat kurumları ve 
üniversiteler gibi kar amacı gütmeyen bütün kurumlar olabilir" 
dedi. Programa katılımlar 24 Kasım 2021 ile 24 Aralık 2021 tarih-
leri arasında yapılabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gelecek 
Gençlerin-Kültür Endüstrileri Destek Programı”nın tanıtım 
toplantısı Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirildi.

Sanatseverler 
Mozaik 
Sergisi’nde 
buluştu 

İş Sanat yeni sezonunu, Maximum Uniq 
Hall'da orkestra şefi Rengim Gökmen 

yönetimindeki İstanbul Ensemble konse-
ri ile açtı. Seyircinin büyük beğenisini ka-
zanan konserde solist olarak çellist Istvan 
Vardai sahneye çıktı. Seyircili olarak canlı 
kayda alınan konser, 17 Kasım Çarşam-
ba, saat 20.30'da YouTube kanalında, ilk 
gösterimiyle yayında olacak. Konser aynı 
zamanda çevrim içi sezonun da açılış 
konseri olacak.

Ayakta Alkışladılar 

Pandemi döneminde İş Sanat’ın “Umut 
ve Dayanışma” adını verdiği çevrim içi 
sezonunda çoğunluğu bağımsız çalışan 
müzisyenlerden oluşan ve o dönemin 
sembolü haline gelen İstanbul Ensemble, 
bu sezon 60 kişiden oluşan kadrosuyla 
Türkiye’nin önde gelen orkestra şeflerin-
den Rengim Gökmen’in batonu altında 
açılış konserini gerçekleştirdi. 2014 yılın-
da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile 
verdiği konserin ardından ikinci defa İs-
tanbul seyircisiyle İş Sanat’ın yeni sezon 
açılışında buluşmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu dile getiren István Várdai ise 
konserde viyolonsel repertuvarının en 
tanınan eserlerinden biri olan Edward 
Elgar’ın viyolonsel konçertosunu seslen-
dirdi. Avrupa'nın hemen hemen bütün 
ülkeleri dahil olmak üzere ABD'de ve 
Güney Amerika'da da konserler yöneten 
Rengim Gökmen'in yönetiminde gerçek-
leşen İş Sanat 22. sezon açılış konserinin 
programında ayrıca Gioacchino Rossi-
ni'nin 'Hırsız Saksağan Uvertürü' ve Lu-
dwig van Beethoven'ın 'Pastoral' Senfo-
nisi yer aldı. Konserin bitiminde orkestra 
dakikalarca ayakta alkışlandı.

Mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin ve 
32 öğrencisinin eserlerinden oluşan 

‘Rüyadan Dünyalar’ adlı mozaik sergisi, 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
açıldı. Ezengin “32 öğrencimle birlikte mo-
zaik sanatı adına geçmişten geleceğe köprü 
olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye ko-
nuştu.

Geçmişten Geleceğe Köprü Kuruyoruz

Mozaik sanatını icra eden sanatçılar ara-
sında bulunan Meyçem Ezengin ve öğ-
rencilerinin eserlerinden oluşan 'Rüyadan 
Dünyalar' mozaik sergisi, Bağlarbaşı Kong-
re ve Kültür Merkezi'nde açıldı. Davete 
Reyhan Kalyoncu, AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Emine Sare Aydın, İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, 
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demir-
yürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen'in yanı sıra çok sayıda sanatsever 
katıldı. Sanatçı sergisiyle ilgili "Bugün bura-
da 32 öğrencimle mozaik sanatı adına geç-
mişten geleceğe köprü olmaktan mutluluk 
duyarız" diye konuştu. Meyçem Ezengin ve 
Atölye Grubu'nun çalışmaları, 28 Kasım'a 
kadar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merke-
zi'nde ziyaret edilebilir.

Türk 
Dünyası 
Sinemada 
Buluştu 

02 03

Türk halkının okuma yazmayı kolay bir şekilde öğrenmesi için oyunlu okuma teknikleri geliştiren 
öğretmen Rasim Kaygusuz'un 1968'de ilkini çıkardığı kitap serisinin baş kahramanı Cin Ali, yarım 
asırdır çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor.

Cin Ali Müzesi meraklılarını bekliyor 
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Diriliş şairi, büyük dava 
ve fikir adamı Sezai Ka-
rakoç, emaneti teslim 
ederek Hakk’ın rahme-
tine kavuştu. Fikirleriyle 
nesillere yol gösteren 
mütefekkir Karakoç’u 
edebiyat ve sanat dünya-
sından birkaç isme sor-
duk. Karakoç’u hüzünle 
yad eden dillerden dökü-
len ortak söz ise şu oldu: 
“Üstadın mirasını diri 
tutacağız!”

SÜRGÜN BİTTİ, 
ÖZLEM BAŞLADI: 
“ÜSTADIN MİRASINI 
DİRİ TUTACAĞIZ”
Diriliş şairi, büyük dava ve fikir adamı Sezai Karakoç, emaneti teslim ederek Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Fikirleriyle nesillere yol gösteren mütefekkir Karakoç’u edebiyat ve sanat dünyasından isimlere 
sorduk. Karakoç’u hüzünle yad eden dillerden dökülen ortak söz ise şu oldu: “Üstadın mirasını diri 
tutacağız!”
HALİL İBRAHİM AYGÜL

“Anlatacaktım ölümlerini bir sonba-
har eşliğinde

Bir kış güneşliğinde

Fakat baktım bu ölüm değil diriliştir

Tabiatı aşan bir bildiriştir”

Türk şiirinin en büyük değerlerinden 
biri olan üstat Sezai Karakoç, bir sonba-
har günü dünya sürgününü tamamla-
yarak ebedi âleme göç etti. Karakoç’un 
vefatı, sadece edebiyat çevreleri değil 
7’den 70’e herkesi derin bir üzüntüye 
boğdu. 88 yaşında aramızdan ayrılan 
Karakoç; örnek hayatı, fikirleri ve eser-
leriyle geride büyük bir hazine bıraktı. 
“Medeniyet” ve “Diriliş” düşüncesinin 
kurucusu olan Karakoç, 1950’lerden 
bugüne ömrünü adeta gençliğin yetiş-
mesine adadı. Mütefekkir Karakoç’un, 
dini, insani ve evrensel değerleri gele-
cek neslin fikirlerini beslemeye ve en 
önemli rehberi olmaya hiç şüphesiz 
devam edecek. “Sürgün Ülkeden Baş-
kentler Başkentine” şiirinde aktardığı 
gibi sırların sırlarına eren üstat Kara-
koç’u, edebiyat ve sanat dünyasındaki 
isimlerden dinledik. 

NESLİNİN SON TEMSİLCİSİ 

Ali Ayçil

Sezai Karakoç, iktidarların parıltısına 
ve imkanlarına kendini 
kaptırmayan ödünsüz 
dava adamı, neslinin son 
temsilcilerinden biriydi. 
Ruhu şad olsun.

Ali Haydar Haksal

Bir dağ göçtü, bir yüzyılı 
beraberinde aldı götür-
dü.

KARARLI BİR DAVA ADAMI

Erol Erdoğan 

Sezai Karakoç, fikirle-
riyle ülkemizin siyasi, 
sosyal, kültürel hayatı-
nı etkilemiş ve etkisini 
uzun yıllar sürdürecek güçlü bir beyin, 
idealist bir mütefekkir, kararlı bir dava 
adamıdır. Hiç kimseye öğretmenlik 
yapmasa bile milyonlarcamız için üstat 
makamındadır.   Sezai Karakoç’un di-
riliş erleri her kuşakta, her coğrafyada 
bulunmaktadır. Vefatı hüzünlendirse 
bile bıraktığı fikri miras göz aydınlığı 
olarak kalbimizi rahatlatmaktadır. 

MİRASI TAKİP EDİLECEK

Ekrem Kızıltaş

Sezai Karakoç dindar 
gençliğin rahmetli Üs-
tat Necip Fazıl Kısakü-
rek’ten sonra doya doya 
içtiği bir pınardı. Bugün 
sahip olduğumuz birçok 
şeyin de işaret edicilerindendi. Başta 
şiiri olmak üzere edebiyatın hemen her 
alanında verdiği eserlerinin yani bize 
bıraktığı mirasın bundan sonra belki 
daha da dikkatle takip edilecek olması, 
teselli vesilesi. Cenab-ı Hakk mekanını 
Cennet, makamını âli eylesin

 Ercan Yılmaz

İslâm’ın estetik mede-
niyetinin büyük şairiydi 
Sezai Karakoç. İçindeki 
Sultan’ın yüzünü göresi 
geldi, göçtü. Aşk olsun.

EMANETİNE SAHİP 
ÇIKACAĞIZ

Suavi Kemal Yazgıç

Sezai bey, sadece bize de-
ğil İslam dünyasına ilham 
verecek kitaplar yazdı. 
İnşallah kitapları bütün 

Müslümanlara ulaşır ve ilham kaynağı 
olur. Diriliş külliyatı sadece Türkçe'de 
kalmamalı.

Mehmet Nuri Yardım

Diriliş neslinin mima-
rı Üstat Sezai Karakoç, 
vefatının ardından derin 
bir hüzün bıraktı. Şimdi 
bütün eserlerini okuma 
ve okutma vaktidir. Bu akşam aldığı-
mız haber şüphesiz hepimizi çok üzdü. 
Üstat Sezai Karakoç’un ani vefatı Tür-
kiye’de derin bir hüzne yol açtı. Ama 
takdir-i İlahi diyoruz. Diriliş Neslinin 
önderi, üstat Karakoç’un cenaze nama-
zı, yarın Şehzadebaşı Camii’nde ikin-
diden sonra kılınacak namazın ardın-
dan caminin haziresinde defnedilecek. 
Ruhu şad olsun, kabri nur, mekânı cen-
net, menzili mübarek, makamı yüksek 
olsun. Türkiye’nin, Türk dünyasının ve 
İslam âleminin en büyük mütefekkiri, 
şairi, sanatkârıydı. Kıymeti biliniyordu 
ama bundan sonra inşallah daha çok 
bilinecek. Vazifemiz eserlerinin tama-
mını dikkatlice okumak, sonra da genç-
lerimize ve çocuklarımıza okutmak 
olmalı. O görevini hakkıyla yaptı, bize 
eserlerini emanet bıraktı. Bundan son-
ra o emanete inşallah sahip çıkacağız.

AMEL DEFTERİNİ AÇIK TUTTU

Recep Garip

Bugün evden hiç çık-
mamıştım. Kimi zaman 
insanın çıkası gelmiyor. 
Bir başka hal ve ağırlık 
vardı üzerimde. Bu du-
rum akşama değin sürüp 
gelmişti. Ansızın düşen Sezai Karakoç 
haberiyle birlikte anladım ki ölümlü 
dünya bir hüznü daha yaşatıyordu bize. 
Dilimden gayri ihtiyari olarak "İnna lil-
lahi ve inna ileyhi raciun" ayeti döküldü. 
Ondan gelmiştik ve dönüşümüz mut-
lak onaydı. İslâm’ın Dirilişi'ne adanmış 

bir kalem, fikir, düşünce, sanat, edebi-
yat ve şiirimizin ulu çınarı Sezai Ka-
rakoç üstadımız ebedi yolculuğa çıktı. 
Rabbim makamını âlî, mekanını cen-
net eylesin. Ömrümüzün özüne sirayet 
eden, hayatın anlamını kavramamızda 
yol gösteren, yalnızca Allah ve Resul 
buyruğuna tabi olmamızı her fırsat-
ta öğütleyip-nasihat eden Üstadımız, 
kuşkusuz bundan sonra daha çok yol 
gösterecek, daha çok konuşacak, daha 
çok yolumuzu aydınlatmayı sürdüre-
cektir. Türkiye'mizin, İslâm coğrafya-
sının, ümmetin başı sağ olsun. "Alimin 
ölümü, alemin ölümü gibidir" buyurdu 
Allah resulü. Ömrümüzü Kıymet Aşı-
sına, Ruhun Dirilişine hasretmiş, İslam 
Ümmetinin birlik ve beraberliği adına 
ömrünü vakfetmiş bir ulu derviş, ulu 
bir bilge, ulu bir tefekkür sahibi, Türk 
şiirinin "İslam şiiri Akımı"nı ortaya 
koymuş bir şairi-edebiyatçıyı kaybet-
miş olmak yalnızca ülkemizin kaybı 
değildir, tarihimizin, coğrafyamızın, 
insanlığın kaybıdır. 

ÇAĞLARIN ‘ÇAĞLAYAN’I İDİ 

Bestami Yazgan

Fikir ve edebiyat dünya-
mızın başı sağ olsun... El 
Fatiha...

Soylu Düş:

Diriliş yolunda bir soylu 
düştü,

Yüreğini ümmet ile bölüştü.

Bire binler veren tohum misali

Sezai Karakoç toprağa düştü.

Nazif Tunç

1982 senesiydi. Cağaloğlu'nda Üretmen 
Han'ın dördüncü katı-
na ayaklarım titreyerek 
çıkmıştım. Üstat Sezai 
Karakoç'un Diriliş Yayı-
nevi'nin kapısını heye-

candan çalamadım. Öylece bekledim. 
Bir zaman sonra hanın çaycısı kapıyı 
açıp getirdiği çayları bıraktı. Kapı ara-
lığından şiirlerini ezberlediğim üstadı 
görebilmiştim ilk defa. Sarsılarak, öy-
künerek, tenhalıkta bağıra bağıra oku-
duğum mısraların şairinin yanına o dar 
kapıdan geçerek giremedim. Kendimi 
o kapının ötesindeki şaire yaklaşmaya 
layık göremedim hiçbir zaman. Bütün 
çağları bütün nesilleri doyuracak çağ-
layandı o. Çağların çağlayanı. Sadece 
edebiyat, sanat, şiir değildi Sezai Kara-
koç. Müessir, mütefekkirdi. Çelik ah-
laklı bir nesil, kocaman bir Türkiye var 
etti. Allah ondan razı olsun.  

TEK BAŞINA BİR MEKTEP

Dursun Ali Tökel

O büyük duası kulakla-
rımızda yıllarca yankı-
landı durdu:

-Uzatma dünya sürgü-
nümü benim!

Her duanın bir icabet saati var,

Bugünmüş:

Dünya sürgününü daha fazla uzatma-
dılar.

Bir insanın tek başına bir millet için, bir 
ümmet için, bir medeniyet için neler 
yapabileceğini gösterdi.

İnancı hayatı, hayatı inancı olan nadir 
insanlar vardır, onlardan biriydi.

Edebiyatın, sanatın hemen her maka-
mından insanlığın dirilişi için haykırdı, 
kollarını açarak!

Ölüm zaten yaşamayanlar içindir.

Ama biz inanıyoruz ki;

Diriliş erleri ölmez;

Dirilişler hiç ölmez.

Ölmez diriliş ırmaklarından öyle bes-
lendi ki ardında diriliş pınarı olan eser-
ler bıraktı.

Dirilmek ve ölmemek isteyenler o pı-
narlardan sonsuza kadar beslenebilir-
ler.

Bıraktığı öyle bir yoldur ki o yola her 
adım atan dirilişin yaratıcı nefesini ilik-
lerine kadar duyacaktır.

Tek başına bir mektep, bir üniversite 
olan, yetiştirilmesi çok çok zor, kaybe-
dilmesi çok kolay insanlardandı. Kaç 
nesil bu Karakoç mektebinde yetişti, 
yetişmeye devam ediyor.

O kaybetmedi, kaybeden biziz...

"Ölürse tenler ölür canlar ölesi değil."

ÇOK ÖZLEYECEĞİZ

Cihan Aktaş

Kelimelerine sadık bir 
yazar, bir düşünürdü Se-
zai Karakoç. Müdanasız 
bir duruşla, adil bir şahit 
olarak yaşadı. Kusuru 
başkasında aramaz, so-
rumluluk alırdı. Boşluğu hissedilecek, 
çok özleyeceğiz. Allah rahmet etsin, 
ruhu şad olsun. Sevenlerine sabır dili-
yorum.

Prof. Dr. Hüsrev Ha-
temi

Görüşmemiz hiç kısmet 
olmadı. Dostluklarını ve 
şiir sevgisini gençlik ar-
kadaşı Cemal Süreya’dan dinledim.Du-
ruşunu ve vekarını hiç bozmadı.şiirini 
severdim.

Sadık 
Yalsızuçanlar

Sezai Karakoç, Türkçe-
nin son büyük şairidir. 
Geleneğin günumüzde en gürbüz de-
vamıdır. Aynı zamanda Modern dö-
nem İslam düşüncesinin de en özgün 
düşünürudür.

YÖN GÖSTEREN BİR REHBER

Dr. Coşkun Yılmaz

Diriliş Şairi ve mütefek-
kir Sezai Karakoç kendi-
sini bir neslin dirilişine 
ve fikri inşasına adamış 
büyük bir edebiyat ve fikir insanıdır. 
Yaşadığımız zamanın önde gelen bir 
düşünür ve edebiyatçısı olarak, geç-
mişle gelecek arasında yön gösteren bir 
rehberlik. Yaptıklarıyla, yaşantısıyla, 
üslubuyla, ahlakıyla, dünyaya bakışıyla, 
tavrıyla yaşarken efsaneleşmiş bir fikir 
ve gönül insanıdır.  Kalıcı izler bırakmış, 
idealist, fikir ve eylemi ahengini yakala-
mış, ameli ve ahlaki erdeme sahip, en 
az sözleri kadar eylemi ile de nesillerin 
hayranlığını kazanmış bir düşünürdür. 
Aynı zamanda kadim edebiyat ve dü-
şünce geleneğimizin varisi ve ihtacısı 
olmayı başarmış, bu geleneği kendi 
üslubu ve yorumuyla zamanımıza ve 
geleceğe taşımıştır. Nesilleri etkilemiş 
fikri ve edebiyat mirası ile gelecekte de 
var olmaya ve yeni nesilleri imar etme-
ye devam edecektir. Makama âlî, ruhu 
şâd, sadaka-i cariyesi daim olsun.

ZİHİN DÜNYAMI ALT ÜST ETTİ

Yıldız Ramazanoğlu

Lise çağlarımda ağabe-
yimin eve getirdiği bir 
şiir kitabı zihin dünyamı 
alt üst etmişti. “İslam’ın 
Şiir Anıtlarından” idi kitabın adı. Kara-
koç Peygamber zamanından başlayarak 
ortaya çıkan eşsiz şairlerden tercümeler 
yayınlıyordu. Kendi deyişiyle Arap şii-
rinin dorukta olduğu fakat Kur’an kar-
şısında çırpınmaya başladığı dönemler. 
Kaside-i Bürde, Endülüs’e Ağıt gibi 
şiirlerle nasıl içimizin yandığını, aidi-
yetimizin kime ve neye olduğunun bil-
lurlaştığını hatırlıyorum. Soyut Müslü-
manlığımız ete kemiğe bürünüyor, şair 
bizi sanatın şahikası şiirin içinden geçi-
rerek estetik bir algıya iletiyordu. Sonra 
Mona Rosa’nın elden ele fotokopilerle 
dolaşması ve öteki şiirler. Düz yazıları 
da kimliğimizin inşasında çok kıymetli-
dir. Yitik Cennet gençlere en çok hediye 
ettiğim kitaplardan. Gizli bir akdimiz, 
ütopyamız vardı sanki onunla. Çiçekli 
bir toplum hayali. Çağ açmış gibi öncü 
onurlu bir şair olarak şairden fazlasıydı 
Sezai Karakoç. Büyüsünü son ana ka-
dar muhafaza etmiş, duruşunu bozma-
mış, ilkelerin adamı.

SAMİMİYETLE ÇALIŞTI

Ali Şükrü Çoruk

Üstadımız Sezai Kara-
koç dünya hayatını ta-
mamlayıp ebedi âleme 
göç etti. Aynı coğrafya-
da yaşadığımızdan değil 
sadece muhabbetimiz, hürmetimiz. 
60 yılı aşkın bir süredir inandığı ‘haki-
kat’i savunan, bu davanın ne olduğunu 
bitip tükenmek bilmeyen bir gayretle 
anlatmaya çalışan bir üstat’tı. Mede-
niyet aşkını, idealini ‘diriliş’ düşüncesi 
ile birleştirerek anlattı yıllarca. Belki 
yavaş ilerledi fakat ektiği tohumlar geç 
de olsa boy verdi. Bizim kuşak, bizden 
öncekiler ve bizden sonra gelen nesil 
de onun ektiği tohumlarla beslenmeye 
devam edecektir. Bu medeniyet aşkı ile 
anlattığı ‘hakikat’in peşinden iz sürecek 
olan ‘diriliş’ nesli, diriliş düşüncesinin 
bir ‘hakikat medeniyeti’ davası olduğu-
nun bilinci ile hareket etmeye devam 
edecektir. İslâm birliğinin en ciddi sa-
vunucusuydu. Dünyanın neresinde bir 
Müslüman varsa, onun bir sızısı varsa, 
onu hissediyor, kendi sızısı, kendi derdi 
olarak görüyordu. Hayatı Müslüman-
ların meselelerine çözüm aramak ve 
dünyada sürgün yaşamaktan kurtul-
maları ve gerçek manada söz sahibi ol-
maları için samimiyetle çalışarak geçti. 
İnandığı yoldan asla taviz vermeden 
yürüdü. Bu davranışı ile bize güzel bir 
örnek hayatı miras olarak bıraktı.

YENİ UFUKLAR AÇTI 

Şakir Kurtulmuş 

Üstat Sezai Karakoç’un 
Hızır’la Kırk Saat, 
Taha'nın Kitabı-Gül 
Muştusu ve Zamana 
Adanmış Sözler adlı kitaplarında yer 
alan şiirler olmak üzere hemen hemen 
bütün şiirlerinde gelenekten gelen ve 
geleneğin özünü teşkil eden unsurla-
rın şiirin gerektirdiği yeni yorumlar, 
imgeler ve imajlar yoluyla yeniden di-
rildiğini, canlılık kazandığını görmek 
mümkündür. O geleneğin ölü tarafla-
rına değil canlı taraflarına odaklan-
mış bir şairdir. Ünlü alman beste-
ci Gustave Mahler'in söylediği 
"Gelenek küllere tapmak değil, 
ateşi canlı tutmaktır" sözü-
nün Türk edebiyatındaki 
karşılığını aramak is-
tediğimizde şüphesiz 
karşımıza çıkan ilk 
isimlerden birisi Se-
zai Karakoç olacak-
tır. Ortaya koyduğu 
eserlerle Türk şiirinde 
ve düşünce dünyasında 
yeni ufuklar açan Sezai 
Karakoç'un geçmişte ol-
duğu gibi günümüzde de 
yeni nesiller tarafından 
takip edilmesini umu-
yorum. Başımız sağ ol-
sun, mekânı cennet 
olsun. 

Ümit Meriç

İslam haritasını çizerek 
ufuklarımızı Ashab-ı 
Güzin devrinden Kıya-
met gününe kadar ge-
nişleten Sezai Karakoç’a dünya sürgü-
nü sona erdiği için huzur ve şeref dolu 
bir ahiret hayatı diliyorum.

BİR ÇINAR DAHA DEVRİLDİ

Abdülbaki Kömür

Sezai Karakoç şairliği 
ile de üstattır, insanlığı 
ile de üstattır, duruşu ile 
de üstattır, çabası ile de 
üstattır. Bir adam var-
dır bu nitelikleri yoktur 
ama güzel şiir yazar. Sezai Karakoç öyle 
değil. İnsanlığıyla da duruşuyla da mü-
cadelesiyle de sanatıyla da edebiyatıyla 
da görüşüyle de her şeyiyle üstattır. Bu 
tarz insanlar çok nadir bulunurlar. Bir 
çınar daha devrildi.
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yılında kesin bir karar verdi ve hiçbir 
resmi kurumda görev almadı.

‘Diriliş’ ağacının kökü

Memuriyeti devam ederken Nisan 
1960’ta, Ankara’da Diriliş Dergisi-
ni yayımlamaya başladı. Derginin ilk 
kadrosunda Abdullah Öztemiz Hacı-
tahiroğlu, Rasim Özdenören, Ebube-
kir Eroğlu, İsmail Kıllıoğlu, Alaeddin 
Özdenören, İsmet Özel gibi isimler 
bulunuyordu. Klasik İslam düşünce-
sini modern dünyanın algısına uygun 
biçimde tefsir eden yazılara, söyleşi-
lere ve inceleme yazılarına yer veren 
derginin en cesur tarafı Muhammed 
Hamidullah’tan Eliot’a, Rilke’den 
Ezra Pound’a kadar pek çok ismin 
klasik metin çevirilerine yer vermesiy-
di. Daha sonra Mavera dergisini çıka-
ran ekibe Nuri Pakdil’in Edebiyat, Se-
zai Karakoç’un Diriliş dergileri öncü 
olmuştur. Dergi daha sonra İstanbul’a 
taşındı ve yayınına burada devam etti. 
Bununla birlikte 1990 yılında “güller 
açan güç ağacı” amblemiyle Diriliş 
Partisi’ni kuran Üstad Sezai Karakoç, 
7 yıl boyunca partinin genel başkanlı-
ğını da yürüttü.

Sezai Karakoç’a 2006 yılında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülü verildi. Ancak üstad, 
ödülün para kısmını kabul etmedi ve 
kültür sanat işlerinde harcanması di-
leğini içeren bir mektubu bakanlığa 
gönderdi.

2011 yılında yine böyle bir hadise ya-
şandı: Cumhurbaşkanlığı Edebiyat 

Ödülü’ne layık görülen Karakoç, ödül 
törenine gitmediği gibi kendisi için 
hazırlanan plaketi ve para ödülünü de 
kabul etmedi.

2007’de Yeniden Diril Partisi’ni kuran 
Üstad Sezai Karakoç, partisinin genel 
başkanlığını vefatına kadar sürdürdü. 
Partinin Aksaray’daki İl Başkanlığı’n-
daki cumartesi sohbetlerini de…

Tek benzeri kendisi

Birtakım edebiyat tarihçisi tarafın-
dan İkinci Yeni Akımı içerisinde anı-
lan Karakoç’un şiiri teknik olarak bu 
akıma yakın görünse de ayrıcalıklı bir 
yere sahiptir. Kendisi dışında başka 
hiç bir şiire benzemez. Edebiyat kay-
gısını da içeren yazılarının yer aldığı 
3 kitaplık “Edebiyat Yazıları” onun 
bu konudaki düşüncelerini açıklığıyla 
anlatır. Bazıları Sezai Karakoç şiirin-
deki metafizik arkaplanı Abdülhak 
Hamit’e benzetir, bazıları ise Yahya 
Kemal ve Asaf Halet Çelebi’ye veya 
Necip Fazıl ve hatta Ahmet Kutsi Te-
cer’e yakın tutar. Ama onun şiiri öz-
gündür. Tıpkı düşünceleri gibi…

Dr. Ali Yıldız’ın ifadesiyle, modern 
Türk şiirini metafizik esasa oturtan 
şairdir Sezai Karakoç… Çünkü hem 
Batı edebiyatını iyi bilen hem de Doğu 
edebiyatına tam hakim olan Sezai Ka-
rakoç’un “Edebiyat Yazıları I kita-
bındaki ilk yazı metafizik ile ilgilidir. 
Bu, hangi kavramlara önem verdiğini 
göstermesi bakımından önemlidir. 
Karakoç geleneksel şiire de yaklaşır 
ancak dili farklıdır. O, modern şiirin 

diliyle şiirlerini yazmıştır. Poetikasını 
anlattığı ikinci yazı soyutlama ile ilgi-
lidir. Nitekim modern sanat genel an-
lamda soyutlamaya dayanır. Ona göre 
şair, şiiri soyutlamada bırakırsa eksik 
bırakmış olur, tamamlanması için şai-
rin tekrar somutlaştırması yani soyut-
laştırdığı şeyi tekrar yeni bir bağlama 
oturtması gerekir. Bunu da Diriliş 
kavramına bağlar.”

‘Sıkıştırılmış deha’

Mülkiyeden sınıf arkadaşı olan mo-
dern Türk şiirinin güçlü isi dostu 
Cemal Süreya, ona “Sezo” diye hitap 
eder. Bu bir lakap değil, onda hisset-
tiği mistik havayı yansıtması bakımın-
dan önemlidir. Ve Sezai Karakoç’u 
“Mehmet Akif ve Necip Fazıl karışı-
mı şair” olarak tanımlar. Cemal Sü-
reya, '99 Yüz' adlı deneme kitabında 
Sezai Karakoç'u şöyle tanımlar:

"Öyle bir Müslüman ki Marx da bi-
lir, Nietzsche de bilir, Rimbaud da 
bilir. Salvador Dali de sever. Nâzım 
da okur. Sıkışmış, sıkıştırılmış deha. 
Alçakgönülle katı yüksek uçuyor. 
Şemsiyesi yok (…) Bulgucu adam. 
Belki de ülkemizde tek bulgucu. Çok 
daha yetenekli bir Mehmet Akif’in 
tinsel görüntüsüyle adamakıllı dürüst 

bir Necip Fazıl’ınkini iç içe geçirin, 
yaklaşık bir Sezai Karakoç fotoğrafı 
elde edebilirsiniz. Türkiye’de, özellik-
le sağın özellikle de mukaddesatçı ke-
simin içinde yalnız. Bir başına. Hiçbir 
ortaklığa girmez. Dışarda ve yukarda-
dır. Düşüncesini de öfkesini de hemen 
ortaya koyar. Ama yalnız olması yal-
nız kalma anlamında değil, diyorum. 
Yapısı böyle.”

Son bam teli idi...

Sezai Karakoç, edebiyatımızın büyük 
bir şairi idi. “Ülke gibi bir şairdi.” 
Her şair öldüğünde duvarda asılı du-
ran sazdan bir tel nasıl düşerse şimdi 
de öyle… Hem de son bam teli koptu 
sazın; yaklaşık bir yıl içinde iki tel de 
kopmuş oldu. Ötekisi Nuri Pakdil’di. 
“Sırların sırrına erdi” belki, bileme-
yiz. Dünya sürgününü bitirip gittiğine 
göre, bu dileğimizi dua niyeti ile dil-
lendirelim.

Vakur ve şahsiyetli duruşu ile, gerçek 
tevhid ehli iç titreyişi ile, elinde içi 
dergi veya kitap dolu beyaz poşeti ile, 
o tertemiz Türkçesi ile, millettin para-
sı ile hacca gitmeyi reddedecek bilinci 
ile, örnek istikameti ile ve en önemlisi 
asaleti ile hatırlanacak müstesna bir 
insandı hiç şüphesiz… 

“Geceye yenilmeyen her insana ödül 
olarak bir sabah, bir gündüz ve bir 
güneş vardır.” diyordu şair. Öyledir 
elbette ve elbette, “Fakat baktım bu 
ölüm değil, diriliştir.”

Ruhu şad olsun…
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Türk şiirinin büyük ustası Üstad 
Sezai Karakoç 88 yaşında (16 
Kasım 2021) aramızdan ayrıldı. 
Geride döne döne okuduğumuz 
binlerce dize, yüzlerce makale, 
onlarca eser bırakarak… Kendin-
den başka kimseye benzemedi. 
Eğilmedi, bükülmedi. Sadece 
hakikati söyledi. İnsandan ve 
imandan başka derdi olmadan 
tamamladı dünya sürgününü…

Tarihin sırlarını kurcalarken 
şiir deryasına dalan Üstad 
Sezai Karakoç, büyüklenme-
den büyük olmanın ete kemi-
ğe bürünmüş hali idi. Cemal 
Süreya’nın deyişiyle “alçak-
gönülle katı yüksek uçmuş 
biri’dir. Türk edebiyatının tek 
‘bulgucu” şairidir…

ÖZCAN ÜNLÜ

Türk edebiyatı Everest ise…

Onun zirvesinde bir Yunus Emre otu-
ruyor ise…

Yunus Emre’nin yanında yöresinde Kara-
caoğlan, Dadaloğlu, Ruhsati, Erzurumlu 
Emrah oturuyor ise…

Onların da hemen yanında Ahmet Haşim, 
Yahya Kemal, Mehmet Akif Ersoy, Ne-
cip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet, Asaf 
Halet Çelebi, Behçet Necatigil, Cahit Za-
rifoğlu, Nuri Pakdil ve ille de Sezai Kara-
koç’un yeri daima vardır.

Sezai Karakoç, “tarihin sırlarını kurcalar-
ken” şiir nehrine düşmüşlerdendir. Ve o 
akıp giden kirli nehirden, kendi deltasını 
oluşturarak ayrılmıştır. Onun tekliği, eş-
sizliği, orijinalliği de buradan gelir. Çünkü 
kendi kozasını tek başına örmüş ve orada 
bile isteye kalmıştır. Bir tercihtir onunki-
si…

Büyüklenmeden büyük kalmanın ete ke-
miğe bürünmüş halidir…

Ve hep hesapsız-samimi bir uyarıcı: 
“Efendiler, çocuklarınızı çağa kurban edi-
yorsunuz!”

Daima mahcup ve duru

Sağlığı el verdiği ölçüde, her cumarte-
si, sevenleriyle buluştuğunda “bir hayat, 
mahcup ve duru” ilhamıyla seslenir dost-
larına. İddiası büyüktür. Derdi vardır. 
Onun derdi büyülü kelimelerle roman-
tik şiirler söylemek değildir; “İslam bir 
sevinçti, kaplardı içimizi” dizesiyle suyu 
tersine çevirme sadedinde bir derttir. Ona 
göre, “Kürt sorunu, Arap sorunu, Arnavut 
sorunu, Türk sorunu yoktur; İslam Mille-

tinin parçalanmışlık sorunu vardır” ve der 
ki “İslamiyeti öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, 
seni öldürmeye gelen sende dirilsin.”

“Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Lili/ De-
mek bizi bırakıp gidiyorsun Lili/ Sen da-
ima güzeller güzelini bulursun Lili/ Sen 
istesen de taş yürekli olamazsın/ Sen da-
ima güzeller güzeli olursun Lili” derken 
de aynı hissiyatı yüklerdi okuyanlarının 
kalbine…

Felsefeyi çok sevdi

(Ahmet) Sezai Karakoç, 22 Ocak 1933’te 
Ergani’de dünyaya geldi. Babası 1. Dünya 
Savaşı’ında Ruslara esir düşmüş orta hal-
li bir tüccardı. Annesi Emine hanımdı… 
İlkokulu 1938-1944 yılları arasında Erga-
ni’de okudu. Maraş’ta parasız yatılı orta-
okul sınavlarını kazanınca bu şehre gitti. 
1947-1959 yılları arasında lise eğitimini 
yine parasız yatılı sınavlarını kazanarak 
Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Lise yıl-
larında felsefeye ilgi duymaya başlamıştı. 
Üniversitede felsefe eğitimi almak istiyor-
du ancak ailesi buna karşı çıkıyordu. Üni-
versite eğitimi için İstanbul’a gelmiş, bu 
koca şehirle tanışmıştı. Ailesinin durumu 
pek iyi olmadığı için yine yatılı bir bölüm 
seçmek zorunda idi. Önünde tek bir seçe-
nek vardı; Siyasal Bilgiler Fakültesi…

Üniversite sınavlarına girmişti ama eğitim 
hayatını riske atmamak için felsefe bölü-
müne de kaydını yaptırdı. Sınavda başarılı 
olmuş Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ni kazanmıştı. Fakültenin Mali-
ye Bölümünden 1955 yılında mezun oldu. 
Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlü-
ğü’nde mecburi hizmetine başladı. Ana-
dolu’da birçok ilde mesleği icabı görev 
yaptı. Pek çok kez istifa etse de kısa ara-
lıklarla yeniden göreve döndü fakat 1973 

Şiir
• Şiirler I (Monna Rosa)
• Şiirler II (Şahdamar-Körfez-Sesler)
• Şiirler III (Hızırla Kırk Saat)
• Şiirler IV (Taha'nın Kitabı, Gül 
Muştusu)
• Şiirler V (Zamana Adanmış Sözler)
• Şiirler VI (Ayinler/Çeşmeler)
• Şiirler VII (Leylâ ile Mecnun)
• Şiirler VIII (Ateş Dansı)
• Şiirler IX (Alınyazısı Saati)
• Gün Doğmadan (Toplu Şiirler)

Çeviri Şiir
• Batı Şiirlerinden
• İslâmın Şiir Anıtlarından

Deneme
• Edebiyat Yazıları I Medeniyetin 
Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir
• Edebiyat Yazıları II Dişimizin Zarı...
• Edebiyat Yazıları III Eğik Ehramlar

Düşünce
• Ruhun Dirilişi
• Kıyamet Aşısı
• Çağ ve İlham I-II-III-IV
• İnsanlığın Dirilişi
• Diriliş Neslinin Âmentüsü
• Yitik Cennet
• Makamda
• İslâmın Dirilişi
• Gündönümü
• Diriliş Muştusu
• İslâm
• İslâm Toplumunun Ekonomik 
Strüktürü
• Düşünceler I-II
• Dirilişin Çevresinde
• Fizikötesi Açısından Ufuklar ve 
Daha Ötesi I-II-III
• Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı 
I-II
• Samanyolunda Ziyafet
• Unutuş ve Hatırlayış
• Varolma Savaşı
• Çağdaş Batı Düşüncesinden
• Çıkış Yolu I-II-III

İnceleme
• Yunus Emre
• Mehmet Âkif
• Mevlânâ

Tiyatro
• Piyesler I
• Armağan

Hikâye
• Hikâyeler-I Meydan Ortaya Çıktı-
ğında
• Hikâyeler-II Portreler

Günlük yazılar
• Farklar
• Sütun
• Sûr
• Gün Saati
• Gür

Röportaj
• Tarihin Yol Ağzında
• Unutuş ve Hatırlayış
• Çıkış Yolu I
• Çıkış Yolu II
• Çıkış Yolu III
• 
Belgesel
• Gün Doğmadan

ŞAİRİN 
‘DÜNYA 
SÜRGÜNÜ’ 
BİTTİ
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MERVE YILMAZ ORUÇ

Tarihler 15 Temmuz 2016’yı gösteri-
yordu... Terör örgütü FETÖ’nün hain 
darbe girişimi tarihimize kara bir gün 
olarak yazıldı. Türk Silahları Kuvvetleri 
içinde örgütlenen darbecilerin silahları, 
tankları, uçaklarına karşı Türk milleti 
yüreği ile savaştı. Ve 15 Temmuz ge-
cesinde bu vatanın evlatları ikinci Kur-
tuluş Savaşı'nı vererek bir kez daha ba-
ğımsızlığına sahip çıktı. Bu mücadelede 
vatan uğruna şehit düşenler oldu. Kimi 
babasını, annesini kimi çocuğunu, eşi-
ni kaybetti… O gün bir destan yazıldı 
ve bunu gelecek kuşaklara aktarmak, 
unutmamak ve unutturmamak gere-
kiyor. Tam da bu amaçla 15 Temmuz 
Derneği ve Okur Kitaplığı bir çalışma-
ya imza attı. 15 Temmuz Darbe Girişi-

mi’nin 5. yıl dönümünde "251 Mektup/ 
15 Temmuz Şehitlerine Mektuplar" 
kitabı hazırlandı. Geçtiğimiz günlerde 
lansmanı yapılan kitapta 15 Temmuz 
şehit ailelerinden, gazeteciler, yazarlar 
ve akademisyenlerden alınan mektup-
lar bir araya getirildi. Özlem, gurur, 
sevgi içeren mektuplar sonsuzluğa gi-
den şehitlere uğurlandı… 251 Mektup 
kitabının yolculuğunu editörü Gülcan 
Tezcan ile konuştuk. 

251 Mektup kitabının fikri nasıl or-
taya çıktı? 

15 Temmuz Derneği, bu hain darbe 
girişiminin 5. yılında şehitler anısına 
bir kitap çalışması yapmak üzere yola 
çıktı. Projenin fikir babası 15 Temmuz 
Derneği Genel Sekreteri Ziya Gülte-
kin. Dernek Başkanı Tarık Şebik ve 

derneğimizin basın sorumlusu Arzu 
Şahin’in koordinatörlüğünde bir yayın 
ekibi oluşturuldu. Böylece ortaya çık-
mış oldu.

15 Temmuz şehitleri ile ilgili birçok 
çalışma oldu... Bu kitapta farklı ne-
ler var?

251’in diğer çalışmalardan en temel 
farkı aslında kitabın çıkış noktasını da 
oluşturan şehitlerimize ait künyeler. 
Pek çok kamu kurumu, belediye ve 
çeşitli yayınevlerince hazırlanan kitap-
larda şehitlerimizin kimlik bilgilerinde, 
biyografilerde ciddi bilgi yanlışları var-
dı. Şehit yakınlarından bu bilgilerin dü-
zeltilmesi yönünde talepler olunca 15 
Temmuz Derneği hem şehitlerimizin 
biyografilerinin en doğru şekilde yer 

alacağı hem de onlara olan özlemimi-
zin ifade bulacağı böyle bir kitap yapıl-
ması için yola çıktı. 

Bu mektupları kimler yazdı?

İlk elde 100 kadar mektup ailelerden 
alındı. Daha sonra 151 mektubu da 
edebiyatçı, yazar, gazeteci ve tıpkı şe-
hitlerimiz gibi farklı meslek ve yaş 
gruplarından 15 Temmuz’un acısını 
kalbinde en derinden hissedenler tara-
fından yazıldı. 

Sizi en çok duygulandıran mektup 
hangisiydi?

Mektupların her biri elbette hüzün 
doluydu. Bir defa cevabını asla alama-
yacağınız birine yazıyorsunuz bu mek-
tupları. Zaten 151 mektubu yazanların 

çoğu şahsen hiç tanımadıkları tanışma-
dıkları şehitlere yazdılar mektupları. 
Mikail Türker Bal, mektup yazdığı şe-
hitle yıllar önce bir yolculuk yaptığını, 
hayatında çok önemli bir yeri olduğunu 
ancak uzun yıllar boyunca görüşeme-
diklerini, bu mektup gündeme gelince 
Erkan Yiğit’in şehit olduğunu fark edi-
yor. Mektubu yazdıktan sonra da aile-
siyle irtibat kurduğunu söylemişti. Bu 
beni doğrusu çok etkiledi. 

Mektupların geneline baktığınızda 
hangi duygular öne çıkıyor?

Tabii öncelikle büyük bir saygı, minnet 
ve gıpta duygusu var mektuplarda. O 
gece ölemediği için hayıflananlar, şehit-
lerin fedakârlığı karşısında mahcubiyet 
duyanlar… Birçoğu keşke hayattayken 

tanısaymışım seni diyor. Ailelerin ifa-
delerinde tarifi zor bir özlem, ayrılık acı 
ve kavuşma temennileri var. 

Bu kitap ne anlatacak insanlara?

Şunu söylemek isterim. Eskiden okul-
larda bize yurttaşlık bilgisi dersi verilir-
di artık var mı bilmiyorum. Ama mese-
la çocuklarımıza ‘iyi insan’, ‘iyi vatandaş’ 
ve ‘gerçek vatansever’ olma noktasında 
rol model olarak şehitlerimizin hayatı-
nı anlatabilirsek bu, vatanına, toprağına 
bağlı nesiller yetiştirmek adına çok bü-
yük fayda sağlayacaktır. Zira sadece bu 
mektupları okuduğunuzda bile nasıl iyi 
evlat, iyi eş, iyi arkadaş ve vatansever 
olunur, nasıl şehit gibi yaşanır ve şehit 
olmayı kimler hak ederin satır başlarını 
görebilirsiniz. 

Cevabı 
gelmeyecek

15 Temmuz Derneği ve Okur 
Kitaplığı işbirliğiyle hazırlanan 
"251 Mektup-15 Temmuz 
Şehitlerine Mektuplar" kitabı 
yayınlandı. 15 Temmuz şehit 
ailelerinden, gazeteciler, yazarlar 
ve akademisyenlerden alınan 
mektupların yer aldığı kitap, 251 
şehidimiz için bir saygı duruşu 
aslında… Her bir mektup onlara 
olan özlemi, hasreti, satırlar 
aracılığıyla aktarıyor. En acı olanı 
ise bu mektupların bir cevabı 
olmayacak. Şehitlerimizin aziz 
hatıralarına rahmet ve minnetle… 

251 MEKTUP

Gülcan 
Tezcan

BURADA ANLATILAN MİLLİ ŞUUR GELECEĞİMİZİN TEMİNATI

15 Temmuz Derneği Genel Sek-
reteri Dündar Ziya Gültekin

251 Mektup / 15 Temmuz Şehit-
lerine Mektuplar kitabı, bugünden 
yarına bırakacağımız, duygularımı-
zı ifade eden bir kaynakça olarak 
okurla buluşturduk. Şehitlerimiz bu 
vatan ve bayrak için canlarını hiçe 
saydılar 15 Temmuz gecesi. Onları 

asla unutmadan, verdikleri müca-
deleyi hep aklımızda tutarak ve yeni 
nesillere anlatarak ilerlemeliyiz. Bu 
kitap duygularımızın yansıması ve 
burada anlatılan milli şuur gelece-
ğimizin teminatı. 251 şehidimiz için 
bir saygı duruşu aslında… Her bir 
mektup onlara olan özlemi, hasreti, 
gururu ve onuru satırlar aracılığıyla 
aktarıyor. O geceyi unutmamak ve 
unutturmamak için bu ülkenin her 
bir ferdi elinden ne geliyorsa yap-
malı. FETÖ gibi örgütlerin içimizde 
büyümesine izin vermemeliyiz. 15 
Temmuz şahitlik ettiğimiz, tarihte 
eşine az rastlanan bir dönüm nokta-
sı. Bu kitabı elime aldığımda o gece-
yi ve o gecenin kahramanlarını yeni-
den hatırlıyor, rahmetle ve minnetle 

anıyorum. Geride bıraktıkları yarım 
kalmış hayatlarını, gözü yaşlı ailele-
rini düşünüyorum. Şehitlerimizin 
haklarını ödememiz mümkün değil. 
Allah onların şehadetini bizlere de 
nasip etsin. 

Kim bir “oyun” için canından 
vazgeçebilir?

15 Temmuz gecesiyle ilgili “tiyatro” 
“kontrollü darbe” söylemleri en ba-
şından beri var. Toplumumuzun bir 
kesimi de maalesef bu söylemlerin 
doğru olduğuna inanıyor. Ancak 
şehitlerimizin hayatlarına, o gece 
yaşadıklarına baktığınızda, bu hikâ-
yeleri ailelerinden dinlediğinizde 
bunun mümkün olamayacağını net 
bir şekilde görüyorsunuz. Düşünün 

birbiriyle bağlantısı olması müm-
kün olmayan farklı yaştan, sosyal 
sınıftan, aileden, inançtan, etnik 
kökenden gelen bu insanlar tek bir 
amaç için hiç düşünmeden sokağa 
iniyor. Üzerlerine ateş açıldığında 
geri dönmüyorlar. Bu ülkenin bekası 
için kurşunların üzerine yürüyorlar. 
Bunun tiyatro olması mümkün mü? 
Kim bir “oyun” için canından vaz-
geçebilir? Asıl tiyatro 15 Temmuz 
gecesini itibarsızlaştırmak için or-
taya atılan bu söylemlerdir. Kitapta 
özellikle ailelerimizden aldığımız 
mektuplarda satır aralarında şehitle-
rimizle ilgili verilen bilgiler de o gece 
kimsenin sonunu düşünmeden ve 
ne olacağını bilmeden meydanlara 
aktığını gösteriyor.

ŞEHİT FERDİ
YURDUSEVEN

...

Seni uzaklara uğurladım. Ama 
göğüs kafesimden bir milim 
uzaklaşmadın. Senden sonra 
mevsimler geçirdim. Evimizden 
taşındım, elbiseler aldım koku-
nun sinmediği. Ama eşyalarını 
hâlâ saklıyorum.

Hepsinde nefesin, kokun var. 
Sonra senden bahsettim oğlu-

muza; gülüşünden, onu nasıl 
sevdiğinden…

O kadar akıllı ve güzel çocuk 
oldu ki tıpkı sana benziyor. 

…

Seninle o kadar gurur duyuyo-
rum ki, hiç düşünmeden vatanı-
na, bayrağına sahip çıktığın için.

Bir gün kavuşacağız şehidim

Yeliz Yurduseven
Şehidin Eşi

ŞEHİT AYDIN ÇOPUR

Canım kardeşim Aydın’ım,

Senden ayrılalı tam üç seneyi geçti ku-
zum. Bedenen bizden ayrıldın, ama ruhen 
hiç ayrılmadık. Her an aklımızdasın, kal-
bimizdesin. Seni o kadar çok özledik ki… 

…

Ahmet desen hâlâ seninle oynadığı araba 
yarışlarını anlatıyor. Şu an 7 yaşında. Ona 
seni anlatıyoruz. Düşmana karşı nasıl 
cesurca göğüs gerdiğini, toptan tanktan 

korkmadan imanınla “Vatanım,

milletim!” deyip düşmanın üzerine savun-
masız, sadece imanın gücüyle yürüdüğü-
nü anlatıyoruz. “Senin kahraman bir dayın 
var. Vatanımızı, milletimizi, istikbalimizi 
Allah’ın izniyle kurtardı.” diyoruz. “Sen de 
dayın gibi güçlü ol. Vatanını, milletini çok 
sev ve düşmana geçit verme yavrum.” diye 
aşılıyoruz. Yaşı küçük olmasına rağmen 
idrak edebiliyor. Seninle gurur duyuyor. 

…

Nur Yeşilyurt – Şehidin Ablası
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"Benim arabam yok ama evimde arabaalacak kadar kitaplarım var. Yaklaşık 20 bin adet armalı Osmanlı fotoğrafı
var. Bunları öğrencilik paralarımla aldım. Benim arabam yok."

Ney ustası Rıfat Varol neylerin hissetirdikleriyle 
ilgili şöyle konuşuyor: “Mevlevihane’den çıkma 

neyler bakım için atölyeye geliyor. Öylesine üflen-
miş ki rengi koyu kahverengiye dönmüş, içi yan-
mış ve kararmış. Bazıları var ki, o kadar eskimiş 
ki üflemekten, size bir Mevlevi dervişinin bütün 
ömrü boyunca her sırrını sanki o kamışa fısılda-

dığını düşündürüyor.

EVİMDE ARABA ALACAK 
KADAR KİTABIM VAR

ve yazarlığı yapınca Anadolu'nun ne-
resinde sinema kapanmışsa, depoları 
bana verdiler. Ben satın aldım. Yüz-
lerce orijinal senaryo, binlerce afiş 
var. Artık Bakanlık bir şey olduğunda 
benden istiyor. Ben severek veriyo-
rum, hizmet ediyorum. Artık yaşlan-
dım. Tek istediğim bir 'Türk Sineması 
Bilgi, Belge Merkezi'nin açılması. Bü-
tün dünya ülkelerinden doktora tezi 
yapan ayda 10, 20 kişi bana müraca-
at ediyor. Bu yüzden arşivimi bütün 
dünyaya açmak istiyorum. Yani si-
nemayla ilgili bir şey yapmak isteyen 
sadece bir düğmeye basacak. O ko-
nuyla ilgili bütün dostları, fotoğrafları 
alıp gidecek. Ben doktora derslerine 
de giriyorum. Öğrencinin 3 yılda ara-
yıp, bulamadığının 10 mislini ben 3 
dakikada veriyorum. 

10 Bakanlıkla görüştüm, anlattık-
larıma bayıldılar. En az 20 belediye 
başkanıyla da görüştüm. Ama hala 
Türk Sineması Bilgi ve Belge Merkezi 
açılmadı. Ben bu arşivi bedava veri-
yorum. Bugün müzayedeyle satsam 3 
ev alırım. Ama bu arşiv benim değil. 
Yılmaz Güney'den, Baha Gelenbe-
vi'ye kadar bana gelenler bunlar.

Siz Osmanlı fotoğraflarını da top-
ladınız hocam değil mi?

Benim arabam yok ama evimde araba 
alacak kadar kitaplarım var. Yaklaşık 
20 bin adet armalı Osmanlı fotoğra-
fı var. Bunları öğrencilik paralarımla 
aldım. Benim arabam yok. Hiçbir şe-
yim yok. Ama evimde bir araba parası 
kadar kitaplarım var. Bütün Osmanlı 
gravürlerinin orijinallerini aldım. 
Bunları satmayıp, bedava veriyorum. 
Ders verdiğim üniversiteler bile talip 
olmadı. Sadece doktora tezi yapanlar 
geliyor. Kimsenin toplamadığını ben 
satın alıyorum. Benden kendi fotoğ-
rafını isteyen yönetmenler çıkıyor.  
(burada ikimiz de gülüyoruz)

Hocam siz konferanslar, paneller, 
festivaller için Anadolu'yu da ge-
ziyorsunuz genel olarak beledi-
yelerin kültür politikalarını nasıl 
buluyorsunuz?

Yerel yönetimlerin hizmet alanların-

dan biri de hiç kuşku yok ki kültür 
sanat alanında yaptıkları etkinlikler-
dir. Kimi belediyeler bu alanda hatırı 
sayılır hizmetler yaparken, diğerleri-
nin ise ne yazık ki bu alanı yok ya da 
gereksiz sayıp ıskaladıkları görülür. 
Oysa kültür sanat etkinlikleri bir ye-
rel yönetimin başarı karnesinin daha 
da ötesinde “insana yönelik hizmetle-
rinin” en somut göstergelerinden bi-
ridir. Örneğin Anadolu’nun herhangi 
bir beldesine yolunuz düştüğünde, 
sizin o belde ile tanışıklığınızı sağla-
yan ilk gösterge, kültür sanat adına 
yapılanların nitelik ve nicelikleri olur. 
Kimi beldeler, çatala takılı köfte ya da 
karpuz kavun heykeli gibi bir dizi ga-
ripliklerle sizlere “hoş geldiniz” der-
ken, bir diğerleri ise billboard’larına 
yansıttığı afişlerle o bölgede yapılan 
kültür-sanat etkinliklerinden sizi ha-
berdar eder. Yine de haksızlık etme-
liyim. Günümüzde kimi belediyeler 
adeta hizmet alanında birbirleriyle 
yarış halinde. Kültür merkezleri, kü-
tüphaneler açıp, heykeller dikiyor, bir 
diğer yandan da bir dizi etkinlikleri 
festivaller adı altında gelenekselleş-
tirip hatırı sayılır değerlerde kitaplar 
basıyor.

Türk fotoğrafcılığı Ara Güler’le sı-
nırlı değil

Hocam söz arşivden açılmışken 
devam edelim. Anadolu fotoğraf-
çılarının ve araştırmacıların kişi-
sel arşivleri ne durumda?

Geçenlerde -adı bizde saklı kalsın- 
uluslararası üne sahip bol ödüllü bir 
fotoğraf sanatçımızın tüm fotoğraf-
ları ve de makineleri, deyim yerinde 
ise pazara çıktı. Sanırım parça parça 
dağıtılarak alıcılarını bulacak. Bu ve 
buna benzer birçok örnekte gördü-
ğümüz ve de yaşadığımız gibi, bu 
önemli görsel malzemeyi bir kuru-
mun ya da bir meraklısının sahip çık-
ması beklenmiyor… Ya da bir diğer 
söyleyişle bu coğrafyada her fotoğ-
raf sanatçısı Ara Güler kadar şanslı 
olmuyor, olamıyor… Ara Güler bile 
yaşamının son yıllarında ülkemizdeki 
fotoğraf arşivlerinin ve sanatçıların 
içine düştüğü durumlardan haberdar 

olduğundan büyük bir karamsarlığa 
düşerek kendisiyle yapılan bir söyle-
şide “arşivimi yakmak lazım, yoksa 
kiloyla satarlar “ demişti. Ama öyle 
olmadı… İşin değerini bilenler tara-
fından sahiplenerek kurtuldu… 

Ama Türk fotoğrafçılığı bir Ara Gü-
ler ile sınırlı değil. Daha tanıdık ve de 
tanımadık, bu coğrafyanın görselliği 
peşinde koşup da, hatırı sayılı arşiv-
lere sahip olan niceleri de var… Tanı-
madıklarımdan kastım; bir zamanlar 
en küçük ilçelerde bile varlıklarını 
sürdüren, ama çektikleriyle bu ülke-
nin görsel topografyasını ortaya ko-
yan, genel bir tanımlamayla “kasaba”, 
ya da “taşra” fotoğrafçılarından söz 
ediyorum.

Esenler Belediyesi’nin düzenledi-
ği 'Film Günleri'nin’ onur ödülü-
ne layık görüldünüz. Film günleri 
ve onur ödül hakkında duygu ve 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz 
hocam?

Yerel yönetimlerin alışılmış rutin gö-
revleri dışında kültür sanata el atarak 
onu desteklemesi, bu sanata gönül 
verenleri ödüllendirerek teşvik etme-
si elbette ki çok önemlidir. Esenler 
belediyesinin film festivalinin yanı 
sıra sinema kurslarıyla da bu alandaki 
çalışmalara girişmesi kuşkusuz hem 
kentimiz hem de sinemamız için 
bir kazanç, bir zenginliktir. Ödülün 
“bizden olana göre”  değil de liyakata 
göre verilmesi önemlidir. Bu festiva-
li benzerlerinden farklı kılan önemli 
bir husus ise; onur ödüllerindeki da-
ğıtımda “bizden olana göre”  değil de 
liyakata göre nesnel ölçütü kullanma 
cesaretidir. Onun için sahsıma veril-
mesi uygun görülen bu ödül, benim 
için alışılmış onur ödüllerinin ötesin-
de farklı anlam ve önem taşımaktadır. 
Ödülün farklılığı; karşıt düşüncelere 
saygıdan, önemi ise; bu farklı düşün-
celerin bir toplumda farklılık değil de, 
aksine zenginlik yaratacağı düşünce-
sinin altını çizmesinden gelmektedir. 
Çünkü festivallerin birinci amacı, ay-
rıştırmak değil, bir araya getirmek, 
tüm fikirlerin bir arada kardeşçe ya-
şamasını desteklemektir.

AHMET DUR

Ülkemizin başta sinema ve kültür ala-
nında en yetkin isimlerinin arasında 
olan Burçak Evren hocayla sinema, 
arşiv, kütüphane, festivaller, yayıncılık, 
şehir estetiği alanında sizler için uzun 
bir söyleşi yaptık.

Gazeteciliğe kitap parası kazanmak 
için başladım

Hocam sözlerime iyi ki sizi tanımı-
şım diye başlamak istiyorum. İkinci 
olarak da iyi ki gazeteciliğe ve aka-
binde yazarlığa ve sinema araştır-
malarına başlamışsınız diyorum. 
Sayenizde hem sinema alanında 
hem de fotoğraf alanında çok önem-
li bir arşiv oluştu. Siz hukukçusunuz 
aslında gazetecilik yazarlık serüve-
niniz nasıl başladı?

Gazeteciliğe ben hukuk fakültesinde 
okurken başladım. Sadece kitaplarımı 
almak, kendi kazancımla  ayakta kala-
bilmek içindi. Büyük gazeteci olmak, 
iyi gazeteci olmak gibi bir amacım yok-

tu. Fakat gazetecilikte bir deyim vardır; 
‘Gazetede mürekkebi yalayan bir daha 
bırakamaz’ diye. Ben de bırakamadım; 
çünkü başlar başlamaz yazı yazmaya 
başladım ve yazdığım yazıların tümü 
de sinemayla ilgiliydi. Gazetecilik be-
nim sinema yazarı olmamı pekiştiren, 
olgunlaştıran en etkili olgu oldu.  Ki-
taplarımı hiçbir zaman para kazanmak 
için yazmadım. Hiçbir kitabımda 'bana 
kaç para vereceksiniz' sorusunu da sor-
madım. Hiçbir şekilde pazarlığa otur-
madım.

Bir sinema araştırmacısı olarak sor-
mak istiyorum. Türk sinema tarihi-
nin başlangıcı sizce de 1914 müdür?

Türk sinema tarihinin başlangıcı kabul 
edilen yapımın 1914 tarihli "Ayastefa-
nos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı" filmi 
değil, yaptığım araştırmalar sonucun-
da 1911'de başrolünde Sultan Reşad'ın 
yer aldığı Manaki Kardeşler'in çektiği 
"Sultan Reşad'ın Rumeli Seyahati"nin 
filmidir bence. 

Ortada olmayan ve hakkında kesin bil-

gi bulunmayan bir filmle Türk sineması 
başlatılamaz. Araştırmda Manaki Kar-
deşler'in çektiği Sultan Reşat'ın Balkan 
ziyaretinin Türkiye'de Apollon Sinema-
sı'nda gösterilmiş iki metrelik ilanını 
buldum ben. 

Sinema müzesine gittiniz mi hocam. 
Orayı nasıl buldunuz?

İstanbul Sinema Müzesi'nde yerli ve 
milli herhangi bir obje yok. Dünyanın 
hangi sinema müzesine giderseniz gi-
din, o ülkenin sinemasıyla karşılaşır-
sınız. İngiltere'nin şu an kapanan en 
büyük sinemasında daha girer girmez 
Karagöz vardı. Çünkü sinemanın atası 
gölge oyunudur. Ama bizim bu müze-
mizde yok."

Tek istediğim bir 'Türk Sineması 
Bilgi, Belge Merkezi'nin açılması

Sinema bilgi belge merkezinin açıl-
ması için mücadele veriyorsunuz. 
Bu konuda bir gelişme var mı ho-
cam?

Uzun yıllardır sinema araştırmacılığı 

HAZRET-İ ŞÂH’IN
ÂVÂZI

Sadık
Yalsızuçanlar

Hazret-i Şâh'ın âvâzı
Turna derler bir kuştadır
Âsâsı Nil deryasında
Hırkası bir derviştedir
Nil deryası ummân oldu
Sarardı, gül benzim soldu
Bakışı aslanda kaldı
Dövüşü dahi koçtadır
Nerde Pir Sultan'ım nerde
Özümüz asılı darda
Yemen'den öte bir yerde
Daha Düldül savaştadır

Şâh’ı, Pir Sultan Abdal, bu nefesinde, İmam Âli efen-
dimiz için kullanır. Hz. Sultan’ın Şiirlerinde Şah, ba-
zen Şah Hatayî, bazen İmam Âli (r.a) bazen de Hak 
anlamında kullanılır. Hem Hakkın bir sıfatı olarak Âli 
(yüce) hem de özel isim olarak İmam Âli efendimiz 
mânâsında kullanıldığı da vâkidir. Bu şiirinde açık 
bir şekilde İmam Âli için “şah” denmektedir. Şah, 
sultandır. İmam Âli efendimiz, irfan ve aşk sultanıdır. 
Velâyet sultanıdır. İrfan yollarının kendisine çıktığı 
bir ulu sultandır. Yiğitliğin, adanmanın, ilmin sultanı-
dır.  Hayber kalesinin fâtihidir. Gönülleri fethetmiştir, 
fethetmektedir. Efendimiz’in gözünün nuru ve sırrı 
Hz. Fâtımâ annemizin kocasıdır. Efendimiz’in amca-
sınınoğludur. İlk Müslüman genç erkektir. İlmin şeh-
rinin kapısıdır. Eti, Resulullah’ın etinden, kanı O’nun 
kanındandır. Cennet gençlerinin iki seyyidi Hz. Ha-
san ve Hz. Hüseyin’in babasıdır. Kerbela şehidinin, 
“Şehitler Sultanı”nın sırrıdır. O, kaynağını Kuran’dan 
alan Allah Resulü’nün en kâmil vârisi olarak ümme-
tine ve insanlığa örnek olmuş bir âriftir. Nebi’nin 
(sav) vârisidir. O’nun âvâzı, sesi, sedası, sözleri, bu-
gün hâlâ insanlığın kulağında çınlamaktadır. O’nun 
sesi, turnadadır. Turna, sadece bizim geleneğimizde 
değil, dünyanın pek çok kadîm geleneklerinde çok 
önemli bir motif olarak yer alır. Turna, bizatihi kâmil 
insanın imgesidir. Eski Türklerde, “hikmet sahibi 
ruh”u temsil eder. Türkistân’ın büyük Pîri Hoca Ah-
med Yesevî, turna donuna bürünür. Hünkâr Hacı 
Bektaş-ı Veli’nin, Nişabur’dan Diyâr-ı Rûm’a, bir turna 
olarak uçup geldiği ve Sulucakahhöyük’e konduğu, 
çeşitli anlatılarda geçer. İmam Hüseyin efendimiz 
için “turna” sembolü çeşitli metinlerde kullanılır. 
Turna, Hz. Hünkâr’dan feyizlenmiş olan Yeniçeri’nin 
kalbidir. Yeniçerilerin, börklerinin ön kısmında turna 
tüyü bulunduğunu hatırlayalım. Esasen geleneksel/
irfânî şiirimizin sembolizmin alanları arasında, “kuş 
sembolizmi”ni kullanan verimler, ciddî bir yekûn tu-
tar.  Halk türkülerinde de kuşlar, ima ettikleri anlam-
lar açısından yaygın biçimde yerini almıştır. Yunus 
Emre, “dervişler uçar kuşlar / deniz kenârın kışlar” 
der. Dervişi, göçmen kuşa benzetir. Hakikat yolcu-
sunun seyr ü sülük tecrübeleri, göçmen kuşların göç 
öyküsüyle yansıtılır. Derviş, göçmen kuştur, denize 
doğru uçar, erişir ama denizde  (cem, vahdet) sürekli 
kalınmaz, kıyıya (farka) gelir, orada tevhid bilinciyle 
yaşar. Yine Yunus Emre, “bir kuş olup uçmak gerek / 
derya deniz geçmek gerek” der. Aynı sırrı söyler. Âşık 
Musa Aslan’dan derlenen bir Amasya türküsünde 
yine turna motifi merkeze alınır: 

Devamı litrossanat.com'da
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İNCE YER’İ

Mehtap 
Altan

“İnce yeri” hikâyesi vardır. Birçoğumuz bilir... Bilme-
yense o hikâyeye zeyl olacak cümleler döker yüre-
ğinden. Sonrasında tevafuk denen o kutlu kelime 
karşınıza çıkartır bir dostu, bir okuru ya da bir sızıyı 
vesile kılar…

“Kağnı ile yokuş çıkıyormuş adam. Pimlerden biri 
incelmiş. O ince bağlantı yokuşta kırılır diye korku-
yormuş. Yokuş boyunca yalvarmış, aman ince yeri, 
yaman ince yeri, kırılma ince yeri diyormuş. Tam 
zirveye varmış ki çat diye bir ses, yapma ince yeri 
demiş, bir de bakmış ki kalın pim kırılmış ince pim 
duruyor, aferin ince yeri demiş!”

Evet, bir dal düşünün yarasından çürümeye baş-
lamış! Ki çürüme devam ettikçe ağacın gövdesini 
saracak. Tüm hesapların üstünde olan tek hesap 
sahibi, ân gelir- ağacın tüm dalları onun gövdesinde 
kambur olurken- o çürük dalı şifası yapar! 

Gövdeyi saran o yok oluş aslında bir var oluşun eşi-
ğinde bekletir ânı, manayı, insanı. Bekleyişin sabırla 
örülmüş şekli, yaranın lâ makamındaki göveriştir de. 

İşte bu yüzden hep deriz, garanti gördüğünüz her 
şey; sınavın en muhkem sancısıdır!.. Bakış açımızı 
ne kadar geniş tutarsak hayatı o kadar güzel/verimli 
okuruz. Ne kadar daraltırsak da bencilliğin kuyusun-
dan sadece kendimize su taşırız. Kendimize taşıdığı-
mız su, nereye ne kadar fayda sağlar!? Kovanın içine 
tonlarca su doldurup ruhumuzun bahçesine o suyu 
taşısak da bilmeyiz ki su da çürür. Toprak olmadan, 
çiçekler olmadan, tohum olmadan, fikir olmadan, 
inanç olmadan su ne anlamını ne de varoluş sebe-
bini bulur. Arayışın/sorgulamanın müstakbel avlu-
sunda göveren insan, menziline yakın olan insandır. 

Bir katili, bir masumu, bir mahcubu, bir hırsızı, bir ök-
süzü, bir mahkûmu, bir dervişi yargılarken düştüğü-
müz yanlış, önüne arkasına bakmadan gördüğümüz 
o tek kare ile adım atmak değil mi? Örnekler zengin-
liğine rağmen biliyoruz ki bu yazı bittiğinde de bildi-
ğinden şaşmayanların “ama…”larında  ipi çekilecek 
birçok cümlenin.

Yaralarımız iyileşmeye bizi götürecek olan şifalarımız 
demiştik. Sadece bizi mi? İyileşirken evrenin hu-
dutsuzluğuna değecek sağlıklı her soluk, insanlığa 
atılan bir doğru çentiktir de. “Benim soluğumdan 
ne olur ki?” diyenlerin toplamı, elimizden kayan ge-
lecekti aslında. 

Israrla toplumsal yaralara dokunma sancısı, ısrarla 
kısık seslerin kıyısına yaslanma çabası, belki de bu 
yüzdendi. İnce yerlerin, kırık dalların, ve duvar dibine 
sinen mahcup bekleyişlerin ceplerindeki yol harita-
sında saklıydı bir türlü ulaşamadığımız o yer…

O yerdekiler, sesimiz geliyor mu?!.

Bu sayıda, canlandırdığı karakterlerle hepimizi kahkahalara 
boğan ünlü oyuncu Cengiz Küçükayvaz ile bir araya geldim. Usta 
oyuncu, birbirinden samimi sorularıma bakalım nasıl yanıtlar 
vermiş hep birlikte okuyalım.

TOPRAĞIN TUZU

Güven
Adıgüzel

T
oprak; sırlı, sakin ve mütevazıdır. Dünyayı bü-
tünüyle sarar ve her şeyin üstünü örter. Toprak 
varsa unutmak mümkündür. İnsan hakkını yal-
nızca ondan alır. Toprak insanın haddidir. Sessiz 

bir örtü gibi kâinatın altına serilir. Her şeyin üzerini örter; 

intikamların, kusurların, ölümlerin, günahların, kinlerin. 

İnsan toprağa bağışlanır. Ondan ayrı gezinir, ahvalini 

arar durur. Ve nihayetinde bir gün o sessizliğe karıştı-

ğında mutlak huzuru bulur. Sadi Şirazî, ‘’Âdemoğlu top-

raktan yaratılmıştır, toprak gibi mütevazı değilse insan 

değildir,’’ derken o görkemli sessizliği de imler. Kâinatı 

özü ama sessizliğin ta kendisi. İnsan toprağa benze-

melidir o halde, yaratıldığı özüne. Toprağa yaklaşmanın 

ihtiyarlıkla olan ilişkisi, özüne doğru dönmeyi çağrıştır-

masıyla daha anlamlı bir yerde duracaktır, buna şüphe 

yok. İnsan doğmakla evet, ama ömürdür bunun adı ve 

en çok toprağa bağışlanmakla meşhurdur.

İnsan ve toprak. Toprak ve tuzu. 2014 yapımı bir belge-

sel. Toprağın Tuzu (Le Sel De Le Terre). Wim Wenders’in, 

tarihin kalbine mühürlediği bu müthiş anlatısının kah-

ramanı, ışıkla resimler yapan fotoğrafçı Sebastiao Sal-

gado’dur. Kamerasını dünyaca ünlü bir fotoğrafçının 

‘’meslek’’ hayatının merkezine konumlandıran Wen-

ders, aslında askeri diktatörlüğün baskısıyla ülkesini 

terk etmek zorunda kalarak Paris’e yerleşen Meksikalı 

bir ekonomistin trajedisine odaklanır. Yönetmen, o 

sürgün ekonomistin radikal bir kararla her şeyi geride 

bırakarak çıktığı uzun seyahatlerinin etkisiyle nihaye-

tinde meşhur fotoğrafçı Salgado’ya dönüşmesine uza-

nan oldukça sıradışı bir yol hikâyesine konuk olurken, 

kendi yolculuğunu da anlatır bize. Evet tam anlamıyla 

böyle; konuktur ve yolcu. Salgado ve oğlu, Wenders’in 

kamerasını kendi hikayelerine misafir ederlerken, Gü-

ney Amerika’dan Afrika’ya değin, elinde makinesiyle 

belgesel tanıklığı yapan Salgado’nun iz bırakan fotoğ-

rafları eşliğinde, seyir zevki yüksek temposuyla gerçek 

bir belgesel izleriz. Toprağın Tuzu, çarpıcı atmosferiyle 

son yıllarda yapılmış en iyi belgesel-anlatılar arasındaki 

yerini alır.

İnsan ve toprak. Omuzlarımızda hep bir sızı. Evet umut-

lu olmak zor, zira insanoğlu hiç durmadan bozguncu-

luğa devam ediyor hala. Ve dünya, kurulduğu günden 

beri o acımasız kurallara tabi. Bunu değiştirmek müm-

kün mü peki? İnsan buna inanmalı mı? Dünyanın bütün 

acılarına tanık olan bir sanatçı için umut nereye kadar 

mümkün? İnsan toprağa ihanet etmekle meşhur olsa 

da, toprak insanı doyasıya sever. Dünya ona kavuşma-

nın provasıdır. Toprak her şeyi unutur, unuttuğumuz 

yerden başlarız yaşamaya. Öyle ya, nihayetinde insan 

da toprağın tuzudur. 

Toprak gibi mütevazı olmak neydi, bunu hatırlamak 

mümkün mü?

Venezuela'da aynı anda çalan 12 bin müzisyen, 'Dünyanın en 
büyük orkestrası' rekorunu kırmak için bir araya gelerek sıra 
dışı bir rekor denemesine imza attı. Başkent Karakas'taki Ve-
nezuela Askeri Akademisi'nin avlusunda düzenlenen etkin-
likte müzisyenler, Çaykovski'nin 'Marche Salve' adlı eserini 
12 dakika boyunca seslendirdi. 

El Sistema nedir?

Üstelik orkestra, suçtan uzaklaştırmak için yoksul çocuklara 
1975’den bu yana ücretsiz müzik eğitimi veren ‘El Sistema’ 
müzisyenlerinden oluştu. El Sistema'da yetişen Venezuela 
Ulusal Gençlik ve Çocuk Orkestraları ve Koroları'nın beyaz 
tişörtlü müzisyenleri, şef Andres David Ascanio'nun büyük 
ekranda görüntülenen talimatlarını takip ederek konseri ta-
mamladı.

El Sistema, 1975 yılında şef Jose Antonio Abreu tarafından 
klasik müzik eğitimini işçi sınıfından binlerce yoksul çocuk 
için erişilebilir olması amacıyla kurulan halka açık bir prog-
ramdır. Paris Operası ve Los Angeles Filarmoni Orkestra-
sı'nın müzik direktörü Gustavo Dudamel, El Sistema'nın en 
önemli mezunlarından biridir.

Etkinliğe, Venezüella Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez 
ve rekoru elde etmek için kurallara uygunluğu doğrulamak-
la görevli 260 bağımsız denetçi ve  küçük bir izleyici grubu 
katıldı.

Venezuelalı 12 bin müzisyen 'Dünyanın en 
büyük orkestrası' rekorunu kırmak için bir 
araya geldi ve 12 dakika boyunca Çaykovski'nin 
eserini çaldı.

George Floyd'un ölümü ve Asya karşıtı 
nefret olaylarının artışından sonra Susam 
Sokağı yeni sakinini Asya'dan seçti.  

Yasa dışı yollarla çıkarılan Hatti uygarlığı-
na ait altın gaga ağızlı testi, Londra'dan 
Türkiye'ye getirildi.

Ustu:
SERCAN AKSU

Susam Sokağı'nın 
yeni sakini Asya 
kökenli 

Kaçırılan 
tarihi testi 
geri geldi

Dünyada 'Susam Sokağı' olarak bilinen Amerikan yapı-
mı çocuk programının yeni sakini, 7 yaşındaki Asya kö-
kenli Amerikalı karakter Ji-Young oldu. Programın Yara-
tıcı Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kay Wilson 
Stallings, ilk Asya kökenli kuklanın George Floyd'un 
ölümü ve Asya karşıtı nefret olaylarının artışa geçmesi-
nin ardından düşünüldüğünü ve Asya kökenlilerin de-
neyimlerine odaklanacağını belirtti.

Yeni karakterle, ten rengi ya da dil gibi farklılıklardan 
kaynaklı sosyal sorunlara değineceklerini vurgulayan 
Stallings, programda Kore yemekleri, müzikleri gibi 
kültürel zenginliklerin de öne çıkarılacağını kaydett ve 
Ji-Young karakterinin 'Susam Sokağı Özel' bölümünde 
resmen tanıtılacağı ve 2022'de yayına girecek 53. sezon-
da sıkça yer alacağı bilgisini paylaştı.

52 yıl önce yayın hayatına başlayan Susam Sokağı'nın 
yeni karakterine hayat veren 41 yaşındaki Kore kökenli 
Kathleen Kim, kendisinin tek amacının çocuklara ırkçılı-
ğın ne olduğunu öğretmeye yardımcı olmak ve ırkçılığa 
karşı çıkmak olduğunu ifade etti.

ABD'de ırkçılık tartışmalarının doruğa çıktığı dönemde 
8 yaşındaki siyahi karakter Tamir, programın yeni kukla-
sı olarak Susam Sokağı'nda yerini almıştı.

Anadolu’da yaşamış Hattiler dönemine ait 4 bin 250 yıl 
öncesine ait altın gaga ağızlı testi, Kültür ve Turizm Ba-
kanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı iade töreniyle An-
kara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki yerini aldı.. 
Yaklaşık 4.250 yıllık testi, Gilbert Sanat Vakfı tarafından, 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne iade edildi.

Testi nasıl yuvaya döndü?

Gaga ağızlı testi, Gilbert Vakfının kurucusu Sir Arthur 
Gilbert tarafından 1989 yılında Los Angeles’ta satın alın-
mıştı. Daha sonra eser, Victoria and Albert Müzesi’ne 
korunması amacıyla emanet edildi. Uzun yıllar bu mü-
zede muhafaza edildikten sonra, Gilbert Vakfı tarafın-
dan bir köken araştırılması yapılması istendi. Bu süreçte, 
esere ilişkin fotoğraf ve kimyasal veriler, Türkiye Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletildi. Ana-
dolu Medeniyetleri Müzesi uzmanları, eseri Alacahöyük 
ve Mahmatlar buluntuları ile karşılaştırdı ve stilistik ola-
rak eserin Hatti dönemine ait bir kültür varlığı olduğu-
nu doğruladı. Kültür varlıklarının korunmasına ilişkin 
hukuki dayanakların ve bilimsel verilerin Gilbert Vakfı 
Mütevelli Heyetine sunulmasından sonra vakıf, eserin 
ait olduğu topraklara iadesine karar verdi.

Gilbert Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nicholas Coleri-
dge, törende yaptığı konuşmada, testinin türüne ait eşsiz 
bir parça olduğunu söyledi. Eskiden eserlere ait sorula-
rın çok az sorulduğu fakat şu anda parçaların nereden 
geldiğini bilmenin kendileri için çok önemli olduğunu 
belirten Coleridge, söz konusu testinin yuvasına dönme-
sinden ve testiyi teslim etmekten mutluluk duyduğunu 
söyledi.

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

Dünyanın en büyük 
orkestrası rekor için çaldı

 Merhaba Cengiz Bey, nasılsınız?
- İyiyim teşekkür ederim.

Hakkınızda merak ettiklerimi soracağım 
sohbetimize başlayalım mı?  😊 
- Tamam başlayalım!

Yazmak mı? Oynamak mı?
- Oynamak.

En son okuduğunuz kitap?
- “Bilgelik Öyküleri”

En sevdiğiniz ülke?
- İsveç.

YouTube mı? Netflix mi?
- Netflix. 

Sinema mı? Tiyatro mu?
- (Gülümser) Cevabı aldın! 😊

3 kelime ile Çiçek Taksi?
- Doğruluk, güzellik ve nostalji.

Oyunculuk hayatınızda en zorlandığınız 
an?
- Sahneye çıkmadan 5 dakika öncesi. Karnıma 
ağrılar giriyor. 😊

Sahneye çıkmadan önce sizi ne motive 
eder?
-  Genelde kendi kendimi motive ederim ama 
seyircinin soluğu beni motive eder.

Yeşilçam’da en sevdiğiniz film?
- “Canım Kardeşim”

Güldürmek mi daha zor, ağlatmak mı?
- Güldürmek daha zor. Ağlatmak dünyanın en 

basit şeyi. Güldürmek zor çünkü; tek başına 
güldüremiyorsun, toplu olarak güldürmek zo-
rundasın ve bu yüzden incelikleri daha fazladır.

Bu mesleği yapmasaydınız hangi mesleği 
yapmak isterdiniz?
- Yemek konusunda şefliğe kadar giderdim.

Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- Eşimden aldığım “Sen benim canımsın” lafı 
aldığım en güzel iltifat.

En büyük tutkunuz?
- Şimdi herkes benim için tiyatro diyecek ama 
tiyatro benim için tutku değildir daha üst bo-
yutta bir şeydir aşktır! Benim en büyük tutkum 
yazmaktır.

Hayatınızın dönüm noktası var mıdır? Var-
sa nedir?
- Bir Anadolu şehrinden çıkarak daha kozmo-
polit bir şehirde “Ben bu mesleği yapacağım!” 
deyip tek başıma güzel sanatlar sınavına baş-
vurmamdır. Hayatta vermiş olduğum en iyi ka-
rarlardan biri olduğunu düşünüyorum.

Neyi affetmezsiniz?
- İşini doğru dürüst bir şekilde yapmayan in-
sanları affetmem.

Oyuncu olmak isteyenlere 3 tavsiye verir 
misiniz?
- Çalışmak, sevmek ve istemek.

Son sorumuzla bitiriyorum: Hayatta örnek 
aldığınız kişi?
- Hem kültürel anlamda hem de mesleki an-
lamda ışık tutan sevgili hocam Gürol Tombul.
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Aziz İstanbul 

İstanbul Fetih Cemiyeti

Yahya Kemâl 

“Türklük, beş yüz seneden beri İstan-
bul'u ve Boğaziçi'ni bütün beşeriyetin 
hayaline böyle nakşetti. Mimarisini 
bu şehrin her tepesine, her sahiline, 
her köşesine kurarken güya: “Artık 
bu diyar dünya durdukça Türk ka-
lacaktır.” dediği hissedilir. Fetihten 
sonra İstanbul'a yerleşmiş olan hal-
kın iklimle bu imtizacını kaydettikten 
sonra, yeni baştan kurmuş olduğu 
bu şehirde yaratmış olduğu güzellik-
lerin en yüksek bir kıratta olduğunu 
söylemek lâzımdır.” Yahya Kemal 
için İstanbul tabii güzelliğinin yanın-
da, Türk milletinin fizyolojik olarak 
kazandığı mükemmeliye, kültür ve 
medeniyete vardığı seviyeyi gösteren 
bir şehirdir. Bu sebepten olmalı ki o, 
İstanbul'u çok sever, onun içinde ya-
şamaktan, onu keşfetmekten büyük 
zevk duyar. Türk kültür ve edebiya-
tında İstanbul'un manasını ilk kavra-
yan yazardır.

Yahya Kemâl’e göre, “şiir kalpten 
geçen bir hâdisenin lisan hâlinde 
tecelli edişidir. Düşündüklerimi-
zi vezinle ve lisanla ifâde edişimiz 
şiir değildir. Bir mısranın şiir olup 
olmadığı gayet âşikârdır. Derunî 
ahenk ile ifâde edilmişse şiirdir. Fa-
kat duyulmaksızın yalnız vezin ve 
lisan mümaresesiyle söylenen söz 
şiir olamaz.” O, şiirde vezin ve lisan 
unsurlarıyla en mükemmel şekilde 
örülmüş olan dizelerin, şiir değeri 
kazanması için, her şeyden önce 
hissedilmesi gerektiğini belirtir ve 
şiiri, kalpten gelen duyguların yan-
sıması olarak tarif eder. 2009’un 
en önemli şiir kitabını sunuyoruz, 
Yahya Kemal “Bütün Şiirleri”, özel 
tasarım, özel cilt ve özel kâğıt, sı-
nırlı sayıda basılan, baskısı nu-
maralı ve sadece bir kere yapılan, 
kaçırılmayacak bir eser, sizin kü-
tüphanenizde de mutlaka olmalı."

“1884 kânûn-ı evvelinin 2’sinde, 
Üsküp’te İshâkiye Mahallesi’nde; 
büyük vâlidem Âdile Hanım’ın ko-
nağında, bu evin cepheye doğru sağ 
tarafındaki arka odada, sabaha karşı 
doğmuşum. Salı günü imiş. Üsküp’e 
o gün nâdir görülür bir kar yağ-
mış.” Yahya Kemal, hâtıra yazmak 
konusunda çok hassastır. Ona göre 
hâtıra edebiyatı başkalarına söyle-
necek değerde sözler barındırmalı; 
mühim, faydalı ve çok doğru olma-
lıdır. Hâtıra yazarı, söylenmesi fikir, 
sanat ve tarih dünyasını aydınlata-
cak, acı ve tatlı hakikatleri, bütün 
doğruluğu, siyahlığı ve beyazlığıyla 
kaleme almak mecburiyetindedir. 
Bu sebeple de Yahya Kemal, hâtı-
ralarını derin bir itinayla yazmış ve 
bu hâtıralarında şiirimiz, sanatımız, 
millî ve sosyal hayatımız ve yakın 
tarihimiz için çok aydınlatıcı bilgi-
ler vermiştir.

Bütün Şiirleri 

İstanbul Fetih Cemiyeti

Yahya Kemâl 

Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi 
ve Edebi Hatıralarım

İstanbul Fetih Cemiyeti

Yahya Kemâl 

Edebiyata Dair 

Kendi Gök Kubbemiz Mektuplar Makaleler Rubailer ve Hayyam Rubailerini 
Türkçe Söyleyiş 

Siyâsî Hikâyeler Siyasi ve Edebi Portreler Tarih Musahabeleri 
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İstanbul Fetih Cemiyeti

Yahya Kemâl 
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Eski çağların ruh iklimini yeni zaman-
lara taşıyan Eski Şiirin Rüzgârıyle'de 
yer alan şiirler, tıpkı Kendi Gök Kub-
bemiz'de olduğu gibi, mükemmele 
ulaşmayı amaçlayan dile ve musikiye 
dayanır. Sesin ve sözün dize için an-
lamını yeniden kuran Yahya Kemal; 
anların, anıların kişisel ve toplumsal 
tarih içindeki yerini de yeniden an-
lamlandırmış ve şiirine taşımıştır. 
Onun dizelerinde büyük bir kültür ve 
uygarlığın kokusu, rengi, ritmi hissedi-
lir. Eski Şiirin Rüzgârıyle'de yer alan ve 
neoklasik biçemin en değerli örnek-
lerinden sayılan şiirler öncü ve eşsiz 
niteliklerinin yanı sıra şiir tarihimize, 
büyük şairlerin hatırasına ve mirası-
na da bir selamdır. Kendi Gök Kub-
bemiz'le Yahya Kemal evrenine giren 
okurlar, Eski Şiirin Rüzgarıyla (ile) eski 
çağların iklimini hissedecekler. 

“Felâketin bin acısına mukabil bir hay-
rı da olmaz olur mu? Yunanlılar bin 
seneden beri Hudâvendigâr toprağına 
kök salmış olan Türklüğün köklerini 
koparmaya savaşırken o topraklar al-
tında yatan ilk Türk beylerini, ilk İslâm 
şehitlerini, ilk Osmanlı padişahlarını 
uyandırdılar.” Eğil Dağlar’daki yazı-
lar gün gün İstiklâl Harbi’nin nabzını 
tutmaktadır. Bazen batılı devletlerin 
tutumu, bazen Yunanlıların ve Yunan 
ordusunun durumu, bazen Ankara 
hükûmeti, bazen kamuoyunun konu-
ya bakışı bu yazılarda ele alınmaktadır. 
Yahya Kemal’in İstiklâl Harbi yılların-
da ne kadar isabetli düşüncelere sahip 
olduğunu gösteren bu yazıların, Millî 
Mücadele’nin lideri Gazi Mustafa Ke-
mal Paşa tarafından kesilip saklandığı 
ve daha sonra Yahya Kemal’e gösteril-
diği artık bilinmektedir.  

“Bizde bîçarelere, açlara, öksüzlere, 
muhâcirlere, esaret çekenlere acıyan 
şairler yetişti fakat bunların çektik-
lerini çekenlerden şair yetişse iyilik 
şiirinin nasıl bir iksir olduğunu o za-
man anlarız. Çünkü sefâletin zevki de 
aşk gibidir, çekmeyen bilmez.” Yahya 
Kemal Beyatlı, “Yeryüzünde yegâne 
ihtirâsım; milletimin lisanında, iste-
diğim gibi birkaç manzume vücuda 
getirmektir.” sözüyle hayatı boyunca 
hangi gayeyle yaşadığını böyle ifade 
etmiştir. Büyük şair Yahya Kemal Be-
yatlı’nın maksadı, Türk edebiyatının 
dünya ve bilhassa Batı edebiyatıyla 
alakasını kesmesi değil, bilâkis, bütün 
dünya edebiyatları ve fikirlerini yakın-
dan bilen bir kültürle vatanın kendi 
kâinâtını terennüm eden bir edebiyata 
duyulan nostaljiyi dile getirmektir.

Yahya Kemal, en güzel şiirlerini 20. yüzyıl-
da yazmıştır. Bu bakımdan da Türk şiirine 
güçlü bir ses ve soluk getirmiştir. Ona göre 
şiir, her şeyden önce dil, istif ve ahenktir. 
Yahya Kemal şiirlerinde tarihimizi, mu-
sikimizi, değerlerimizi, bütün kültür var-
lıklarımızı, medeniyetimizi ideolojiye bu-
lamadan en güzel şekilde ve sanat olarak 
işlemiştir. Kendi Gök Kubbemiz, yaşadığı 
ana ruhunu yansıtan bir milletin yeri ve 
göğüyle bütün bir dünyanın terennümü-
dür. Bu dünyada “Süleymaniye'de Bayram 
Sabahı”, rindlik, ufuk, aşk, musiki, “Erenkö-
yü'nde Bahar” ve vatan vardır. İstanbul'un 
fethinin bize kazandırdığı “Mihriyâr” sa-
lınarak Boğaziçi'nde dolaşır. Onun şiirle-
riyle geçmiş, içimizde yaşar. Biz, atalarla 
buluşur ve geleceğe kanat açarız. Şair bize, 
geçmişi günden ve gelecekten ayırmadan 
onunla iç içe sunar. 

Yahya Kemal, edebiyatımızda büyük 
merhale teşkil eden şiirlerinden başka, 
makaleler, denemeler, hatıralar, tarih ve 
tefekkür yazıları, edebi ve siyasi portreler, 
nihayet bu kitapta görüldüğü gibi, Siyasi 
Hikayeler yazmıştır. Onun nesir, bilhassa 
hikâye üslubu, şiirinden başkadır. Şiiri, 
nesirden tamamiyle ayrı bir söyleyiş ka-
bul eden şair, manzumelerinden ne ka-
dar som bir şiiriyet toplamışsa, nesirle-
rinde ve hikayelerinde o kadar nesrin ve 
hikâyenin icap ettirdiği sade ve anlatıcı 
bir üslup kullanmıştır. Onun şiir mısra-
larının sihirli ahengi içinde erişmiş gibi, 
ancak hissedilen, zengin duygu, düşün-
ce, görgü, bilgi, sezgi, sosyal müşahede, 
zekâ ve psikoloji, nesirlerinde ve bilhassa 
hikayelerinde daha göze çarpar halde ve 
daha tasrih edilmiş mahiyettedir...

“Beyefendi, Firdevsî destanı yazdı, Türkler 
destanı yaptılar; Cermenlerin, Cenup İs-
lavlarının, Fers'in, Ehl-i Salîb'in menkul ve 
muharrer destanlarında muhasım kahra-
man dâimâ Türk'tür. Türk onlara bihakkın 
Tarihi yapan benim, yazan siz! diyebilir.” 
Yahya Kemal'in siyasetten; felsefeye ve 
sosyal hayata kadar her mevzûda yazıları, 
genel bir ad altında “Mektuplar ve Maka-
leler”de toplanmıştır. İspanya hâtıraları, 
çeşitli konulardaki yazıları, mektupları, 
yayımlanmış makaleleri ve konferansların-
dan metinler yer almaktadır.  Cihan harbi 
sonundaki sosyal meselelerimizi, duru-
mumuzu, İstiklâl Savaşı ve sonrasındaki 
problemlerimizi, duygularımızı, ruh hâli-
mizi işleyen yazılarıyla Yahya Kemal, Türk 
milletinin ihtiyaçlarını tam bir milli görüşle 
işleyen, yol gösteren bir rehber olarak gö-
rülmektedir.

19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk çeyreğindeki 
aydınlar ve devlet adamları; bir impara-
torluğun yıkılması ve onun yerine millî 
bir devletin kurulmasında, bir kültür ve 
medeniyet dairesinden başka bir kültür 
ve medeniyet dairesine geçişte şu veya bu 
şekilde pay sahibidirler. Bunun için de on-
ları bütün yönleriyle tanımak bir zarurettir. 
Yahya Kemal Beyatlı, bunu yaşamış aydın-
lardandır. Bu kitapta toplanan yazılarında 
o, döneminin siyâsî ve edebî şahsiyetleri-
nin az bilinen hususî taraflarına kısmî bir 
ayna tutmaktadır. Yahya Kemal’in hâtıra 
çeşnisindeki bu yazılarıyla dönemin siyâsî 
ve edebî bazı şahsiyetlerini daha yakın-
dan tanıma imkânına kavuşuyoruz. Yahya 
Kemal, eserinde Abdülhak Hamid, Refik 
Halid ve Tevfik Fikret gibi dönemin birçok 
mühim siması ile anılarını anlatmıştır.

"Okuduğum kitapları okumaktan bıkınca, 
başka türlü bir vakit geçirmek hevesiyle, 
Hayyam'ın rubailerinden birini, bir defa 
daha gözden geçirmeye koyuluyorum; 
Türkçeye nakletmeye uğraşıyorum, mesela 
Hayyam bu rubaiyi Türkçe söyleseydi nasıl 
söylerdi? Bunu keşfetmeye çalışıyorum.” 
Rubai, daha çok, bir tefekkür şiiridir. Bü-
yük bir tefekkür konusunu, böyle bir tefek-
kür heyecanını dört mısralık küçük bir söz 
kalıbı içinde ustalıkla terennüm edebilmek 
rubaide muvaffak olmaktır. Yahya Kemal, 
rubai tarzını sever ve Türkçede gazel gibi, 
rubaiye de yeni bir hayat kazandırırdı. Ru-
baileri yayıldıkça ve sevildikçe şevki artar, 
onları birer birer, dostlarına ithaf ederek 
yayımlardı. Eserde Yahya Kemal gerek 
kendi rubailerini gerekse düşüncesinin, sa-
natının, dil ve sanat zevkinin güzelliklerini 
ortaya koyuyor.

“Bir Milliyetçi kendi milletinin tarihine 
medfundur.” sözüyle tarih sevgisini dile 
getiren Yahya Kemal’e göre tarih, yaşanan 
devrin çerçevesi içinde teşekkül eder: “Bu 
çerçeve içinde insan birçok şeyi sever, bir-
çok şeyin olmasını ister, bazılarını da seve-
mez; zaman yürüdükçe çerçeve değişir. İyi 
bir tarihçi yaşanan devri, gelecek nesillere 
en doğru, en iyi bir şekilde aksettirir. Ya-
şanmış, maziye karışmış, zaman içinde gü-
zellikler de var çirkinlikler de. O çirkinlik-
ler gözümüze bugün güzel görünebilir mi? 
Demek ki tarih, yekpare sevilecek yahut da 
nefret edilecek bir şey değildir. Bilakis tet-
kik ve muhakeme edilecek bir manzaradır.” 
Tarih Musâhabeleri’ndeki yazıların ancak 
birkaçı gazete ve mecmualarda neşredil-
miştir. Çok büyük bir kısmı, Yahya Kemal 
Enstitüsü arşivindeki tetkik, hatıra ve fikir 
yazılarıdır. 

İstanbul Fetih Cemiyeti
Yahya Kemâl 

İstanbul Fetih Cemiyeti

Yahya Kemâl 

Eğil Dağlar Eski Şiirin Rüzgârıyle 

MERİÇ KALAYLIKOZ

Türk şiiri dendiği vakit nedense aklı-
ma hep Yunus Emre ve Yahya Kemâl 
gelir. Halbuki 4 bin yıllık Türk şiir 
geleneği içinde Karacaoğlan, Fuzuli, 
Baki, Nedim, Pir Sultan Abdal, Ah-
met Haşim ve nice büyük şairler gelip 
geçtiler. Halen şiirleri dudaklarımızda, 
kitapları ellerimizdedir. Hamd olsun 
Türk şiirini bugün de Sezai Karakoç-
lar, İsmet Özeller, Cahit Koytaklar 
temsil etmeye devam ediyorlar. 

Yunus Emre tüm Türk aydınları ve 
edipleri hatta herhangi bir Türk ta-
rafından dahi Türkçenin kurucusu ve 
Türk şiirinin en büyük esin kaynağı 
olarak kabul edilir. Yalnızca tasavvufi 
Türk edebiyatını değil tüm Türk ede-
biyatı ve şiirini ve kültürünü derinden 
tesir altında bırakmıştır.

Yahya Kemâl de bana kalırsa Türk şi-
irini kemâle erdirendir. Zaten kendisi 
de bu fikirdedir. Zaman zaman çev-
resindeki genç şairlere şaka yolla şiiri 
bırakmalarını, artık şiirin kemâle erdi-
ğini vurgulamaktadır. Dediğimiz gibi 
bu bir latifedir fakat gerçeklik payı da 
aranmalıdır.

Yahya Kemâl yalnızca şiir değil çok 
sayıda nesir de kaleme almıştır. Hatta 
Yahya Kemal’in İstiklâl Harbi yılların-
da ne kadar isabetli düşüncelere sahip 
olduğunu gösteren birçok gazete yazı-
sı kaleme aldığı ve Millî Mücadele’nin 
lideri Gazi Mustafa Kemal Paşa tara-
fından bu gazete yazılarının kesilip 
saklandığı ve daha sonra Yahya Ke-
mal’e gösterildiği artık bilinmektedir.  

Enteresandır Yahya Kemâl 74 yıllık 
ömründe çok sayıda şiir ve nesir ka-
leme almış fakat bunları hiçbir zaman 
kitaplaştırmamıştır. Vefatından kısa 
süre sonra sevenleri ve talebeleri ta-
rafından yayımlanmaya başlamıştır. 
Son yıllarda İstanbul Fetih Cemiyeti 
tarafından tüm eserleri basılmakta ve 
yoğun ilgi görmektedir. Bu yayın tara-
fından şu zamana kadar yayıma hazır-
lanmış 12 kitabı bulunmaktadır. Bu ki-
taplardan “Bütün Şiirleri” "2009’un en 
önemli şiir kitabını sunuyoruz, Yahya 
Kemal “Bütün Şiirleri”, özel tasarım, 
özel cilt ve özel kâğıt, sınırlı sayıda 
basılan, baskısı numaralı ve sadece bir 
kere yapılan, kaçırılmayacak bir eser, 
sizin kütüphanenizde de mutlaka ol-
malı'' notu ile yayıma hazırlanmıştır. 
Tekrar basılmayan eseri artık ulaşmak 
o kadar da kolay değil. Diğer 11 eser 
ise halen basılmakta ve raflardaki ye-
rini almaktadır. 

Her biri inci değerinde belki de bir 
dünyaya bedel olan bu eserleri oku-
manızı tavsiye ve temenni ederiz.

EVE DÖNEN ADAM: 

VEFATININ 63. YIL DÖNÜMÜNDE 
“BİR ÖMRE DEĞER” 12 ESERİ

YAHYA 
KEMÂL 
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Almanya'da Da En İyi Belgesel Ödü-
lünü Aldı

En son Arakanlı üniversite öğrencileri 
bulduk; birbirlerine teyit ettirerek öyle 
çevirisini tamamladık. Tabi elimizde 
çok farklı konular, farklı işlenebilecek 
malzemeler vardı. İçtimayı oluşturana 
kadar bayağı bir değiştirdim kurgusu-
nu. Arakan görüntülerini kullanmak 
istiyordum ama konu İçtima’dan sapı-
yordu. Sonunda onu ayrı bir belgesel 
yapmaya karar verdim. Merhamet bel-
gesini yaptım. Onun da festival sürece 
gayet iyi geçiyor, ödüller alıyor. En son 
Avustralya’da “en iyi uzun metraj bel-
geseli” ödülünü aldı. İçtima da Alman-
ya’da en iyi belgesel ödülünü aldı.

Ödülü bekliyor muydunuz ve bu ba-
şarı size ne hissettirdi?

Açıkçası konu itibari ile festivallerde 
başarı kazanabilir miyiz, emin değil-
dim. Hiç böyle kaygılarla hareket et-
mem, yapmak istediğim işi yaparım 
sadece. Bunun da başarıyı doğal olarak 
getirdiğini düşünüyorum. İzlediğim 
filmler içinde İçtima ayrı bir yerdeydi, 
o anlamda bekliyordum. Diğer izle-
yenlerin yorumlarından da böyle geri 
dönüşler almıştım. Tabi hiçbir zaman 
emin olamıyorsunuz. Ödül anonsunu 
duyduğumuzda ekip olarak kısa vo-
lümlü bir çığlık attık diyebilirim:)

TRT'nin misyonu çok yüksek

“9. Boğaziçi Film Festivali”nde TRT or-
tak yapımı ve TRT destekli filmler top-
lam 8 ödül kazandı. İçtima da TRT ya-
pımı olarakboy gösterdi. TRT’nin böyle 
platformanlarda olması ve farklı yönet-
menleri desteklemesi yıllardır var olan 
kültürel iktidar algısını değiştirmeye 
öncülük ediyor. Keza artık TRT dizileri 
de büyük kitlelere ulaşıp yurt dışına sa-
tılıyor. Bu durum muhafazakar sinema 
emekçileri için de bir artı. Siz bu konu 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Çok büyük bir imkan sunuyor TRT 
tüm sektöre. Yapımcılar, yönetmenler, 
sinema sektöründe çalışanlar için pro-
jelerini hayata geçirme fırsatı tanıyor. 
Çok büyük bir hizmet her şeyden önce. 
Türkiye sinemasının ve televizyonculu-
ğunun dünyada tanırlılığının artmasın-
da misyonu çok büyük.

Ahmet Uluçay kesinlikle bir dâhi

İçtima dışında farklı zamanlarda, farklı 
platformlarda ödül alan belgeselleriniz 
var. Özellikle Ardında Kalanlar’a ve ta-
bii ki Ahmet Uluçay’a değinmemek ol-
maz. Ahmet Uluçay denince zihninizde 
neyin tezahür ettiğini merak ediyorum.

30 Kasım Ahmet Uluçay’ın ölüm yıl 
dönümü. Her çevreden sayılan, sevilen, 
takdir edilen, örnek alınan usta bir yö-
netmen. Kesinlikle bir dahi. Onun bel-
geselini yapmak, bir anlamda yönetmen 
olarak kendimi eğitmeme de vesile oldu 
diyebilirim. Çok şey öğrendim. Gizli 
kalsın istemedim. Çektiği zorluklar, ne 
şartlarda film yaptı, nasıl bir hayat ya-
şadı... Özellikle de eşinin, evlatlarının 
ve arkadaşlarının desteğini vurgulamak 
istedim. Her insan kendisine inanan 
birilerini arar, o insanlarla yol alır. Tüm 
zorluklara rağmen var olabilmiş, eserini 
ortaya koyabilmiş. Bir anlamda Ahmet 
Uluçay’ı oluşturan şey, maddi ve manevi 
engellere rağmen yılmadan, pes etme-
den verdiği insanüstü mücadele olmuş. 
Şu mesajı veriyor film: insan inanıyorsa 
yapar; çok istemesi, kendine güvenme-
si, yılmaması, başarmak için elindeki en 
büyük sermaye.

 Merhamet “Umutsuzluğa Yolculuk” 
belgeseliniz de bir derdi anlatıyor, 
sıkıntıyı gözler önüne seriyor. Siz 
belgesellerinizde seyirciye ne de-
mek istiyor, nasıl bir mesaj veriyor-
sunuz? 

Umut bir yerlerde her zaman var, ya-
şıyorsak şayet. Öncelikle pes etmemeli 

insan. Tüm zorluklara rağmen müca-
dele veren insanlar, bize ufacık dertle-
ri nasıl büyüttüğümüzü gösteriyor bir 
anlamda. Söyleyecek sözü olan, mesaj 
kaygısı gütmeden, ruha hitap eden, 
bizle konuşan, dertleşen, fikir veren, il-
ham veren, yol gösteren, iyi hissettiren 
filmler yapmak istiyorum. Zor hayatlar 
yaşayan insanları gösterip, acıma hissi 
uyandırıp, halimize çok şükür dedirten 
filmler bana kompleksli geliyor. Benim 
hikayelerimde bizden kat be kat zor 
hayatlar yaşasalar da bizden kat be kat 
mutlu, başarılı, en azından yoğun bir 
çaba ve gayret içerisinde olan insanlar 
var. Daha iyi insanlar olalım istiyorum. 
Filmlerimdeki karakterler her zorlu-
ğa rağmen dimdik ayakta. Karanlıkta 
yolunu bulmaya çalışan insanlığa ışık 
olsun, yolumuzu aydınlatsın, yol gös-
tersin, ilham versin istiyorum. Bütün 
derdim bu.

Neden belgesel? Neden film değil? 
Sizin derdinizi anlatma yönteminiz 
diyebilir miyiz?

Sinemada amaç gerçekliğe yaklaşmak-
tır. Gerçekliğe yaklaştığımız ölçüde ba-
şarılı olur film. Belgesel de ise zaten bir 
gerçekliğin içindesinizdir. Onu anla-
mak, doğru aktarmak, işte yönetmenin 
kabliyeti burada belli olur. Kurgu olan 
gerçekliğe yaklaşmaktansa, var olan 
gerçekliği doğru yansıtabilmek, terci-
him bu. Bu noktada sosyoloji eğitimi al-
mış olman,  bana büyük fayda sağlıyor. 
Belgeselde zor olan doğru yerde dur-
mak, doğru yerden bakabilmek olguya. 
Bu zorluk bana müthiş keyif veriyor. O 
dünyayı anlamak, algılamak ve doğru 
aktarmak zorundasınız. Film bittiğinde 
seyircinin bakışlarında o etkiyi, hissiya-
tı görmek yapabildim dedirtiyor.

EN VERİMLİ 
YILLARIMIZ DÖRT 
DUVAR ARASINDA 
GEÇTİ
Peki, son olarak Nuray Kayacan 
Sünbül nasıl biridir?   

İşkolik görülüyorum, öyle söy-
lüyorlar genelde. Ama ben öyle 
olduğumu düşünmüyorum yani 
var da çok fazla değil:) Bir şeyler 
yapmalıyım, üretmeliyim vaktim 
ve sağlığım yerinde iken, böyle dü-
şünüyorum. Bunun başlıca nedeni 
bence 28 Şubat sürecinde başör-
tüm nedeniyle okuldan atılmam. 
13 sene okulumu bitiremedim, 
çalışamadım en verimli yıllarımız 
dört duvar arasında geçti. Şimdi 
yine yasaklı hale geleceğiz, çalış-
mamıza, üretmemize izin verilme-
yecek hissi var. İmkan varken yapa-
bildigim kadar çalışmak, üretmek, 
işe yarar bir şeyler yapmak istiyo-
rum, hepsi bu.

FATMA ÇELİK

Geçtiğimiz haftalarda 9. Boğaziçi Film 
Festivali gerçekleşti. Çeşitli film, bel-
gesel ve yönetmenler ödüllendirildi. 
En İyi Ulusal Kısa Belgesel Film ödü-
lü de İçtima ile Nuray Kayacan Sün-
bül'ün oldu. Öylesine büyük bir bi-
linmezliği gözler önüne seren İçtima; 
her yıl 150 farklı ülkeden milyonlarca 
Müslümanın, Bangladeş'te bir araya 
gelerek zulüm gören insanlar ve dün-
ya barışı için üç gün boyunca dua et-
mesini konu ediniyor. Hac'dan sonra 
ikinci en büyük dini buluşma kabul 
edilen içtima ile yakınları öldürülmüş, 
çoğu sakat bırakılmış, işkenceye uğ-
ramış, ülkelerinden sürülmüş, vatan 
hasretiyle yanan milyonlarsa insan 
sığındıkları ülkelerde ortak bir duaya 
amin diyor. Hepsinin tek bir arzusu 
var. O da ölmeden önce memleketle-
rine dönmek. Milyonlarca insanın o 
ortak duasını herkesin duymasını sağ-
layan yapımcı ve yönetmen Sünbül'le 
konuştuk. İçtima ile ilgili kimsenin bir 
bilgisi olmadığını ögrenince belgeseli-
ni çekmeye karar veren Sünbül, "Bilin-
sin, görünsün, bu insanlar neden top-
lanıyor, anlaşılsın istedim. Çünkü bu 
bir anlamda zülüm gören insanların, 

mazlum coğrafyaların, mustazafların 
ortak diliydi. Duyulması gerekiyordu, 
duyurmak istedim" şeklinde konuştu.

“9. Boğaziçi Film Festivali”nde 
ödül alan bir belgeseliniz var. Bu 
bildiğim kadarıyla İçtima”nın ilk 
ödülü de değil. Bangladeş’te Ha-
c’dan sonra ikinci en büyük dini 
buluşma olan İçtima’yı çekme fikri 
nasıl oluştu?

Ben aslında Türkiye’de bir belgesel 
çekmek istiyordum. Ardında Kalan-
lar belgeselinin Boston Türk Filmleri 
Festivali’ndeki gösterimi için Ameri-
ka’daydık, orada kameramanım Kürşat 
Taşçı’dan duydum İçtima’yı, ayrıntıla-
rıyla bahsetti. “Hocam belgeselini yap-
san ne güzel olur” dedi hatta. 1967’den 
beri Bangladeş’te her yıl düzenlendi-
ğini, Milyonlarca Müslümanın dün-
yanın her yerinden akın akın oraya 
geldiğini öğrendim, çok ilgimi çekti. 
Hiç belgeseli yoktu, kimse bilmiyordu. 
Bilinsin, görünsün, bu insanlar neden 
toplanıyor, anlaşılsın istedim. Çünkü 
bu bir anlamda zülüm gören insanla-
rın, mazlum coğrafyaların, mustazaf-
ların ortak diliydi. Duyulması gereki-
yordu, duyurmak istedim. 

Karakterleri kamp alanlarından
kaçırdık

16 günde çektik, bulduğumuz karak-
terler korktuğu için ses kayıt cihazla-
rı üzerlerinde kaçtılar. Onların kamp 
alanlarından çıkması, çalışıp para 
kazanmaları yasak, bizim kamplara 
girmemiz yasak. Bir şekilde ormanlık 
araziden gizlice kamp alanlarına girip 
oradaki çekimleri tamamladık. Ka-
rakterlerimizi oradan kaçırdık. Drone 
çekimleri ülke genelinde yasak, orada 
büyük bir risk aldık. Çünkü drone ol-

madan o kalabalığı göstermemiz im-
kansızdı. En büyük avantajımız Bang-
ladeş Hükümeti’nin değil belki ama 
halkının bize aşırı sevmesiydi. Çok 
yardımcı oldular, tıkandığımız nokta-
larda elimizden tuttular, her kapıyı aç-
tılar. Danışman, kameraman soyuldu, 
ekipten iki kişi zehirlendi. Epey zorlu 
geçti süreç. Döndükten sonra post 
prodüksiyon aşaması oldukça güçtü. 
Anlaşılmayan dil ve lehçelerde konu-
şuyorlardı, çevirmen bulmakta epey 
zorlandık. 

IÇTIMA
Mustazafların ortak dili: 

9. Boğaziçi Film Festivali”nde En İyi Ulusal Kısa Belgesel Film ödülü 'İçtima' ile Nuray Kayacan Sünbül'ün oldu. 
Bangladeş’te her yıl milyonlarca Müslümanın bir araya gelip gerçekleştirdiği içtima ritüelinden daha önce haberi 
olmayan Sünbül, "Hiç belgeseli yoktu, kimse bilmiyordu. Bilinsin, görünsün, bu insanlar neden toplanıyor, anla-
şılsın istedim. Çünkü bu bir anlamda zülüm gören insanların, mazlum coğrafyaların, mustazafların ortak diliydi. 

Duyulması gerekiyordu, duyurmak istedim" dedi.
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Ajanda 

15-30 Kasım 20 KASIM CUMARTESI

27 KASIM CUMARTESI

KONSER •  •  •  

ÇOCUK T IYATROSU  •  •  •  

Yer: Volkswagen Arena 21:30

Yer: Fatih Kültür Sanat Merkezi 11:00

BREMEN MIZIKACILARI

BALTHAZAR

19 KASIM CUMA

S E M I N E R   •  •  •  

Yer: Medrese Davutpaşa 19:00

YUNUS EMRE ÜZERİNE KONUŞMALAR /
 PROF. DR. MEHMET ÇELİK

19 KASIM CUMA

T I YA T R O     •  •  •  

Yer: Watergarden Performans 
Merkezi Duru Ataşehir 20:30

YERALTINDAN NOTLAR

29 KASIM PAZARTESI 

T I YA T R O   •  •  •  

Yer: DasDas Sahne 20:30

DELİ
BAYRAMI

23 KASIM PERŞEMBE

SEMINER •  •  •  

Yer: Zeytinburnu Kültür Sanat 19.00

İRFAN DERSLERİ / 
PROF. DR. MAHMUD EROL KILIÇ

24 KASIM ÇARŞAMBA

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KONSERI  • • •  

Yer: Cemal Reşit Rey Konser Salon 20:00

 KUŞAKLARIN ÖTESİNDE

20 KASIM CUMARTESI 

SINEMA   •  •  •  

Yer: Beyoğlu Sineması 21.00 Topaz

TOPAZ / ALFRED HİTCHCOCK

25 KASIM PERŞEMBE
SOHBET  •  •  •  

Yer: Dr. Kadir Topbaş 
Kültür Sanat Merkezi 
15.00

HUZURLU AİLE 
SOHBETLERİ

15 KASIM - 28 KASIM

S E R G I  •  •  •  

Yer: Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi

Rüyadan Dünyalar 
/ Mozaik
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Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

Uçurtmamı rüzgâr yırttı dostlarım! 
Gelin duvağından kopan bir rüzgâr
Bu rüzgâr yüzünden bulutlar yarım; 
Bu rüzgâr yüzünden bana olanlar.

O ceviz dalları, o asma, o dut, 
Gül gül, mektup mektup büyüyen umut.
Yangından yangına arta kalmış tut. 
Muhabbet sürermiş bir rüzgâr kadar.

Rüzgâr

Sezai Karakoç

(1933-2021)


