
Ramazan’da çocukların manevi at-
mosferi daha derinden hissedebilmesi, 

kitaplarla daha içli dışlı olmaları için 
yapabileceklerimiz var. Kitaplıklara 
Ramazan sevinci getirecek eserleri, 

çocukların seveceği kitapları nasıl tes-
pit edebileceğimizi, işin mutfağındaki 

isimlere sorduk. 
Suheyla Sancar’ın haberi 

sayfa 8’de.

Çocukların 
kitaplığına da 

Ramazan 
sevinci 

gelsin
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İhsan Süreyya Sırma’dan 
öneriler
İslam Tarihi dalında 30 kitabı ve 200’ü aşkın 
ilmî makalesi yayınlan ve Müslümanların 
Tarihine Giriş, Dağların Sırrı, Hilafetten 
Saltanata Emeviler Dönemi gibi çok sayıda 
ilmi eseri kaleme alan İhsan Süreyya 
Sırma’ya “Ramazan ayında hangi kitaplar 
okunmalı?” diye sorduk.
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da.

Konuşmaya karar verdiler
Tülay Gökçimen: "Ben yıllardır bu insanların 
yaşadıklarını anlatmak istiyorum ama 
konuşan kişilerin olmaması bizi bu belgeseli 
çekmekten alıkoyan yegâne sebepti. 2017 
yılında Çin tarafından oluşturulan toplama 
kampları sonrası bölgeden dünyanın farklı 
yerlerine kaçabilen insanlar artık ne olursa 
olsun konuşmaya karar verdiler."
Emine Dolmacı’nın röportajı sayfa 12’de.

Ramazan İstanbul’da
bir başkadır
Litros Sanat’ın yeni sayısında sanat 
ajandasında; manevi doyuma ulaşmamızı 
sağlayacak “Kâbe Örtüleri ve Kâbe 
Yolunda Hatıralar Sergisi”ne, AKM’de 
“Kutsal Risalet” Mushaf-ı Şerif Sergisi’ne 
ve Ramazan ayına hitap eden ezgileriyle 
“Rahmetin Sadası” konserine gidiyoruz.
Pınar Koçak’ın yazısı sayfa 16’da.

Sanatçı Garip Ay: “Ebrucuyum desem olmuyor. Res-
samım desem olmuyor. Video montajcısıyım desem 
olmuyor. Ebru geleneksel olabilir fakat ben onu farklı 
yorumluyorum. Oyun oynuyorum ilk olarak. Zaman 
tanıyorum her işime çünkü dünya dediğimiz yer için 
bu kadar yorgunluk telaş çok fazla.” 
Ayşe Çeper’in röportajı sayfa 2’de.

Ebru ile oyun 
oynuyorum

Ahmet Özhan: "Ramazan’ın güzel bir kokusu var. Ben sadece 
bu aya özel okumalar yapmıyorum. 365 gün süren Kur’an-ı 
Kerim, evrad-ı şerif okumalarımız var. Bizim her günümüz 
Ramazan, her gecemiz Kadir… 11 ay bekleyip bütün ibadeti 
bir aya sıkıştırmıyoruz."
Merve Yılmaz Oruç’un röportajı sayfa 6’da.

Her günümüz 
Ramazan olsun

Sinan Albayrak: “Dizi dediğimiz şey, yazılanı oynamak ve 
ekrana taşımak. Tabii ki kendi karakterinden ve ruhun-
dan katıyorsun, malzemesini sen oluşturuyorsun ama 
ben o bir önceki hamur ve mutfak tarafında olmak istiyo-
rum. Yani vitrindeki pasta olmak istemiyorum.” 
Ali Demirtaş’ın röportajı sayfa 4’de.

Vitrindeki pasta 
olmak istemiyorum

Yağız Gönüler 

Ercan Yılmaz 

Sadık Yalsızuçanlar 
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GELENEKLİ SANATLAR

Sanatçı Garip Ay: “Neden resim 
yapıyorsun?” diye kimse birbirine sormuyor. 
Ya da hiç kimse “Resmin içinde neden 
heykel kullandın?” diye hesap sormuyor. Bu 
sanatlar metadır, lütfen kutsallaştırmayalım. 
Ebru kutsal değildir! Kutsal olan emektir. 
Orada sarf ettiğiniz çabadır.” diyor.

kutsal değildir! 

Eski Ramazanlar 
İstanbul Havalimanı’nda 
yeniden canlanıyor
Ramazan ayının ruhunu yaşatmak 
için İstanbul Havalimanı, Ramazan 
ayı boyunca Karagöz-Hacivat 
gösterileri, Kavuklu ile Pişekar, gölge, 
kukla, meddah oyunlarını sergiliyor 
ve şerbet macun gibi ikramlarını 
seyahat eden yolculara sunuyor.

"İslam Medeniyeti 
Müzesi" açıldı
“Topkapı Sarayı ve Saraylar Koleksiyonları 
Müzesi”, “Türk ve İslam ve İslam 
Eserleri Müzesi” gibi birçok müze 
koleksiyonlarından seçilen eserlerle 
hazırlanan “İslam Medeniyetleri Müzesi”nin 
açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından Büyük Çamlıca Camiisi 
Külliyesi’nde yapıldı.

Yıldız Holding’den 
“Konuşan Yazılar” sergisi

Ramazan ayına özel olarak 
İslam sanatlarının örnekleri ile 
sanatseverlerin beğenisine sunulan 
“Konuşan Yazılar” sergisi, Yıldız 
Holding’in Çamlıca’daki yeni kurduğu 
sergi salonunda Ramazan ayı boyunca 
ücretsiz ziyaret edilebilir.

"BİHİ" koleksiyonu 
Mecidiyeköy Sanat'ta
Hat sanatının enginliği ve 
derinliği ile çizgisel değeri 
yüksek eserlerle yeniden açığa 
çıkarmak amacıyla hazırlanan 
“BİHİ” sergisi, Mecidiyeköy 
Sanat’ta. Sergi 6 Mayıs’a kadar 
ziyarete açık olacak. 

Türkiye’nin ilk iyilik 
fuarı Esenler’de
İçişleri Bakanlığının başkanlığında 
uluslararası alanda faaliyet 
gösteren, yardım kuruluşlarıyla 
vatandaşları buluşturacak olan  
İyilik Fuarı 15 Nisan’da Esenler 
Dörtyol Meydanı’nda başladı. 
İlk kez düzenlenen fuar 24 Nisan 
tarihine kadar devam edecek.

“Şehzade Abdülmecid 
ve Hat Sanatı” sergisi 
ziyaretçilerini bekliyor
Sakıp Sabancı Müzesi’nde hayata 
geçirilen “Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: 
Abdülmecid Efendi” sergisine paralel 
olarak “Şehzade Abdülmecid ve Hat 
Sanatı” sergisi SSM’nin Kitap Sanatları 
ve Hat koleksiyonu sergi salonunda 
ziyaretçilerini bekliyor.

Devamı litrossanat.com'da

Bazı yazarlar, hiç tanışmasak da sıkı dostu-
muzdur. Bizi anladıklarını biliriz. Bu anlayış 
içinde kelimelerle ifade etmesi biraz güç 
hâller vardır. Çünkü modern zamanların in-
sanları için anlaşılmak, bir başkasının “seni 
anlıyorum” demesinden ibarettir. Oysa seni 
anlıyorum lafı, giderek plastikleşiyor, öne-
mini yitiriyor, hakikatini kaybediyor. Çağlar 
önce bu dünyadan göçmüş kimseler, bizlere 
“seni anlıyorum” demeden, nasıl anlaşılabi-
leceğini gösteriyor. Şu çıldırasıya yaşanan 
günlerde, kaygan zeminlerde, “kendimize 
nasılsın?” diye sormaktan neredeyse utandı-
ğımız bir çağda, anlaştığımız yazarlara sımsı-
kı tutunmamız gerekiyor.

Edebiyat araştırmacısı Adolf Musch yolda 
giderken benzinciye uğruyor. Görevli, Her-
mann Hesse'nin bir kitabına dalmış vaziyette, 
neredeyse Musch’ü görmüyor bile. Musch 
dayanamıyor ve biraz da mesleki merakı 
sebebiyle “Neden o yazarı okuyorsun?” diye 
soruyor. Benzin istasyonundaki görevlinin 
cevabı hem çok sıradan hem de oldukça 
büyüleyici. Onun ve çoğumuzun okumaktan 
başka bir muradı yok zira. 
Şöyle diyor görevli: “Çünkü 
Hesse beni seviyor.”

Ben de böyle hissetmi-
şimdir hep. Hermann 
Hesse’nin “Siddharta”, 
“Demian”, “Bozkırkurdu”, 
“Boncuk Oyunu” romanları 
hayatımda hep birer köşe 
taşı olmuştur. “Öldürme-
yeceksin” kitabı bambaşka 
kapılar açmıştır. Jung ile 
dostlukları hep ilgimi çek-
miştir. Profil Kitap tarafından yakın zamanda 
yepyeni bir Hesse çevirisi neşredildi. “Ken-
dini Keşfet” isimli kitap, bir şahsiyetin nasıl 
inşa edileceğinin de formüllerini fısıldıyor. 
Kendi yolunu inşa edip bu yolda yürüyenle-
re kuvvet verecek cinsten metinler içeriyor. 
İnsan bu tür metinlerin, hele ki Hesse gibi bir 
kalemden çıkıyorsa, çok daha uzun olmasını 
istiyor çünkü doymak pek mümkün olmuyor. 

“Her insanın yaşamı, onu kendine götüren bir 
yoldur, bir yol denemesi, bir yol taslağıdır. Her 
birimiz kendi amacımıza varmak için çabala-
rız. Birbirimizi anlayabiliriz ama kendimizi an-
cak kendimiz açıklayıp yorumlayabiliriz.” di-
yor Hesse. Dik başlı olmayı övüyor. Onun dik 
başlılık düşüncesinin temelini erdemler oluş-
turuyor. Bir insan erdemlerine ömrü boyunca 
ne kadar dikkat eder de onları geliştirebilirse, 
kendi iç yasasını ne derece ciddi oluşturursa, 
o kadar anlamlı bir hayat yaşayabilir. Bunun 
için de en yakınımızdan en uzağımıza kadar 
insanların bizden bekledikleriyle ilgilenme-
memiz gerekiyor. Biz; ailemize, toplumumuza 
ve insanlığa ne verebiliriz, onunla ilgilenme-
liyiz. Dolayısıyla iç sesimiz, iç çocuğumuz ve 
hayat karşısında tutunduğumuz dertlerimiz, 
meşgalelerimiz hayati birer boyut kazanıyor. 
“Bir düzine yaşamı değil de, kendi biricik ya-
şamınızı sürmek için doğduysanız, sizi kendi 
kişiliğinize ve kendi yaşamınıza götürecek 
yolu her ne kadar çetin de olsa bulacaksınız. 
Bunun için kararlı değilseniz, gücünüz yetmi-
yorsa, bu durumda er ya da geç vazgeçmek 
zorunda kalacak ve toplumun ahlakı, zevkleri 
ve törelerine bağlanacaksınız.”

El âlem ne der diye yaşamanın faturası acı-
masızdır. Bu acı faturayla geç yaşlarda karşı-
laşmamak için Hesse’nin yazdıkları önemini 
giderek artırıyor. Zira: “Bir karaktere dönüş-
mek herkese kısmet olmaz, insanların çoğu 
suretler olarak kalır.”

Yağız Gönüler

y.gonuler@litrossanat.com

Her yaşam bir yol 
denemesidir

Garip Ay ile her dakikası ayrı ke-
yifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Atölyesine misafir olarak onu ya-
kından tanıma fırsatı bulduk. Belki 
tanıyanlarınız vardır fakat tanıma-
yanlarınız için hemen tanıtıyorum. 
Kendisine ebru sanatçısı demek 
pek yerinde bir ithaf değil çünkü 
kendisi ebrunun tabularını yıkalı 
çok oldu. Geleneksel sanatlarımızı 

kendi yorumu ile dünyaya tanıtı-
yor. Öyle ki şimdilerde ünlü mar-
kalar için ebrunun kumaş halini 
2m’lik kasnaklarda çalışıyor. Ebru 
sanatı ile modern resmi birleştiri-
yor. Sanatçı, başta portreler olmak 
üzere birçok resmi ebru tekniği ile 
kağıda aktarıp eşsiz eserler ortaya 
çıkarıyor. Kendisi ve sanatı ile ilgili 
detaylar söyleşimizde.

Oruç da ebru da sabır kavramını 
içselleştiriyor

Ebru için video 
yapmıyorum

şıyorum. Benden istenen şeyleri ya-
parken ben de kendimden istiyorum. 
Hayallerim yok. Gelecekten hayattan 
bir isteğim yok. Animasyon ile ilgili bir 
çabam var. Beş altı aydır üzerine çalış-
tığımız 78 bölümlük bir dizi projesi 
var ama daha  neticelenmedi. Ebru ile 
başlayıp bitebilir yanına teknik tekno-
loji de dahil olabilir. Bunu dışında ya-
kın zamanda görüştüğümüz Norveç'te 
bir film sekansında “rüya”yı çalışmayı 
planlıyoruz. Orada uzay ve Norveç'in 
Kuzey ışınlarının gerçekleştiği gök-
yüzü hareketlerini nasıl yapacağımız 
ile ilgili konuşuyoruz. Konuşulan bu 
proje için tüm malzemeyi, suyu, kabı 
değiştiriyorum ve ilk defa ben de bir 
şeyler keşfetmeye fırsat buluyor, özen 
gösteriyorum. 

Diller değişiyor ama 
insanlar hep aynı
Türkiye dışında İskandinavya, Rus-
ya, ABD, Basra Körfezi gibi dünyanın 
birçok yerinde sergileniyor işeriniz. 
Sizce bu konumların ortak özelliği 
nedir?

Din, dil, ırk, coğrafya gözetmeksizin 
insanoğlu hep aynı. Coğrafya sınırı 
ayırt etmedim. Dünyanın her yerin-
den Sudan'dan Norveç'ten hep aynı 
insanlar çağırıyor beni sanki. Tenleri 
değişiyor konuşmaları değişiyor ama 
hep aynı insanlar. Her yerde insanlar 
güzelliği seviyor veya güzelliği özel-
likle seven insanlar var. 

Biraz kendinizden, yol haritanızdan 
bahseder misiniz?

Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 
eğitiminden sonra Marmara Üniver-
sitesi Resim Bölümü’nde okudum. 
En son ise Mimar Sinan Üniversitesi 
Geleneksel Türk Sanatları Hat Bö-
lümü’nü 2011 yılında bitirdim. Daha 
sonra ebru yolculuğum başladı. Eb-
ru’nun video ilintisi ile fazla mesai 
yapıyorum. Güzel bir çocukluk yaşa-
dım doğa ile iç içe olan bir köyde bü-
yüdüm. İlerleyen süreçte güzel sanat-
lar lisesine yöneldim. Yatılı okullarda 
okudum. Uzun bir yolum vardı. Hatta 
bir hocam “Yıllardır hiç değişme-
yen bir kural var. Bu okula kim daha 
uzaktan geliyorsa gayreti de o kadar 
çok oluyor.” derdi. Gerçekten de öy-
leydi. İnsanın koyulduğu yoldaki cid-
diyeti de asabiyeti de odaklanmasını 
arttırıyor. Yapmış olduğunuz tercih 
o kadar zor bir tercih olduğu için bu 
kadar ısrarcı olmaya sebep oluyor di-
yebilirim.

Ebru ile resim yapmaya ne zaman ve 
nasıl başladınız? Geleneksel ebru 

sanatı ile doğrudan ilgilenen sanat-
çıların tepkileri nasıl oldu?

Eskilerinde dediği gibi işin kolaylığı 
kadar vazgeçilebilirliği, zorluğu ka-
dar da bu konudaki emeği değerlidir. 
Zorluğun sonunda lütuf görmüş gibi 
oluyorsunuz. Geçenlerde bir yerde 
Nuri Bilge’nin sözüne denk geldim. 
Diyor ki: “Bazen sette bir şeyler çok 
aksi gittiğinde ben sahneyi tekrar 
bağlıyorum ve içten içe bu olumsuz-
luklar ile nasıl başa edeceğimin se-
vincini yaşıyorum. Bu olumsuzluklar 
bana yeni bir şey keşfetmeye fırsat 
veriyor.” O an yıllardır içimden ge-
çenleri duymanın sevincini yaşadım. 
Bana yaşadığımız bütün aksilikler o 
işi daha iyi yapmak için bulduğumuz 
fırsatlar gibi geliyor. “Neden resim 
yapıyorsun?” diye kimse birbirine 
sormuyor. Ya da hiç kimse “Resmin 
içinde neden heykel kullandın?” diye 
hesap sormuyor. Bu sanatlar meta-
dır, lütfen kutsallaştırmayalım. Ebru 
kutsal değildir! Kutsal olan emektir. 
Orada sarf ettiğiniz çabadır. Ebru’yu 
yapış şeklimle alakalı benim için ne 
diyorlar bilemiyorum. 

Ünlü ressamların öncelikle Van 
Gogh’un “Yıldızlı Gece”, “Sessiz Çığ-
lık” tablolarını ebruya dönüştürdü-
nüz. Van Gogh’un sizin için önemi 
nedir?

İzlenimcilerin yaptığı resimde ebru-
ya benzeş noktalar görebiliyorsunuz. 
Van Gogh’un “Yıldızlı Gece” eseri de 
ebruyla benzeşiyor. Devamında “Çığ-
lık” da var o benzeşmeyi yakalayan ve 
daha birçok tablo var. Aslında özel-
likle bir alakam bir bilgim olduğu 
için değil. Ben bütün disiplinleri bir 
yerde dönemsel olarak kendime ya-
kın hissetmişimdir. Bir talep üzerine 
bu benzeşmeyi göstermek istemiştim. 
Pek işe yaramadığı düşünüldü. O za-
man ben de ilk defa sosyal medya da 
bunu paylaşma refleksi gösterdim 
ve fazla ilgi gördü. Benim için ayrı-
ca bir özelliği yok. Ama şunu biliyo-
ruz ressamın kişisel hayatı ile ilgili 
duyguları anlatan birçok eserinden 
bizlere yoğunlukla hissedebileceği-
miz duygusu ulaştı. Sanatçıların bir 
ızdırap bir sancı alanının içerisinde 
olduğu gerçeğini görebiliyoruz. Vang 
Gogh’un bize fazlaca bize ulaşmış 

ve kendimizden pay biçtiğimiz bazı 
dertleri var. Bu benzeşmelerle de 
onunla anılmak rahatsız etmiyor ak-
sine mutlu oluyorum.

Ebru sanatını modern bir bakış açı-
sıyla birleştirip farklı işler çıkartı-
yorsunuz. Peki bu sürecin çıktısı ile 
dijital platformlarda kendinizi ne-
reye yakın görüyorsunuz? Gelecek 
hedefleriniz, projeleriniz nelerdir? 

Modern bir şey yaptığım düşün-
cesinde değilim. Sadece olması 
gereken buydu. Onun dışın-
da çok ekstrem bir şey ya-
pabileceğimi sanmı-
yorum. Gelecekte 
yapmak istedikle-
rim ile ilgili çok 
yeni bir planım 
yok. Tahmini, 
rastlantısal 
olarak geli-
şen süreç-
lere ciddi 
bir şekilde  
o d a k l a n -
maya çalı-

a.ceper@litrossanat.com

Ayşe Çeper

Ebru Ramazan’ın manevi atmosferiyle eb-
ruyu nasıl ilişkilendirirsiniz?

Sabır süreçleri vardır. Örneğin oruç 
gibi. Bende oruç gibi davranış biçi-
mini tekrar ettiğimi düşünüyorum. 
Mesela yorulsam da uykumda gelse 
çalışmaya devam ediyorum. Bazen 

kendime bazı sınırlar koymaya baş-
lıyor, bunu hak etmen lazım buraya 
kadar varman lazım diyorum. İnsa-
nın bu hallerinin en güzel tarafı ise 
daha sonrasında bir erdeme dönüşe-
cek sabır kavramını içselleştirmesini 
sağlıyor olması. 

Video Art’ı ebru ile birleştirmenin 
temelinde ne var?

Video aslında bizlere sunulan bir 
imkan. Bugün yapıyor olduğumuz 
bir davranışı tekrar tekrar izlemeyi 
müsaade ediyor. Bazı eylemler ger-
çekten süreçleri bakımından sonuç-
tan daha kıymetli olabiliyor. Süreci 
izlemekten keyif alıyorum. Duran 
kareden daha değerli bir anı his-
settiriyor. Fotoğraf-video çatışması 
diyebileceğimiz bu söylem veya du-
ran eserle akışkan hareket eden şey 
ile ilgili dönüp dönüp yaptığım şe-
yin nasıl dönüştüğüne dair bir fikir 
veriyor. Süreci kayıt altına almak, 

izleyicinin reaksiyon ve refleksleri-
ni göz önünde bulundurmaya baş-
ladığımda, medya kavramını video 
dünyasını veya sinema ile ilgili bazı 
doneleri algılamaya başladım. Ebru 
yapmak için video yapmıyorum da 
sanki video yapmak için ebru ya-
pıyorum gibi geliyor bazen. Yarım 
saatte yaptığım ebru ile 3-4 gün 
montajda gözlemler dönüşümler ve 
değişiklikler yapmama video imkan 
veriyor. O açıdan süreci paylaşmak 
veya süreci kendin için durdurmak 
izlemek ayrı keyif veriyor. Video, ne-
redeyse son 10 yıldır yoğun olarak 
odaklandığım kısım olabilir.

Garip Ay

GELENEKLİ SANATLAR



Sinan Albayrak: “Profil olarak kendi camiamın dışındayım. Biraz daha 
farklı bir duruşum var. Tutucu olabiliyorum, sıkıcı da belki… Sanırım 
hayata dair kaygıları daha ciddileşmiş bir adamım. Bu sadece yaşın 
getirdiği bir şey değil. Çünkü ben kendi adıma sadece oyuncuyum. 
Bazılarımız, tiyatro tozu, sahne tozu gibi sözler kullanabilir veya 
'Oyunculuk bir yaşam şeklidir' diyebilir… Oyunculuk bir yaşam şekli 
değildir. Benim yaşamım oyunculuğa vesiledir…”
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"Çocuk Sanat Festivali"nden 
coşkulu başlangıç
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 23 Nisan
faaliyetleri kapsamında “Çocuk Sanat
Festivali”ne ev sahipliği yapıyor. 18
Nisan’da başlayan festivalde; birbirinden
farklı atölyeler, çocuk filmleri ve tiyatroları, 
TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinin 
karakterleri hafta boyunca çocuklarla 
buluşacak.

O roman tiyatro 
oyunu oluyor

"Kurak Günler" Cannes 
yolcusu

Yazar Latife Tekin’in “Berce 
Kristin Çöp Masalları” adlı 
romanı Tiyatro Hemhal ekibi 
tarafından tiyatro sahnesine 
taşınıyor. Oyun önümüzdeki 
yıl tiyatroseverlerle buluşacak.

Yönetmen Emin Alper’in politik 
ve psikolojik gerilim türündeki 
yeni filmi “Kurak Günler” dünya 
prömiyerini 75. Cannes Film 
Festivali’nin resmi bölümlerinden 
“Belirli Bir Bakış”ta gerçekleştirecek.

"Çocuk Filmleri Festivali" 
18. kez düzenlendi

Çocuklara erken yaşta sinema 
kültürü kazandırmayı hedefleyen 
"18. Uluslararası Çocuk Filmleri 
Festivali"  İBB İstanbul Vakfı 
ve TÜRSAK Vakfı işbirliği ile 
11-15 Nisan tarihleri arasında 
düzenlendi.

TRT 12 Punto 
finalistleri belli oldu
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek 
Türkiye’nin en büyük senaryo 
geliştirme ve ortak yapım platformu 
“12 Punto 2022”de, uzun metrajlı film 
kategorisinde finale kalan 12 proje 
ile “TRT Kısa Film Yapım Ödülü” 
kazanan projeler belirlendi.

“Klondike” Altın Lale için 
yarışıyor
72. Berlin Film Festivali’nde Ekümenik 
Jüri tarafından “En İyi Film” ödülüne 
layık görülen “Klondike”, 41. İstanbul 
Film Festivali’nde Ulusal Yarışma 
kapsamında Altın Lale için yarışıyor. 
Filmin festival gösterimi ekip 
katılımıyla 14 Nisan’da gerçekleşti.

a.demirtas@litrossanat.com 
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“Burası bir muhabbethane. Burası dost ve gönül 
erbabı insanların muhabbet ettiği yer.” dediği bir 
yapım şirketinin bahçesinde buluştuk oyuncu Si-
nan Albayrak ile. Litros Sanat’ın yeni sayısı için 
hem kamera önündeki projelerini hem de kamera 
arkasındaki yeni çalışmalarını konuşmak adına 
bir araya geldik. Ama sohbet bu kadarıyla sınırlı 
kalmadı, Albayrak kişisel yaşamına dair de önem-
li cevaplar verdi bu söyleşide. Birçok sinema filmi 

ile diziden tanıyoruz onu. Şu sıra TRT’de ekrana 

gelen ‘Kasaba Doktoru’nda da Yalçın Aygün ola-

rak izliyoruz mesela. Ama o bu işin mutfağı ve 

hamuru olarak adlandırdığı kamera arkasında da 

bir şeyler yapmak adına kollarını çoktan sıvamış 

durumda. Belgesel yapmak bu girişiminin başın-

da geliyor. Çok fazla ipucu vermeden sizi sohbeti-

mizle baş başa bırakıyorum…

Köye kaçıp gitmek 
istiyorum
Şu ara nasılsınız, kafanızı ne meşgul ediyor?

Beni şu sıra meşgul eden şey şu: Bizim mu-
habbete ihtiyacımız var. Benim set ortamla-
rından soğuma nedenim biraz da bu. Sığ bir 

sohbet ortamındasın. Ne hakkında sohbet 
ettiğin veya edeceğin belli. Ya da ne ol-

mayacağı da bildiğim bir sohbettir 
o. Seni geliştirmez ve seni güç-

lendirmez, sana yeni fikirler 
vermez, seni açmaz ve ay-

dınlatmaz. Sohbetin bi-
raz manevi duygularını 

besliyor olması gereki-
yor. Hep maddiyattan 
bahsetmek doğru bir 
şey değil. Maalesef ki 
öyle bir dönemde-
yiz ki artık… Benim 
annem ve babam 
köyden gelmedir. 
Çerkez köyleri… 
Onların hikayele-
rini dinlersin, ne 
zorluklar yaşadı-
lar bu insanlar 
ama ne kadar 
güzel hikayeler 
çıkıyor onlar-
dan… Ben de 
o köye gitmek 
i s t e y e n l e r -
denim. Gece 
aklımı meş-
gul eden şey 
bu işte. Nasıl 

bulurum o 
yolu buradan 

kaçıp gitmek 
için ama kaçıp 

gitmek dediğim de “Ah ben şehir hayatından 
sıkıldım, inzivaya çekileyim, çiftlik hayatına 
döneyim” değil. Oraya gittiğim zaman da ben 
bir kaygıya sahip olmalıyım. Bir uğraşımın 
olması gerekiyor, hayat kaygım devam etme-
li. Kendini toprağa böyle nadasa bırakıp gibi 
bırakmak değil dediğim şey. Şu anda onun 
hesabını yapıyorum. İnşallah da bir çıkış 
yolu bulurum. 

Oyunculuk yaşam şekli 
değildir
Neden böyle düşünüyorsunuz?

Ben biraz profil olarak kendi camiamın dı-
şındayım. Bunu kendimi övmek adına söyle-
miyorum. Biraz daha farklı bir duruşum var. 
Biraz daha tutucu olabiliyorum, biraz daha 
sıkıcı bir insan da olabilirim belki… Belki 
hayata dair kaygıları biraz daha ciddileşmiş 
bir adamımdır… Bu sadece yaşın getirdiği bir 
şey değil. Evet ben oyuncuyum. Bazılarımız 
tiyatro, tiyatro tozu, sahne tozu gibi sözler 
kullanabilir, “Oyunculuk bir yaşam şeklidir” 
diyebilir… Oyunculuk bir yaşam şekli değil-
dir. Benim yaşamım oyunculuğa vesiledir. 
Ve ona yaşam veren benim bu sayede. Bana 
yaşam hayatı veren Rahman’dır. Ben on-
dan aldığım ilhamla bana yazılanı aktarırım 
sadece. Bir misyonerim bu anlamda ve bir 
misyon taşıyorum sana. Bu noktada oyuncu-
luk tek başına beni doyurmuyor, taşımıyor. 
Beslendiğim alan olarak beni zayıf kılıyor, 
beslemiyor. Tatmin etmiyor, muhabbet orta-
mı olarak da tatmin etmiyor. Çünkü ben bu 
oyunculuğun dışında kendimce bir yerlere 
gidip geliyorum, başka insanlarla tanışıyo-
rum. Çünkü fark ediyorsun ki eğer kendini o 
sisteme teslim edersen o sistemin içerisinde 
renksiz bir kişilik ama çevreye uyumlu bir 
varlık olarak hayatına devam ediyorsun… Bu 
mudur senin hayat gayen… Öleceğiz yahu bir 

gün, öldüğümde ve uyandığımda -inşallah 
güzel bir mekânda uyanmak nasip olsun he-
pimize- bana sorulduğu zaman “Güzel şeyler 
de yaptım” diyebileyim, ama bunu ölmeden 
diyebileyim.

Karavan 
muhabbetlerinde akıp 
gidemiyorum
Set ortamındaki sohbetlere neden yabancı 
kalıyorsunuz peki?

Ben kendi camiamın dışında da bir yerlere 
gidip gelebiliyorum, başka şeyleri görebili-
yorum. Parıltılı camiamın dışındaki; parıltısı, 
yıldız tozu eksilmiş ya da hayat ışığı sönmüş 
insanların sohbetlerine dahil oluyorum. Ama 
meğerse fark ediyorum ki onların hayat ışığı 
sönmemiş, onların hayat ışığı, benimkinden 
çok daha canlıymış. Dışarıdan haberlerden 
gördüğüm zaman üzülüyorum, ah vah ediyo-
rum, meğerse acınası olan benmişim diyor-
sun o gittiğin ortamlarda… Yani başına bom-
ba düşerken bir çocuğun ya da bir annenin, 
bir kadının, bir insanın, ona rağmen nasıl bir 
yaşam kanalı bulabildiğini görebiliyor ol-
mak bu gerçekten muhteşem bir duygu. Ben 
bunu defalarca görebildim, şükrediyorum. 
Şimdi öyle bir ortamdan geldiğim zaman ve o 
oyuncu karavanında oturduğumda, muhab-
bet ettiğimde benim artık kafam o muhab-
beti çok fazla taşımıyor, kulağım da duymak 
istemiyor. Bu eleştirmek değil, ben muhab-
betin içinde akıp gidemiyorum. Bu futbolla 
ilgilenmediğin halde tribünde heyecanlı bir 
şekilde maçı izleyen insanların içinde heye-
canlı olmaya çalışmak gibi bir şey. Evet ben 
bir oyuncuyum ama bir süre sonra kendi 
içimdeki lisanı kaybetmişim meğerse. Orada 
yabancı olan benim, karavandaki diğer in-
sanlar değil. 

Oyunculuk beni 
mutsuz eden bir iş 
haline geldi 

Şu ara kamera arkasında da bir şey-
ler yapıyorsunuz, nedir?

Genel koordinatörü olduğum bir 
yapım şirketi altında bir belgesel 
üzerinde çalışıyoruz şu ara. En son, 
TRT’de yayınlanan “Sarayın Lezzet-
leri” ve “Lezzet Atlası” adlı belgesel-
leri yapmıştık. Oyunculuk biraz beni 
mutsuz eden bir iş haline geldi. Arzu 
ettiğim, hayalini kurduğum rolleri 
oynama imkânım yok. Bütçesel an-
lamda mutlu olduğum ya da çalışma 
ortamı olarak beni gerçekten tatmin 
eden durumlar oluşmuyor. Bunu ya-
parken benim zihnimim daha güzel, 
daha yaratıcı olması gerekiyor. Bu-
rada da onu sağlayabiliyorum. Güzel 
dost ve kardeşlerimiz var, oturuyoruz, 
kafa yoruyoruz. Beyin bombardımanı 
yapıyoruz. Profesyonel bir bisiklet-
çimiz var mesela. Onunla Türkiye’yi 
dolaşarak bir proje hayata geçirmek 
istiyoruz. Bir bisiklet turuyla Türki-
ye’yi tanıtmak aynı zamanda Türki-
ye’nin bölgelerinde bisiklet kültürü-
nü de biraz tanıtabileceğimiz, belki 
çocukların biraz ufkunu açabileceği-
miz, bir şey yapma niyetindeyiz. Çün-
kü nihayetinde bisiklet bir spor ve 
Türkiye’de dünyaya kıyasla çok daha 
yolun başında gibiyiz. Biraz o aradaki 
farkı kapatabilmek adına hızlı adım-
lar atmak gerekiyor. Onun kurduğu 
bir bisiklet çetesi var, çocukluğundan 
bugüne taşıdığı ve profesyonelleş-
tiği… Hem onun bu sürecini hem de 
Türkiye’deki bisikletçiliğin değişim 
sürecini anlatmak istiyoruz aynı za-
manda. Sonra bisikletlerle yola çıka-
lım, bisiklet kullanan bir iyilik çetesi 
kuralım ve bir köyde bir çocuğun 
kalbine ruhuna dokunsunlar, tebes-
sümüne vesile olsunlar... Belki Azez 
kampına gideceğiz bu bisiklet çetesi 
ile. Orada bir sürü yetim çocuk var. 
Onların hepsine bisiklet verme im-
kânımız yok. Oraya 100 tane bisiklet 
bıraksak bile o 1000 çocuğu nasıl ida-
re edecek? O zaman biz de diyeceğiz 
ki haftada bir kitap okuyan çocuk bu 
bisikleti alacak bütün gün gezecek, 
kitap okuyan tekrar binecek… Vesile 
vesileye neden olacak. Ya da yüksek 
rakımlı bir dağda çocuklarla buluşup 
oradan profesyonel bisikletçi aday-
ları bulmaya çalışacağız. Dağlardan 

bisikletçi bulacağız belki de.

Birilerin sadece 
babası olmaktan çok 
sıkıldım 

Neden mutsuzsunuz oyunculuk ko-
nusunda?

Gelen rollerin hepsi birbirine ben-
ziyor. Artık sadece birinin babası 
olmaktan çok sıkıldım. Gerçi bu son 
gelen roller artık öyle değil ama biraz 
da kirletilmiş bir karakteri oynamak 
istiyorum. Şu an TRT’de yayınlanan 
Kasaba Doktoru adlı dizide biraz 
daha parasal sistemde takılı kalan bir 
başhekim profilindeyim. Tıp nedir, 
sağlık sektöründe önemli olan nedir, 
parasal gücü olanın sağlığa kavuş-
ması mıdır, yoksa gerçekten ihtiyacı 
olanın mıdır? Hastaneye girişin sırası 
var mıdır? Zengin senden sonra geldi 
ama senden önce belki de o tedaviyi 

alıyor… Biraz bunların hicvi ve taşla-
masını içeren bir dizi. Kore’de orijina-
li ‘Romantik Doktor’ diye geçiyor. Öte 
yandan Türkiye’de oyuncu ücretleri 
şu anda çok düştü. Dünyadaki ekono-
mik kaygılar Türkiye’de de dalga etki-
siyle daha da büyüyerek ilerliyor. Bu 
da belki de fırsatı değerlendirmek is-
teyen yapımcı ya da kanal tarafından 
da gereğinden fazla kullanılarak suis-
timal ediliyor. Fiyatlar tabii ki bizim 
5 sene öncesinde aldığımız gibi değil. 

Neden ‘Baba oynamak istemiyorum’ 
dediniz, bu bir yaş alma kompleksi 
mi?

Hayır değil. Haluk Bilginer’in oyna-
dığı babaya baksana mesela, muhte-
şem. Sorun o değil. Sorun o babanın 
bir hikayesinin olmaması yani sadece 
birisinin babası konumunda olması… 
Artık oynadığım roller dışında bir hi-
kayesi olsun istiyorum. Örneğin Hacı 

Bayram Veli dizisinde en azından bir 
Mevlüt karakterini oynadım, oba reisi 
idi. Farklı bir sureti ve farklı bir duru-
şu olan bir baba temsili idi. Dediğim 
gibi baba da olayım, dede de olayım, 
mesele o değil. O babanın veya de-
denin bir yumruğu olsun ve masaya 
vurabilsin. 

Anlıyorum ki kamera arkasında da 
üretim yapmak gibi bir kaygınız var, 
neden? Bu bir heves mi?

Belgeselde sana ait şeyler çıkarabi-
liyorsun. Güzel insanları bünyende 
barındırıp onlarla faydalı bir şeyi be-
raber üretiyorsun. Dizi dediğimiz şey, 
yazılanı oynamak ve ekrana taşımak. 
Tabii ki kendi karakterinden ve ru-
hundan katıyorsun, malzemesini sen 
oluşturuyorsun ama ben o bir önceki 
hamur ve mutfak tarafında olmak is-
tiyorum. Yani vitrindeki pasta olmak 
istemiyorum. 

Benim kaygım insandır, derdim de 
insan odaklıdır

Hiçbir zaman ‘keşke çenemi 
tutsaydım’ demedim

Sosyal medyanızda Ukrayna’da de-
vam eden savaş ile ilgili birtakım 
açıklamalarınız, paylaşımlarınız 
oldu. Bunun hakkında yeni bir şeyler 
söylemek ister misiniz?

Benim o videoda nasıl bir giriş yap-
tığım ortada. O girişi yapmadan, “Fi-
listin’de Suriye’de yıllardır şunlar 
oluyor, hiç kimse oraya tepki vermi-
yor, ama Ukrayna söz konusu olunca 
tepki veriyorsunuz” deseydim, insan-
lar bana tepki göstermekte haklıydı. 
Ben elbette Ukraynalıların acısını 
anlıyorum ve başta da bu acıyı his-
settiğimi dile getiriyorum. Yıllar önce 
Avrupa’nın göbeğinde on binlerce in-
san katledilirken kimsenin ses çıkar-
madığını görüyorsun. Neden, Müslü-
man oldukları için. O videoyu çekme 
ve paylaşma nedenim yani o an beni 
patlatan şey şu, bir paylaşım gördüm. 
Birtakım insanlar “Onlar Avrupalı ve 
mavi gözlü, sarışın… Onlar Filistinli 
veya Arap değil, onlar bizden, nasıl 
yardım etmiyoruz” diyor. Benim kay-
gım insandır, derdim de insan odaklı-
dır. O şu dinden, o bu dinden değildir 

derdim. Elbette ben de Müslüman ol-
duğum için Müslümanların acılarına 
daha fazla ortak oluyorum ama zulme 
uğrayan ya da kimliğinden yoksun 
bırakılan insanların çoğu Müslüman. 
Herkes Bosna Savaşı’nda yaşanan-
lara bir daha bir dönüp baksın. Av-
rupa’nın göbeğinde neler oldu… Sa-
raybosna’da sadece zevkine Sırplar 
sniper pozisyonunda keyfine insan 
öldürdüler.  Katliamlarıyla övünen 
insanlardı onlar ve bu Avrupa’nın 
göbeğinde yaşanırken hiçbir dünya 
devleti bugünkü gibi bir araya gel-
medi. Çaba dahi göstermediler, kına-
madılar bile. Ama şimdi keşke bütün 
savaşlara bu denli tepki gösterebilse-
ler, ama yok. Fakat şu anda oynanan 
oyun da başka. Yine masum insanlar 
ölüyor orada. Ama şu an o katliam-
ların sebebi Rusya’nın oraya gidip o 
toprakları almak istemesi adına değil, 
orada yine başka tezgahlar dönüyor. 
Yine ABD devreye girdi. Herkes bir-
birini gaza getirdi. Bu da başka bir 
konu. Ama sonuçta insanlar ölüyor 
orada. Ben buna duyarlıyım, benim 
buna yapabileceğim bir şey varsa 

elimden geleni yapıyorum. Bizim bir-
çok yardım kuruluşumuz da Ukray-
na’da şu an. Biz gereken duyarlılığı 
gösterebiliyoruz. Ama bu duyarlılık 
onlardan gelmiyor, onlar demek zo-
runda kalıyorsun, insan ayırıyorsun, 
seni ayıranı sen de ayırmak zorunda 
kalıyorsun ya da göstermek, işaret et-
mek zorunda kalıyorsun. “Bu adamdı 
benim ölümüme sessiz kalan, katlia-
ma sessiz kalan” bunu göstermek ve 
duyurmak zorundasın. O videodaki 
kızgınlıkta oydu. Niye bu kadar görü-
nür bir şekilde çifte standarda sahip 
bu dünya. Yıllardır Filistin’de katli-
am oluyor, Suriye’de insanlar ölüyor 
yıllardır. Suriye, Filistin ve diğer böl-
gelerde yaşananları bilip, tanık olup 
şu anki dünya düzenine öfke duyma-
mam mümkün değil, Ukrayna’ya gös-
terilen hassasiyet karşısında. Doğru 
bir hassasiyet ama kendi başlattıkla-
rı bir savaş ve arkasından hassasiyet 
oyunu oynuyorlar. Duyarlılığa önce 
kendi hanenden başlayıp sonra diğer 
mahallelere ulaşacaksın. Birikimle 
çıkmak zorundasın.

Hissiyatınızdan veya davranışları-
nızdan dolayı kendinizi yalnız his-
settiğiniz oluyor mu?

Ben her sete girdiğimde “Selamün 
Aleyküm” derim. Bu illa birilerine 
çakmak değil, yahu selam güzel bir 
şeydir. Sana Allah’ın selamını getir-
dim. İlla bunu tutucu bir kavrammış 
gibi algılamaya gerek yok. Allah’ın 
selamı senin üzerine olsun. Ne güzel 
bir şey bu, Allah sana selam söylüyor 
beni de aracı kıldı sana. Öte yandan 
bugün bir Hristiyan misafirimiz olsa 
ve ibadet için kiliseye gitmek istediği-
ni söylese, kendimizi parçalarız onu 
oraya ulaştırmak için elimizden gele-
ni yaparız. Ama ben bugün yahu Cu-
ma’ya gideceğim desem garip karşı-
lanıyor.  Ama şimdi göstermelik de o 
niyazda bulunanlar, kendini ibadet-
te gösterenler çoğaldı. Ben yıllardır 
böyleyim, selamlı kelamlıyım. Ya da 
biraz daha duruşumla ilgili manevi-
yatını yaşayan bir insanım. Cuma’ya 
giderim, namazımı kılarım. Ama şu 
an bile bunu dikkat çekmeden yap-
maya çalışıyorum. Zira rahatsız olan 

insanlar oluyor. “Ben şimdi yargılanır 
mıyım, o beni yargılar mı?” gibi dü-
şüncelere kapılıyorum. Kısacası ayrı 
görülme hali her zaman var. Ayrıca 
şimdi sadece dini veya ibadet anla-
mında değil, kimin adamı olduğu-
nuzla ilgili durumlar çoğaldı. Cenah 
içinde cenahlar oluştu artık. Ben ken-
di adıma bu yıllara kadar çenemden, 
fikriyatımdan ya da bunu dile getiri-
şimden çokça eleştirildim. Mavi Mar-
mara’dan sonra piyasada çok sıkıntı 
çektim. Her zaman bir cenahın tep-
kisi ile karşılaştım ve beni her yerde 
her zaman engelleyecek bir grubun 
oluşmasına sebep oldum. Elbette 
çok üzüldüm. Ama hiçbir zamanda 
“Keşke çenemi tutsaydım” demedim. 
Bir şey söylediysem demek ki düşün-
müşümdür ben onu. Düşündüğün 
şeyi zikretmekten acizsen ya da çev-
renden dolayı kendini engelliyorsan 
o zaman senin o toplumda bir yerin 
yok. Bir düşüncen veya fikrin varsa 
bunu her zaman dile getirebilmeli-
sin. Yanlış dahi olsa… Yanlışını da ka-
bullenebilmelisin, bu benim için çok 
önemli.

Hedef her zaman 
olmalı. Ama hedef 
nedir, örneğin 
'Beyazperdede öyle 
bir film yapacağım 
ki ardından bütün 
ödülleri toplayacağım, 
herkes benden 
bahsedecek' ya 
da 'Muhteşem 
bir oyunculuk 
sergileyeceğim, 
Oscar’a kadar 
gideceğim' midir 
hedef… Biz öleceğiz 
arkadaş. Geride 
bıraktığın şey bir 
kupa veya ödül 
olmamalı. Örneğin 
belki de çok kalp 
kırdım, belki de 
çok insan üzdüm. 
Helallik almam 
gereken insanlar 
var. Ben bunları 
toparlayabilme 
derdinde olmalıyım.

Sinan Albayrak

KÜLTÜR SANAT



06S A Y F A
MÜZIK MÜZIK 07S A Y F A

Devamı litrossanat.com'da

“Son gecesinde bize bayram sabahını 

va’deden bu güzel ayı hürmetle selâm-

layalım: Medeniyetin kalpsiz yaşadığı şu 

elîm günlerde biz hiç olmazsa yirmi dokuz 

yahut otuz gün bütün kalbimizle -tabir 

caizse- bir hayat-ı âhiret yaşayacağız. Ara-

mızda hâlâ dinin lezzet-i kudsiyetini tadan 

süedâ-yı memleket vücutlarının bütün 

metâlib-i behîmesini ezerek, denebilir ki, 

seviye-i beşeriyetin fevkine uzanacaklar…” 

Cenab Şahabeddin ‘Ramazan Hasbihâlle-

ri’ne böyle başlıyor.

Taraklı'da, Yûnus Paşa Camii'nin bahçesin-

deki vişne ağacının altında kıldığım cuma 

namazında hatırıma gelmişti, 'can hüması' 

rûzigârdan o altın sayfayı okuduğunda; 

niçin, “Ramazan’ı on bir ayın mevsim-i 

nekâhati gibi biraz solgun benizli tahayyül 

ediyor”du Cenab? 

Üsküdar’da Vâlide Sultan Camii'nde akşam 

ezanı sırasında, rûzigâr 'akşamın üçüncü 

sayfasını' okuduğunda da aynı şeyi düşün-

düm: Niçin ‘solgun benizli’? 

Değil mi ki kulağı aşkla delinmiş bir nisan 

ayındayız…

Değil mi ki Sevânihu'l Uşşak okuyoruz gül 

dalından rahlelerde…

Değil mi ki Eyüp Sultan’da kıldığım sabah 

namazından sonra şunu düşünmüştüm: 

Namaz mı beni kılmıştı ve ben, rûzigâr'ın 

gagasındaki deliklerden mi okumuştum 

kalbimi? Oysa okuma bilmezdim ki ben! 

Şöyle devam ediyor Cenab: “Bu sene Ra-

mazan fasl-ı bahara tesadüf etti. Ezân-ı 

Muhammediye dallar arasında rüzgârın 

zemzemesi ve ağaçlar içinde kuşların terâ-

nesi dem-sâz olacak.”

Oluyor mu? Cenab’ın daha o günlerden 

teessürle bahsettiği gibi ‘medeniyet zırıl-

tıları’ arasından bu sesleri işitiyor muyuz?

Varsın olsun.

Sezai Karakoç, 'gelin gülle başlayalım şiire, 

atalara uyarak diyordu'; ben de oruca gülle 

başladım. Oruçtan daha güzel gülü olan 

kim? 

İlimbey'de babamın o hem dünyevî hem 

de uhrevî hazlara çağıran bahçesinde, Ha-

şim'in iri güllerinden birini kokladım, oru-

cum gül koksun diye... Oruçtan daha güzel 

gülü olan kim? 

Gül suyuyla yundum iftar vakti ve şöyle 

yakardım: Rabbim, güldeki gülü nasip et 

bana... Oruçtan daha güzel gülü olan kim? 

Gül'ün tesbih sesinden başka bir ses du-

yulmuyor sahur vakti... Oruçtan daha gü-

zel gülü olan kim? 

Orucumun bahçesinden mi geçti ki, böyle 

âteş kesilmiş güllerin gölgesi bile... Oruç-

tan daha güzel gülü olan kim? 

İşte orucumu tutuyorum bir ayna gibi şim-

di, bir ikindi vakti, bir gülün gözlerine... 

Ruhumda bir yaz yağmuru... Oruçtan daha 

güzel gülü olan kim?

Ercan Yılmaz

e.yilmaz@litrossanat.com

Oruçtan daha güzel 
gülü olan kim?

Klasik müziğin parlayan 
yıldızları AKM’de
Son zamanlarda klasik müzik 
alanında adından sıkça söz edilen 
İtalyan-Türk şef Nil Venditti’nin 
yönettiği, solistliğini ise Jamal 
Aliyev’in yaptığı İstanbul Senfoni 
Orkestrası’nın İDSO DenizBank 
Konseri 15 Nisan’da AKM’de 
gerçekleşti.

Ramazan’a özel “Sufi 
Nağmeler” konseri

CRR sahnesinde Ramazan ayı 
vesileyle sunulacak, Ender 
Doğan’ın solistliğini yapacağı 
tasavvuf müziği konserinde 
seçkin bir repertuar ile 21 
Nisan’da  müzikseverlerle 
buluşacak.

Üsküdar Tekel 
Sahnesi’nde
“Meşk Vakti”
İstanbul Devlet Türk Müziği 
Araştırma ve Uygulama Topluluğu 
solistlerinden Tuba Akyol ve 
Ertan Bilgi “Meşk Vakti” diyerek 18 
Nisan’da Üsküdar Tekel Sahnesi’nde 
müzikseverlerle buluştu.

Ahmet Muvaffak 
Falay’a veda 
1980’li yılların ünlü caz 
sanatçısı Ahmet Muvaffak 
Falay 2005 yılında 12. İstanbul 
Caz Festivali’nde İstanbul 
Kültür Sanat Vakfı tarafından 
“Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne 
layık görülmüştü. Falay, 92 
yaşında vefat etti.

Dada Salon Kaberett 
sezonu açtı
Okan Bayülgen’in İstanbul’a 
kazandırdığı Dada Salon 
Kaberett, içerisinde bulunan 
dev kütüphane, pirinç 
balkonlu sahne, after şov 
mekanıyla ilgileri üzerine 
topluyor. Dada Salon Kaberett 
13 Nisan’da sezonu açtı.

Yılın o zamanı geldi

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 
13. Barış Ekmeği Festivali, 18 Nisan'da 10 
ülkeden 90 çocuğun katılımıyla başladı. 
23 Nisan tarihine kadar devam edecek 
festivalde çocuklar İstanbul'u gezecekler 
ve "Barış Ekmeği" yapacaklar.

ğun genel sanat yönetmenliği göre-
vini sürdürmüş. 2015 yılında bu gö-
revinden emekli olduğunu belirten 
Özhan, “Tabii sanatçının emekliliği 
olmaz. Hizmet edebilidiğimiz sürece 
buradayız. 35 yıllık devlet hizmetim 
var. Ben milletin sanatçısıyım.” diyor. 

Uzun zamandır neden bir albüm çı-
karmadığını da soruyorum. Yaşanan 
dijital dönüşüme dikkat çekiyor Öz-
han; “Artık kaset, cd yok. Hatta eski 
cdler, plaklar geri dönüşüme verili-
yor. Home stüdyolarda, dijital ortam-
larda tıklanmayla para kazanılıyor 
sektörde. Bizim amacımız hizmet 
ulaştırmak. Öyle parasal beklenti-
miz yok. Tabii bu yeni çağa da ayak 
uydurmak lazım. ‘Ah nerede o eski 
günler’ diye cümleler kurmanın bir 
anlamı yok. Bu dönüşüm önlenemez. 
Burada önemli olan bu dönüşümle 
savrulmadan ona yön verebilmek. 
Düşünmek, üretmek lazım…  Ben de 
mümkün olduğunca bu dijital orta-
ma ayak uydurmaya çalışıyorum.” 

Onunki 55 yıldır süren bir aşk hikayesi. Dile kolay bu kadar uzun zamandır sesiyle insanların 
gönlünde, hafızalarında yer etmek herkese nasip olmaz sanırım. Türk sanat ve tasavvuf 
müziğinin usta ismi Ahmet Özhan’ın kendi tabiriyle virajlarla geçen yaşantısını ondan dinledik. 
Şöhret basamaklarını tırmandığı 70’li yıllar ve sonradan tasavvuf müziğine yönelmesiyle 
yaşadığı süreci ve tanık olduğu sosyo-kültürel değişimi anlattığı söyleşimizin başlıklarını 
Litros Sanat okurları için derledik. 

Yarım asırdan fazladır şarkılarıyla, ilahileriyle, 
filmleriyle hemen hemen herkesin evine konuk 
olan Türk müziğinin çınarı Ahmet Özhan ile Litros 
Sanat için bir araya geldik. Usta sanatçıyla konuş-
mak istediğim o kadar konu vardı ki… Müziğe ilk 
başladığı yılları, Maksim Gazinosu dönemi, sinema 
hayatı, daha sonra tasavvuf müziğine yönelişi ve 
değişen manevi iklimi, YouTube’da yapmaya de-
vam ettiği “Yar Kapısı” programı, yakın zamanda 
çıkan “Ayrılık Yaman Kelime Ahmet Özhan Kitabı” 
ve tabii Ramazan Ayı’nın kendisine hissettirdikleri 
ile bu dönemde neler yaptığına yönelik maddeler-

ce sorum vardı. Röportaj için sözleştiğimiz mekâna 
gittiğimde bizi güler yüzüyle karşıladı. İlk sorumu 
sormamla başladı muhabbetimiz… Sonrasını ise 
hatırlamıyorum nasıl geçti zaman. Sanırım sorula-
rımın birkaçını yöneltebildim. Çünkü sohbet kendi 
yolunu kendi çizmişti… 

“Hiç keşkem olmadı” diyor, Özhan… “Hayatta iki 
tane yol vardır; nefsin itibariyle tercih ettiğin ve ka-
derin itibariyle olması gereken. Burada ayrımı sağ-
lıklı yapmak lazım. Geçmiş yıllarda yaşadığım bazı 
şeyleri nefsimden biliyorum. O yüzden keşke demi-

yorum. Çünkü bu yaşananlar zaman içinde benim 
ders çıkardığım şeyler oldu.” şeklinde konuşan usta 
sanatçı hayatının dönüm noktasının ise konserva-
tuvar ile aynı dönemde başladığı Üsküdar Musiki 
Cemiyeti olduğunu dile getiriyor. Dönem dönem 
bazı virajlardan geçtiğini ve hayatına dokunan 
önemli isimler olduğundan bahseden Özhan, Üs-
küdar Musiki Cemiyeti’nde Ömer Tuğrul İnançer 
ile tanışması, ilk gazino hayatının başlamasını sağ-
layan Mehmet Ali Hevenk ve en önemlisi manevi 
rehberi Muzaffer Ozak ile kesişen yolunun kendisi 
için çok kıymetli olduğunu dile getiriyor.

Bir Ahmet Özhan 
hikâyesi…

“Yar Kapısı” ile 
sohbetler 

Sevap ve günahlarıyla: 
Ayrılık Yaman Kelime

Bizim her günümüz 
‘Ramazan’

Bugünlerde YouTube üzerinden 
yaptığı “Yar Kapısı” programıyla da 
sevenleriyle buluşan Özhan, bura-
da tecrübelerini, duyduklarını, gör-
düklerini, hatıralarını kimi zaman-
da gönlünden geçenleri anlatıyor. 
“Çünkü bir derdimiz var. Bir inanış, 
düşünüş ve yaşayış biçimi olan İs-
lâm, her dilde farklı şekilde ortaya 

konuyor, bazen terörle bir araya ge-
tiriliyor bazen de hakarete uğruyor. 
İslâm’ın doğru bir şekilde temsilinin 
eksik kalması zoruma gidiyor. Hala 
bu devirde İslâm’da bilim olur mu? 
Tartışılıyor. Neden olmasın? Ayet-
te ‘Hiç düşünmüyor musunuz?’ der.  
Yine ‘Göklerin ve yerin yaratılışı 
hakkında tefekkür ederler ve (derler 

ki): “Rabbimiz! Sen bunu boşa yarat-
madın.’ Bu ne demek araştır, düşün 
demek. E bu da bilim demektir. Din 
bir tapınma ritüeli değil. Bizde her 
şey yanlış anlaşılıyor. Mesela zekât 
Ramazan ayında verilmek isteniyor. 
Neden? Aslında sevap ticareti yapılı-
yor. İhtiyaç sahibi 365 gün aç… Nefe-
simiz sayılı. Niçin var edildiysem bu 

nefesi o yolda kullanmak istiyorum. 

İslam’ın yolunda. Benim de müslü-

manlık anlayışım bu. Bende öteki 

diye bir şey yok. Allah herkese akıl, 

zekâ vermiş. İslam’ı araştır, öğren. 

Belli sınırları aşmadan gençlere kar-

şı özendirici olmak lazım.” 

m.yilmaz@litrossanat.com

Merve Yılmaz Oruç

Dönüm noktam: 
Üsküdar Musiki 
Cemiyeti
Söyleşimize müziğe ilk adım attığı yıl-
ları anarak başlıyoruz. 17 yaşlarında 
İstanbul’a gelerek girdiği konservatu-
var bölümüyle profesyonel müzik ya-
şamına başlayan ve bu alanda 55 yılı 
geride bırakan Türk sanat ve tasav-
vuf müziği sanatçısı Özhan o dönemi 
şöyle anlatıyor: “Ailede müzisyen yok 
ancak müzik kabiliyeti vardı. Ders-
lerle aram çok iyi değildi o yüzden 
ailem müziğe yönelmemi istedi. İs-
tanbul’da konservatuvar sınavlarına 
girdim ve kazanarak okula başladım. 
Aynı dönem Üsküdar Musiki Cemiye-
ti’yle de yolum kesişti. Burası benim 
hayatımın dönüm noktası oldu. Sev-
gili büyüğüm, mürşidim Tuğrul İnan-
çer ile burada tanıştım. Yıl, 1967… O 
günden beri devam eden manevi bir 
hayat paylaşımımız var. Aynı yıllar-
da gazino da başladı. Cemiyetten ta-
nıdığım Mehmet Ali Hevenk, Bebek 
Belediyesi Gazinosu’nda çalışıyordu. 
Orada uvertür olarak çıkacak Türk 
Sanat Müziği sanatçısı arıyorlarmış. 
Sesimi beğendiler ve burada çalış-
maya başladım. Daha sonra bir gün 
beni Fahrettin Aslan dinledi. Mak-
sim Gazinosu’na çağırdı. Askerden 
döndükten sonra Bebek Maksim’de 
çalışmaya başladım. Maksim kapana-
na kadar çalıştım. O günlerde herkes 
hakkıyla bir yere gelirdi. Gazinolarda 
canlı okurduk. Plak kayıtlarında ses 
neyse o çıkardı. Şimdi detone olsan 
bile makinelerle düzeltiliyor. İlk plak 
1967 yılında daha 17 yaşındayken çık-
tı. Sonrasında birçok plak, 45’lik, long 
play, kasetler çıktı…” 

Ahmet Özhan’ın gazino ile beraber 
şöhreti tüm Türkiye’ye yayılmaya 

başlamıştı. Aynı dönemde sinemaya 
da giren Özhan ilk olarak 1973 yılında 
Çocuğumu İstiyorum ile izleyici kar-
şısına çıktı. Ve sonra 1975’de herkesin 
bildiği Bak Yeşil Yeşil filmiyle devam 
etti. Toplamda dokuz filmde yer alan 
Özhan’ın sinema serüveni çok uzun 
soluklu olmadı. Tasavvuf müziği ve 
manevi yönelimi onda çok etkili ol-
maya başlamıştı. 

“Güldeste 
Konserleri” ile 
özümü buldum
Maksim Gazinosu kapanana kadar 
her zaman oranın en kıymetli sanat-
çılarından olan Özhan, değişen kül-
türel yapı ile kimi zaman sahnelerin-
den tat almamaya başlamış. “Müzik 
dünyasında şöyle bir şey vardı. Gazi-
no gibi seyircinin ekonomisi ile süren 
sektörlerde o dönemde para kimdey-
se onun kültür standartlarına uygun 
müzikler öne çıkardı. Ve o isimler 
sahnede olurdu. Mesela Maksim’de 
Fahrettin Aslan bıyıklı kimseyi ça-
lıştırmazdı. Çünkü seyirci konsepti 
daha modern tiplerdi. Bir gün geldi 
Selami Şahin, İbrahim Tatlıses bura-
da çıkmaya başladı. Ki Selami 
Şahin’in her kesim tarafın-
dan sevilen hitleri vardı. 
Ben tüm bu değişim ya-
şanırken hep sahnede 
oldum. Ama artık ben 
eskisi kadar zevk alma-
maya başladım. Çünkü 
tam muhattabım olan 
isimler değildi, gazino-
ya gelenler. Psikolojik 
yapımız uyuşmuyordu. 
Benim daha sonra bu-
rası ile eş zamanlı Şan 
Müzikholü’nde Gül-
deste konserleri 

birtakım tevafuklarla başladı.” diyen 
Özhan tasavvuf müziğinin hayatının 
ve repertuvarının nasıl odak nokta-
sı haline geldiğini şu sözleriyle dile 
getirdi: “İstediği müziği yapabilen 
ve benim müziğim için oraya gelen 
isimlerle mutlu olmaya başladık. 
Oradaki konserlerimin ilk bölümü-
nün sonuna birkaç tane tasavvuf mü-
ziği koydum. Ama o küçücük tasavvuf 
müziği zamanla diğer bölümleri yut-
maya başladı. Ve neticede iş tama-
men tasavvuf konserlerine döndü. Bu 
beni o kadar domine etti ve halk ta-
rafında öyle bir kabul gördü ki bütün 
yaşamım değişti. Ve diğer müzikler, 
sinema ikinci planda kaldı.”

Ben milletin 
sanatçısıyım
1981 ile 1991 yılları arasında TRT 
İstanbul Radyosu'nda görev yapan 
Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 
Tarihi Türk Müziği Toplu-
luğu’nun kuruluşunda 
yer almış ve o 
toplulu-

Ramazan ayı itibariyle TRT Müzik 
kanalındaki “Ahmet Özhan ile Gö-
nül Yolu” programı ile evlere konuk 
olan usta sanatçı Ahmet Özhan’a bu 
mübarek ayla ilgili anılarını, yap-
tığı okumaları ve kendisine neler 
hissettirdiğini de sorduk. “Ramazan 
küçüklüğümde hiç alışık olmadığı-
mız bir saatte evin bütün fertleri-
nin ayakta olmasıyla ilgimi çekerdi. 
Zamanla bende oruç tutmaya baş-
ladım. Babam radyoyu karıştırır ve 
Kur’an bulabileceği bir yayın arardı. 
Bizim radyolarda o dönem yoktu. 
Üstelik bu yasaklar kendini demok-
ratik olarak lanse edenler tarafın-
dan konulurdu. Şunu da söylemek 
istiyorum benim siyasetle alakam 
yoktur. Ben varlık aşığı, tesadüfler-
le değil tevafuklarla oluşmuş bir 
sitemde yaşadığımı ve bu sistemin 
bana yüklediği ödevleri yapmaya 
gayret eden bir kulum sadece. Be-
nim devlet anlayışımda herkese 
eşit şekilde davranma vardır. Devlet 
inanç sektörü değildir, ama benim 
inancımı temin etmek ve ihtiyaçla-
rımı karşılamak zorundadır. 1980’li 
yıllarda demokratik bir hava oluştu. 

Bu dönem aynı zamanda tasavvuf 
müziğinin öne çıkabildiği mane-
vi iklimi olan da bir mevsimdir. Bu 
dönemde benim ilahilerimle sahur, 
iftarlar olmaya başladı. Çok verimli 
günler yaşadık ve bugünlere geldik.” 
diyerek sözlerine başlayan Özhan 
şöyle devam etti: “Ramazan aç kal-
ma ritüelinin yaşandığı bir dönem 
değil. Oruç, fizyolojik ve psikolojik 
sağlığımız açısından fevkalade ya-
rarlıdır. Bu bir ayda kazandıkla-
rımız bize diğer on bir ayda idare 
edecek enerjiyi kazandırır. Rama-
zan ayında dikkat edilmesi gereken-
ler var. Özellikle israfa dayalı iftar 
programlarından kaçınmak gereki-
yor. Bunlar Muhammedî olmayan 
davranışlar. Ramazan’ın güzel bir 
kokusu var. Ben sadece bu aya özel 
okumalar yapmıyorum. 365 gün 
süren Kur’an-ı Kerim, evrad-ı şerif 
okumalarımız var. Bizim her günü-
müz Ramazan, her gecemiz Kadir…  
11 ay bekleyip bütün ibadeti bir aya 
sıkıştırmıyoruz. Ama tabiki bu mü-
barek günlerin de ziyadâtı olmalı. O 
da oruç ve teravih namazıdır.”

Bir A.Ş.K. Hikayesi: Ayrılık Yaman 
Kelime kitabı da söyleşimiz sırasın-
da masada duruyordu. Kitap gaze-
teci-yazar Ahmet Tezcan’ın Ahmet 
Özhan ile yaptığı söyleşiler sonucu 
ortaya çıkmıştı. Hamdım, Piştim, 
Yandım bölümleriyle kaleme alınan 
kitabın çıkış sürecini şöyle anlattı 
Özhan, “Eskiden beri aslında bu işi 
yapan arkadaşlar hep bir Ahmet 

Özhan kitabı yapalım derlerdi. Ben 
kimim ki niye kitabım olsun diye 
düşünürdüm. Sonra Turkuvaz Ya-
yınları’ndan aradılar. Bir kitap isti-
yoruz dediler. Ahmet Özhan şöhreti 
nasıl kullandı? Nerede ziyan etti, 
nerede lütfu algılayabildi? Hata-
sı ne? Daha nasıl yapabilirdi? gibi 
eleştirel yanı olursa kabul edece-
ğimi söyledim, onlarda kabul etti. 

Tabii benim dilimden, gönlümden 
anlayacak insanlarla çalışmam ge-
rekirdi. Ahmet Tezcan benim çok 
eski kardeşim. O sordu ben anlat-
tım. Kitabın ismi de şöyle çıktı or-
taya. Ayrılık Yaman Kelime benim 
küçükken söylediğim ilk şarkıymış. 
Bunu duyunca Ahmet Tezcan kita-
bın adı bu olsun dedi. Sevapların, 
günahların olduğu bir kitap oldu.”  
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“Motorlukuş”u okuyup da burnu-
nun dikine gitmenin acı sonuç-
larını düşünmemek olur mu hiç! 
Ama okurken daha güçlü olmak 
isteyen Kırlangıç’ın serüvenine 
öyle bir kapılırsınız ki “öğüt aldı-
ğınızın” farkında bile olmazsınız. 
Bir de iftarı bekliyorsanız say-
falardan bambaşka bir dünyaya 
gezintiye çıktığınızdan zaman ça-
bucak akar gider. Bir de bakmışsı-
nız ezan okunmuş ve duaya eller 

açılmış. Çocukluğunuzun anılar 
denizinde, ilk sayfasını açıp iftara 
kadar tek yudumda içtiğiniz Cahit 
Zarifoğlu’nun “Motorlukuş”u gibi 
nice kitap, Ramazan coşkusunu 
katlamaya yeter de artar bile. Ge-
lin görün ki kök değerleri anım-
sattığı, geleneksel özü aktardığı 
hâlde ders kitaplarımıza benze-
mez sözünü ettiğimiz eserler. 

Ders kitapları bize bilgiyi doğru-
dan sunarken buradaki yüksek 

edebiyat ve dil zevki sayesinde, bol 
bol macera, kalbimizi çalan kah-
ramanlar ve hayal gücüdür bizi 
içine çeken. Ramazan’da çocuk-
ların manevi atmosferi daha de-
rinden hissedebilmesi, kitaplarla 
daha içli dışlı olmaları için yapa-
bileceklerimiz var. Kitaplıklara 
Ramazan sevinci getirecek eser-
leri, çocukların seveceği kitapları 
nasıl tespit edebileceğimizi işin 
mutfağındaki isimlere sorduk. 

Çocuk yazarı ve editör Sümey-
ra Üzer, miniklere dini değerleri 
benimsemede yardımcı çok eser 
bulunduğunu hatırlatarak söze 
başlıyor. Yazara göre önemli olan 
minik okuyucuları ya da dinleyi-
cileri sıkmamak. Edebiyatın içine 
serpiştirilmiş bilgilerin her za-
man daha etkili olduğunu ifade 
eden Üzer, “Bizler öyle yazarların 
satır aralarında kayboluyorduk 
ki çok şanslıydık. Cahit Zarifoğlu, 

Mustafa Ruhi Şirin’in yazdıklarını 
okuyarak yetiştik. Okumayı sevdi-
ren, edebiyatın kapısını aralayan 
kitaplardı bunlar. Bu kitaplarla 
Ramazan’da kitap okumayı daha 
sevdiğimi söylemeliyim. Aynı za-
manda öğrenme biçimiz, 'Al sana 
bir ders' şeklinde didaktik de de-
ğildi. Sırayla her kitabını okuma 
arzusu uyandıran yazarlar, Rama-
zan’da ayrı bir kıymet kazanıyor 
bence diyor.

Ramazan hepimiz için tazelenme ve bildiklerimizi gözden geçirme ayı. 
Çocuklar içinse onlara ömür boyu eşlik edecek değerlerin filizlendiği bir zaman 
dilimi. Onlara Ramazan sevinci getirecek kitapları nasıl tespit edebileceğimizi 
metin yazarı, editör Dr. Fatma Hazan Türkkol'a ve çocuk yazarı, editör Sümeyra 
Üzer'e sorduk.

Çocuğu sıkmamak nasıl 
mümkün olabilir?

“Naat şiiri Ramazan hatıralarımın 
baş köşesindedir”

Dr. Fatma Hazan Türkkol
Metin yazarı-editör

Sümeyra Üzer 
Çocuk yazarı-editör

Ramazan hepimiz için arınma ve 
bilgileri tazeleme ayı kuşkusuz. 
Çocuklar içinse manevi duyguların 
yeşereceği, hayat boyu onlara eş-
lik edecek bazı değerlerle tanışma 
mevsimi. Ama bir şeyleri öğretmek 
isterken bunalıp uzaklaşmalarına 
sebep olma ihtimali de kafaları kur-
calıyor. Hâl böyle olunca o mevsimi 
yaşatmak hem de onları bunaltma-
mak adına metin yazarı ve editör 
Dr. Fatma Hazan Türkkol’un söyle-
yeceklerine kulak vermenizde fayda 
var. Dr. Türkkol, çocukları sıkma-
dan üretmenin mümkün olduğuna 
inananlardan biri. Türkkol’a göre 
bunun teknik ve fikirsel iki yönü 

bulunuyor. Teknik kısmında çocu-
ğun içinde bulunduğu şartları gör-
mezden gelmeden hareket etmek 
gerektiğini ifade eden Türkkol’un, 
teknolojinin içine doğmuş çocuk-
ları kitaplara yönlendirmeye yöne-

lik değerlendirmeleri şöyle: “Dijital 
dünyayla iç içe bir nesil için çalışır-
ken mevcut şartları da kullanmaya 
çalışmak önemli. Örneğin, bir grup 
arkadaş “Gözlüklü Serçe” isimli bir 
YouTube kanalı açtık, masallarımızı 
seslendiriyoruz. Çünkü hedef kitle-
miz bu platformu kullanıyor ve biz 
de onlarla buluşmak istiyoruz. Di-
ğer tarafı ise fikirsel yanı. Burada 
önemli olan galiba vermek istediği-
niz mesajın kaygısına düşmemek.” 
Merak duygusunun çocuğu kendili-
ğinden öğrenmeye yönlendireceği-
ne inanan Türkkol, “Kendini Merak 
Eden Ağaç” kitabında da bu inancıy-
la hareket ettiğini sözlerine ekliyor. 

Çocuk yazarı ve editör Sümeyra 
Üzer, Ramazan’da siyer okumaları-
na ayrı bir yer verilmesi gerektiğini 
kendi çocukluğundan yola çıka-
rak bir anısıyla şöyle dile döküyor: 
“Efendimiz ile ilgili öğrendiğim ilk 
bilgilerin Ramazan ayı boyunca 
okuduğumuz siyer kitaplarına da-
yandığını rahatlıkla söyleyebilirim. 
Oradan hareketle merak duygusu 
pekişti ve üzerine yeni bilgiler edin-
me ihtiyacı duydum. Babamın bana 
ezberlettiği Arif Nihat Asya’nın 
“Naat” şiiri siyere duyduğum ilginin 

temeliydi diyebilirim. Bu şiir Rama-
zan hatıralarımın başköşesindedir. 
Yine M. Asım Köksal’ın “Peygamber-

ler Tarihi” eseri de bu ay için biçil-
miş kaftan. Çocuklara Ramazan’da 
kendilerine ömür boyu rehberlik 
edecek önderlerinin olduğunu an-
latmak, onların hayatını okumak 
birçok şeyin kapısını aralar kanaa-
tindeyim.” Üzer, Ramazan’da yeşe-
ren duyguların Zarifoğlu’nun deyi-
miyle, “Kırk yaşındaki çocukların,” 
ömür boyu içinde saklı kaldığını 
anımsatıyor ve ekliyor: “Çocuklara 
bir şeyi doğrudan söyleyen kitaplar 
yerine ruhuna dokunan kitaplarla 
bu başarılabiliyor.”  

Bugünün çocukları 
buyurganlıktan hoşlanmıyor

Çocuklar 
için manevi 

gelişim 
mevsimi 

“Ramazan”

“Çocuklarda manevi duygular uyandıran bir 
kitap söyler misiniz?” diye sorulsa aklımıza 
gelecek ilk kitaplardan biri Ömer Seyfettin’in 
“İlk Namaz” eseri olacaktır. Kök değerlerin yanı 
sıra ibadet sevgisinin de yayıldığı bu kitapta 
bugünün formasyonuyla kaleme alınmadığın-
dan buyurganlık göze çarpar.  Bu buyurganlık-

tan sıyrılmanın ve günümüz çocuğuna hitap 
etmenin incelikleri elbette var. Dr. Fatma Ha-
zan Türkkol, kök değerlerin zaten hayatın bir 
parçası olduğu ve içselleştirildiği görüşünde. 
Hayatın içinde var olan bu değerler özetlenip 
bir cümleye sığdığında sorun başlıyor:  “Yazar-
lar mesajlarını süzüp tek cümleyle bir macera 

içinde vermeye kalkışınca çocuklardan olum-
lu karşılık alması mümkün değil. Bu buyurgan 
üslup özellikle bugünün çocukları için kabul 
edilebilir değil. Hayatın içinde, normal ve do-
ğal olarak maceraya yansıyınca durum farklı 
oluyor. Maceranın içinde öyle bir noktaya ge-
liyor ki çocuklar, mesaja çoktan ulaşmış.”



Yâ Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine,
Kaldır aradan vahdete hâil ne ise;
Yâ Râb, şu asırlarca süren tefrikadan
Artık ezilip düşmesin ümmet ye’se.
Mâdâm ki verdin bize bir rûh-i nevin...
Yâ Râb, daha bir nefha-i te’yîd insin!
Mehmed Âkif

Oruç, ruhun sesi gelir her yıl
Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize
Vücut dönmeğe başlar bir tapınağa kurban gibi
Yapılır örtülür uçurumları yakan dualardan
Ten ruhun avuçlarının içinde
Hilkat günlerinin yeniden oluşun terlerini döker
İnsan gecesini değiştirir gündüzüne erer
Bir mevsime döndürür zamanı hiç değişmeyen
İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı
Ruh emzirir anne gibi yeri göğü fecri

Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır
Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden
Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı
Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından
Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından
Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına
Sezai Karakoç

Şiir gibi bir Ramazan geçirmek adına sizler için ki-
taplar derledim. İyi okumalar dilerim.

ÖNERDİKLERİM

h.aygul@litrossanat.com

Halil İbrahim Aygül

Bir İmparatorluk 
Biyografisi 

Christine M. Philliou
Türkiye İş Bankası
Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyı-
la girilirken siyasette resmî kurumları 
ve din ayrımlarını aşan projeler oluş-
turmak için aile ve himaye ilişkilerini 
kullanan bireysel aktörlerin önemli 

bir ağırlığı vardı. Bu “uzun 
yüzyıl”ın ilk otuz yılında 
imparatorluğu sarsan ih-
tilaller sürecinde –1821’de 
başlayan ve 1832’de bağım-
sızlıkla sonuçlanan Yunan 
isyanı; 1826’da yeniçerili-
ğin kaldırılması ve bu or-
tamda Mısır’da Mehmed 
Ali Paşa’nın ciddi bir tehdit 
oluşturacak şekilde yükse-
lişi– resmi iktidar aygıtı-
nın dışında kalsalar da söz 
edilen ilişkileri kullanarak 

Osmanlı “yönetişim” sistemi 
içinde yer almış bu aktörler de önemli 
roller oynadılar. İsyanlar patlak verin-
ce, merkezi devlet suçlu olarak algıla-
dıklarını ve ortaklarını cezalandırma 
politikasını benimsedi. Bunu yapınca, 
Fenerlilerin ve yeniçerilerin içinde yer 
aldıkları pek çok siyaset alanında bir 
güç boşluğu ortaya çıktı. Osmanlı dev-
letinin restorasyonu ancak 1830’lar-
da, yeni bir yönetişim düzenlemesiyle 
sağlanabildi. Bu yeni düzenlemede 
Büyük Güçler’in ağırlığı giderek daha 
çok hissedilirken, içeride de diploma-
sinin askeri güç karşısındaki önemi en 
azından Tanzimat döneminin sonuna 
kadar sürekli arttı. Babıâli de devlet-
teki merkezileşme çerçevesinde kendi 
kordiplomatiğini yeniden yapılandı-
rıncaya kadar, Fenerlilerden yararlan-
mayı sürdürdü. Christine M. Philliou, 
Fenerli elitin önemli bir üyesinin, Ste-
fanos Vogoridis’in (1780-1859) mesleki 
kariyerinin farklı aşamaları üzerinden 
bu kritik döneme ışık tutarken, bir 
“Fenerli” biyografisini Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun bu belirleyici değişim 
sürecinin anlatısına, Bir İmparatorluk 
Biyografisi ’ne dönüştürüyor.

Mehmet Genç, Bir 
Âlimin Hayat ve İlim 
Serencamı 
Abdullah Mesut 
Küçükkalay / Ötüken
Bu kitap, hayatını ezelî hikmetin peşin-
den gitmeye ve ona ulaşmaya adayan; 
kâinatı, insanı ve maddeyi anlamak ve 
onların gerçekliklerini kavrayabilmek 
için bitmez tükenmez bir gayret göste-
ren; ilmi faaliyetlerini hayatının değil, 
hayatını ilmi faaliyetlerinin bir amacı 
olarak kabul etmiş bir âlimin, Mehmet 
Genç hocanın çile dolu hayat ve ilim 
yolculuğunu anlatmaktadır. Bir ilim in-

sanının nasıl yaşaması, na-
sıl olması ve nasıl çalışma-
sı gerektiğinin mümtaz bir 
örneğini; ilim yolculuğu-
nun izlerinden hareketle 
bütün çalışmalarının ay-
rıntılı bir tahlilini ve onun 
Osmanlı-Türk tarihi ve ik-
tisat tarihi araştırmalarına 
yaptığı önemli, orijinal, 
ufuk açıcı ve hedef belirle-
yici katkılarını okuyucu ile 
buluşturmaktadır. Okuyu-
cu bu çalışmada, Mehmet 
Genç’in sadece azimle mü-
cadelelere bezenmiş hayat 

hikâyesini değil, aynı zamanda bütün 
eserlerinin tahlilini; kaleme aldığı çalış-
maların hangi önemli bilimsel problem-
lerle ilişkili olarak geliştiğini; benim-
sediği bilim felsefesi ve metodolojinin 
özelliklerini; sosyal bilimler, tarih ve ik-
tisat tarihi anlayışının inceliklerini; bazı 
sosyal bilim ekol ve düşünürleri ile olan 
düşünce ve yöntemlerinin benzerlik ve 
farklılıklarını ve kökten değişime ne-
den olan bilimsel katkılarının ayrıntılı 
bir tahlilini de bulacaktır. Bu kitap ile 
okuyucu, üniversite kurumunun dört 
duvarı arasına sıkışıp kalmış teknokrat 
ve payeli pek çok akademisyenin kuru 
ve yavan dünyasının aksine, bilmeyi bir 
hayat ve varoluş ameliyesi ve sonsuz-
luğa uzanan kutlu bir yol olarak kabul 
eden örnek bir hocanın sıcak ve zengin 
ilim dünyasına davet edilmektedir.

Türk Hikayeciliğinde 
Rasim Özdenören 
Saliha Tunç / Çizgi
Rasim Özdenören, Türk hikâyeciliğine 
sanatıyla yön veren aydınlar ve modern 
edebiyat temsilcileri arasında önemli bir 
konuma sahiptir. Modernist hikâye yazar-
larından olan Rasim Özdenören, modern 
bireyin yalnızlığı, tutunamayışı, çaresizli-
ği, bunalımı vb. izlekler ile kaleme aldığı 
hikâyelerinin yanı sıra mistik/metafizik 
eğilimle yazdığı pek çok hikâyesiyle de 
Türk edebiyatında yeni bir açılımı temsil 
eder. Hikâyelerinde bireyden yola çıkarak 
evrensel meseleleri yansıtan yazar hem sa-
natı hem de düşünceleriyle Türk hikâye-
ciliğine katkılar sağlamıştır. Özdenören'in 
modern anlatım tekniklerini kullanma 
ve metni farklı yöntemlerle kurgulama 
eğilimi, anlatmak istediği özü en iyi şekil-
de yansıtabilme çabasının bir ifadesidir. 
Hikâyelerin türlerine göre sınıflandırıla-
rak yapı ve kurgu açısından incelenmesi, 
yazarın ifade ve yansıtma araçlarını kulla-
nım yöntemlerinin çeşitliliğini gösterme 
açısından önemlidir. Rasim Özdenören'in 
hikâyelerinin en önemli ve temel kaynağı, 
yazarın insana bakış açısındadır. Sanatı-
nın gayesinin insanı "ruhen" ve "fikren" 
yüceltmek olduğunu vurgulayan yazarın 
hikâyelerinde şahıslar kadrosu, evrensel 
anlamda insan hakikatini temsil eden 
tüm boyutlarıyla yazarın amacına hizmet 
eder. Rasim Özdenören, yazılarında dile 
getirdiği düşüncelerinin hikâyelerinden 
ayrı bir açılıma sahip olmadığını bildi-
rir. Çalışmada 
tema ve izlekler 
açısından ince-
lenen hikâyeler, 
yazarın deneme 
türünde kaleme 
aldığı eserlerin-
de açıkladığı bazı 
düşüncelerinin 
h i k â y e l e r i n e 
yansımaları bağ-
lamında da de-
ğerlendirilmiştir. 
Yazar, hikâye tü-
rünün kısa, uzun 
ve minimalist kategorilerinde eserler ka-
leme almıştır. Türlerin tespit ve tasnifinde 
belirleyici unsurlar dikkate alınarak Öz-
denören'in her üç alt türde kaleme aldığı 
hikâyeler incelenmiştir. Eserlerini yoğun 
anlam katmanlarıyla kurgulayan Rasim 
Özdenören'in hikâyelerinde dinî-tasav-
vufi ve edebî metinler oldukça kapsamlı 
bir birikim teşkil eder. Eserlerde açık veya 
kapalı olarak yer alan metinlerin tespiti 
hem yazarın kaynaklarını hem de eski 
metinlerin modern hikâyelerde yeni an-
lam dairelerinde kullanım amaç ve yön-
temlerini belirlemede bir hareket noktası 
oluşturur.

Ramazan Geceleri 

Peyami Safa / Ötüken

“Ramazan’a 
mahsus gece-
ler ve Rama-
zan’a mahsus 
bir hayat var, 
buna emin 
olunuz. Gör-
mek ve anla-
mak isterse-
niz, her geceki 
hayatını iti-
yadın hızıyla devam ettiren Beyoğ-
lu’nda değil, İstanbul tarafında biraz 
dolaşınız: Beyazıt Sergisi yerinde du-
ruyor, mabetler hıncahınç doludur. 
Alelade gecelerde bir fotoğraf ku-
tusunun içi kadar karanlık ve sessiz 
caddeler, Ramazan’da, gündüzden 
daha kalabalık ve şu kapalı havalar-
da, gündüzden daha aydınlıktır. Siz 
bir barın köşesinde, alt dudağınızı 
ıslatan son bira köpüğünü yalarken, 
sarı kafes delikleri arasında sahur 
davulunu bekleyenler pek çok. Ve 
akşamın muayyen saatlerinde, siz, 
Tokatlıyan’ın çaylı rakısında veya 
daha bilmem nerede gatolarınızı 
yerken, evlerinin penceresinde iftar 
topunu bekleyerek gündüzü teşyi 
edenler var. Siz onları tanımazsınız, 
onlar da sizi tanımaz.” Peyami Sa-
fa’nın “Server Bedi Külliyatı” başlığı 
altında neşrettiğimiz kitaplarına 
yazı ve fıkralarıyla devam ediyoruz. 
On iki kitaplık Cingöz Recai Serisi ile 
Tilki Leman, Çekirge Zehra ve Kartal 
İhsan’ın maceralarının toplandığı üç 
kitaba, Zıpçıktılar ve Ah Minel Aşk’ı 
eklemiştik. Şimdi de 1930 ila 1960 
yılları arasında büyük oranda Ser-
ver Bedi müstearıyla, bazılarında ise 
kendi adıyla Cumhuriyet, Tan, Milli-
yet, Tercüman gazetelerinde kaleme 
aldığı, Ramazan kültürüne dair ya-
zılarını derleyerek “Yazılar-Fıkralar 
Serisi”ni başlatıyoruz. Herhangi bir 
imzanın atılmadığı bazı yazılar da 
“Ramazan Kültürü” başlığı altında 
yayımlandığı için bu toplamaya dâ-
hil edildi.

Ramazan Sohbetleri

Ahmet Rasim / Kapı

Edebiyatın ve ga-
zeteciliğin duayen 
ismi Ahmet Ra-
sim'in 1913 yılının 
Ramazan ayında 
yayımlanan bu ya-
zıları, birbirinden 
güzel hikâyecikler 
ve tarihi anekdot-
larla farklı bir Ra-
mazan okuması 
deneyimi sunuyor. 
Üstad, tüm ülke-
nin Balkan Savaşı 
cephelerinden ge-
len haberlerle ya-

tıp kalktığı bu dönemde yazılarıyla 
halka ve cephedeki askerlere moral 
vermeye çalışmıştı. Bunu yaparken 
Osmanlı tarihinden karşılaştırma-
lı örnekler vererek önemli tespitler 
yapmış, milletçe gelinen noktayı 
cesurca göstermiştir. Muzaffer Gök-
man'ın 1967'de yeni yazıya çevirip 
dipnotlarla zenginleştirdiği Rama-
zan Sohbetleri, hem eski Ramazan 
kültürümüzü görmemizi sağlayacak 
hem o günlerin siyasi hayatına ışık 
tutacak.

Rumeli’de Ramazan 
Geceleri  

Branislav Nuşiç / Kapra 

Sırp edebiyatının en önemli isimle-
rinden Branislav Nuşiç’in bu kitabı 
kaleme aldığı 1890’lı yıllarda Osman-
lı, Rumeli’deki hâkimiyetini büyük 
oranda kaybetmiş ve bölgenin ismi 
isyanlarla ve savaşlarla anılır olmuş-
tu. Bu siyasi iklimin tamamen dışında 
yazdığı Rumeli’de Ramazan Gecele-

ri’nde Nuşiç, çarşı ve mahalle hayatını 
tüm canlılığıyla ortaya koyar. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çökmekte olduğu 
dönemde geçmesine rağmen onun 
hikâyelerinde ne dönemin Müslüman 
çarşısının karamsar havasından bah-
sedilir ne de eski güzel günlere yetişe-
mediğine dair bir yazıklanma duyulur. 
Şehrin, kasabanın ve köyün kültürel 
yaşantısını hikâyelerine ustalıkla iş-
leyen yazar, çarşı hayatına yayılan 
çeşitliliği konuşma dili üzerinden yan-
sıtmaya özen gösterir. Bu yüzden, eser 
Sırpça yazılmış olmasına rağmen altı 

yüzden fazla farklı 
Türkçe kelime içerir.  
On iki hikâyeden 
oluşan kitap, Rama-
zan ayında mahalle, 
çarşı ve çevresinde 
Rumeli halklarının 
yaşantısını ele al-
masının yanında, 
dönemin ev mimari-
sinden eğlence kül-
türüne, kadın-erkek 
ilişkilerinden sosyal 
sorunlara kadar bir-
çok hususa da yer 
verir. 

İHSAN 
SÜREYYA
SIRMA’DAN 

Bu sayımızda; İslam Tarihi dalında 30 kitabı ve 200’ü aşkın ilmî 
makalesi yayınlan ve Abbasiler Dönemi, Ah Endülüs, Belgelerle 
II. Abdülhamid Dönemi, Ezan ya da Ebedi Kurtuluşa Çağrı, İslam 
Öncesi Mekke ve Hz. Muhammed, Pakia Mektupları, Seyahatna-
me-i Süreyya, Sömürü Ajanı Amerikan Misyonerleri, Müslüman-
ların Tarihine Giriş, Dağların Sırrı, Bir Garip Tarih, Hilafetten 
Saltanata Emeviler Dönemi gibi çok sayıda ilmi eseri kaleme alan 
İhsan Süreyya Sırma Hocamıza “Ramazan ayında hangi kitaplar 
okunmalı?” diye sordum. İşte aldığım cevaplar:

Kur'an Yolu Türkçe 
Meal ve Tefsir

Kolektif / Diyanet İşleri 
Başkanlığı

EAlanlarında uzman bir heyet tara-
fından (Prof. Dr. Hayrettin Karaman, 
Prof. Dr. Mustafa Çağırıcı, Prof. Dr. İ. 
Kafi Dönmez, Prof. Dr. Sadrettin Gü-
müş) hazırlanan Kur’an Yolu Meâl 
ve Tefsi-
ri, mushaf 
t e r t i b i n e 
göre hazır-
l a n m ı ş t ı r 
ve ayetler 
h a k k ı n -
da özlü 
b i l g i l e r 
i ç e r m e k -
tedir. Eser, 
K u r ' a n ’ ı 
ibadet ola-
rak okumanın yanında anlamayı he-
defleyen her okuyucu için bir başvu-

ru kaynağı mahiyetindedir.

Hz. Peygamber’in 
Hayatı 

İbn Hişam / Ketebe

Siyer-i Nebî okumaları, başta tarih 
ve İslamî ilimler olmak üzere birçok 
sosyal bilim dalının ana unsurla-
rından olmakla birlikte bir Müslü-
manın, nebevî geleneğe vukufiyeti 
açısından, başlaması ve devam ettir-
mesi gereken en önemli amellerden 
biridir. Ne var ki günümüze ulaşmış 
birçok siyer çalışması gerek tam me-
tin gerek muhtasar olsun, özellikle 
gençlerin kendi istidadlarınca bir 
seçim yapmalarını zorlaştırabil-

mektedir zira 
sayı arttıkça 
g ü v e n i r l i k 
azalabilmek-
tedir. İşte 
bu noktada, 
Sîretü İbn 
H i ş â m ’ ı n 
Türkçe bir 
m u h t a s a r ı , 
onun bütün 
siyer literatürüne yön veren bir eser 
olması hasebiyle azâmî önem arz 
etmekteydi. Zira İbn Hişâm’ın, İbn 
İshak’ın siyer çalışmasına ve İbn 
Şihâb ez-Zührî’nin detaylı ve sahih 
rivayetlerine dayanırken öncülle-
rindeki malumatı âlimâne süzge-
cinden geçirerek hazırladığı bu eser, 
İslam’ın siyerle güçlenen geleneğini 
sistematik bir şekilde literatüre ka-
zandırmıştır. Titiz bir tercüme, ihti-
sar ve hâşiye çalışmasıyla günümüz 
okuru için daha da anlaşılır bir şe-
kilde muhtasar hale getirilen Sîretü 
İbn Hişam, hafızaları tazelemek, İs-
lam’ın ana düsturlarını ayrıntıları 
ile birlikte pekiştirmek, Asr-ı Saâdet 
hadiselerini siyer kronolojisi dâhi-
linde hatırlamak, birçok âyetin nü-
zul sebeplerini de bu zincir içinde 
vazetmek üzere okuruyla buluşuyor.

Müslümanların
Tarihi 

İhsan Süreyya Sırma / 
Beyan 

İslam Tarihi üzerine çalışmalarıyla 
bilinen ve 40 yılı aşkındır hem yetiş-
tirdiği öğrenciler hem de yayınladığı 
kitaplarla on binlerce kişi üzerinde 
önemli etkileri olan İhsan Süreyya 
Sırma Hoca, ‘hayatının eseri’ mesa-

besinde olan çalışmasını tamamladı 
ve bu değerli eser Beyan Yayınları 
tarafından yayına hazırlanarak oku-
yucularının istifadesine sunuldu. 
Yayın dünyasında, tek kişi tarafın-
dan hazırlanan ve Müslümanların 
siyasi tarihini Hz. Âdem’den günü-
müze kadar inceleyen ikinci bir ör-
neğin olmayışı, bu çalışmayı daha 
da anlamlı kılıyor. İhsan Süreyya 
Sırma Hoca bu çalışmasında, sadece 
dünya Müslümanlarının tarih bo-
yunca hangi devlet isimleri altında 
ve kimler tarafından yönetildikleri-
ni anlatmıyor aynı zamanda yaptığı 
yorumlarla geçmişte yaşananların 
günümüzdeki anlamına da işaret 
ediyor ve bundan nasıl dersler çı-
karmamız gerektiğine dikkat çeki-
yor. Müslümanların Tarihi’nin 1. 
cildi, “Tarih Nedir?” sorusunun ce-
vabını aramayla başlıyor. Tarihin, 
Kur'an'dan ayrılması mümkün ol-
mayan, onunla kâim, 
insanı ideale götüren 
bir ilim olduğu vurgu-
lanıyor. Âdem (a.s) ile 
başlayıp kıyamete ka-
dar devam edecek olan 
tarihin, sadece okul-
larda okutulan geçmiş 
hadiseler kronolojisi 
olmadığını; bilâkis in-
sanoğlunun yaşamıyla 
çok yakından ilgili ve 
yaşanan hayatın ken-
disi olduğuna dikkat 
çekiliyor. Müslümanların Tarihi’nin 
2. cildi, Hz. Muhammed’in İslam’ı 
tebliğ görevini üstlenmesiyle başlı-
yor. İslâmî tebliğin kolay olmadığı, 
işkence çekmeden, ezâ görmeden bu 
ilâhi görevin yerine getirilemediği, 
Sünnetullah’ın bu olduğu anlatılı-
yor. İslâmî tebliğ yüzünden sadece 

Hz. Muhammed (s.a.s) ve ashabının 
değil, onlardan önceki peygamber-
ler ve onların ümmetlerinin de bu 
uğurda işkence çektikleri vurgulanı-
yor. Müslümanların Tarihi’nin 3. cil-
dinde, Hz. Peygamber’in vefatından 
sonra hilafete seçilen Hz. Ebu Bekir, 
Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin 
yaşadığı dönem ile daha sonra yöne-
timi ele geçiren Emeviler’in saltanat 
dönemi inceleniyor. Müslümanların 
ilk yöneticileri olan ve daha sonra 
gelecek yöneticiler için en uygun 
model olduğu için “Örnek Halifeler 
Dönemi” olarak anılan bu dönemde 
görev yapan Halifeler’in yönetime 
getirilişleri ve İslam Devleti’nin te-
mellerinin atıldığı süreç anlatılıyor. 
Müslümanların Tarihi’nin 4. cildin-
de, Emeviler dönemini sona erdiren 
Abbasiler’in saltanat dönemi ile En-
dülüs Emevileri, Selçuklular ve Haç-

lı Seferleri inceleniyor. 
Bu dönemde İslami 
fetihlerin devam et-
mesine rağmen birçok 
İslâmî kavramın sulan-
dırılıp öz anlamından 
saptırılmış olduğu vur-
gulanıyor. Müslüman-
ların Tarihi’nin 5. cil-
dinde Osmanlı Devleti 
inceleniyor. Osmanlı 
Devleti’nin dünyamız-
da ‘İmparatorluklar 

Dönemi’ diye tanımlanabilecek bir 
dönemin son temsilcilerinden biri 
olduğu ve bünyesinde farklı dilden, 
ırktan ve dinden pek çok topluluğu 
barındırması bakımından günümüz 
devletlerinden farklı özellikler taşı-
dığına dikkat çekiliyor.

On iki 
hikâyeden 
oluşan kitap, 
Ramazan ayında 
mahalle, çarşı 
ve çevresinde 
Rumeli 
halklarının 
yaşantısını 
ele almasının 
yanında, 
dönemin ev 
mimarisinden 
eğlence 
kültürüne, 
kadın-erkek 
ilişkilerinden 
sosyal sorunlara 
kadar birçok 
hususa da yer 
verir. 

İhsan Süreyya 
Sırma Hoca bu 
çalışmasında, 
sadece dünya 
Müslümanlarının 
tarih boyunca 
hangi devlet 
isimleri altında ve 
kimler tarafından 
yönetildiklerini 
anlatmıyor aynı 
zamanda yaptığı 
yorumlarla 
geçmişte 
yaşananların 
günümüzdeki 
anlamına da işaret 
ediyor ve bundan 
nasıl dersler 
çıkarmamız 
gerektiğine dikkat 
çekiyor. 
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Şiir gibi bir 
Ramazan

10S A Y F AK I T A P L I K 11S A Y F AK I T A P L I K

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ra-
mazan; hareket ve bereket ayıdır. Kendisi gelmeden heyecanı gelir. İnsanlar ve toplum güzelleşir, 
estetikleşir. Adeta hayatımıza baharı getirir. Ayların en şiirselidir. Türk edebiyatında birçok şai-
rin kaleminden Ramazan için dizeler dökülmüş. İkisini hatırlatmak isterim:
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S I N E M A

Dünya hem adil değil hem de milyarlarca insan gözleri kör ve kulakları sağır eden bir dram 
karşısında sessiz. Bu çok tanıdık, bilindik bir hikâye. Bu karamsar tabloyu aşan ise mağdur ve 
mazlumların sesine ses vermek üzere çalışan insanların varlığı. İşte yönetmen Tülay Gökçimen 
onlardan biri. Yıllardır büyük zulümler gören ancak asla sesini duyuramayan Doğu Türkistan 
halkının sesine ses olmak üzere çalıştırdı kamerasını ve Adı Soykırım isimli belgeseli çekti. 
Belgeselin Atlas Sineması'ndaki ilk gösterimi sonrasında Gökçimen ile belgeseli konuştuk.

“Dergâhımıza gelene ekmeğini suyunu ve-
rin sakın dinini, inancı sormayın. Allah’ın can 
bağışlamaya değer bulduğu her varlık, sofra-
mızda rızıklanmaya layıktır.” diyor büyük bilge 
Harakanî. Peygamberimizin kutlu soyundan 
gelen Harakanî, bugün serhat şehrimiz Kars’ta 
bulunuyor. Anadolu’nun kapılarını Müslüman-
lara açan Sultan Alparslan’ın öncüllerinin, 
Tuğrul ve Çağrı beylerin hocası… Hindistan’a 
on dokuz kez sefer eden büyük devlet ada-
mı ve komutan Gazneli Mahmud’un, âlim ve 
ârif İbni Sina’nın, Pîr-i Türkistan Hâce Ahmed 
Yesevî’nin üstadı Yusuf Hemedani’nin azizi. 
Anadolu, güneşin doğduğu yer anlamına gelir. 
11. Yüzyılda bir güneş gibi Anadolu’ya doğan 
bilge… Peygamberler dünyevî miras bırak-
maz. Onların ilim, irfan ve muhabbetlerinin 
varisleri olur. İlminin varislerine âlim, irfanının 
varislerine ârif, muhabbetlerinin varislerine de 
âşık denir. Ebu’l-Hasan Harakanî, Peygambe-
rimizin ilim, irfan ve muhabbetinin vârisi olan 
bir bilgedir. İran’ın Harakan şehrinde doğmuş, 
sonraları Kars’ta yaşamış ve şehit olmuştur. 
Anadolumuzun sınır kenti Kars’ın kalbinde 
yatmaktadır. Sadece Anadolumuzu değil, bü-
tün dünyayı kuşatan bir bilgeliğe sahiptir. ‘Kim 
bizim dergâhımıza gelirse, suyunu, ekmeğini 
verin; dinini, inancını sormayın. Allah’ın can 
bağışlamaya değer bulduğu her varlık, sof-
ramızda rızıklanmaya layıktır’ der. Adalet ve 
merhamet sahibidir. İnsanları ahlaken olgun-
laştırmaya çalışır. Onları ilme yöneltir. Sadece 
kendileri için değil, bütün insanlık için çalışma-
larını öğütler. Peygamberimiz, ‘Allah’ın ahlakını 
ahlak edininiz’ buyurmuştur. Harakanî de, bu 
emre hakkıyla uyan bir bilgedir. Eziyet ve sıkın-
tılara sabretmiştir. Daima Allah’a kullukta bu-
lunurken, insanlığa da yararlı olmak için çalış-
mış, öğrencilerini ve herkesi buna sevketmiştir. 
Anadolumuzu mayalayan gönül erlerinden 
Hz. Mevlana, kendisinden birkaç asır sonra 
yaşamasına rağmen, yaşamından ve düşün-
celerinden çok etkilenmiştir. Hz. Mevlana’nın 
ünlü Mesnevi’sinde Harakanî’nin öyküleri ve 
sözleri ayrıntılı olarak yer alır. Hz. Mevlana’yı 
aşka yönelten Şems-i Tebrizi de Harakanî’nin 
düşüncelerinden çok etkilenmiştir. O’nun Ma-
kalât adlı kitabında Harakanî’nin yaşamından 
bazı kesitleri bulmak mümkündür.
İnsan, bu dünyaya bilgi ve kulluk yoluyla ol-
gunlaşmak için gelmiştir. Kuran’da, ‘kötülüğü 
emreden nefs’ten merhametli olan Rabbine sı-
ğınan Hz. Yusuf’un öyküsünü hatırlayınız. Eği-
tilmemiş nefis, insanı daima kötülüğe yöneltir. 
Bu niteliğinden kurtulması için Harakanî gibi 
bilgelerin dergâhında eğitim görmek gerekir. 
Sevgi, bilgi ve ibadetle nefis, bu kötücül nite-
liklerinden kurtulur. Kendisine ve başkalarına 
karşı âdil ve merhametli hale gelir. Harakanî 
gibi azizler, eğittikleri kişilere Peygamberi-
mizin üstün ahlakını örnek gösterirler. O’nun 
yolundan yürümeyi önerirler. Kuran’da, ‘insan 
için emeğinden fazlası yoktur’ buyrulmuştur. 
Emek, kutsaldır.  Harakanî gibi üstadlar, yöre-
sindekilere ve insanlığa, çalışmanın değerini  
anlatırlar. Sadece kendileri için çalışmamala-
rını söylerler. İnsan, belli bir toplumsallık için-
de yaşar. Başkalarına yararlı olmayan kimse 
bencildir. Bu kötü nitelikten kurtulması gerekir. 
Harakanî, bize, daima çalışmamızı, kendimiz 
ve insanlık için üstün değerler üretmemizi salık 
vermişlerdir. Harakanî’nin, Selçuklu medeni-
yeti için önemi büyüktür. Selçukluların Ana-
dolu’ya erişmesinde O’nun çok etkisi olmuştur. 
Medeniyetimizin evrensel değerlerinin ortaya 
çıkmasında Harakanî gibi bilgelerin vazgeçil-
mez bir önemi vardır. Yalan söylememek, Al-
lah’a ortak koşmamak, iftiradan uzak durmak, 
üretmek, sevmek, incitmemek, doğayı tahrip 
etmemek, güzel şehirler kurmak ve daha nice 
değer ancak, Harakani gibi bilgelerin çabasıy-
la mümkün olmuştur. Harakanî, İslamî bilgiler 
açısından yetkin bir âlimdir. Kuran’ı, Peygam-
berimizin sözlerini ve yaşantısını çok iyi bilir. 
İslamî ilimleri öğrenmiştir. Sadece bilgi edin-
memiş, bu bilgileri yaşamıştır. Biz, bildiklerimizi 
yaşar isek, Allah bize bilmediklerimizi öğretir. 
Harakanî de Allah’a kulluk konusunda yetkin-
leşmiştir. Gönül eğitiminden geçmiştir. Kalbin-
de sonsuz bir Allah aşkı doğmuştur. Allah’ı tut-
kuyla sevmiş, O’nun sevdiklerini de sevmiştir. 
Bütün yaratılmışa karşı şefkat ve merhametle 
davranmıştır. 

Sadık Yalsızuçanlar

s.yalsizucanlar@litrossanat.com 

Evrensel bir 
merhamet ve erdem 
çağrısı : Harakanî

42 dakikada insanlık dramı

Güncellenmiş 1984

Devamı litrossanat.com'da

Çığlıklarını
e.dolmaci@litrossanat.com 

Emine Dolmacı

Yönetmen Tülay Gökçimen belgeselin yapılış amacını “Biz bu insanların sessiz 
çığlıklarını bir belgesel ile kayıt altına almaya, duyurabildiğimiz kadar insana 
duyurmaya karar verdik” diyerek anlatıyor.

Neden Doğu Türkistan üzerine bir 
belgesel yaptınız, hangi duygu ve 
düşüncelerle yola çıktınız? 

Yaşadıkları pek çok haksızlığa, işken-
ceye, soykırıma rağmen seslerini du-
yuramamış ve yalnız kalmış bir halk 
Doğu Türkistan halkı. Çin’in yanı 
başında hayatta kalmaya çalışan bu 
coğrafyadaki insanlar uğradıkları zu-
lümlere, maruz kaldıkları sistematik 
asimilasyon ve soykırım politikaları-
na karşın seslerini dünyaya duyura-
mıyorlar. 1946 yılından beri süren ve 
toplam 30 milyon Müslümanın etki-
lendiği bu zulüm, Çin’in ekonomik, 
askeri, siyasi, coğrafi ve demografik 
gücü nedeniyle ne yazık ki görmez-
den geliniyor. Biz bu insanların sessiz 
çığlıklarını bir belgesel ile kayıt altı-
na almaya, duyurabildiğimiz kadar 
insana duyurmaya karar verdik ve 
onların yanında olduğumuz düşün-
cesi ile yola çıktık.

Doğu Türkistan meselesi hepimiz 
için Çin’in karartma politikaların-
dan dolayı bir muamma bilinen on-
larca gerçeğe rağmen. Peki siz ne 
gördünüz içine girince?

Biz bu belgesel çekmeye başlamadan 
önce yüzlerce kişiyle konuştuk, gö-
rüşlerine başvurduk desek yeridir. 
Pek çoğu hala Doğu Türkistan'da ak-
rabası, ailesi olduğu için kameralar 
karşısında konuşmaktan çekindi. 
Tabi, kendileri için korktuklarından 
değil, ailelerinin başına bir hal ge-
lir düşüncesiyle konuşamadılar. 

Araştırmalarımız ve konuştuğumuz 
insanlar bize gösterdi ki biz bu me-
sele hakkında çok da bilgiyi sahip 
değilmişiz. Yani yaşadıkları onca şeyi 
anlatamamak bunları kendi kendi-
lerine yaşamak zorunda kalmak kor-
kunç bir durum. Sadece Müslüman 
oldukları için ortadan kaldırılmaya 
veya asimile edilmeye çalışılan bir 
toplumla karşı karşıya olduğumuzu 
gördük. Bizim doğal olarak yaşadığı-
mız pek çok durum, onlarda suç ola-
rak kabul edilmiş. Örtünmek, namaz 
kılmak, selam vermek, çocuk sahibi 
olmak onların ortadan kaldırılması 
için yeterli sebepler. Tüm enformas-
yon kanalları Çin devleti tarafından 
kapatılmış olan ülkede 1990 Barin 
Katliamını, 2014 Yarkent ve İlişbu 
Katliamını ve en son 2009 yılında 
yaşanan Urumçi Katliamlarını gören 
Doğu Türkistanlılar artık susmak is-
temiyor.

Artık konuşmaya 
karar verdiler
Bir yönetmen aynı zamanda aktivist 
olarak dünyanın çeşitli bölgelerin-
deki mağdurların sesi olmaya çalışı-
yor onların belgesellerini çekiyorsu-
nuz. İlk kez bölgeye gitmeden çekim 
yaptınız, ne hissettiniz? 

Aslında ben yıllardır bu insanların 
yaşadıklarını anlatmak istiyorum 
ama konuşan kişinin çok az hatta hiç 
olmaması bizi bu belgeseli çekmek-
ten alıkoyan yegâne 
sebepti. 2017 
yılında Çin 
t a r a f ı n -
dan oluş-
t u r u l a n 
t o p l a m a 
k a m p l a -

rı sonrası bölgeden dünyanın farklı 
yerlerine kaçabilen insanlar artık ne 
olursa olsun konuşmaya karar verdi-
ler. İslam coğrafyalarında yaşananla-
rı anlattığımız belgesel serimiz kesin-
likle Doğu Türkistan olmadan olmaz 
diyerek harekete geçtik ve Türkiye'de 
yaşayan Doğu Türkistan halkının 
yardımını alarak böyle bir işe giriştik. 
Hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun 
inşallah.

Belgesel İstanbul’daki üç kişinin hi-
kayesi üzerine kuruluyor. Neden üç 

kişi sadece?

Üç kişi, üç etkili isim… Bize 
farklı bilgiler verecek ve ta-

nıklıklar yapacak üç kişinin 
anlatımları üzerine kur-

duk hikâyeyi. Anlatımı 
güçlendirmek için çizim 

ve animasyonlardan, 

canlandırmalardan destek aldık. 
Daha fazla insan olabilirdi ama konu-
yu ne kadar uzatırsak o kadar etkisi 
azalır diye düşündük ve 42 dakikada 
toparlayarak etkili bir belgesel oluş-
turmaya çalıştık.

Çin işkencesi 
uygulanıyor
Adı Soykırım belgeselinde yansıtma-
dığınız, yansıtmaktan çekindiğiniz 
sadece bunlar buz dağının görünen 
yüzü diyebileceğiniz olaylar var mı? 

Tabi ki var. Örneğin Çin'in yaptığı iş-
kenceleri tam olarak veremedik. Öyle 
kötü, öyle mide bulandırıcı şeylerdi ki 
ne ruhumuz izin verdi bunları açıkça 
vermeye ne de elimiz vardı açıkçası. 
İnsan beyni bunları duymaya hazır 
değil diye düşündük. Gerçekten Çin 
rejimi o dünyaca ünlü Çin İşkencesi 
tabirini öyle bir uygulamış ki, biz keş-
ke bunları öğrenmeseydik dedik.

BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimî 
üyesinden biri olan Çin, Doğu Tür-
kistan’daki yaşananların müsebbibi. 
Her şey bu kadar net görünürken 
hak, hukuk, adalet adına mazlum bir 
milletin yok edilmemesi adına dün-
ya kamuoyunu nasıl harekete geçi-
receğiz? 

Bu konuyu farklı kanallarla insan-
larımıza, dünya insanına anlatarak 
kamuoyu oluşturmak belki de en 
önemlisi. Çin, tüm baskın gücüyle 
bir karabasan gibi Doğu Türkis-

tan’ın üzerine abanmış durumda. Bölgede 
yaşanan zulümlerle ilgili hiçbir veri, içinde 
bulunduğumuz enformasyon çağına rağmen 
ülke dışına çıkamıyor. İnsanlar, aileleriyle 
ve bizatihi kendi hayatlarıyla tehdit ediliyor. 
İşgal altındaki İslam topraklarından sayısız 
veri, fotoğraf, video akışı varken Doğu Türkis-
tan, tam bir bilinmezlik içinde. Çin yönetimi 
yaşananları reddediyor ama bölgeye kim-
senin girişine izin de vermiyor. Ara sıra Batı 
basınından isimleri çağırıp kurmaca haber 
yapılıyor o kadar. Doğu Türkistan şehirleri-
ni gezme imkânına yeryüzünde kimse sahip 
değil. Tüm bu yaşananlara karşı kör ve sağır 
olmadığımızı Çin'e ve onun destekçilerine 
göstermemiz gerekiyor.

Şairlerimiz şiir yazmalı
Müslüman ülkelerin tavrı da çok farklı değil, 
onlar da bu konuya duyarsız. Türkiye hak-
kındaki özellikle bir Filistin meselesi kadar 
görülmemesi noktasındaki eleştirilere ne 
dersiniz? 

Filistin duyarlılığı da ülkemizde kolay oluş-

madı. Filistin'in Kur'an’da geçen bereketli 
topraklara sahip olması, içinde barındırdığı 
Mukaddesatımız Mescid-i Aksa'nın değeri, 
son teknolojik silahlara karşı taşlarla kendini 
ve vatanını savunmaya çalışan insanlara da 
ilgi zamanla oluştu ama bu bile yeterli değil. 
Sadece bir saldırı veya Gazze'ye bomba dü-
şünce duyarlılık kendini gösteriyor maalesef. 
Doğu Türkistan halkının kendini anlatama-
ması, yaşananlarla ilgili kaynakların kısıtlı 
olması maalesef gündem oluşması için yeterli 
olmuyor. Bizim yaptığımız gibi çalışmaların 
artması ve belki de tek tek insanlara yaşanan-
ları anlatmak lazım. Müslüman ülkeler için 
de artık bir şey demek gelmiyor içimden. Tür-
kiye tek başına pek çok sorunla baş etmeye 
çalışıyor. Rabbim ülkemizin yardımcısı olsun.

Sanat camiasından, toplumun tetikleyicisi 
olarak beklentiniz nedir?

Yapılan işlerin duyurulması birlik, beraber-
lik eminim bereket getirecektir. Şairlerimiz 
yaşananların şiirlerini yazmalı, yazarlar ki-
tabını, bu zulümlerin ezgileri olmalı dilden 
dile dolaşmalı. Her sanatçı sanatının zekatını 
belki de böyle vermeli...

Belgeselde Uygur Türkleri ile yapılan 
röportajlar; animasyonlar, çizimler 
ve canlandırmalar eşliğinde verili-
yor. Üç tanığın dilinden Doğu Türkis-
tan’da hem geçmişte hem de bugün 
yaşananlar 42 dakikalık belgeselde 
aktarılıyor. Çalışmada, Doğu Türkis-
tan’da yaşananlar; aktivist Meryem 
Sultan, medya çalışanı Muhammed 

Ali Atayurt ile cezaevi ve kamp mağ-

duru Aygül Kadir’in tanıklığında çok 

boyutlu olarak gözler önüne serili-

yor. Türkiye ve dünya kamuoyunun 

dikkatini Doğu Türkistan’da yaşa-

nanlara çekmek amacıyla yapılan 

belgeselin çeşitli şehirlerde ve ülke-

lerde gösterimi planlanıyor.

Çin'in 1949 yılından bu yana hakimiyeti altında tuttuğu 
Doğu Türkistan'da; 1600 civarındaki toplama kampında 8 
milyon kişinin kaldığı tahmin ediliyor. 500 bin çocuğun 
da eğitim adı altında asimilasyona tabi tutuluyor. 2014 yı-
lında 'teröre karşı halk mücadelesi' adı altında bir süreç 
başlatılan Çin’de Uygurlara yönelik kültürel, dini kısıt-

lama ve baskılar daha sonraki yıllarda hız kazandı. Top-
lama kamplarının uygulamaya konulduğu 2017 yılından 
itibaren ise ülkeye ve yaşananlara dair bilgi alınamıyor. 
İnanç ve geleneklerini yaşamaları yasak olan Uygurlar; 
kameralarla evlerinde dahi takip ediliyor, telefonlarında-
ki uygulamalarla izleniyor. 

“İnsanlar, 
aileleriyle ve 
bizatihi kendi 
hayatlarıyla tehdit 
ediliyor. İşgal 
altındaki İslam 
topraklarından 
sayısız veri, 
fotoğraf, video 
akışı varken Doğu 
Türkistan, tam bir 
bilinmezlik içinde. 
Çin yönetimi 
yaşananları 
reddediyor ama 
bölgeye kimsenin 
girişine izin de 
vermiyor. Ara sıra 
Batı basınından 
isimleri çağırıp 
kurmaca haber 
yapılıyor o kadar. 
Doğu Türkistan 
şehirlerini 
gezme imkânına 
yeryüzünde kimse 
sahip değil. Tüm 
bu yaşananlara 
karşı kör ve sağır 
olmadığımızı 
Çin'e ve onun 
destekçilerine 
göstermemiz 
gerekiyor.”

Tülay Gökçimen
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Ramazan ayının uğradığı dijital ekranda bu sayıda; Mubi’de yer alan 
“Zeytin Ağaçları Altında”, Gain’de yer alan “Tenere”, Netflix’te yer alan 
“Minimalizm: Önemli Şeylere Dair Bir Belgesel” yapımları yer alıyor. 
İzlemeyi değil dinlemeyi tercih edenlere ise podcast önerileri bulunuyor.

Hayatımızın 
her alanına hoş 
geldin “on bir 
ayın sultanı”

Ramazan’ın manevi 
atmosferini müzikle de 
hissediyoruz 

Yılın en özel zamanlarını yaşamanın ve mübarek Ramazan ayını idrak etmenin sevinci ve huzuru içerisindeyiz. 
Müslüman toplumunun ibadetlerle geçirdiği, paylaşmanın, yardımlaşmanın, sevginin ve Allah’ın rızasını kazan-
manın hayatın her anında hissedildiği bu dönem huzur ve bereketin de sembolü olarak görülmektedir. Rama-
zan ayında ikinci kez sizlerle buluşan sayımızda müzik temasını işlemek istedim. Sizlere, Ramazan’ın manevi at-
mosferini bize ezgilerle hissettiren müzisyenlerimizden bahsedeceğim. Ramazan boyunca çeşitli konserler veren 
programlara konuk olan bu sanatçıları sosyal medya hesapları aracılığıyla yakından takip edebilirsiniz.

s.aksu@litrossanat.com 

Sercan Aksu

S O S Y A L  S A Y F A 

Ali Şeriati eserlerinin ilk sayfasında  
“Sizi rahatsız etmeye geldim.” cüm-
lesiyle karşılar okuyucularını. Ra-
mazan ayının manevi iklimi her bir 
yanımızı sararken bir yandan da bizi 
rahatsız etmesi gerektiğine inanırım. 
Dünya hayatı üzerine düşünmemiz, 
aksayan, kanayan noktaları fark et-
memize vesile olmasını beklerim. 
Çünkü insanlık için başka vakitler-
den geçiyoruz. Geçerken de insanlığı-
mızı kaybediyor, kaynakları sonuna 
kadar yarın yokmuşçasına kullanıyo-
ruz. İsraf ediyoruz, merhametsiz dav-
ranıyoruz, düşünmüyoruz. Zamanın 
ve hayatın yavaşladığı Ramazan gün-
lerinde izlediklerimizle biraz kendi-
mizi rahatsız etmemiz gerekiyor ki. 
Ramazanımız Ramazan olsun.

Başka bir bakış açısı 
sunan “belgeseller”
Eğitici ve öğretici olarak konumla-
nan belgesellerin rotası son yıllarda 
değişiyor. Didaktik bir yapıdan ziya-
de sanatsal olarak güçlü ve içeriğiyle 
farklılık sunan belgeseller yükselişe 
geçiyor. Onlardan biri de bisikletiy-
le dünyayı gezen Hasan Söylemez’in 
çektiği Tenere belgeseli. Tenere, Ni-
jer’in Agadez şehrinden yola çıkarak 
Libya ve oradan Avrupa’ya ulaşmak 
için çölü geçmeye çalışan Afrikalıla-
rın bilinmeyen hikâyesini anlatıyor. 
Çölün sonsuzluğu belirsizliğinin pe-
şinde giden Agadezli Beşir’i izliyoruz. 
Uzun ve belirsiz yolculuğa kamyonla 
çıkılıyor. Kamyonda hayvanlar, eş-
yalar ve insanlar yer alıyor. Nuh’un 
gemisini andıran bu kamyonda her-
kesin beklentisi, gitmek istediği nok-
talar farklı. Ama hepsinin birlikte 
çölü geçmesi gerekiyor. Beşir yola çı-
karken “Sahra’da yaşanan her şey Al-
lah’ın takdiridir” diyor. Tenere bizle-
re bambaşka bir dünyayı gösteriyor. 
Kendi dünyalarımıza, sorunlarımıza 
boğulurken Tenere bizlere mekanla-
rımızın dışarısını çıkma fırsatı veri-
yor. Verdiği fırsatla bizlere hun-
harca kullandığımız 
kaynaklarımızı , 
z a m a n ı m ı z ı , 
imkânları-

mızı sorgulatıyor. Hem Mubi  hem de 
Gain platformlarında Tenere’yi izle-
yebilirsiniz.

“Az çoktur” sloganıyla yakın zaman-
da herkesin bir şekilde gündemine 
aldığı minimalizm, sade bir hayatı 
temel alıyor. İhtiyacından fazlasını 
kullanmamayı teşvik ediyor. Tüketim 
kültürüne karşı bir duruş sergiliyor. 
İnsanı tüketim kültürünün yarattığı 
kaostan, stresten uzaklaştırmayı öne-
riyor. Netflix’te yer alan “Minimalizm: 
Önemli Şeylere Dair Bir Belgesel”i iki 
arkadaş Joshua Fields Millburn, Ryan 
Nicodemus’un eşyaların mutluluk 
getirdiğini varsayan Amerikan idea-

lini reddetme süreçlerini anlatıyor. 
Kişisel bir yolculuk olarak başlayan 
minimalizm onlar için sonrasında bir 
yaşam biçimine dönüşüyor. Onların 
hikayelerini izledikten sonra kendi-
nize, eşyalarınıza alıcı bir gözle baktı-
ğınızda ne kadar çok fazlalık içerisin-
de olduğunuzu fark edebilirsiniz.

Derinden yakalar 
insanı Kiarostami 
sineması
Usta yönetmen Abbas Kiarostami, 
filmleriyle kalplerimizi en derinden 
yakalar. Bir yandan içimizi bir naiflik, 

bir duygusallık kaplar. Diğer yandan 
ise hayata dair derin bir sorgulamaya 
götürür. Köker üçlemesinin son filmi 
“Zeytin Ağaçları Altında” o filmlerden 
biri. Karşlılıksız bir aşkın acısını, öf-
kesini ve hüznünü her bir zerremizde 
hissediyoruz. Aynı zamanda da bir 
toplumun kendi içindeki sorunları-
nı, bakış açı farklılıklarını görüyoruz. 
Kuzey İran’da bir köyde geçen film 
“Ve Yaşam Sürüyor”dan bir sahnenin 
çekim sürecini ve amatör oyuncu Hü-
seyin’in Tahire’ye olan karşılıksız aş-
kını anlatır. Hüseyin’in evlilik talebi 
kızın ninesinden olumsuz cevap alır. 
Hüseyin bir yandan filmde Tahire ile 
karşılıklı oynar. Sahne aralarında ise 
ona olan aşkını, neleri yapabileceğini, 
okumasını destekleyeceğini dile geti-
rir. Ondan olumlu bir cevap duymak 
için çabalar. Tahire sessizliğiyle ce-
vap verir. Onun sessizliği, suskunlu-
ğu Hüseyin’in çabalamasını, ısrarını 
arttırır. Ağaçlar arasında kaybolan 
Tahire’nin arkasından giden Hüse-
yin’in sahnesiyle biten filmde açık 
uçlu finaliyle bizi sorularımızla baş 
başa bırakır. Kiarostami sineması Ra-
mazan ayında manevi ikliminizi hem 
yumuşatır hem de gönlünüzü sıkıştı-
rır.

yolculuk zamanı

İzlemektense 
dinlemeyi 
tercih edenlere
Podcast dinlemek hayatımıza 
son zamanlarda giren bir eylem. 
İzlemek gibi belli bir konsant-
rasyonu, ortamı gerektirmediği 
içinde ev işi yaparken, yolda gi-
derken, çalışırken dinlenebili-
yor. Nereden dinleyebiliriz der-
seniz Spotify, SoundCloud sizin 
için doğru adresler olur. Nilay 
Örnek’in alanında yetkin isim-
lere sorduğu Nasıl Olunur? so-
rusu üzerine kurulu podcastin; 
oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 
komedyen Cem Yılmaz ve sine-
ma yazarı Mehmet Açar’ın ken-
di yolculuklarının anlattıkları 
bölümler dinlenebilir. Televiz-
yon, sinema ve edebiyat olsun 
derseniz daha hayatın içinden 
bir podcast olan Fidiro Kahve-
si’de sizin için güzel bir öneri 
olabilir.

İçimize doğru

r.bulut@litrossanat.com

Rabia Bulut

Çok yönlü bir 
sanatçı: Aykut 
Kuşkaya
Aykut Kuşkaya, kendine has tarzı ve 
hepimizin gönlüne dokunan ses to-
nuyla büyük kitleler tarafından takip 
edilen bir müzisyen. Sahnede hem 
gitar çalıp hem de ezgiler seslendiren 
sanatçı, ülkemizin birçok şehrinde 
konserler verdi, vermeye de devam 
ediyor. Ramazan ayı boyunca hem 
çeşitli belediyelerin organizasyon-
larında hem de dijital platformlarda 
yer alan Aykut Kuşkaya’nın program-
larını Instagram hesabı üzerinden 
takip edebilirsiniz. Hemen hemen 
katıldığı her organizasyonun duyu-
rusunu şahsi hesabından da yapan 
sanatçı, sevenlerini bu güzel organi-
zasyonlara davet ediyor. 

 /aykutkuskaya

Duygu dolu şiirlerin 
duygu dolu sesi
Onun sesinden dinlediğimiz şiirler 

her zaman bizleri duygulandırmış, 
adeta gözlerimizin dolmasına se-
bep olmuştur. Sesiyle birçok şiire 
hayat veren, kamera önünde çeşitli 
yapımlarda oyunculuk yapmış olan 
Dursun Ali Erzincanlı, Ramazan ayı 
boyunca takip edeceğimiz kişiler 
arasında muhakkak yer almalıdır. 
Hem etkileyici sesiyle okuduğu şiir-
ler hem de İslam’a dair sohbetiyle çe-
şitli programlara konuk olan Dursun 
Ali Erzincanlı, Ramazan ayı boyunca 
televizyon ekranlarında ve dijital ek-
ranlarda sık sık bizlerle buluşuyor. 
Ayrıca çeşitli belediye etkinliklerin-
de de gördüğümüz isme ait tüm geliş-
melerden sosyal medya hesabı aracı-
lığıyla haberdar olabiliriz. 

 /erzincanlidursunali

Tasavvuf müziğinin 
güçlü ismi Mustafa 
Demirci
Okuduğu ilahi ve ezgilerle tanınan, 
tasavvuf müziğinin güçlü sesi Musta-

fa Demirci; gerek verdiği konserlerle 
gerek katıldığı televizyon programla-
rıyla gerekse de yayınladığı kliplerle 
bu Ramazan ayında da yakından ta-
kip edeceğimiz isimler arasında. İçin-
de bulunduğu tüm program ve pro-
jeleri kişisel Instagram hesabından 
takipçileriyle paylaşan Demirci’yi siz 
de hemen şimdi cep telefonunuzu eli-
nize alarak takibe başlayabilirsiniz. 

 /mustafademircisg

Neyin huzur veren 
sesiyle buluşalım
Tasavvuf müziği ve mevlevi müziği 
alanında hem yurt içi hem de yurt 
dışında önemli çalışmalara imza atan 
Ender Doğan, seslendirdiği eserler 
dışında ney üfleyerek de ruhumuza 
iyi gelecek notaları bizlerle buluştu-
ruyor. Neyzen ve ses sanatçısı Ender 
Doğan, kişisel Instagram hesabı üze-
rinden katıldığı programları ve eser-
lerini bizlerle buluşturuyor.

 /enderdoganofficial

Camideki adam: 
Halil Necipoğlu
İlahiyatçı, din adamı, tasavvuf müziği 
sanatçısı ve televizyon programı su-
nucusu Halil Necipoğlu, Ramazan ay-
larında televizyon ekranlarında izle-
diğimiz iftar ve sahur programlarıyla, 
albümleri ve klipleriyle yakından 
tanıdığımız bir isim. Kendisini ayrı-
ca yakın zamanda TRT ekranlarında 
yayınlanan “Kur’an-ı Kerim’i Güzel 
Okuma Yarışması”nda da jüri üyeli-
ği yapmıştı. Katıldığı programlardan 
kesitleri, seslendirdiği eserleri ve 
günlük yaşamına dair detayları bula-
bileceğiniz Instagram hesabını taki-
be alabilirsiniz. 

 /halilncp

A’dan z’ye mûsikî
Televizyon ekranlarından, radyolar-
dan ve sahnelerden tanıdığımız usta 
sanatçı Fatih Koca, sosyal medyayı 
aktif kullanan isimler arasında. Hem 
ülkemizde hem de ülke dışında ver-
diği konserlerle geniş kitlelere hitap 
eden sanatçı, akademik anlamda eği-
timler vermekte ve sık sık sahne prog-
ramlarıyla bizlerle buluşmakta. Tıpkı 
diğer isimler gibi Fatih Koca da hem 
çalışmalarına hem de günlük yaşamı-
na dair detayları sosyal medya hesap-
larında sizler için paylaşıyor. Takipte 
kalarak Ramazan ayının ruhuna uy-
gun birbirinden güzel eserlerden ha-
berdar olabilirsiniz.

 /byfatihkoca
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İstanbul’da
bir başkadır
Litros Sanat’ın yeni sayısında sanat ajandasında; manevi doyuma 
ulaşmamızı sağlayacak “Kâbe Örtüleri ve Kâbe Yolunda Hatıralar Sergisi”ne 
ardından AKM’de “Kutsal Risalet” Mushaf-ı Şerif Sergisi’ne ve Ramazan 
ayına hitap eden ezgileriyle “Rahmetin Sadası” konserine gidiyoruz.

Ramazan’ın gelişiyle birlikte İs-
tanbul’un kültür sanat rotası da 
Ramazan’ın ruhuna göre çevrildi. 
Klasikleşmiş olan “nerede o eski Ra-
mazanlar?” sözünü illaki duymuş-
sunuzdur,  iyisiyle kötüsüyle bizim 
olan dünü yad etmek için söyleriz. 
Aslında değişen bir şey yok Ramazan 
yine aynı Ramazan değişen bizleriz. 
O özlediğimiz Ramazan ruhunu geri 
getirmek de bizlerin elinde. Evet o 
eski Ramazanlar yok belki de ama 
kaç yıl geçerse geçsin hissettirdiği 
o manevi haz yerini koruyor.Sanat 
ajandamı oluştururken içerisinde 
bulunduğumuz bu kutsal ayın kül-
tür sanat etkinliklerine yer verdim.

“Kâbe Örtüleri 
ve Kâbe Yolunda 
Hatıralar Sergisi”
Esenler Belediyesi tarafından Dr. Ka-
dir Topbaş Kültür Sanat merkezinde 
sergilenen koleksiyoner Bekir Kan-
tarcı’nın 30 yıl boyunca oluşturmuş 
olduğu “Kabe Örtüleri ve Kabe Yo-
lunda Hatıralar” sergisi Kabe hasre-
ti çekenlere sihirli bir kapı aralıyor 
adeta. Sergi salonuna giriş yapma-
nızla birlikte gül kokusu ve hac sı-
rasında ihrama girildiğinde okunan 
“Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” duası 
ziyaretçileri karşılıyor. 300'den fazla 
eserin bulunduğu sergide dolaşırken 
manevi huzurun verdiği tatminin 
yanı sıra tarihin izlerini ruhunuzda 
hissediyorsunuz. Sergide; 1600 yılın-
dan kalma kabe örtüsü, 1900'lü yılla-
rın başlarında Hicaz'dan İstanbul’a 
gönderilen ve hacıların yanlarında 
hediye olarak getirdikleri Kâbe ve 
Hac hatıraları, Kral Abdülaziz zama-
nında Mekke'de son kez üretilen ör-
tüler arasında yer alan kırmızı renkli 
ipek örtü parçası, günümüzde çok 
az örnegi bulunan Mescid-i Nebevi 
hattatı olarak bilinen Abdullah Zü-
hdi Efendi tarafından hatları yapılan 
örtü gibi nadide parçalar bulunuyor. 
Osmanlı’da her yıl Kabe örtüsünün 
gönderilme seremonisi olan Surre 
Alayları da belge ve eşyalarıyla anla-
tılıyor. Bekir Kantarcı’nın koleksiyo-
nunda Kabe’nin yanı sıra Peygamber 

efendimize ait özel günlerde bere-
ketlenmek için cemaate çıkarılan 
Sakal-ı Şerif ve Medine-i Münevvere 
mescidinde kabr-i şeriflerinin du-
varlarını süsleyen 350 yıllık Ravza 
Örtüsü parçası bulunuyor. Serginin 
son kısmında ise 19. yüzyıla ait Kabe 
özlemini yansıtan tasvirli yağlı boya, 
cam altı tablolar ve Kabe minyatürlü 
ahşap hilyeler de sergilenen nadide 
parçalar yer alıyor. Sergi 1 Mayıs ta-
rihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Ruhumuzu 
“Rahmetin Sadası” 
ile doyuruyoruz
İftarda karnımızı doyurduktan son-
ra ruhumuzu da İstanbul Devlet 
Türk Müziği Araştırma ve Uygulama 
Topluluğu’nun “Rahmetin Sadası” 
konseriyle doyuruyoruz. Ramazan 
ayının manevi havasına hitap eden 
konserde dini eser formunda olan 
ilâhi, kaside, nefes, durak ve tasav-
vufî ezgiler taşıyan eserleri yer alı-
yor. Eşsiz ezgileriyle dinleyicileri 
mest ederken, neyin huzur veren 
dinlendirici melodisi içimi manevi 
bir huzur ile doldurdu. Ramazan’ın 
ruhuna hitap eden duraklar, tasav-
vuf’un kalbine götüren nefeslerle 
eşsiz bir müzik ziyafeti sunan İstan-
bul Devlet Türk Müziği Araştırma 
ve Uygulama Topluluğu dinleyici-
lere huzur dolu dakikalar yaşattı. 
Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM)  
gerçekleşen konsere gelmişken yine  
AKM’nin ev sahipliği yaptığı “Kutsal 
Risalet ”Mushaf-ı Şerif Sergisi” ne ro-
tamı çeviriyorum.

Abbasi 
Mushaflarından 
Osmanlı 
Mushaflarına kadar 
uzanan bir dünya 
Ramazan ayı vesilesi ile ilk kez zi-
yaretçiyle buluşan  “Kutsal Risalet” 
Mushaf-ı Şerif Sergisi’nde, Türkiye 
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na 
bağlı yazma eser kütüphanelerinde 
bulunan 70’ten fazla Mushaf-ı Şerif 
bulunuyor. Abbasi mushaflarından 

Osmanlı mushaflarına kadar uzanan 
bir dünya adeta Osmanlı dönemi 
sanatçılarının hazırladığı Mushaf-ı 
Şeriflerin yanı sıra Abbasilerin kûfî 
hatla yazılmış mushaflarını, Gazne-
li, Selçuklu, İlhanlı el yazmalarını 
ve Safevi, Memlük, Hint ve Mağrib 
coğrafyalarına ait daha önce hiç ser-
gilenmemiş Mushaf-ı Şerifleri sergi-
de görmek mümkün.Tüm eserlerin 
birbirinden kıymetli olduğu sergide  
Nuruosmaniye Kütüphanesi’nin  ko-
leksiyonunda bulunan ve altın kulla-
nılarak parşömen üzerine kûfî hatla 
yazılan “12 Asırlık Kadim Mushaf-ı 
Şerif” serginin en nadide parçası. 

Binlerce yıllık el yazması Kur’an-ı 

Kerimlerin süslemelerinde kullanı-

lan pigmentler, cilt teknikleri ve eski 

onarımlarına dair gizli özellikleri 

keşfedeceğiniz sergide aynı zaman-

da  hat ve tezhip sanatının geçmişten 

günümüze kadar olan yolculuğuna 

tanıklık ediyorsunuz. İslam sanatı-

nın haritası desem bu sergiye çok 

da abartmış olmam sanırım. Sergi 

Ramazan ayı boyunca  ziyarete açık 

olacak.

Kâbe Örtüleri ve Kâbe Yolunda 
Hatıralar Sergisi

Ramazan


