
“Çocuklar için neden ayrı bir edebiyat olmalı?” sorusu hâlâ tartışılmaya devam ediyor. Kimilerine göre bu 
ayrıma hiç gerek yokken kimilerine göre çocuk edebiyatının işlevi çocukları hayata hazırlamak. Çocuk Dili ve 
Edebiyatı Ana Bilim Dalı akademide henüz mevcut değil. Suheyla Sancar’ın haberi sayfa 8'de

Çocuklar edebiyatın 
neresinde?

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi litrossanat.comOCAK/1 NO  0232022

Saraybosna’da savaşı 
yaşatan müzeler
Saraybosna’da yaşanan kuşatmanın 
bitiminin üzerinden 26 yıl geçti. 
Şehrin hafızasında savaşa, kuşatmaya 
ve soykırıma dair izler; İnsanlığa 
Karşı İşlenen Suçlar ve Soykırım 
Müzesi, Galerija 11/07/95 ve The War 
Childhood Museum’da bulunuyor. 
İsmail Kaplan’ın yazısı sayfa 2’de

2022 yılında tiyatro 
sahnelerinde neler var?
Tiyatro sahneleri birçok festival 
ve proje ile yeni yıla girmeye 
hazırlanıyor. 2022 yılında tiyatro 
sahnelerinde neler olacak? 
Dijital tiyatro, Eskişehir kukla 
tiyatrosu, İstanbul Fringe Festivali, 
Uluslararası Tiyatro Festivali… 
Nafiye Yüksel’in yazısı sayfa 4’te

Kumbara: En yakınına 
yabancılaşmanın filmi
Ferit Karol’un yönetmenliğini yaptığı 
ve başrollerinde Murat Kılıç ile Gülçin 
Kültür Şahin’in yer aldığı Kumbara filmi, 
17 Aralık’ta Başka Sinema kapsamında 
vizyona girdi. Gişe yolculuğu devam eden 
filmi Karol ve Şahin ile konuştuk. 
Ali Demirtaş’ın röportajı sayfa 6’da

Bu sayımızda fikir dünyamızda şiirin, gazeteciliğin, bi-
yografi yazarlığının, denemeciliğin, estetik duruşun ve 
sanat meselelerine ilmi bakışın nefsinde içtima ettiği 
verimli bir fikir adamı olan saygıdeğer Beşir Ayvazoğ-
lu’na “Hangi kitapları okuyalım?” diye sorduk.
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 11'de

Ali Gemuhluoğlu ile aşka ve dostluğa dair ko-
nuştuk. Ali Hoca’nın ‘’Hz. Muhammed’in aşk 
ve dostluk mirasını içselleştirmeliyiz’’ mesajı 
ise röportajdan aldığımız en önemli ders oldu.
Selva Yeşil’in röportajı sayfa 12'de

Beşir Ayvazoğlu’nun
öneri kitapları

Gemuhluoğlu: 
Elit olmak edepli 
olmaktır

Yılın son günlerinde dijital platformlarda birbirinden id-
dialı yapımlar ya görücüye çıktı ya da yeni sezon haberleri 
geldi. Netflix, Amazon Prime Video, Mubi, EXXEN, Gain ve 
BluTV birbirleriyle hızlı ve kaliteli bir yarışın içindeler. 
Rabia Bulut’un yazısı sayfa 14'te

Yeni yılda dijital 
platformlar

Sedat Anar

Abdülhamiḋ Güler

Naiṁe Erkovan
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SARAYBOSNA’DA
Bosna Hersek’te yaşanan 
savaşın izlerini daha ayrıntılı 
şekilde görebileceğiniz 
müzeler mevcut. Umut Tüneli, 
İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar 
ve Soykırım Müzesi, Galerija 
11/07/95 ve The War Childhood 
Museum…

SAVAŞIN 
İZLERİNİ 
TAŞIYAN 
MÜZELER

Tarihin gördü-
ğü en acımasız 
saldırılardan ve 
kuşatmalardan 
birini yaşayan 
şehir Saray-
bosna. 2 Nisan 
1992’den 29 

Şubat 1996’ya kadar tam 1425 gün bo-

yunca Sırp askeri güçlerince kuşatma 

altında tutulan şehir, aynı zamanda 

modern savaş tarihinin en uzun ku-
şatmasına da sahne olmuş. Dile kolay, 
yaklaşık dört yıl boyunca bombaların 
ve keskin nişancıların tehdidi altında 
yaşayan 350 binden fazla insan, ki bu 
nüfusa yalnızca Müslümanlar değil, 
şehirde yaşayan Hırvat, Sırp ve diğer 
etnik kimliklere ait kişiler de dahil.

Kuşatmanın bitiminin üzerinden 26 
yıl geçtikten sonra bile bugün şeh-
rin hafızasında savaşa, kuşatmaya ve 

soykırıma dair izler canlılığını koru-
yor. Kimi zaman bir binanın cephesi-
ne çizilen Srebrenica çiçeğine, hemen 
yanındaki binanın duvarında hâlâ 
onarılmamış keskin nişancı mermi-
lerinin izine rastlayabiliyorsunuz. 
Birkaç adım sonra yerde yolun veya 
kaldırımın ortasında kırmızı ile bo-
yanmış bir alana rastlıyor, bunun 
kuşatma sırasında o noktaya düşen 
bir bombanın izi olduğunu ve bugün 

İsmailkaplan1@gmail.com

İsmail Kaplan

Avas Antika Pazarı
açıldı
Esenler'de nostalji severlerin 
yüzünü güldürecek “Avas Antika 
Pazarı” kapılarını açtı. 500'e yakın 
tezgâhın kurulduğu pazarda, 
gramofondan plağa, nostaljik 
radyodan antika telefona kadar pek 
çok ürün meraklılarıyla buluştu.

Bursa: 2022 Türk Dünyası
Kültür Başkenti
‘Uluslararası Türk Kültürü Teşkila-
tı- TÜRKSOY’, ‘2022 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti’ olarak Bursa'yı seçti. 
Eskişehir ve  astamonu’nunardından  
Türkiye'den seçilen üçüncü kent 
olan Bursa, 8 bin 500 yıllık tarihini ve 
kültürünü yıl boyunca düzenlenen 
etkinliklerle dünyaya tanıtacak.

Ani’deki cami 
ibadete açılıyor
Kars’ta, Ani Ören Yeri’nde 
yer alan Ebul Menuçehr 
(Menuçihr) Camisi’ne 
cam kapı ve pencereler 
takılarak ibadete açılması 
için hazırlandı.



03S A Y F AM Ü Z E L İ K

Sokak Müziği
Hatıraları – 1
Kış boyunca bahar ayının gelmesini bek-
ledim dört gözle. Mamak’ta teras kattaki 
evimde karın yağışını seyredalıp müzik dinle-
mekten ve kitap okumaktan sıkılmıştım artık. 
Bir an önce bahar gelsin de Karanfil Sokak’ta 
santurumu çalayım diye dua ediyordum Al-
lah’a. Santur bakımını yapmaktan ve tellerini 
değiştirmekten geçinebiliyordum çok şükür. 
Zaten 300 TL kira ödüyordum. Çok sıkışınca 
Avusturya’da yaşayan Memet abimden para 
istiyordum. O da beni kırmayıp gönderiyor-
du. Memet abim deyince bir duraksadım. 
Dünya gerçekten anlamını tamamıyla anla-
yamayacağız bir yer. Zaman geçtikçe eksi-
liyoruz. Nedense gözlerimden birkaç damla 
yaş döküldü Memet abimi hatırlayınca. Ne-
reden bilebilirdim ki sonradan bu dünyadan 
göçeceğini. 

Bahar gelmişti ve erik ağaçlarında açan çi-
çekler gibi gözlerimin içi gülüyordu. Orçun’u 
aradım, bendirini al gel dedim. Saat 14.00’te 
Dost Kitapevi’nin önünde buluşalım. Orçun 
da heyecanlandı ve 14.00’te Karanfil So-
kak’ta müzik yapmaya başladık. Ben mızrap-
larımla santurumun tellerine vurup sokağa 
nota saçarken Orçun da bendiriyle sokağın 
kalp atışlarını ritmik bir halde duyuruyordu 
insanlara. 

İki hafta boyunca her gün müzik yaptık Ka-
ranfil Sokak’ta. Çok özlemiştik sokağı. İki 
hafta boyunca her gün bizi dinlemeye gelen 
bizim yaşlarda birisinin bizi dikkatle dinle-
yip etrafımızda toplanan insanları da sanki 
cennet bahçesindeymişçesine dikkatlice 
seyrediyordu. Arada Orçun’un kulağına eği-
lip ‘‘hoca bu nedir ya adam bizi yiyecekmiş 
gibi dinliyor. Sadece bizi değil insanlara da 
acayip bakıyor. Bildiğin dünyaya gözlerini aç-
mış bebekler gibi bakıyor her tarafa. Orçun 
da ‘‘Sedo Allah aşkına adam her gün geliyor 
10 TL de para atıyor. Mis gibi dinliyor, ne ya-
pacaksın, bakma o tarafa sen de santurunu 
çal’’ diyerek kızdı. Sesimi çıkarmadım. Yirmi 
gün boyunca her gün geldi ve tek kelime 
etmedi. Ben de bu duruma alıştım. Herhalde 
bir sorunu vardır diyerek görmemezlikten 
geldim. Yirmi birinci gün Orçun'la müzik yap-
tıktan sonra parayı bile bölüşmeden ‘‘Sedo 
annem sürpriz yapmış Van’dan gelmiş. Ben 
gidiyorum. Yarın görüşürüz. Akşam araşırız’’ 
diyerek gitti hemen. Ben santurumun ku-
tusundaki bozuklukları çantama koyarken 
gizemli dinleyicimiz çantama 10 TL para attı. 
O sırada göz göze geldik ve merakımdan da 
delireceğimi bilmediğimden ötürü ‘‘dostum 
bir çay içelim mi?’’ diye sorunca heyecandan 
‘‘Üstat ben size yemek ısmarlayayım istersen’’ 
deyince ben de sevinerek kabul ettim. 

Sokağın az ilerisindeki Hanedan Kebap 
Evi’ne oturduk. Ben bir buçuk İskender söy-
ledim. O da gülerek aynısını söyledi. Sonra 
üstadım ‘‘Santurunla eşsiz bir duygu yaşatı-
yorsun sokaktaki insanlara’’ deyince ben de 
“abi bana üstat deme. Adım Sedat. Sedat 
diyebilirsin.” Dedim.

- Benim adım da Ozan. 

- O zaman isimlerimizle hitap edelim birbirimize.

Her zamanki gibi yine etrafa bakıyordu.

Sedat sen sokağı çok seviyorsun. Bunu fazla-
sıyla fark ettim

-Seviyorum tabii ki Ozan. Müzik yaptığım her 
yer benim yurdum. İnsan mesleğini bir hayat 
tarzı olarak yaşıyor. Benim mesleğim sokak 
müzisyenliği. Dolayısıyla sokağı yaşamaktan 
mutluyum. 

-Sen santur çalarken şunu fark ettim. Tabii 
müzisyen olarak kulağa odaklanıyorsun. 
Gözden ziyade kulağa odaklanan birisin so-
kakta. 

-Sadece santurun çıkardığı sesi duymu-
yorum sokakta Ozan. İnsanların fısıltılı ko-
nuşmalarını da duyuyorum. Onlar da bana 
altyapı oluşturuyor. Bazen ben de sıkılıyorum 
sokakta santur çalmaktan. Kafamı kaldı-
rıp santur çalamadığım için yerde sadece 
insanların ayakkabılarına bakabiliyorum. 
İnan artık insanların giydiği ayakkabılardan 
bile onların az çok nasıl bir insan olduğunu 
kestirebiliyorum. Yani burada demek istedi-
ğim ekonomik durumlarını ve hayata karşı 
duruşlarını kestirebiliyorum. Kafamı çevirip 
lokantanın kalabalığına bir kez daha bakınca 
‘‘bizim İskenderler biraz geç gelecek galiba. 
Ben sana bir şey soracağım Ozan beni yanlış 
anlamazsan. Sen bana gözden çok kulağa 
odaklanıyorsun diyorsun da sen neden hep 
göze odaklanıyorsun. Yirmi gündür hem bizi, 
hem de bizi dinleyenlere dikkatlice bakıyor-
sun. Bunun sebebi nedir?’’ 

Devamı litrossanat.com'da

Avrasya’daki en 
eski takı olabilir

Mamut dişinden yapılmış 
nokta motifli 41 bin 
500 yıllık bir kolye ucu, 
Avrasya’da modern 
insanların yapmış olduğu 
bilinen en eski takı olabilir.

Konuralp 'arkeolojik 
sit alanı' oldu
Düzce'de, "Batı Karadeniz'in Efes'i" 
olarak bilinen Prusias ad Hypium 
Antik Kenti ile Roma, Bizans ve 
Osmanlı dönemlerinden kalma 
çok sayıda tarihi eserin bulunduğu 
Konuralp bölgesi "kentsel arkeolojik 
sit alanı" ilan edildi.

Kuşatma boyunca 
Saraybosna’nın
temel ihtiyaç 
maddelerine 
ulaşımı,
Saraybosna 
Uluslararası 
Havalimanı’nın
altında kazılan 800 
metrelik
Umut Tüneli 
sayesinde 
sağlanmış.

2018 yılında Avrupa 
Konseyi Yılın
Müzesi ödülünü 
kazanan War Childhood
Museum, Bosna 
Savaşı’nı yaşayan
çocukların 
deneyimlerini yaşatan
bir müze olarak 
kurgulanmış.

Saraybosna Gülü olarak adlandırıldı-
ğını öğreniyorsunuz. Şehir gerek tari-
hi yapılarıyla, gerek yakın tarihe ait 
bu izlerle bir açık hava müzesini an-
dırıyor. Bununla birlikte Bosna Her-
sek’te yaşanan savaşın izlerini daha 
ayrıntılı şekilde görebileceğiniz mü-
zeler de mevcut. Umut Tüneli, İnsan-
lığa Karşı İşlenen Suçlar ve Soykırım 
Müzesi, Galerija 11/07/95 ve The War 
Childhood Museum benim Saraybos-
na’da rastladığım ve şehrin yakın ta-
rihine dair en çarpıcı izleri gördüğüm 
yerler oldu.

Dışarıya açılan nefes: 
Umut Tüneli

Kuşatma boyunca Saraybosna’nın 
temel ihtiyaç maddelerine ulaşımı, 
Saraybosna Uluslararası Havalima-
nı’nın altında kazılan 800 metrelik 
Umut Tüneli sayesinde sağlanmış. 
Genişliği 100, yüksekliği 160 santi-
metre olan bu dar tünelin başladığı 
noktada bulunan Kolar ailesine ait ev 

ve çevresi bugün müzeye dönüştürül-
müş durumda. Saraybosna’nın dört 
yıl boyunca dış dünyayla tek bağ-
lantısı olan bu tünelin, bugün yak-
laşık 25 metrelik kısmında yürümek 
mümkün. Tünelden çıktığınızda ise 
kuşatma dönemine ait fotoğrafların 
olduğu bir sergi sizi karşılıyor. Ayrıca 
kuşatma günlerine ait görüntülerden 
oluşan bir video da aynı alanda izle-
yiciler için yayınlanıyor.

Suçlar ve soykırım 
müzesi

Şehir merkezine geldiğinizde birbiri-
ne çok yakın iki müzeden ilki, İnsan-
lığa Karşı İşlenen Suçlar ve Soykırım 
Müzesi. Müzede Saraybosna’daki ku-
şatmaya ve Bosna Hersek’teki savaşa 
ait fotoğraflar, belgeler ve hatıralar 
yer alıyor. Kimi zaman insanın bak-
makta bile zorlanacağı acı görüntü-
lerin yer aldığı bu müzede, 1992-1995 
arasında ülkede yaşananların bir 
savaştan öte, bir soykırım olduğunu 

fark etmek zor değil. Yok edilen aile-
ler, bombalanan pazar ve fırın gibi si-
vil alanlar, toplu mezarlarda bulunan 
kişisel eşyalar, bu müzede karşılaşa-
cağınız fotoğraf karelerinden, belge-
lerden ve nesnelerden bazıları.

Açılan ilk müze

Gallerija 11/07/95 başka bir şehirde, 
Srebrenica’da 11 Temmuz 1995’te kat-
ledilen 8372 kişiyi anmak için Bosna 
Hersek’te açılan ilk müze. 2012 yılın-
dan beri faaliyet gösteren müzede yer 
alan daimi sergide, katliamdan sonra 
çekilmiş fotoğraflar ve videolar, hari-
talar, katledilen insanlara dair bilgi-
ler ve buradaki soykırımdan kurtulan 
insanların anıları yer alıyor. Ayrıca 
sanatçıların soykırıma dikkat çekmek 
amacıyla hazırladıkları görsel eserler 
de bu müzede. Müzenin bir bölümü 
de geçici sergilere ayrılmış durumda. 
2016’dan beri ziyarete açık olan gün-
cel sergide, 1993 yılına ait Saraybosna 
kartpostalları sergileniyor.

2018 yılında Avrupa Konseyi Yılın 
Müzesi ödülünü kazanan War Chil-
dhood Museum, Bosna Savaşı’nı ya-
şayan çocukların deneyimlerini ya-
şatan bir müze olarak kurgulanmış. 
Kendisi de bir “savaş çocuğu” olan 
müzenin kurucusu Jasminko Hali-
lovic, 2010 yılında, çocukluğu savaş 
dönemine denk gelen kişilere ulaşıp, 
o döneme ait belgeleri ve nesneleri 
toplayıp sergilemek ve kitaplaştır-

mak amacıyla bir proje başlattı. 2013 
yılında yayımlanan bu kitaptan son-
ra, bağışçıların destekleriyle oluştu-
rulan koleksiyon önce 2016 yılında 
Bosna Hersek Tarihi Müzesi’nde ser-
gilendi ve 2017’de şu anda bulunduğu 
binaya taşındı. Müzede her bir kişisel 
eşyanın yanında, onu bağışlayan kişi-
nin o eşya ile olan hatırasını da oku-
mak mümkün.

YILIN MÜZESİ ÖDÜLÜ: 
WAR CHILDHOOD 

Sedat Anar

meyman63@hotmail.com



2022 
YILINDA 
TİYATRODA 
BİZİ NELER 
BEKLİYOR?

Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını sebebiyle sahneden bir 
süre uzak kalan sahne emekçileri geçtiğimiz Eylül ayında perdelerini 
seyirciye açtı. Birçok festival ve proje ile yeni yıla girmeye hazırlanıyor. 

Eskişehir Kukla 
Tiyatrosu Merkezi 
Olacak

“Eski Şehrin Kuklaları” T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa 
Birliği’nin mali desteği ile hayata geçi-
rilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve 
AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe 
Programı” kapsamında teşvik edilmesi 
ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. 1 Nisan 
2021 tarihinde başlayan, onbeş ay sü-
recek ve 30 Haziran 2022 tarihinde son 
bulacak olan “Eski Şehrin Kuklaları” 
projesi önce “Kukla Yapım Atölyesi”nin 
kurulmasıyla başlandı. Dünyaca ünlü 
kukla eğitimcilerin Eskişehir’de bilgi ve 
deneyimlerini paylaştıktan sonra önce 
Eskişehir’de seyirciyle bulaşacak ar-
dından Avrupa’da seyirciye sunulacak. 

Uluslararası Çevrimiçi 
Evde Tiyatro Festivali

İzmir Tiyatro Ofisi tarafından haya-
ta geçirilen Uluslararası Çevrimiçi 
Evde Tiyatro Festivali, Metin Güler’in 
koordinatörlüğünde 15-17 Ocak 2021 
tarihlerinde ikincisi gerçekleştirildi. 
Pandemi sebebiyle oyunlarını sah-
neleyemeyen tiyatro toplulukları 
altı ülkeden ve yurt içinden birçok 
kentin katılımıyla oyunlarını online 
seyirciyle buluşturdular. Oyunların 
canlı yayınlarla yapılması sürecin en 
önemli dijital tiyatro hareketi olarak 
nitelendiriliyor. 14-16 Ocak 2022 ta-
rihlerinde festivalin üçüncüsü yapıl-
ması bekleniyor.  
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nafiye.yuksel66@gmail.com

Nafiye Yüksel

İzmir Tiyatro Ofisi tarafından 
hayata geçirilen Uluslararası 
Çevrimiçi Evde Tiyatro 
Festivali, Metin Güler’in
koordinatörlüğünde 15-
17 Ocak 2021 tarihlerinde 
ikincisi gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatroları 
biletleri 'QR kod' ile 
alınıyor
Dijital dünyanın 
kolaylıklarını tiyatro sektörüne 
taşıyan Devlet Tiyatroları 
(DT), bilet alımlarında bir yeniliği 
hayata geçirdi. DT biletleri, afiş 
ve broşürlerdeki QR kod'lar 
kullanılarak alınabiliyor. 

Sezai Aydın
veda etti
Tiyatro sahneleri birçok festival 
ve proje ile yeni yıla girmeye 
hazırlanıyor. 2022 yılında tiyatro 
sahnelerinde neler olacak? 
Dijital tiyatro, Eskişehir kukla 
tiyatrosu, İstanbul Fringe Festivali, 
Uluslararası Tiyatro Festivali… 
Nafiye Yüksel’in yazısı sayfa 3’te

Reis Bey oyununu 
hakim adayları
izledi
Bakan Gül, hakim ve savcı 
adaylarıyla birlikte Necip 
Fazıl Kısakürek'in 'Reis 
Bey' tiyatro eserini izledi. 



Yenilenen seneler ve 
yenilenmesi gerekenler
Hayat yerinde durmuyor. Yani insan hayatı 
yaşatıyor. Hayat var olduğu için mi insan 
var, insan olduğu için mi hayat devam edi-
yor? Bilemiyorum. Emin olduğum tek şey 
yenilenme...

Hayatın devam etmesinin yegane şartı 
yenilenmedir. Gün geceye vardıktan son-
ra yeniden güne ulaşınca yenilenmiş olur. 
Her yeni gün de yenilik demektir. İnsan, 
yaşadıkça yenilenir. Tecrübe, yenilenmek-
tir. Yenilmenin yenilenmekle olan bağlan-
tısının sadece harflerden ibaret olmadığı 
da aşikar. 

Hal böyleyken, hayatla ve insanla ve elbet-
te yenilenmeyle en derin ilişkiye sahip olan 
sanat dalının, yani sinemanın sürekli ve 
sürekli yenilenmesi gerekliliğini dile getir-
meden olmaz. Yenilik, sinemanın olmazsa 
olmazı... Zira sinemayı doğuran teknolojik 
gelişmeler de yeniliğin ürünleriydi.

Elbette meseleyi doğyu yerden ele almak 
gerekir. Yenilemek dediğimiz şey konudan 
ibaret değil. Sanat söz konusu olduğunda 
“ne” sorusundan ve diğer bütün soru edet-
larından daha önemli olan bir edat ön pla-
na çıkar; nasıl?

İşte sinemada yenilenme için peşinden 
koşulması gereken şey de nasıl sorusu-
dur. Nasıl sorusu yöntem doğurur. Farklılık 
oluşturur. Yani zenginliktir. Çeşitliliğe kapı 
aralar. Sanatın her alanındaki üreticilerin 
peşinden gittiği öncelikli soru nasıldır. Tabi 
ki bütün sorular mühim. Fekat nasıl, sana-
tın insanoğlu için çeşitlendirdiği anlam 
yollarının haritası, anahtarı ve yoldaşıdır. 

2021’de (2020’de başlayarak) ardımızda 
enteresan bir enkaz bırakıyoruz. Ve sana-
tın beslendiği en önemli malzemelerden 
olan enkazı doğru değerlendirmek lazım 
gelir. İnsanoğlunun zor dönemleri, sanatın 
kritik virajları olmuştur hep. Salgın süreci 
ve yeni medya araçlarının bizi getirdiği 
noktayı da bu zaviyeden değerlendirmeli.  
Mani gibi görünen taşların yeni duvarları 
örmek için tuğla olabileceğini, çukur gibi 
beliren kuytuların yükselmek için çıkıntı 
sağlayabileceği ve karanlık olarak adde-
dilen görüntü alanlarının perdeye yeni ışık 
verme imkanı doğurabileceğini görmesi 
gereken kişidir, sanatkar. Zaten sanatkarı 
zaman üstü kılan şey de budur. Hem kendi 
dönemine hitap eder, hem de sonraki ku-
şaklar için birikim oluşturur. Geleceği ku-
ran, bugünü anlamlandırandır, sanatkar. 
Haliyle, yenilik denilen şey de sanatkarın 
elinden ve eserinden doğmalıdır. 

Sanatkar, yeniliği takip eden olmamalı. 
Daha doğrusu, sadece takip eden olarak 
kalmamalı. Yenilik denen şeyi şekillendi-
ren, ete kemiğe büründürendir, sanatkar. 
İnsanlık birikiminden faydalanan ve de-
vam eden birikime katkı sunandır. Sorgu-
layandır. Sorgulatandır. Bunun için yeni 
sorular doğurandır. 

Soru, yeniler. Yenilik, sorar. Sanatkar ise 
sorarak yeniler, yenileyerek sorar. Sine-
macı ise zamanın en güçlü aracı olan 
mecraında bu sorgulamayı ve yenilemeyi 
ayakta tutar. 

Yenilenmenin eskiden beslenme meselesi 
var bir de... Yenilenmek için geleneğe yas-
lanmak gibi... Hiçbir fikir ya da yaklaşım 
kendinden doğmaz. Eyşanın tabiatı da 
böyledir. Mutlaka insanlık birikimine yasla-
nır. Sinema da bu birikime yaslanarak ye-
nilemeyi ve yenilenmeyi ayakta tutmalıdır. 

Özellikle Türkiye’de sinemacıların yenilik 
meselesi üzerine daha fazla kafa yorma-
sı gerekiyor. Mevcutu muhafaza etmek, 
yeniliğe kapı kapamak anlamına gelmez. 
Sinemanın muhafazakarlığı, yeni sorulara 
zemin hazırlayacak sorulara sırt dönme-
mektir. 

Yeni yıl ve yeni dilekler denince genelde 
aklıma böyle şeyler gelir. Yeni yılda yeni-
lenmek temennisi ile...
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ANTALYA 
ULUSLARARASI 
TİYATRO 
FESTİVALİ

Devlet Tiyatroları tarafından 
düzenlenen Antalya Ulus-
lararası Tiyatro Festivali 21 
Haziran 1 Temmuz 2021 tarih-
lerinde Türkiye’den ve yurt-
dışından ikişer olmak üzere 
toplam 4 farklı oyunla sahne-
lendi. Türkiye’nin tarihi sa-
natsal dokusunu uluslararası 
bir platformda sahnelemeyi 
hedefleyen festivalin bu yıl 
20-30 Haziran 2022 tarihle-
rinde on ikincisi yapılması 
planlanıyor.   

Salgının hayatımıza 
girmesiyle
tiyatro oyunları dijital 
platformlarda
da yer almaya başladı. 
Zorlu
PSM’nin Youtube 
üzerinden kısa
oyunlarda olsa 
sergileyip yayımlaması
tiyatroda yeni bir 
açılım oldu.

“Alternatif olan, 
kenarda kalan” 
anlamına
gelen Fringe, her 
yıl dünya
çapında 170 bin 
sanatçıyı, 250 
farklı yerde, 60 
bin etkinlikte, 19 
milyon seyirciyle 

buluşturuyor.

Bursa Uluslarası 
Balkan Ülkeleri 
Tiyatro Festivali

Bursa’da Devlet Tiyatroları önder-
liğinde her yıl düzenlenen “Bursa 
Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyat-
ro Festivali”nin dokuzuncusu 22 
Haziran tarihinde başlayıp 1 Tem-
muz 2022 tarihinde son bulması 
planlanıyor.

Tiyatroda Dijital 
Dönem

Salgının hayatımıza girmesiyle 
tiyatro oyunları dijital platform-
larda da yer almaya başladı. Zorlu 
PSM’nin Youtube üzerinden kısa 
oyunlarda olsa sergileyip yayımla-
ması tiyatroda yeni bir açılım oldu. 
“Ayı” ve “Üç Kız Kardeş” oyunları 
izlemeye değerdi. Bunun yanı sıra 
Devlet Tiyatroları QR kod kullanı-
mını tiyatroseverlerin hizmetine 
sunarak daha çok kişiye ulaşmayı 
hedefliyor. “Dijital Kültür Pandemi 
İyileştirme Programı” kapsamında 
hayata geçirilen Sahne 2.0 Projesi, 
pandemi sürecinde sahneden uzak 
kalan sahne emekçilerine dijital 
dünyanın kapılarını araladı. Bu 
bağlamda İstanbul’da çok amaçlı 
sahne ve gösteri sanatları merkezi 
olarak kurulan DasDas, Dijital De-
neyim Merkezi olarak tanımlana-
cak. Salgın sürecinde sahneleme-
yen oyunlar için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Dijital Tiyatro 
Kütüphanesi’ni kurdu. 
Kapanan perdeler, 

bu süreçte dijitalde açıldı. Bakanlı-
ğa ait bu dijital platformlar ve Sanat 
Cepte uygulaması ile 5 yıl boyunca 
oyunlara ulaşabilmek mümkün. 

İstanbul Fringe 
Festivali

“Alternatif olan, kenarda kalan” an-
lamına gelen Fringe, her yıl dünya 
çapında 170 bin sanatçıyı, 250 farklı 
yerde, 60 bin etkinlikte, 19 milyon 
seyirciyle buluşturuyor. Her şehir-
de farklı ölçek ve formlarda düzen-
lenen festival genellikle alternatif 
ve yenilikçi işler üreten genç sanat-
çılara çalışmalarını sergilemek için 
fiziksel ve dijital platformlarda im-
kan sağlıyor. Bu yıl 17-25 Eylül ta-
rihleri arasında festivalin dördün-
cüsü yapılması hedefleniyor. 

Kültür Ve Turizm 
Bakanlığından 
Tiyatroya Destek

Koronavirüs salgınından en çok 
etkilenen sektörlerin başında ge-
len tiyatrolara bir önceki sezonlara 
kıyaslanarak desteğini artırmaya 
devam ediyor. Dijital tiyatro kap-
samında sesli oyun ve dijital oyun 
projeleri ile yerli yazarların oyun-
larını dijital ortamlarda sanatsever-
lerle buluşturacak. “Dijital Oyun” 
ile özel tiyatrolar sahneleyecekleri 
bir oyunun video kaydını yayınla-
mak üzere Bakanlığa teslim edecek 
ve bu oyunlar dijital ortamlarda 
seyirciyle buluşmaya devam etmesi 
adına Bakanlık ek destekle salon sa-
hiplerine katkı da sağlayacak. 

‘Alice’ müzikali geri 
dönüyor

Bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın 
eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine 
sahip “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar 
Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin 
koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama 
olarak yeniden sahnedeki yerini alıyor.

Antik kentin
orkestra 
zeminine ulaşıldı
Prusias ad Hypium 
Antik Kenti'ndeki kazı 
çalışmalarında tiyatro 
bölümünün orkestra 
zeminine ulaşıldı.

Abdülhamiḋ Güler

abdulhamitguler@gmail.com 



En yakınımızdakine 
yabancılaşmanın filmi: 

Litros Sanat’ın yeni sayısında Ferit Karol’un ilk uzun metrajlı filmi Kumbara’yı Karol ve başrol 
oyuncusu Gülçin Kültür Şahin ile konuştuk. Karol’un filmi şu temel soru üzerinden izleyici karşısına 

çıkıyor: Hayat bizi en yakınımızdaki insana ne kadar yabancılaştırabilir?
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Kesişme; İyi ki Varsın 
Eren' sinemalarda
TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki 
Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün 
doğum günü olan 1 Ocak 2022'de 
sinemaseverlerle buluşacak. Film, 
Türkiye'nin yanı sıra Almanya, 
Avusturya, Fransa, Belçika, 
İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve 
Danimarka'da da vizyona girecek.

Matrix’in dördüncü 
filmi seyirciyi böldü
Keanu Reeves ve Carrie-Anne 
Moss başrolleri paylaştığı 
Matrix serisinin dördüncü filmi 
Resurrections seyirciyle buluştu. 
İlk günden eleştirmenleri ve 
seyirciyi ikiye bölen filmi, yeni bir 
Matrix serisinin başlangıcı olarak 
yorumlandı.

Yönetmen Jean-Marc 
Vallée hayatını kaybetti
Daha önce Demolition, Crazy,
Dallas Buyers Club, Big Little Lies,
Cafe de Flore, Wild, Young Victoria,
Sharp Objects gibi yapımların
yönetmenliğini üstlenmiş Kanadalı
sinemacı Jean–Marc Vallée
hayatını kaybetti.

Ferit Karol’un yö-
netmenliğini yap-
tığı ve başrolle-
rinde Murat Kılıç 
ve Gülçin Kültür 
Şahin’in yer aldı-
ğı Kumbara filmi, 
17 Aralık’ta Başka 

Sinema kapsamında vizyona girdi. 
Gişe yolculuğu devam eden filmi Ka-
rol ve Şahin ile Litros Sanat’ın yeni 
sayısı için konuştuk. Oyunculuk ve 
yönetmenlik konularını da dahil et-
tiğimiz sohbetimizde, Karol “Psikolo-
jilerini, hayatlarını merak ettiğim bu 
insanları yeniden resmederek onları 
daha iyi anlayabileceğimi düşünerek 
sinemaya yöneldim” derken, Şahin 
ise “Oyuncu olmaktan çok mutlu-
yum. En iyi olmanın mümkün olma-
dığı ama daha iyi olmanın şart oldu-
ğu bir meslek, oyunculuk. Bu yüzden 
de karnımdaki en güzel ağrı.” dedi. 

FERİT KAROL: 

Psikoloji Üzerinden 
Sinemaya Yöneldim

Sizi internette ulaşabildiğimiz bilgi-
ler dışında daha yakından tanıyabi-
lir miyiz?

Aslında sinema yapmak benim ço-
cukluk hayalim değildi. Üretim an-
lamında bir şeyler yapma dürtüsü 
çocukluğumdan beri olsa da ben hep 
müzisyen olacağımı düşünürdüm. Ta 
ki lisede okuldan atılıp da çalışma 
hayatının içine girmek zorunda kala-
na dek. 15-16 yaşında Bahçeşehir'de 
büyümüş biri olarak Kapalıçarşı'da 
çıraklık, depoculuk, tornacılık, baris-
ta, satış danışmanı, Türk Hava Yol-
ları'nda dış hatlar terminalinde yer 
hostluğu gibi bir sürü işte çalışınca, 
karşılaştığım insanlar ve olaylar beni 
psikolojiyle ilgilenmeye itti. Çalış-
ma hayatına atıldıktan hemen son-
ra üniversite okumayı zaten kafaya 
koymuştum ve üniversitede psikoloji 
okumaya karar verdim. Fakat sonra 
psikoloji alanıyla sinema üzerinden 
de ilgilenebileceğimi, daha doğru-
su psikolojilerini, hayatlarını merak 
ettiğim bu insanları yeniden resme-
derek onları daha iyi anlayabilece-

ğimi düşünerek sinemaya yöneldim. 
Liseyi açıktan bitirdikten sonra üni-
versitenin sinema televizyon bölü-
müne girdim. 2011'de mezun oldum 
ve artık sadece sinema sektöründe 
çalışıyordum. Sinema, reklam ve di-
zilerde senarist, kurgu ve yönetmen 
asistanlıkları yaparken, kısa filmler 
çekip yönetmen olarak sinemayı öğ-
renmeye çalıştım. Sinemanın asis-
tanlık yapılarak öğrenilebilecek bir 
şey olmadığını düşünüyorum. 2013 
yılında Kumbara'yı yazmaya başla-
dım ve gerisi bildiğiniz gibi gelişti: 
Ankara Film Festivali Proje Geliştir-
me Ödülü, Kültür Bakanlığı İlk Film 
Desteği, Antalya Film Forum Ödülü 
ve sonra set...

Daha önceki sinema üretimleriniz-
den bahseder misiniz?

Tabii film çekmeyi öğrenirken gün 
yüzüne çıkarmadığım bir sürü kısa 
film çektim ama festivallerden hatır-
layabileceğiniz üç kısa filmim 
var. Annesi ölen bir ada-
mın üzüntüsü ile edindiği 
mirasla ailesini memnun 
etmesi arasındaki ikile-
mi anlatan, aslında artık 
herhangi bir bakımdan 
alakası kalmasa da Kum-
bara'nın çıkış noktası olan 
kısa filmim Semer'i (2014), 
insanın mutsuz bir hayata 
da sahip olsa yaşamak için 
kendini meşgul etmek 
zorunda olduğu fikriyle 
yola çıktığım kısa filmim 
Meşgul'ü (2016) ya da 
bizi biz yapan insanlarla 

artık ortak bir noktamızın kalmadı-
ğını fark ettiğimizde ne hissederiz 
sorusuyla yola çıktığım kısa filmim 
Günlerin Ardından'ı (2019) bu çalış-
malara örnek göste-
r e b i l i -
riz.

Herhangi Bir Şeyin 
Profesyoneli Olma 
Derdinde Değilim

Sinema ve yönetmenlik sizin için 
mesleki ve teknik anlamları-

nın dışında ne anlam ifade 
ediyor? 

Ben yönetmenliği bir so-
nuç olarak görüyorum. 
İşin ticari kısmını dışa-
rıda tutarsak, anlatacak 
bir hikayeniz olmadığı 
sürece yönetmen olma-
nız bir şey ifade etmez. 
Zaten yönetmenliği 
ortaya çıkaran güç de 
hikâyenin kişi üzerinde 

bıraktığı etki ve kişi-
nin hikâyeye hangi 

estetik, etik 
ve sos-

yolojik açıdan yaklaştığıdır. Dolayı-
sıyla bunca zahmeti altına girmeye 
değer hikayeler de her gün üzerimize 
yağmadığı için, aktif olarak bir film 
üzerinde çalışmadığım zamanlar 
yönetmen gibi yaşamayan, sinemayı 
seven iyi bir izleyici olarak hikâye 
anlatacağım güne kadar sıradan bir 
insan olarak hayatıma devam edi-
yorum. Açıkçası şu an için bu çalış-
mayla maddi olarak hayatımı idame 
ettirebiliyorum fakat gün gelir de 
ettirememeye başlarsam başka bir iş 
de yapabilirim. Benim için fark etmi-
yor. Sonuç olarak, herhangi bir şeyin 
profesyoneli olmanın değil güzel in-
san hikayeleri anlatmanın, bunu da 
sinemayla yapmanın peşindeyim.

Sinemada daha çok hangi tema ve 
konular üzerine çalışmalar/üretim-
ler yapmak istiyorsunuz?

Toplumcu gerçekçi sinemayı mizahi 
bir dille birleştirip bazen Kumbara 
gibi tamamen gerçekçi bazen de ger-
çeğin içinde yeni bir gerçeklik yara-

tan, zaman zaman temposu düşse 
de genelinde ritmi yüksek film-

ler yapmak istiyorum. İkinci 
filmde biraz dil değiştirip gü-

venli alandan çıkacağım.

Gelelim Kumbara’ya. Fil-
min çıkış noktası ne oldu?

2013 yılında Ankara'da ya-
şadığım bir dönem İstan-
bul'da yaşamaya devam 
eden ailem beni arayıp 
babaannemin Alzheimer 
olduğunu haber vermiş-
ti. Bunun üzerine baba-

alidemirtas.iletisim@gmail.com

Ali Demirtaş

KUMBARA
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Örümcek Adam’ın 
Oscar kampanyası 
başladı
Örümcek Adam: Eve Dönüş 
Yok’un (Spider-Man: No Way 
Home) Oscar kampanyasının 
ilk reklamları yayınlandı. Sony 
ve Marvel, En İyi Film dalında 
da aday gösterilmeyi umuyor.

‘Dilberay’dan
yeni fragman

Türkiye’nin sevgilisi olmayı 
başaran Dilber Ay’ın keder 
dolu hayatını anlatan 
“Dilberay” filminden yeni 
fragman yayınlandı.

Keanu Reeves ilk 
kez bir dizide

Matrix serisinin yıldızı Keanu 
Reeves, Leonardo DiCaprio ve 
Martin Scorsese’nin  yürütücü 
yapımcılığını üstlendiği dizi The 
Devil in The White City’de rol 
alacak.

GÜLÇİN 
KÜLTÜR ŞAHİN: 

Karnımdaki En Güzel 
Ağrı, Oyunculuk
Nasılsınız, hayata ve gündeme dair 
kafanızı şu ara ne meşgul ediyor?

‘İyi diyelim, iyi olalım’, müthiş bir 
temenni bence bu. Pandeminin, 
ekonominin üzerimize yıkıldığı şu 
günlerde insanın hayat dolu hisset-
mesi çok zor geliyor bana. Sosyal 
medya sayesinde dünyanın dört bir 
yanındaki her şeyden daha da fazla 
haberdar oluyoruz. Yine bu yüzden 
kendimizi de çok gözlemleyip analiz 
ediyoruz. Bunlar sebebiyle omuzla-
rımızda 15-20 yıl öncesinden daha 
fazla yük taşıyoruz. Yorulmamak, ta-
hammülsüzleşmemek, umudu kay-
betmemek için neler yapabileceğimi 
bulmaya çalışıyorum, diyelim.

Oyunculuk sizin için ne anlam ifade 
ediyor, mutlu musunuz?

Oyuncu olmaktan çok mutluyum. 
En iyi olmanın mümkün olmadığı 
ama daha iyi olmanın şart olduğu 
bir meslek, oyunculuk. Bu yüzden 
de karnımdaki en güzel ağrı. Yeni 
karakterlerle buluşmak için can atı-
yorum. Oyuncu olmasaydım akade-
misyen olmak isterdim sanırım. Üni-
versitede 2,5 yıl kadar çok severek 
araştırma görevlisi olarak çalıştım. 
Üniversite ortamında çalışmak hiç 
bitmeyen organik bir öğrenme süre-
cinde olmak demek bence ve bu çok 
ilgimi çekiyor.

Katkı Sağlamak İçin 
Can 
Atıyorum

Sizi Kırmızı Oda yanı sıra çok 
fazla bağımsız/festival fil-
minde izliyor ve görüyoruz. 
Bu durumun sizdeki karşı-
lığı nedir?

Oyunculuğu seçmemin 
motivasyonlarından 
biri de bağımsız filmler 
ve festivaller. Çocuk-
luğumdan beri sine-
mayla izleyici kol-
tuğundan yakın bir 
ilişki kurmaya ça-
lışıyorum. Üniver-
siteyle beraber bir-
çok festivalin sıkı 
takipçisi oldum. Bu 
yüzden Ankara’da 
konservatuvarı biti-

rip İstanbul’a gelme kararını ‘bağım-
sız filmlerle nasıl buluşacağım’ soru-
suyla beraber almıştım. Hem yıllardır 
hayranlıkla takip ettiğim bir yönet-
menle hem de ilk filmini çeken bir 
yönetmenle çalışmak beni mesleğime 
dair en çok heyecanlandıran şeyler-
den biri. Oyunculuğu meslek haneme 
yazmak benim için çok güzel ama çok 
meşakkatli oldu. O yüzden olabilecek 
bütün platformlarda seyirciyle bu-
luşmak için sabırsızlanıyorum. Her 
bir medyumda seyirciyle farklı bir şe-
kilde bağ kuruluyor. Anlatılacak çok 
hikâye var, ben de medyum ne olur-
sa olsun onların anlatılmasına katkı 
sağlayabilmek için can atıyorum.

Yer aldığınız Kumbara filminin içe-
riğinin sizdeki karşılığından bahse-
der misiniz?

Hepimizin hayattan farklı bek-
lentileri, hayalleri var. Bun-
ların arasında var olmaya 
çalışmak bizi bazen en 
yakınımızdakilere bile 
yabancılaştırabiliyor. 
Kumbara bu yaban-
cılaşma mevzuunu 
mercek altına alan 
bir film. İlk başro-
lüm olması se-
bebiyle benim 
için çok özel. 
Filme en 
son dahil 
o l a n -
l a r -

dan biriyim ama kısa sürede çok yo-
ğun ve özenli çalışmaya gayret ettim 
oynadığım karakter Ayfer için. Film-
de Türkiye ve dünya sinemasında 
-maalesef- görmeye alışık olduğu-
muz üzere kendini sadece erkek ka-
rakter üzerinden var eden bir kadın 
karakter yok. Kendi başına var ola-
bilen bir kadın karakter var. Erkek 
karakterini merkeze almış bir film 
olmasına rağmen bu dengeyi usta-
lıkla korumayı başarması beni hem 
oyuncu hem de sinemasever olarak 
çok heyecanlandırıyor. 

Sektörle İlgili Kafamı 
Meşgul Eden Çok 
Fazla Şey Var

Ferit Karol ile çalışmak nasıldı? Bi-
raz bahseder misiniz? Bu proje size 
geldiğinde neler hissettiniz?

Ferit Karol ile çalışmak harikaydı. 
Daha önce de söylediğim gibi ilk fil-
mini çeken bir yönetmenle çalışmak, 
onun dünyasını nasıl kurduğuna, 
ilk adımlarını nasıl attığını şahitlik 
edebiliyor olmak beni mesleğime 
dair en çok heyecanlandıran şeyler-
den biri. Senaryoyu okuduğumda da 
(Ferit Karol ve Serkan Fakılı beraber 
yazmışlar) bunun çok olgunlaşmış 
bir senaryo olduğunu düşündüm ve 
daha da çok heyecanlandım. Ferit 
hikayeyle uzun bir süredir hemhal 
olduğu için oyunculardan beklenti-
si konusunda çok netti. Oyuncunun 
kanalına girmeyi çok iyi başarıyor. 
Kendi istekleri konusunda çok net 

ve bunu olabilecek en yalın 
şekilde oyuncuya anlat-

mayı başarıyor. Bu 
yüzden ne mutlu 
bana ki bu projede 
onunla çalışabil-
me fırsatı buldum.

Yer aldığınız si-
nema ve TV sektö-

ründe gördüğünüz 
en temel eksiklik 

hakkında ne söyle-
mek istersiniz? Ka-

fanızı ne meşgul edi-
yor bu konuda?

Kafamı meşgul 
eden çok fazla 

şey var. Tabii ki en başta kadın ka-

rakter yazımındaki eksiklik. Merke-

zine kadın karakteri alan o kadar az 

film var ki. Kadını perdede/ekranda 

toplumun kendisine biçtiği rolün te-

zahürü olarak görüyoruz. O yüzden 

kadını merkeze alan filmlerde bile 

erkek sesinden arınmış, yalın bir şe-

kilde kadını dinleyemiyoruz. Kadına 

artık bir kulak verilse çok şey anlata-

cak. Bu konuda çok umutluyum, de-

ğişecek. Çünkü seyirci ve buna bağlı 

olarak da sektör değişiyor günden 

güne. Daha fazla kadın hikayesi izle-

yeceğimiz gelecek çok da uzak değil.

Gülçin Kültür Şahin’in hedefi ne, ne 

yapmak istiyor, bundan yıllar son-

ra nerede ve nasıl görmek istiyor 

kendini?

Hedefim olabildiğince fazla se-

yirci ile buluşmak, olabildiğin-

ce fazla karaktere nefes ola-

bilmek. Çalışmak istediğim 

yerli ve yabancı çok fazla 

yönetmen var. Yolumun on-

larla kesişmesi için can atı-

yorum.

mı düşünmeye başlamıştım; babam 
tek çocuktu ve babaannemin de mal 
varlığı yerindeydi. Babam borçları 
olan bir insanken birden maddi ola-
rak refaha kavuşacaktı. Bu durumda 
ne hissettiğini düşünürken fikirler 
konudan konuya atladı ve Kumbara 
doğdu: Hayat bizi en yakınımızdaki 
insana ne kadar yabancılaştırabilir?

Yönetmen filmini nasıl yorumluyor? 
Yani ortaya çıkan sonuçtan memnun 
mu?

Ben filmi çektim, benim söyleyecek 
başka bir şeyim kalmadı, film biz-
den çıktı. Ama ortaya çıkan sonuçtan 
memnun olma konusunda, bütçe-
sel faktörlerin neden olduğu birkaç 
küçük şey dışında evet memnunum, 
özellikle oyuncularım Murat Kılıç, 
Gülçin Kültür Şahin, Mert Ateş, Onur 
Gökçek ve Baran Can Eraslan'dan çok 
memnunum. 

Film hangi festivallerde gösterildi 
ve ödüller aldı?

Altın Portakal Film Festivali'nde dün-
ya prömiyerini yaptık ve En İyi İlk 
Film Ödülü'nü aldık, ardından Boğa-
ziçi Film Festivali'nde En İyi Film, En 
İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve 
En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini, En-
gelsiz Filmler Festivali'nden de En İyi 
Senaryo Ödülü’nü aldık. En son Ma-
latya Film Festivali'nde Ulusal Yarış-
ma Bölümü'nde gösterdikten sonra 
şu an Başka Sinema dağıtımı ile viz-
yondayız.

Bundan sonraki yeni projeleriniz-
den de kısaca bahseder misiniz?

Şu an birini Aslı İnandık'la, diğerini 
Batuhan Özbulut'la yazdığım iki mini 
dizi projem var ama çeker miyim 
çekemez miyim bilmiyorum. Onun 
dışında açıkçası ikinci filme başla-
madan önce bir süre, yaklaşık bir 
sene falan vaktimi okuma, izleme ve 
araştırma yaparak geçirmeye karar 
verdim. Biraz kendime ikinci film so-
rumluluğunun baskısını yapıyorum. 
Kulağa hoş gelmiyor belki ama beni 
çalışmaya itiyor, o açıdan faydalı.

Hepimizin hayattan 
farklı beklentileri, 
hayalleri var. 
Bunların arasında 
var olmaya çalışmak 
bizi bazen en 
yakınımızdakilere bile 
yabancılaştırabiliyor. 
Kumbara bu 
yabancılaşma 
mevzuunu mercek 
altına alan 
bir film. İlk 
başrolüm olması 
sebebiyle benim 
için çok özel.



Dünyanın her yerinden okuyucu-
ya sahip olmayı kim hayal etmez 
ki? Bir de okurunuz çocuklarsa, 
onların sevgisini kazanıyorsanız 
mutluluğunuz katlanır da katlanır. 
Gelin görün ki söz konusu çocuksa 
pek az kişiye nasip olur kalplere 
dokunabilmek. Çoğu çocuk kitabı-
nın amacının da onların sevgisini 
kazanmak değil onları “eğitmek” 
olduğu su götürmez bir gerçek. 
“Canavarlar Ülkesinin Kralı” kita-
bıyla, sözünü ettiğimiz mutluluğu 
yakalayan yazarlardan biri de Ma-
urice Sendak. Yazar eserlerini ka-
leme alırken çocuklar için yazma 
fikriyle yola çıkmadığını söylerken 
“eğitme” düşüncesini de baştan 
rafa kaldırmaya işaret etmiyor mu 
sizce?

Çocuk kitapları yayıncılık pasta-
sında büyük bir dilime karşılık 
gelse de alışveriş sepetinize bakli-
yatın yanında bir de çocuk kitabı 
ekleyecek kadar kolay ulaşılsa da 
çocukların da seveceği yazar olmak 
güç. Mustafa Ruhi Şirin’den ödünç 

alarak söyleyecek olursak, çocu-
ğun ruh 
dünyasına 
uygun, te-
mel kayna-
ğı çocuk ve 
ç o c u k l u k 
olan eser-
ler, pasta 
dil iminde 
çok küçük 
bir orana 
karşılık geliyor ne yazık ki. “Eğit-
mek” , “yol göstermek” amacı edebi 
yönün ve çocuğa görelik kriterinin 
önüne geçiyor. 

Çocuk dili ve 
edebiyatı ana bilim 
dalı yok!

“Çocuklar için neden ayrı bir ede-
biyat olmalı?” sorusu hâlâ tartı-
şılmaya devam ediyor. Kimilerine 
göre bu ayrıma hiç gerek yokken 
kimilerine göre çocuk edebiyatının 
işlevi çocukları hayata hazırlamak. 
Çocuk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim 

Dalı akademide henüz mevcut de-
ğil. Çocuk edebiyatı çalışmala-
rı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 
çatısı altında toplanıyor. Tam da 
bu sebeple akademik çalışmala-
rın eğitim yönü edebiyat yönüne 
galebe çalıyor. Çocuk, kitapların 
öznesi olmaktan çok nesnesi ne 
yazık ki. Hatta bazısında çocuk 
aramakla bulunmuyor. Yazar ve 
Çocuk Editörü Gökçe Özder, bu 
kanaati doğruluyor. Özder’e göre 

çocuk kitaplarında kahramanların 
çocuk olması ya da onların özdeş-
lik kurabileceği karakterler yaz-
mak esas kabul ediliyor. Fakat ka-
rakterleri yazanın yetişkin olması, 
hiç bitmeyen şekil verme arzusunu 
ve hiyerarşiyi doğuruyor çoğu za-
man. Bu hiyerarşiden vazgeçilirse 
çocuk kitabın merkezine yerleşebi-
liyor: “Yazar, ne kadar ‘çocuğa göre’ 
olabilir, onun duygularıyla empati 
kurabilir, ahlaki öğüt verme vas-
fını geri plana atabilirse o derece 
çocuk kitaplarının öznesi olan ço-
cuklardan söz edebiliriz.” Yetişkin 
yazarlar sürekli olarak çocuklara 

bir şeyler öğretme, onları hayata 
hazırlama derdine düştüklerini 
dile döken  Özder, duygulara hi-
tap etme işlevi ön plana alınmadı-
ğında edebiyat olmayan edebiyat 
metinlerinin ortaya çıktığını ifade 
ediyor.

 “Çocuk işi” kitaplar

Söz konusu çocuklar olduğunda 
yazarların edebiyatı genellikle geri 
plana attıklarına inananların sayı-
sı da az değil. Kimilerine göre yetiş-
kinler için yazmak bir yetenek ve 
birikim gerektirirken diğerleri “ço-
cuk işi”. Çocuk yazarlarının sıkça 
muhatap olduğu, “Yetişkinlere de 
yazabilirsin, onlara ne zaman yaza-
caksın?” sorusu bu durumu özetle-
meye yetecektir sanırız. Bu alanda 
yazmanın hiç de kolay olmadığını, 
yetişkinler olarak başucu kitabı 
yaptığımız Küçük Prens, Şeker Por-
takalı ya da Küçük Karabalık’ı ha-
tırlayarak kabul ettik bile.  İyi bir 
eser çocukların ardına yetişkinleri 
de katmaya onları da sürüklemeye 
devam edecek. 
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Cocuk,

Gemuhluoğlu
Esenler’de anıldı
Esenler Belediyesi, 
bir dönemin fikir 
hayatını şekillendiren 
ve yaptığı çalışmalarla 
“gönül adamı” 
olarak nitelendirilen 
bürokrat-yazar Fethi 
Gemuhluoğlu’nu andı.

"Küçük Prens"in 78 
yıllık yayın serüveni 
Ankara'da
Bugüne kadar 488 farklı dil 
ve lehçede basılan, dünya 
edebiyatının sevilen hikaye 
kitabı "Küçük Prens"in çeşitli 
baskılarından oluşan sergi, 
Ankara'daki kitapseverleri bekliyor.

Engin Beyaz'dan ‘Sanal 
Kütüphane’ sergisi
 Sanatseverlerin hayal gücünü 
zorlayan ve şaşırtan sanatçı 
Engin Beyaz'ın ‘Sanal Kütüphane’ 
adlı kişisel sergisi 15 Ocak 
2022'den itibaren Galeri Diani’de 
sanatseverlerle buluşacak.

Her çocuk kitabının çocuğa uygun olmadığı  ara ara haberleri yapılan, basımı durdurulan kitaplar 
aracılığıyla hepimizce malum. Modern çocuk edebiyatına baktığımızda masalların yetişkin okurlardan 

çocuklara devredildiğini görmek mümkün.

suheylasancar@gmail.com

Suheyla Sancar

Kita
bının Neresinde?

Çizimler: Elif Yemenici
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Çocuğa değil çağa 
uygun kitaplar
Her çocuk kitabının çocuğa uygun ol-
madığı ara ara haberleri yapılan, ba-
sımı durdurulan kitaplar aracılığıyla 
hepimizce malum. Modern çocuk 
edebiyatına baktığımızda masalların 
yetişkin okurlardan çocuklara dev-
redildiğini görmek mümkün. Ne var 
ki masalların kimileri, öğeleri gereği 
miniklere uyku öncesi okutmak şöy-
le dursun; kilitli sandıkta saklanacak 
kadar “yetişkin işi”. Vaktiyle, okullar-
da, okuma listelerinin başında yer 
alan kitaplar, bugün “Bunları nasıl 
okutmuşlar bize?” sorusunu mecburi 
kılıyor. Üsküdar Üniversitesi Çocuk 
Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi - Ya-
zar Elif Konar Özkan, bu değişimini 
tabii karşılıyor. “Çocuk ya da yetiş-
kin ayrımı, modern zamanlara ait 
sınıflandırmalar Özkan’a göre. Sözlü 
kültür unsuru masal ve hikâyelerin 
aktarıldığı dönemleri bugünle kıyas-
lamak da doğru değil. Her dönemi 
kendi şartlarıyla değerlendirmek ge-
rektiğini savunan Elif Konar Özkan, 
pedagojik unsurların, psikoloji vb. 

bilim dallarının, okulların, eğitimin 
ya da çocukluk tasavvurunun, çocuk 
edebiyatının, çocuk kitaplarının söz-
lü kültür unsurlarına göre çok yeni 
olduğunu hatırlatıyor. Onları bugü-
nün kavramlarıyla değerlendirmek 
yerine çağına göre değerlendirmek 
bu sebeple önemli. Bugünün çocuk 
algısının yarın değişebileceğinin işa-
ret fişeğiyse geçmişte yaşanan deği-
şimler Özkan’ın kanaatince: “Modern 
çocuk edebiyatı genel anlamda döne-
minin çocuk tasavvuruna göre şekil 
alıyor. Hatta sadece dönemin çocuk 
tasavvuru da değil, eğitim yaklaşım-
ları, ebeveyn yaklaşımları, piyasa 
durumları yani hayatın her aşaması 
etkiliyor çocuk edebiyatını ve kitap-
larını da.” 

Çocuğun fıtrat diline 
hitap eden kitaplar 
nasıl çıkıyor?

Çocukların hem sevgisini kazanan 
hem de onlara eşlik eden, buyurgan 
olma derdi taşımayan kitaplar iyi ki 
varlar! “Çocukların hem kalbini ça-
lan hem zihnini besleyen kitaplar 
nasıl ortaya çıkabiliyor?” diye sordu-
ğumuzda yazar Elif Konar Özkan’ın 
cevabı şu oluyor: “Çocuğun fıtrat 
diline, dünyasına uygun dil lezzeti, 
okuma zevki, estetik gelişim maksat 
öyleyse edebi yönün ihmal edilme-
si söz konusu olamaz. Yani çocuğa/
çocukluğa bakış; yazma veya çizme, 
çocuklar için üretim eylemine bakış 
mühim yazarın/çizerin/sanatçının/
yayınevinin nasıl bir yol yordam be-
lirleyeceği ve izleyeceği açıkçası. Bu 
kadar net aslında durum.”

Öncelikle yetişkinlerin kendileri-
ni, her şeyi bilen, buyurgan edadan 
kurtarması gerektiğini vurgulayan 
Özkan, yazarken sınırı layıkıyla idrak 

Elif Konar Özkan Elif Yemenici

8. Necip Fazıl 
Ödülleri töreni 
gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın da 
katıldığı 8. Necip Fazıl 
Ödülleri töreninde ödüller 
sahiplerine takdim edildi.

2021 Sedat Simavi 
Edebiyat Ödülü 
Pamuk’un
Yazar Orhan Pamuk'un Yapı 
Kredi Yayınları'ndan çıkan 
"Veba Geceleri" adlı son 
romanı, 2021 Sedat Simavi 
Edebiyat Ödülü'ne değer 
görüldü.

Şeb-i Yelda'da diriliş 
şiirleri
Esenler Belediyesi, ‘Şeb-i 
Yelda’ olarak bilinen yılın 
en uzun gecesi 21 Aralık’ta 
Sezai Karakoç anısına “Diriliş 
Şiirleri”nin seslendirildiği bir 
programa ev sahipliği yaptı.

Kita
bının Neresinde?

Yazar ve illüstrasyon sanatçısı Elif Yemenici, “çocuğun seviyesine
inmek,”ifadesini, iyi bir çocuk kitabı yazmanın önündeki en büyük
engellerdenbiri olarak görüyor.

Çocuk, kitapların
öznesi olmaktan çok 
nesnesi ne
yazık ki. Hatta 
bazısında çocuk
aramakla 
bulunmuyor.

Çocukların okuyacağı 
kitapları, belli bir yaş 
aralığına kadar büyük 
ölçüde
ebeveynler ve öğretmenler 
belirliyor.Henüz okuma 
aşkıyla yanıp tutuşmayan
miniklerin, kitap kurdu 
olup olmayacağını da bu 
tercihler belirliyor.

etmenin öneminin altını şu ifadelerle 
çiziyor: “Yazanın, bir şeyleri anlatır-
ken haddini idrak edebilmesi mü-
him. Zaten bu açıdan bakıldığında 
çocuk edebiyatı veya genel anlamda 
edebiyat ürünleri ile çocuk kitapları-
nı birbirinden ayırabiliyoruz. Ki bu-
güne ve geleceğe kalabilen, pek çok 
dile çevrilip farklı kültürlere ulaşabi-
len ürünler de hakiki anlamda este-
tik ve dil yönü kuvvetli olan ürünler 
oluyor.” 

Bu zenginliklerin nüvesine bile göre-
meyeceğimiz kitaplara gelince; tüke-
tim malzemesi olarak unutulup gidi-
yor. Evet doğru tahmin ettiniz: Ödev 
vb. zorlamalar ve  okuma listeleri 
olmasa çocukların eline dahi alma-
yacağı kitaplar, görevini ifa edip bir 
köşeye fırlatılıyor hepsi.

Çözüm: Çocuğun 
seviyesine inmeye 
değil çıkmaya 
çalışmak

“Çocuklar anlamaz,” kaygısı yazarın, 
“bu çizim karışık oldu,” fikri çizerin 
aklına düşmeye dursun. İşte o zaman 
çocuğu kaybetmek kaçınılmaz. Ya-
zar ve illüstrasyon sanatçısı Elif Ye-
menici, “çocuğun seviyesine inmek,” 
ifadesini, iyi bir çocuk kitabı yazma-
nın önündeki en büyük engellerden 
biri olarak görüyor. Hatta çocuğun 
seviyesine çıkmak için çabalamak 
gerektiği görüşünde Yemenici: “Ben 
yazarken onların seviyesine çıkmaya 
çalışıyorum şahsım adına. Böylece 
daha ziyade  yaşsız, resimli kitaplar 
üretmek oluyor gayem. Küçük Prens, 
nitelikli çocuk edebiyatı deyince, ye-
diden yetmişe her yaşa hitap ettiği 
için aklımıza gelen ilk örneklerden 
oluyor böylece.” Yemenici, çocuklara 
bir şey “öğretme” arzusunun geçmişte 
resimli kitaplarda bir amaca karşılık 
geldiğini bugünse daha özgür ve daha 
edebi eserlerin söz konusu olduğunu 
şu cümlelerle özetliyor: “Resimli ki-
taplar bir şeyler öğretebilmenin yolu 
gibi düşünülürken artık böyle bir 
amaca hizmet etmek gibi bir kelep-
çe taşımıyor. Özgürleştikçe de çocuk 
edebiyatındaki gelişim hızlanıyor.” 
Çocuk edebiyatındaki gelişim süreci-

ni incelediğinde son yıllarda üretilen 
kitaplarda didaktik olma kaygısının 
artık aşıldığını da gözlemlediğini dile 
döküyor Yemenici: “Bunun da çocuğa 
bakış açımızın değişmesiyle paralel 
olarak ilerlediğini tahmin ediyorum. 
Bir kaç jenerasyon geriye gidersek ço-
cuklara karşı olan tutumun daha ço-
cuğa olan güvensizlik üzerine kurulu 
olduğunu görüyoruz.”

Bir kitap 
okuyup hayatını 
değiştirdiklerimiz

Çocukların okuyacağı kitapları belli 
bir yaş aralığına kadar büyük ölçüde 
ebeveynler ve öğretmenler belirliyor. 
Henüz okuma aşkıyla yanıp tutuş-
mayan miniklerin kitap kurdu olup 
olmayacağını da bu tercihler belir-
leyebiliyor. Elif Yemenici, bir kitabın 
çocuğun bünyesinde travma yarata-
cak etkiye sahip olmasa da okumak-
tan soğutabileceğini söylerken son 
derece haklı.  Çocuğu şiddet öğeleriy-
le tanıştıracak, karamsarlığa sokacak 
nice kitap söz konusu Yemenici’ye 
göre: “Klasiklere bakarsak, külkedisi 
örneğinde olduğu gibi kurtuluşu hep 
bir prensin gelip hikâyenin sonunu 
mucizevi şekilde tatlıya bağlandığı 
-özellikle de kız çocukları için- edil-
gen karakterlerin özendirip bilinç 
altına yanlış düşünce sistemlerinin 
örüldüğü kitaplar söz konusu.”
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KİTAP İNSANIN
AYNASIDIR
Miladi takvime göre yeni 

bir yıla daha ulaştık. 
Şimdi yıllık planlar, 
programlar yapma za-

manı. Geçen yıl kaç kitap bitirdik? Bu yıl 
hangi kitapları okuyacağız? Çoğumuz 
“bibliyofil” yani kitap dostu, kitaplara 
düşkün hatta “bibliyoman” yani kitaba 

tutkuyla bağlıyız, tiryakiyiz kısacası. Bu 
hasletler kitapları yalnızca okumak için 
değil ayrıca koleksiyon yapmak için al-
mamızla da alakalı. Kütüphanemizde 
henüz okumadığımız onlarca, yüzlerce, 
binlerce kitap vardır da biz kitap alma, 
kütüphanemizi zenginleştirme nokta-
sında fren yapamayız. Kitabın kokusu, 

dokusu ve daha birçok güzelliği her bi-
rimiz için ayrı bir anlam ifade ediyor. 
Kimimiz yol gösterici; kimimiz görevle-
ri hatırlatıcı, iyi arkadaş, kimimiz de uy-
garlığa yol gösteren ışık olarak tanımla-
rız kitapları. Her halükârda kim olursak 
olalım kitap insanın aynasıdır. Peki bu 
hafta hangi kitaplar bize ayna tutsun?

YENİ ÇIKANLAR ÖNERDİKLERİM

halilibrahimaygul2020@gmail.com

Halil İbrahim Aygül

Yaşlı Kurtlar
Kingsley Amis

İletişim

Kapkara bulutlarla sarmalanmış, 
yağmursuz geçen günlerin bir mu-
cize olarak karşılandığı küçük bir 
Galler kasabasındaki tekdüze hayat, 
ünlü yazar Weaver’ın memleketine, 
bu kendi halinde kasabaya dön-
mesiyle değişmeye başlar. Az rast-
lanan parıltılı anların şöyle böyle 
aydınlattığı bir taşra atmosferinde, 

kasabalılar 
kendilerini 
gündelik ha-
yatın tuhaf 
akışına bı-
rakır. Yaşlı-
lıklarını akla 
gelebilecek 
her konuda 
dırdır edip 
çene çalma-
ya, eski anı-

lara dalıp sert kavgalara tutuşma-
ya ve hepsinden de öte, sabahtan 
akşama kadar bardan bara dolaşıp 
içki içmeye adayan bir grup Galli-
nin hikâyesi dolambaçlı yollardan 
geçerek birbiriyle kesişir. Amis’e 
1986’nın Booker Ödülü’nü kazandı-
ran Yaşlı Kurtlar evlilik, alkolizm ve 
yaşlılık gibi konuların çetrefilliğini 
gözler önüne seriyor.

Çingeneler
Edebiyata Girince
Şerife Çağın

Özlem Nemutlu

Dergâh

Çingene, tarih boyunca ya lanet-
lenen ya da arzulanan bir hayatın 
sembolüdür. İki anlamda da ilgi 
çekmesiyle sanatın önemli bir mal-
zemesi haline gelmiştir. Şehirleş-
menin ve yerleşik hayatın bir değer 
olarak yücel-
tildiği, tabia-
tın kaybının 
hissedilme-
diği dö-
n e m l e r d e 
yersizlik ve 
yurtsuzluk, 
hayatta kal-
ma mücade-
lesi onların 
tekinsiz ve 
kötücül algılanmasına sebep ol-
muş ve Çingene, hiciv için önemli 
bir malzeme olarak görülmüştür. 
Çalışmalardan öyle anlaşılıyor ki 
edebiyat başta olmak üzere resim, 
müzik gibi diğer güzel sanatlarda 
ve reel hayatın içinde Çingenelere 
bakış zaman içinde olumlu yöne 
doğru evrilmiştir. Selahattin Enis’in 

ağır nitelemeler içeren “Çingeneler” 
hikâyesi ile Reşat Nuri’nin, insancıl 
ögeler içeren “Çingenenin Köpeği” 
hikâyesi bu iki uç kabulün başarılı 
örnekleri arasındadır. Bu olumlu 
bakış Sabahattin Ali, Halikarnas 
Balıkçısı, Osman Cemal Kaygılı ve 
Berna Durmaz gibi yazarların elin-
de en güzel ürünlerini vermiştir.

Eleştiri Üzerine 
Yedi Söyleşi 
Fatma Barbarosoğlu 

Profil

Fatma Barbarosoğlu Eleştiri Üzeri-
ne Yedi Söyleşi kitabında edebiyat, 
kültür ve eleştiri tarihimizde kendi-
ne özgü bir dil, tarz ve üslup geliş-
tiren isimlerle eleştirinin temel çer-
çevesini çiziyor. Tarık Buğra, Memet 
Fuat, Fethi Naci, Tahsin Yücel, Gür-
sel Aytaç, Ayşe Şasa ve Mustafa Kut-
lu eleştirinin tüm yönlerini ortaya 
koyarken eleştirimizin yakın/uzak 
tarihini de yeniden düşünme im-
kânı sunuyor. Türk edebiyatındaki, 
dolayısıyla kültür dünyamızdaki 
süreklilik ve kopuşları kapsamlı bir 
şekilde kav-
rama fırsatı 
veren çalış-
ma okura, 
e d e b i y a t 
o r t a m ı n -
dan eleştiri 
geleneğine, 
iz bırakan 
d e r g i l e r -
den anlama 
ufuklarına 
değin geniş 
bir alanda rehberlik ediyor. Eleş-
tiriyi anlamak, bilmek, keşfetmek 
odaklı söyleşiler 1990’ların edebî 
kamusunun bugüne kıyasla pek 
de kırılgan olmayan yapısına dair 
ipuçları verdiği gibi soruyu soranın 
bireysel tarihine dair işaretler de 
taşıyor. Sorular aşağı yukarı aynı 
frekansa sahip iken cevaplayanla-
rın meşreplerini ve mizaçlarını or-
taya koyan “farklı frekanslar” oku-
yucunun dikkatinden kaçmayacak 
nitelikte.

Çingene, tarih 
boyunca ya 
lanetlenen
ya da arzulanan bir 
hayatın
sembolüdür.

Türk Müzik 
Kimliği
Cinuçen 
Tanrıkorur
Dergâh
Müzik, insan duygularını doğru-
dan etkileme ve insanları ortak 
duygularda birleştirme gücüne 
sahip, sözlü veya sözsüz bir dildir. 
İletişim aracı insan sesi veya çalgı 
olabilen bu dil, her dil gibi, onu 
konuşan ve kullanan toplumların 
sosyokül-
türel ve 
p s i k o l o -
jik özel-
l i k l e r i n i 
taşır. Bu 
özellikler-
se çeşit-
li tarihi, 
c o ğ r a f i , 
iktisadi ve 
dini et-
k e n l e r i n 
sonucu veya bileşkesi olarak, mil-
li olmak zorundadır. Milli karak-
teri olmayan bir toplum veya ken-
dine özgü nitelikleri olmayan bir 
millet nasıl yoksa, toplumunun 
milli karakterini taşımayan veya 
yansıtmayan bir dil de aynı şekil-
de yoktur. Mesela "Ehl-i dil: gönül 
adamı" deyiminin Batı dillerinde 
iki kelimelik karşılığını bulmak 
mümkün değildir. Müziğin milli-
lik vasfı ise, uluslarüstü bir duy-
gu veya mesaj iletilmek istendiği 
anda öncelikle söz konusu olan 
bir şarttır, "uluslarüstü olmak is-
tiyorsan, önce kendi ulusundan 
söz et" diyen Balzac, bu gerçeği 
gören büyük sanatkarlardan bi-
ridir.

Kurt Kanunu
Kemal Tahir
İthaki
"Kurtlukta düşeni yemek kanun-
dur" korkusunu her an ensele-
rinde hissederek yaşayan köşeye 
kıstırılmış, kendileriyle ve geç-
mişleriyle, içinde bulundukları 
zamanla hesaplaşan insanları an-
latıyor Kemal Tahir, Kurt Kanu-
nu’nda. Cumhuriyetin en buna-
lımlı dönemlerinden biri olarak 
d e ğ e r -
l e n d i r i -
len "İzmir 
Suikasti" 
o l a y ı n a 
k a r ı ş a n 
ve karış-
tırılanla-
rın dramı 
olarak da 
o k u n a -
b i l e c e k 
roman, İttihatçılar arasındaki ik-

tidar kavgasını ve tasfiye sürecini 
de acımasız bir yalınlıkla ve öze-
leştiriyle ortaya koyuyor. Esir Şe-
hir Üçlemesi’nde taşıdığı umudu 
Yol Ayrımı’nda yitirmeye başla-
yan Kemal Tahir, Kurt Kanunu’n-
da mücadelenin kime ve neye kar-
şı yapıldığının pek de öneminin 
kalmadığı günleri "hayal kırıklığı-
nı satır aralarına gizleyerek" usta-
lıkla betimliyor.

Korkmayınız
Mr. Sherlock 
Holmes
Erol Üyepazarcı
Göçebe
Türk Edebiyatı'nda "Polisiye Ro-
man"ın yeri bugüne kadar hiç ir-
delenmemiş bir konudur. Halbu-
ki dilimizde yayınlanan ilk çeviri 
romandan 18 yıl sonra ilk polisiye 
roman çevrilmiş; ilk telif roman-
dan 11 yıl sonra da ilk telif polis 
romanı yazılmıştır. İlerleyen yıl-
larda da bu türün ilginç birçok ör-
nekleri yazınımızda yerini almış-
tır. Bir polis romanı tutkunu olan 
yazar, ciddi edebiyat eleştirmen-
l e r i n i n 
pek ilgi-
lenmedi-
ği bir ko-
nuda, bir 
amatörün 
d i k k a t l i 
merakı ve 
biraz da 
allameliği 
ile sorunu 
i n c e l e -
meyi üstlenmiştir. Araştırmanın 
bu ilk cildinde; Latin harflerinin 
kabulüne kadar olan dönemdeki 
çeviri ve telif polisiye romanlar 
incelenecektir. Bir diğer deyişle 
araştırılan yapıtların hepsi Arap 
harfleriyle basılmış eserlerdir. 
Örneklerinin çok az olduğu ve 
bulunmaları gittikçe olanaksız 
hale gelen bu kitapların belirlen-
mesi, bulunması, okunup değer-
lendirilmesi yazarın uzun yılla-
rını almıştır. Bu inceleme hemen 
belirtelim ki -eleştirmenlerimiz 
af etsinler- gedikli bir edebiyat 
eleştirmeninin soğuk ve bilgiç 
uzmanlığından ayrı bir havada 
ve olumlu yaklaşımın ağır bastığı 
bir şekilde hazırlanmıştır. 1881'de 
ilk örneklerini gördüğümüz çeviri 
polisiye roman çalışmalarının ön-
celeri Fransız polisiye romanları-
nın çevrilmesiyle başlayan serü-
veni, 6.000 polis romanı çevirttiği 
söylenen (!) polis romanı merak-
lısı II. Abdülhamit döneminde ilk 
meyvelerini vermiş; II. Meşruti-
yet'ten sonra ise inanılmaz bo-
yutlarda bir çeviri furyası hüküm 

sürmüştür. Bu ikinci dönemde 
Türk okuru polis romanının ku-
rucusu babaları Doyle, Leblanc, 
Leroux ve diğerleriyle tanışmış ve 
bütün dünya gibi Sherlock Hol-
mes, Arsene Lupin ve Rouletabil-
le'e hayran olmuştur. Bu arada 
ABD çıkışlı Nick Carter, Nat Pin-
kerton ve benzerleri de polisiye 
pazarında yerlerini almışlardır.

"Kurtlukta düşeni 
yemek kanundur"
korkusunu her an 
enselerinde
hissederek yaşayan 
köşeye
kıstırılmış, 
kendileriyle ve 
geçmişleriyle,
içinde bulundukları
zamanla hesaplaşan 
insanları anlatıyor
Kemal Tahir.
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Moskova’dan 
Sevgil̇erle
Bir gün şehrin ortasında işçiler belirdi. Elle-
rindeki malalarla tuğla dizmeye başladılar 
harıl harıl. Ne bir bina bekleniyordu şehrin 
ortasında ne de bir inşaat. Aceleyle çalışıyor-
du işçiler. Kafalarını kaldırmadan yapıyorlar-
dı ki işlerini, kimse bir şey sormasın onlara. 
Tuğla konuyor yerine, tak. Üstünden çimento 
taşıyan mala geçiyor, hırt. Önce ayakları gö-
rünmez oldu işçilerin. Kısa sürede bacakları 
ve omuzları. İnsanlar büyük bir merakla seyre 
koyulmuşlardı. Bazısı soru sormayı denedi 
ama işçilerin aceleleri vardı; konuşamazlardı 
kimseyle. Güneş yorgunluk emareleri göster-
meye başladığı vakitlerde doğruldu işçiler. 
Heyecanla bekleyen insanlarla tam göz göze 
geldiklerinde tuğlalar sanki kendiliklerinden 
yükselmeye devam etti de belki bir tebessü-
me hazırlanan yorgun adamların ağızlarını 
örttü. Şapkalarını ellerine alıp öte tarafta 
kalanları selamlamak ister gibi yukarı kaldırdı 
işçiler ama tuğlalar çok daha hızlıydı. Bir de 
baktı ki insanlar, şehrin ortasında bir duvar 
belirmişti.

Koca bir kara parçasını yutmuştu duvar. 
Arkasında neler olup bittiğini insanlar anla-
maya çalışa dursun, haritacılar işe koyuldu. 
Önceki haritaları yalancı çıkaran duvar, dün-
ya kürelerine de bir anda “eski” sıfatını verdi. 
Artık yeryüzünün bu bölümü, bütün dünya 
için bir sırra dönüşecekti. Ne orada yaşa-
yanlardan haber alınacaktı ne de herhangi 
birine dünyanın geri kalan kısmından bir me-
saj iletilebilecekti. İşte bu bilinmezlik, hayal 
dünyalarında yepyeni sayfalar açtı. Ötesini 
göremeyen insanoğlu elbette hayallerinde 
o meçhul yerin binbir türlü şeklini tasavvur 
edecekti. Tecrit edilen bölgenin gerçek adı 
Sovyet Rusya olsa da herkes ona duyulma-
mış isimler kazandıracaktı.

Sovyet Rusya kendini geri kalan dünyaya 
kapattıkça duvarın ötesinde kalan insanlar 
onunla ilgili hayaller kurdular. Ve elbette bu 
işte en başarılı olanlar yazarlardı. Duvarın 
ardından bazen küçük bilgi parçacıkları ula-
şıyordu dışarıya. Yazarlar o parçalara uzak 
galaksilerden gelmiş meteor muamelesi ya-
pıp hikâyeler üretiyordu her biri için. İç açıcı 
hikâyeler olmuyordu çoğu zaman bunlar 
çünkü bilinmezlik, yanında korku ve endi-
şeyi de beraberinde getiriyordu. Kalbi Mos-
kova’da atan bu duvar dünyası, hiç hesapta 
olmayan zenginlikler bahşetti dünyaya. 
Distopya ve bilim kurgu türlerinin en büyük 
hayal üreticisi oldu. O yüzden edebiyat dün-
yası, Sovyet Rusya’nın hakkını belki de hiçbir 
zaman ödeyemeyecektir.

Margaret Atwood sarsıcı eseri “Damızlık Kızın 
Öyküsü”nü Berlin Duvarı’nın gölgesinde yaz-
dı. George Orwell “1984” romanını, Aldous 
Huxley “Cesur Yeni Dünya”sını bu büyük mu-
ammanın hayal güçlerini harekete geçirmesi 
sonucunda kaleme aldılar. Fakat sadece dı-
şarıda bir furya başlamadı. Duvarın ötesinde 
kalanlar da yepyeni dünyalar kurguladı. Evet, 
hiçbir eser mutluluk diyarlarında okurlarını 
koşturmadı ama insanların her zaman mut-
luluğa ihtiyacı yoktu. 

Duvarın arkasına hapsolanlar dünyanın geri 
kalanını hayal etmeye çalışmadılar. Onlar, ya-
şadıkları kısıtlayıcı ve kontrolcü düzenin bü-
tün yeryüzünü ele geçireceğini hayal ederek 
kurdular eserlerini. Öyle ki distopya türünün 
belki de piri kabul edilecek Yevgeni Zamyatin 
“Biz” isimli romanıyla tecrit bölgeden gizli bir 
haber uçurabildi dünyanın geri kalan kısmı-
na. Anlattığı dünya, akıllara ziyan bir dünyay-
dı ve onun rüzgârı birçok yazarın kalemini 
duyulmamış hikâyelerle hareketlendirdi. 

Yalnızca distopya türü değil, bilim kurgu da 
bu duvar ülkesinden nasiplendi. Strugatski 
kardeşler “Uzayda Piknik” isimli romanlarını 
yazarken uzaylıların ziyaret ettikleri ve in-
sanlık için bir ölüm bataklığına çevirdikleri 
bölgeleri anlattılar da eserden sadece birkaç 
sene sonra gerçekleşen Çernobil felaketiyle 
yeryüzüne böyle bir bataklık armağan edi-
leceğini bilemediler. Uzaylılar yoktu sadece 
işin içinde ama önemli değildi, insan bütün 
varlıklardan daha korkunç olabiliyordu so-
nuçta. Strugatski kardeşlerin, bölgelere giz-
lice gidip parça çalan ve onları karaborsada 
satan “Stalker” tiplemesini de sözlüklere ka-
zandırdıklarını unutmamak gerekir. Tabii bu 
kişilerin asıl ünü, Trakovski’nin bu romandan 
uyarladığı “Stalker” filmiyle geldi.

Kısıtlamalar, hayal gücü üzerinde büyük 
engeller gibi görünse de insan zihnini çok 
daha keskin bir şekilde çalıştırmaya yarayan 
araçlardır. Çok imkânla herkes hayal edebilir 
fakat az imkânla sadece gerçek sanatçılar 
hayal edebilir. Onlara Moskova’dan sevgiler…

11S A Y F AK I T A P L I K

BEŞİR 
AYVAZOĞLU’NDAN 

T a v s i y e l e r
Bu sayımızda fikir dünyamızda şiirin, gazeteciliğin, biyografi yazarlığının, denemeciliğin, estet duruşun ve 
sanat meselelerine ilmi bakışın nefsinde içtima ettiği verimli bir fikir adamı olan saygıdeğer hocam Beşir 
Ayvazoğlu’na “Hangi kitapları okuyalım?” diye sordum. İşte aldığım cevaplar:

Tasavvuf, Velayet 
ve Kâinatın 
Görünmez 
Yöneticileri 
Ahmet Yaşar Ocak 
Alfa
Bir zamanlar 
“Doğudan ge-
len ışık” uzun 
zamandır par-
laklığını yitir-
miş görünüyor. 
O ışığın yeni-
den parlaması 
şüphe yok ki 
dünyayı da tek-
rar aydınlatacaktır. “Uzun zaman-
lardan bugüne İslam dünyasının 
yaşadığı, yenmeye çalıştığı sefalet 
ve perişan- l ı ğ ı n 

sorumluluğunu sadece Batının 
sömürgeciliğiyle izah etmek artık 
yeterince ikna edici görünmüyor. 
Asıl sebep ona bu sömürü ortamını 
hazırlayan İslam dünyasının kendi 
iç zihniyet, toplumsal ve ekonomik 
problemleridir. Tasavvuf böyle 
bir ortamda yarattığı sanal, ütopik 
atmosferle Müslümanları emper-
yalizmin sömürüsüne boyun eğip 
iç dünyalarına kapanacak bir ze-
bunluğun yolunu açmıştır. Çekilen 
bu sefaletin izalesi konusunda ta-
savvufun önerisi yine içe dönmek 
olmuştur. Yüzyıllardan bu yana 
onca evliyanın, onca keşif ve kera-
metlerinin, ilhamlarının, rüyala-
rının bu sefaleti bertaraf etmeye 
yaramadığı açıkça ortadadır. İslam 
dünyasını içinde bocaladığı meske-
netten ve geri kalmışlıktan kurtul-
ma yolunun akıl ve gerçek bilimden 
geçtiğini, ancak böylece yeni bir 

dinamizm kazanabileceğini gös-
termek ve Müslümanları buna 

ikna etmek gerekmektedir.”

Mehmet Akif: 
Tutuşmuş 

Bir Yürek, 
Adanmış 
Bir Hayat 
Alim 
Kahraman 
Büyüyen 
Ay
Mehmet Âkif de-
nilince bir îmân 
ve ideal adamı 

c a n l a n ı y o r 
g ö z ü m ü z ü n 

önünde. Bü-
yük kırılma-
ların, yıkılış 
ve yeniden 
kuruluşların 
yaşandığı bir 
sürecin ada-
mı o. Milleti-
ne bir “İstiklâl 
Marşı” hediye 
etti. Bir ‘yeni-
den varoluş insanı’ olarak hayatını 
adadı inandığı değerlere. Toplum-
sal ve bireysel çileyi iç içe yaşadı. Bu 
kitap, yeni bir bakış açısıyla, onun 
hayatını bu bütünlük içinde sunma 
dikkatiyle yazıldı. İdeal adamlığı 
kadar gündelik hayatı içindeki in-
san Âkif’i de bulacaksınız satırları 
arasında. Çocuk ve genç Âkif’i Fatih 
Camii’nin hasırları üzerinde koşar-
ken, Yenibahçe’de güreşirken, karlı 
kışlı bir havada Halkalı’dan Fatih’e 
yürürken, horde bir beygirin üze-
rinde Edirne köylerini dolaşırken, 
Han odalarında neyle Üsküdarlı 
Neyzen Salim Bey’in hicaz peşrevi-
ni üflemeye çalışırken gördüğünüz 
gibi yetişkin Âkif’in, cami kürsüle-
rinde okuduğu şiirleriyle, içe işle-
yen hitabetiyle bir topluluğun üze-
rinden ölü toprağını silkelemesine 
de şahit olacaksınız. Bir kere daha 
sevecek ve bağlanacaksınız.

Kehribar Geçidi
Nazan Bekiroğlu
Timaş
Kusurlu bir sikke elden ele, kese-
den keseye geçerek bütün Roma’yı 
nasıl dolaşır? Hikâyeyi hikâyeye, 
yolu yolcuya, rüyayı rüyete, yedi 
kişiyi erdemli bir köpeğe nasıl bağ-
lar? Gölgelerin mağarasına dönen 
haberci her defasında niye taşla-
nır? Kehribar Geçidi, MS 300’lü yıl-

larda İmparator Diocleti-

anus Roma’sında bu sorulara cevap 
arıyor. Okuyucularını Forum’un, 
Colosseum’un, Senato’nun, Tiber 
ırmağının, Şifa Tapınağı’nın, son-
radan kaybedilmiş veya hiç edi-
nilmemiş özgürlüklerin, hitabetin, 
yazmaların, lâhitlerin, şifalı otla-
rın, kurtların kuşların, dağların, en 
dehşetli dövüşlerin, toga picta’nın 
ve dikenli deniz salyangozlarının 
arasında uzun bir yolculuğa davet 
ediyor. Berrak 
fakat derin 
dili, karakter-
lerinin canlılı-
ğı, olaylarının 
sürükleyicili-
ği, dönemsel 
detaylarının 
zenginliği, can 
yakıcı mese-
lelerinin her daim geçerliliği ile 
tarihin özel bir noktasından çekip 
çıkarılmış olsa da evrensel insanlık 
hallerine dair söyleyecek sözü olan 
destansı bir başyapıt. Sekiz yıllık 
bir emeğin sonucu. “Sanki ölmü-
şüz de bu dünyadaki günlerimizi 
anarak konuşuyoruz seninle. Sanki 
bu dünyadaki yaşamımız bitmiş de 
biri, bütün dertlerimize dönüp şöy-
le bir bakalım diye omuzumuzu ok-
şar gibi. Bitti artık, geçti, der gibi.”

Tasavvuf böyle
bir ortamda yarattığı 
sanal, ütopik
atmosferle 
Müslümanları 
emperyalizmin
sömürüsüne boyun 

eğip iç dünyalarına 
kapanacak bir 
zebunluğun
yolunu 
açmıştır.

Naiṁe Erkovan

naiṁeerkovan@hotmail.com 
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"ELİT OLMAK 
EDEPLİ OLMAKTIR"

Her şeye dost olmak, bizlere Peygamberimizden gelen en büyük 
miraslardan biri diyen Dr. Ali Gemuhluoğlu şöyle ekliyor: “Hz. 
Muhammed’in aşk ve dostluk mirasını içselleştirmeliyiz. Hiçbir 
şeye düşman olmak yok. Aşk ve dostluk var.”

yesillselva@gmail.com

Selva Yeşil

Dr. Ali Gemuhluoğlu, babası 
Fethi Gemuhluoğlu’ndan miras 
kalan ‘’ aşk ve dostluk’’ bayrağını 
omuzlamış öncü bir hoca. Onu diğer 
üniversite hocalarından ayıran 
birçok özelliği olsa da öğrencilerine 
ihtimam gösterip onlara eşlik etmesi 
öne çıkan ilk özelliği diyebiliriz. 
Amfiden ziyade bazen bir müzede 
bazen de evinde kahve- cheesecake 
eşliğinde bildiklerini anlatıyor 
talebelerine. Kültür, sanat, yemek 
sosyolojisi, günlük yaşam pratikleri, 
Müslümanca duruş

Hocanın önem verdiği konulardan. 
Aşık olun! öğüdü ise olmazsa olmazı. 
Gemuhluoğlu ile aşka ve dostluğa 
dair konuştuk. Ali Hoca’nın ‘’Hz. 
Muhammed’in aşk ve dostluk 
mirasını içselleştirmeliyiz’’ mesajı 
ise röportajdan aldığımız en önemli 
ders oldu.

Aşık Oldum, Ne Kadar 
Şükretsem Az…

Hiç aşık oldunuz mu? Nedir bu aşık 
olmanın kerameti?

Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu’nun 
Anadolu’dan İstanbul’a üniversite 
okumaya gelmiş fakir ama çalışkan 
ve ülkelerini seven gençlere 
burs vermeden önce sorduğu en 
önemli soru; “Hiç aşık oldun mu?” 
sorusudur. Bu soruya evet cevabını 
verenler burs almaya hak kazanırlar, 
hayır diyenlere ise, “sen önce git 
aşık ol, sonra tekrar gel “ der ve 
ilave eder “bir insanı sevemeyen ne 
ülkesini ve milletini ne de Allah’ı 
sevebilir.” Aşık olma yetisi, insanın 
Allah’a yakınlaşmasının, insana 
hizmet etmesinin, “çeşme ahlakı” 
(hiç kimseye bir ayrım yapmadan 
hizmet etmek) ile ahlaklanmasının 
tükenmeyen enerji kaynağıdır. Tabii 
ki, ben de aşık oldum. Aşık olabilmek 
ödülü ile beni ödüllendirdiği için 
Allah’a ne kadar şükretsem azdır.

Fikre, tarihe, yaşadığımız coğrafya-
ya, ormana ve ağaca hatta zamana 
nasıl dost olabiliriz? Hele ki hırsla-
rımız ve tahrip etme hevesimiz bu 
kadar artışa geçmişken...

Her şeye dost olmak, bizlere Peygam-

berimizden gelen en büyük miraslar-
dan biridir. Hz. Muhammed’in aşk ve 
dostluk mirasını içselleştirmeliyiz. 
Hiçbir şeye düşman olmak yok. Aşk 
ve dostluk var.

Fethi Gemuhluoğlu Hocanın size 
yazdığı mektupta dikkatimi şu ifade 
çekti:

‘’Manevi müjdeler, manevi muştular 
senin ve kardeşinin İslam’a, insana 
hizmet edeceğiniz şeklindedir. Be-
nim güvencim bu müjdedir.’’  

Bu ifade aslında sizin öğrencileri-
nizle ilgilenmenizin nedenlerinden 
biri gibi geldi bana.

Fethi Hocanın dikkat çektiği insana 
hizmeti bu bağlamda mı değerlendi-
relim?

Allah’a hizmet insana hizmettir, in-
sana hizmet Allah’a hizmettir. Fethi 

Germuhluoğlu sık sık şöyle derdi: 
“Ben karşıma çıkan her insana evliya 
(Allah dostu) imiş gibi davrandım. 
Bu davranışım o insanın, öyle ol-
masa bile, bir süre sonra evliya gibi 
davranmasına vesile olsun diye Al-
lah’a dua ettim.’’ Her insanı Allah'ın 
dostu algılamak, nezaket ve içten-
likle davranarak ona yaklaşmak onu 
el üstünde tutmak çok önemli.  Ona, 
öyle olmasa bile, öyle olabileceğini 
hissettirmek, hatırlatmak insanlığa 
yapılan en büyük hizmet.

Kendi Kur’an tefsirinizi yapıyorsu-
nuz, kurduğunuz grup üzerinden biz 
de 1 ay boyunca faydalandık. Her sa-
bah telefonumuzu heyecanla kont-
rol ettik. İlgi çekici ve oldukça doyu-
rucu bir çalışmaydı.  Benim kafamda 
ise şu soru canlandı: Herkes kendi 
tefsirini yapabilir mi?

Nasıl başladınız tefsir yapmaya, mo-
tivasyonunuz neydi?

Her Müslümanın kendi Kur’an tefsi-
rini yapması gerektiğine inanıyorum. 
Bu tefsir illa yazılı bir metin olmaya-
bilir. Müslümanlar kendi tefsirlerini 
Kur’an ile hemhal olarak da yapabi-
lirler. Tefsir aşamasında,“Ubûdiyye-

İnsana hizmetin nasıl olması gerektiğine değinen Gemuhluoğlu, 
''Her insanı Allah'ın dostu gibi bilmeliyiz, nezaket ve içtenlikle 
davranarak onu el üstünde tutmalıyız'' diyor. 
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Ömrünü vakfetmiş 
bir insan: Fethi 
Gemuhluoğlu

Dostluk deyince aklımıza ilk 
gelen isim hiç şüphesiz Fethi 
Gemuhluoğlu’dur. Almadan 
vermeyi seçen, bütün 
ömrünü iyiliğe vakfeden, 
yaşadığı dönemden bugüne 
kıymetinden hiçbir şey 
kaybetmeyen bu ‘birinci 
sınıf’ insan, bu esaslı ‘tavır 
adamı’ tam 100 yaşında…

tiniz rubûbiyyetinizi, rubûbiyyeti-
niz ubûdiyyetinizi tecâvüz etmesin” 
ilkesi Kur’an'ın algılanmasında  en 
önemli ilkedir.

Elit Olmak Edepli 
Olmaktır

Bir Müslüman neden elit olmalıdır? 
Elit olmaktan ne anlamalıyız?

Müslüman elittir yani edeplidir. Pey-
gamberimiz Müslümanlara Rahim 
ve Rahman olmanın mesajını iletti. 
Bizim elitliğimiz edebimizdir. Di-
nimiz edep dinidir. Peygamberimiz 

edep peygamberidir. Edep, insanın 
Allah’ın iradesine tabi olması, kullu-
ğunu güzel ahlak ile inşa etmesidir. 
Elit olmayı edepli olmak bağlamında 
algılıyorum. 

Neydi sizi sizden eden o şiir? 
O film? O şarkı? Hani kulağa 
gelince bir anda duraksatan, 
izleyince bir miktar düşündüren, 
dinleyince hüzünlendiren ya da 
heyecanlandıran...

Hayran olduğum şiirler, romanlar, 
resimler, filmler hayatımın her dö-
neminde beni derinden etkiledi. Ter-

rence Malick ve Christopher Nolan'ın 
filmleri beni zaman ve mekan ile aşk 
üzerinde düşünmeye yönlendiriyor. 
Zaman ve mekanı ancak aşk ile aşa-
biliriz. Müzikte ise en çok "organic 
house" dinliyorum. Alberto Seveso, 
Jared Nickorson, Pablo Alfieri, Pete 
Harrison, Chuck Anderson, Jerico 
Santander, Cristinia Siquiera Gre-
zegorz Domaradzki, Jonathan Barr, 
Mike Campau, Refik Anadol gibi takip 
ettiğim sanatçılar ise dijital resimde 
üretim yapıyorlar. Türkçe roman-
da ise, Orhan Pamuk önemli. Ayrıca 
Nobel Edebiyat ödülü alan yazarları 
okumaya çalışıyorum. 

Dr. Ali Gemuhluoğlu’nun mottosu ne-
dir? Neyi öğütler öğrencilerine?  

En evrensel ve zamanın üstündeki mot-
to; aşk ve dostluktur. Kişi olarak benim 
mottom da aşk, dostluk ve rahmetli 
Fethi Gemuhluoğlu’nun sürekli vurgu-
ladığı gibi “çeşme ahlakı” ile ahlaklan-
maktır. Çeşme, kendisinden su içmek 
isteyen hiçbir canlıyı tefrik etmez, geri 
çevirmez. Talep eden bütün canlılarla 
suyunu paylaşır. Çeşme ahlakı ile ah-
laklanmak, Allah’ın Rahman sıfatının 
tecellisini kişi olarak yaşamamızdır.

MOTTOM: AŞK VE 
DOSTLUK

Birkaç yıl önce, 
Elazığ’ın Ağın 
ilçesine bir zi-
yaret gerçek-
l e ş t i r m i ş t i k . 
K e b a n ’ d a n 
Ağın’a doğru 
yol alırken Ni-

yazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Fethi 
Gemuhluoğlu, Ahmet Kabaklı gibi 
Elazığ’ın bu millete armağan ettiği 
isimlere dair hatıralar ve hatırlama-
lar eşliğinde vardık bu küçük ama 
şirin beldeye. Bilal Kemikli, Şerif Ay-
demir, Abdülkadir Emeksiz, Ali Ge-
muhluoğlu ve daha başka dostlarla 
buram buram tarih kokan sokakları 
gezerken ismini zikrettiğim zatların 
bu topraklardan çıkmalarının hiç de 
tesadüf olmadığını düşündüm.

Bir program için orada idik ama 
ben Fethi Ağabeyin köyünü görmek 
için bahaneler üretiyordum sürek-
li; “programa kadar ne yapacağız?”, 
“gidip Gemuhu’yu görsek”… Benimle 
aynı duyguyu paylaşan dostlarla yola 
çıktık. Sabahın erken saatleri. Gemu-
hu ya da Gemuhlu Köyüne yaklaştık-
ça görkemli Fethi Gemuhluoğlu’nun 
ailesine ait muhteşem bir mirasla 
karşılaşacağım ümidim giderek yeri-
ni hüzne bıraktı. Çünkü aradan yıllar 
geçmiş. Köy boşalmış. Evler nerede 
ise yıkılmış. Koca taş yığınları arasın-
da birkaç duvar döküntüsü… Fakat 
bu hüzün, birkaç saat içinde, köylü-
nün dere boyuna açtığı yerel tatlarla 
şenlendirdiği kahvaltı sofrasında ne-
şeye ve duaya bıraktı yerini…

Her Şey ‘Dostluk 
Üzerine’

Fethi Gemuhluoğlu, soyadından 
da anlaşıldığı gibi Gemuhlulu 
bir ailenin evladı. 1922 yılında 
İstanbul’da (Göztepe) dün-
yaya gözlerini açmış olsa da 
atalarının toprağı Gemu-
hu’ya karşı her zaman gönül 
bağını kavi tutmuştur. İs-
tanbul’da dünyaya gelmesine, 
hukuk fakültesinde okumasına ve 
dönemin entelektüel çevresi içinde 
hatırı sayılır bir yer edinmesine rağ-
men mahalli şivesini kaybetmemiş-
tir. Bu da genetik kodlarına ne kadar 
bağlı olduğunu gösterir.

İlk gençliğimizden itibaren başucu 
kitabımız olan, aslında bir konferans 

metninin deşifresinden oluşan “Dost-
luk Üzerine” isimli kitapçık belki bu-
güne kadar milyonlarca okura ulaş-
mıştır. Sadece ulaşmakla kalmamış, 
defalarca okunmuştur. Bu metnin bu 
denli güçlü olmasının sebebi, çoktan 
unutulmaya başlamış büyük bir ruh 
ve gönül dünyasının kapılarını sonu-
na kadar açmış olmasıdır.

Gemuhluoğlu’nun bu gücünü, bu gü-
cün şifresini yakın dostlarından Prof. 
Dr. Muharrem Ergin, şöyle tarif eder:

“Fethi’yi Fethi yapan nokta, Fethi’nin 
ailesi ve yetiştiği çevredir… Gözte-
pe’deki ev Fethi’yi Fethi yapan un-
surlardan biridir. Öyle ki duvarı yola, 
doğrudan doğruya yola bitişiktir. 
Arada en küçük bir mesafe yoktur. 
Duvarın bir tarafında bir kalabalık, 
gürültü fakat öte tarafında inanılmaz 
bir sükûn var idi. Bu Fethi’nin hayat 
aynasıdır, mekân olarak Fethi’de rolü 
olan bir unsurdur.”

Hep en öndedir

Henüz 13 yaşında iken, 
Necip Fazıl Kısakürek’in 
“Bir Adam Yaratmak” 
piyesini evin çatı ka-
tında tek başına oy-
namaya kalkışır. Ai-
lesi tarafından ‘cins’ 
bir çocuk olarak ka-
bul edilse de bu yap-
tığı onları da çok şa-
şırtmıştır. Bu olayı 
k e n d i s i 

yıllar sonra, “Beni çıldırıyor sanmış-
lardı” diyerek hatırlar tebessümle…

Heyecanlı bir genç olmuştur. Kültür 
çevrelerinde ve o yılların en etkin sivil 
toplum teşkilatlarındaki faaliyetlerin 
neredeyse tamamına katılmaya ça-
lışmıştır. Dönemin neredeyse bütün 
gençlik faaliyetlerinde görülür. Bir 
kısmında en öndedir ve hatiptir. Etki-
leyici konuşması sadece hitabetinin 
gücü ile açıklanamaz bilgi birikimi 

ve beslendiği kaynaklarla yolunu 
açmıştır. Küllük, Milliyetçi-

ler Derneği, Türk Kültür 
Ocağı Derneği’nin her 
toplantısında vardır.

Bir anekdot: Eminö-
nü Halkevi’nde Kopen-

hag’daki “Dünya Devleti 
Fikri Konferansı”nı anlatan 

Ahmet Emin Yalman ve Ham-
dullah Suphi Tan-

rıöver’in söz-
lerine karşı 
çıkma ce-

saretini göstermiştir. Ayağa fırlaya-
rak, “Siz bir hafta önce milliyetςiliği 
şu şekilde tarif ediyordunuz. Din di-
yordunuz, dil diyordunuz, tarih di-
yordunuz, ülkü diyordunuz, vatan di-
yordunuz!” diyerek Tanrıöver’e tepki 
göstermiştir.

Gençliğin önderi

Bu mücadeleci ve aksiyon dolu ha-
yatı sadece İstanbul’da değil, Türki-
ye’nin neredeyse tamamında ilgiyle 
takip edilir ve hatta Moskova Radyo-
su ve Bizim Radyo tarafından hedef 
gösterilir.

Öğretmenlik yapar. Sırasıyla İstan-
bul Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü, 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem 
Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği Basın Müşavirliği görev-
lerinde bulunur. 1969 yılından itiba-
ren ise kurucusu olduğu Türk Petrol 
Vakfı’nın Genel Sekreterliği, Aydınlar 
Ocağı ile Türk Edebiyatı Cemiyeti’nin 
İstişare Kurulu ve Anadolu Bankası 
Yönetim Kurulu Üyeliği yapar. Bu sı-
rada birçok hayır kurumu ve vakfın 
da yöneticiliğini yapar. Çevresinde 
gençlerden oluşan bir halka vardır. 
Karakteri, bilgisi, hitabeti, olaylara 
yaklaşımı ile herkesin gönlüne gir-
meyi başarır.

En dikkat çekici eylemi Mareşal Fevzi 
Çakmak’ın 10 Nisan 1950’de vefat et-
tiğinde takındığı tavırdır. Paşa vefat 
etmiştir ama dönemin tek yayın or-
ganı olan radyoda, neşeli şarkılar ve 
oyun havaları çalınmaktadır. Arka-
daşları ile bu umursamazlığı protesto 
ederler. Harbiye’deki Ordu Komutan-
lığı’na giderek, gönderdeki bayrağı 
yarıya indirirler. Beyazıt Camii'ndeki 
cenaze namazı sonrasında da mare-
şalin tabutunu resmi makamlara tes-
lim etmeyip, öncülük ettiği gençlerle 
birlikte cenazeyi omuzlar üzerinde 
Eyüp Sultan'a kadar götürürler. Bu 
isimler arasında sonraki yıllarda bu 
ülkenin Başbakanı ve Cumhurbaşka-
nı olan Turgut Özal da vardır.

İlle de tasavvuf

Dr. Emine Suzan Hanım'la 1959’da 
yaptığı evliliğinden Mehmet Ali ile 
Veli Selman adında iki çocuğu dün-
yaya geldi…

Fethi Gemuhluoğlu’nun yazıları bir-
çok dergi ve gazetede yayımlandı. Ye-

şilada, Arapgir Postası, Türk Yurdu, 
Düşünen Adam Mecmuası, Yeni Sa-
bah, Göldağı, Serdengeçti bunlardan 
birkaçı… Sanat, siyaset, adalet, ahlak, 
eğitim, tasavvuf ve tarih konuları 
onun yazılarının ana merkezini oluş-
turdu. “Gemuhluoğlu, hayatı boyun-
ca tasavvufun riya ve şöhretten uzak 
durmayı telkin eden anlayışına bağlı 
kalarak, birbirinden uzak çevreler-
den edindiği çok sayıda dostuna hiç-
bir çıkar endişesi gözetmeden yaklaş-
manın ve insanlık adına çalışmanın 
önemini telkin etti.”

Halvetiyye tarikatının Şabaniyye ko-
luna mensup olan Gemuhluoğlu, bü-
tün şahsiyetini bu terbiye ile tamam-
ladı. Sevgi ve dostluk onun üzerinde 
en çok durduğu kavramlardı. Bu iki 
kavramın İslam’a ve insana hizmet 
ettiğini vurguladı. Sohbetlerinde sık 
sık tasavvuf kültüründen örnekler, 
hikmetler verdi.

O bir ‘fikir sakası’

Prof. Dr. Cahit Tanyol’un ifadesiyle, 
“Onun kitabında sağ-sol, inkılap-irti-
ca diye kavramlar yoktu. O, bu kutup-
laşmanın üzerinde insanlara bakma-
sını bilirdi.”

Şair İsmet Özel’e göre ise Gemuh-
luoğlu, “Bize kendi kuşağı içinde en 
sağlam çizgiyi aktarabilenlerdendir. 
Nefis putuna karşı amansız bir mü-
cadele verip, bu savaştan galip çıkan 
biridir.”

Necip Fazıl’a göre “fikir sakası”, Cahit 
Zarifoğlu’na göre ise “Bu çürümüş, 
kokmaya yüz tutmuş dünyada bize 
bir Fethi Gemuhluoğlu lazım”dır.

Necip Fazıl’ın “Babıali”, Cahit Zarifoğ-
lu’nun “Yaşamak” kitaplarında Fethi 
Gemuhluoğlu özel bir yer tutmaktadır. 
Ona bağlılığını “Bağlanma” kitabıyla 
müstakilen dile getiren şair Nuri Pakdil 
de hayır ve rahmetle yad edilmelidir.

Arapkirli bir Türkmen ailenin evla-
dı olan Fethi Gemuhluoğlu, 5 Ekim 
1977’de, bir çarşamba günü, henüz 55 
yaşında iken vefat etmiştir. Vefatının 
ertesi günü Fatih Camii avlusunda, 
aralarında bakan, milletvekili, vali, ilim 
insanları, şairler, gazeteciler, yazarlar, 
din görevlileri, yetiştirdiği gençler ve 
binlerce vatan evladının katıldığı bü-
yük bir kalabalığın iştirak ettiği cenaze 
namazının ardından Sahrayıcedid Me-
zarlığında sırlanmıştır. 

ozcanunlu@gmail.com

Özcan Ünlü
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Disney Plus 
“RTÜK”ten 
Lisans Aldı
ülkemizde 2022 yılı ile 
birlikte yayın hayatına 
başlayacak olan “Disney 
Plus”, Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu’ndan 10 yıllık 
yayın lisansı aldı.

İletişim Başkanlığı’nın 
Dijital Tırı Hatay'da
Türkiye'nin milli, tarihi, 
kültürel, bilimsel ve teknolojik 
zenginliklerinin anlatıldığı 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, 
Hatay'da ziyarete açıldı.

Netflix'in bağlantı hızı

Netflix bağlantı hızı 
değerlendirildiğinde 
Almanya ilk sırada yer alıyor. 
Türkiye’nin bağlantı hızı ise 
ortalama 3,2 Mbps olarak 
belirlendi.

2022’YE 
GİRERKEN
DİJİTAL
PLATFORMLAR 

2021’in son 
haftasında 
dijital 
platformlar 
birbirinden 
iddialı 
yapımlarını 
kullanıcılarıyla 
buluşturdu.

Yılın son günlerinde dijital plat-
formlarda birbirinden iddialı ya-
pımlar ya görücüye çıktı ya da yeni 
sezon haberleri geldi. Pandemiyle 
birlikte etki alanını hızlı bir şekil-
de genişleten dijital platformlar, 
sosyal medyada da sinema, dizi 
dünyasının nabzını tutar hale gel-
di. Netflix, Amazon Prime Video, 

Mubi, EXXEN, Gain ve BluTV diji-
tal platformlar olarak birbirleriyle 
hızlı ve kaliteli bir yarışın içindeler. 
2022 yılında bu yarışa HBO’nun di-
jital platformu HBO Max’ın ve Dis-
ney+’nın katılması bekleniyor.  O 
zaman 2021’in son günlerinde diji-
tal platformlarda neler yayınlanmış 
gelin yakından bakalım:

Mubi 

İlk filmi ‘Sarı Sıcak’ ile dikkatleri çe-
ken Fikret Reyhan’ın 2020 yılı yapımlı 
‘Çatlak’ Mubi Türkiye kütüphanesine 
eklendi. Ulusal festivallerden önemli 
ödüllerle dönen film, bir ailenin ana-
tomisini ortaya koyuyor. Zamanında 
alınmış bir borcun geri ödeme vakti 
geldiğinde aile üyeleri arasındaki sırlar 
meydana çıkar. Mubi Türkiye gösteril-
meye başlandığı andan itibaren hem 
sinemseverlerden hem de sinema eleş-
tirmenlerinden büyük övgü topladı.

Netflix

Ulusal ve uluslararası birbirinden 
farklı yapımlara imza atan Netflix, 
yıldız kadrolu Don’t Look Up filmini 
görücüye çıkardı. Film, dev bir gök-
taşının gezegeni yok edeceği konu-
sunda insanları uyarmak için çalışan 
iki gökbilimcinin hikayesini konu 
ediyor. Şok edici bir gerçeğin top-
lum, devlet ve medya tarafından nasıl 
karşılandığı ve bir malzeme haline 
gelebileceğini mizahi bir dille göz-
ler önüne seriyor. Yılın son günün-

de ise Netflix, ünlü komedyen Cem 
Yılmaz’ın son gösterisi ‘Bir Fotoğraf 
Çekinebilir Miyiz?’ başlıklı stand-up 
gösterisi Diamond Elite Platinum 
Plus’ı yayınladı.

BluTV

Sinema yapımlarından ziyade orji-
nal dizi yapımlarına imza atan BluTV 
en son olarak Börü 2039 dizisinin 
ilk bölümünü yayınladı. Dağ ve Bö-
rü’nün yapımcılarında Alper Çağlar 
imzası taşıyor. Serinin ilk dizisi Bö-
rü’nün başlangıç tarihinden 25 sene 
sonrasını anlatan BÖRÜ 2039; 2039 

yılında dünyanın çivisinin çıktığı 
bir gelecekte Türkiye’ye odakla-

nıyor. Dizi; ittifakların, düzenin 
ve sükunetin darmadağın ol-
duğu bir zamanda, dünya yeni 
bir savaşın eşiğindeyken bıçak 
sırtında başlıyor. İnsanların 

kontrolünden çıkmış tehlikeli 
teknolojilerin hüküm sürdüğü 

bu yeni dünyanın savaşlarını ve 
güvenlik güçlerine 

etkilerini ele 
alacak.

bltrabia@gmail.com

Rabia Bulut
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EXXEN

2021 yılının ilk gününde yayın hayatı-
na başlayan EXXEN dizilerinden Gibi 
ve Leyla ile Mecnun dizilerinin yeni 
sezonları 31 Aralık’ta başlıyor. Başrol-
lerinde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç 
yer aldığı ‘Gibi’ dizisi  iki arkadaşım 
çeşitli konu ve durumlarda sürekli bir-
biriyle didişmesi ve absürt durumlara 
düşmesini anlatıyor. Kendi kitlesini 
yaratan Gibi, fenomen olma yolunda 

emin adımlarla ilerliyor. Yayınlandığı 
dönemin fenomenlerinden Leyla İle 
Mecnun, EXXEN yapımı olarak ilk se-
zonunu geride bıraktı. İkinci sezonu 
2022 yılında yayınlanacak. 

Gain

Devin Özgün Çınar’ın senaryosunu 
yazdığı ve başrolünü Engin Günaydın 
ile paylaştığı 10 Bin Adım, kolay izle-
nebilir akıcı tarzıyla, yer ve zaman fark 

etmeksizin gününün her anını kaliteli 
ve eğlenceli hikayelerle doldurmak is-
teyenlere hitap ediyor. Kısa süresi, eğ-
lenceli konu ve süpriz konuklarıyla ilk 
sezonunu geride bırakan dizinin yeni 
sezonu 31 Aralık’ta başlıyor.

Amazon Prime Video

Ünlü oyuncular Nicole Kidman ve 
Javier Bardem’in başrolünde yer al-
dığı Being the  Ricardos Amazon’un 

orjinal yapımlarından. Being the 
Ricardos, 1950'li yıllarda Amerikan 
televizyonlarının en çok izlenen ikili-
lerinden Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın 
hayat hikayesini konu ediyor. I Love 
Lucy televizyon dizisinin başrolünde 
yer alan komedyenler Lucille Ball ile 
Desi Arnaz'ın kariyer yolculuğunun 
yanı sıra özel yaşamlarına da odakla-
nılan filmde, çiftin kariyerlerinin ve 
ilişkilerinin nasıl sona erdiği de an-
latılıyor.

2021'in son gününde Cem Yılmaz, Yılmaz 
Erdoğan ve Doğu Demirkol'un stand up 
gösterileri farklı dijital platformlarda yayınlandı.  
2022'nin ilk gününde ise  yerli yapımlardan 
Gibi, Leyla İle Mecnun, 10 Bin adım dizilerinin 
yeni bölümleri seyirciyle buluştu.

Kültür sanatta 
sosyal medyaya 
düşen notlar

2022’nin ilk sayısı iti-
bariyle Litros Sanat’ta 
yepyeni bir köşe ile kar-
şınızdayım. Son yıllarda 
hepimiz sosyal medyayı 
profesyonel denecek se-
viyede kullanmaya başla-
dık. Kendi hayatımızdan 
detayları paylaştığımız 
sosyal medyada başkala-
rının hayatından detay-
ları da takip eder olduk. 
Facebook, Twitter, Ins-
tagram, YouTube derken 

kimi zaman gündemi ta-
kip etmekte güçlük çek-
sek de bazen toplu taşı-
mada bazen iş yerinde 
kısa bi’ molada bazen de 
gün sonunda sosyal med-
ya gündemini yakından 
inceliyoruz. Artık kültür 
ve sanata dair son gün-
lerde sosyal medyada ne 
konuşulmuş, kimler neler 
paylaşmış “Sosyal Sayfa”-
da okuyabileceksiniz.

Coşkun Yılmaz’ın gözünden 
alaeddin yavaşça

Klasik Türk müziğinin duayen isimlerinden Ala-
eddin Yavaşça’nın vefat haberi hepimizi derinden 
üzdü. Vefat haberini alır almaz birçok isim sosyal 
medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı. İstan-
bul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz 
da Twitter hesabından birlikte çekildikleri kareleri 
paylaşarak aşağıdaki paylaşımı yaptı.

Mehmet Nuri Ersoy’a Göre 
Yılın Fotoğrafları

Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Anado-
lu Ajansı tarafından her yıl düzenlenen “Yılın Fotoğrafla-
rı” oylamasını yaparken çekilmiş olduğu kareyi, “Haber”, 
“Yaşam” ve “Spor” kategorilerindeki seçimlerini açıklaya-
rak Instagram hesabından paylaştı.

İyi ki Varsın Eren, 
İyi ki Varsın Ferhat 
Gedik!

Trabzon Maçka'da teröristlerle as-
kerlerimizin çatışması sırasında 
hayatını kaybeden Eren Bülbül ve 
onu korumaya çalışırken şehit olan 
Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat 
Gedik’in hayat hikayesini konu edi-
nen “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” fil-
minin başrol oyuncularından İsmail 
Hacıoğlu, filmin afişini kişisel Instag-
ram hesabından “1 Ocak’ta görüşmek 
üzere” diyerek paylaştı.

Timur 
Cüceloğlu’ndan “Bir 
Savaşçı’dan Dersler” 
Geliyor

Yakın geçmişte hayata veda eden 
yazar ve akademisyen Prof. Dr. 
Doğan Cüceloğlu’nun oğlu Ti-
mur Cüceloğlu babasıyla birlikte 
yaptıkları doğa yürüyüşlerinden 
hatıralar içeren ve usta ismi daha 
yakından tanımamızı sağlayacak 
kitabının kapak tasarımını Instag-
ram hesabından paylaştı ve “Do-
ğan Hoca’yı daha çok tanımak ve 
sevmek için bir hediye olur” dedi. 

Zahid Sobacı “Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas”ı Duyurdu

TRT Çocuk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanan “Aslan 
HÜRKUŞ Kayıp Elmas” sinema filmini seyircileriyle buluşturuyor. TRT Genel Müdürü Za-
hid Sobacı, Manga grubunun solisti Ferman Akgül tarafından seslendirilen filmin müziği 
eşliğinde hazırlanan fragmanı kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Artık kültür ve sanata 
dair son günlerde
sosyal medyada ne 
konuşulmuş, kimler 
neler paylaşmış “Sosyal 
Sayfa”da.

sercanaksu1995@gmail.com

Sercan Aksu
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TİYATRO
Toz
11 Ocak Salı
19:00
Zorlu PSM 

KONSER
'Kazancı Bedih’in Aziz Hatırasına'
Münevver Özdemir
12 Ocak 2022 Çarşamba
20.00
Fatih Kültür Sanat Merkezi 

TİYATRO
Olay Rusya'da Geçiyor
15 Ocak Cumartesi
20:30
istanbulimpro

SOHBET
Tasavvuf Sohbetleri / Ömer Tuğrul İnançer
13 Ocak Perşembe
19.00
Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi

ÇOCUK TİYATROSU
Benim Güzel Pabuçlarım
16 Ocak Pazar 
15:00
Hilltown Sahne Küçükyalı

ATÖLYE
Uçurtma Yapımı
14 Ocak Cuma
14.00
15 Temmuz Millet Bahçesi Ödünç Evi

SERGİ
Açık Yüz Müslüm Teke Resim Sergisi
1 - 15 Ocak
Zeytinburnu Kültür Sanat

DOĞAÇLAMA
KABARE
Ne Ala Temaşa
14 Ocak Cuma
20:30
istanbulimpro
Bilet: https://www.mobilet.com/event/ne-a-
la-temasa-8430-c792

Gölge Oyunu Gösterimi
18 Ocak
12:00
Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi
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