
Yıllanmayan kült film “Çağrı”nın sırrını “Neden Çağrı filmi gibi 
filmler çekilmiyor?” ve “Çağrı filminin sırrı ne?” soruları üzerinden  
araştırdığımız dosya haberimizde sorularımızı araştırmacı yazar Peren 
Birsaygılı Mut, akademisyen Yusuf Ziya Gökçek ve yönetmen Elif 
Eda’ya yönelttik. Peren Birsaygılı Mut, Akkad’ın samimiyetine sahip 
yönetmenlerin olmaması derken, Yusuf Ziya Gökçek ise büyük bir 
yapım desteğinin olmaması ve yapılacak her filmin Çağrı’yı tartışmaya 
açacak olmasını söylüyor. Elif Eda ise Müslümanların kimlikleriyle 
kurduğu bağı güçlendirmesinin Çağrı’yı farklı kılan unsur olarak belir-
tiyor. Rabia Bulut’un röportajı sayfa 8’de.

“Çağrı”nın 
sırrı ne?
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Abdullah Uçman’dan 
öneriler
“Rıza Tevfik’ten Kızı Munise Hanım’a 
Mektuplar”, “Rıza Tevfik'ten Eşi Nazlı 
Hanım'a Mektuplar”, “Fatih'te Geçen Kırk 
Yılın Hikayesi” ve daha birçok akademik 
ve edebi eserin sahibi; Prof. Dr. Abdullah 
Uçman’a “Ramazan ayında hangi kitaplar 
okunmalı?” diye sorduk.
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da.

Ramazan ayına minnet ve 
şükran duymak gerekiyor 

Prof. Dr. Kemal Sayar, mübarek Ramazan ayına 
dair: “Ramazan ayının sonunda yaşanan bayram 
sevincini aslında her mümin iftar saatinde tadıyor. 
Derin tefekküre, yalnızlaşmaya, yavaşlamaya ve 
iftar vakti sevdiklerimizle ailemizle bizi birleştiren 
sevince vesile olan bu aya minnet ve şükran 
duymamız gerekiyor." diyor.
Hakan Akar’ın röportajı sayfa 12’de.

Gönle ve göze hitap eden 
yolculuklar
Sanat ajandasında Sakıp Sabancı 
Müzesi’nde sergilenen muhteşem 
Osmanlı Modernleşmesi temsilleri, 
dinleyenin yükünü hafifleten 
Türk Sanat Müziği Konseri ve 
heyecanlandıran gelecek iki haftanın 
takvimi sizleri bekliyor. 
Sena Omaç’ın yazısı sayfa 16’da.

Teknoloji kampına giderken geçirdikleri trafik 
kazasında vefat eden dört gencin anısına Yedi Hilal 
tarafından düzenlenen Sonsuzluk sergisinin küratörü 
Numan Noyan Küçük serginin amacıyla ilgili: “Sanat, 
güçlü bir iletişim aracı, aktarım aracıdır. Biz de sanatı 
bu alanda kullanmak, değerlendirmek için yola çıktık.” 
diyor. Ahmet Haşim Sevim’in röportajı sayfa 2’de.

Sonsuzluk sergisinde 
“Unutulmayacaklar”

Karagöz Müzesi 
öncelikli olmalı 

Sanat tarihçisi ve kütüphaneci Habibe Çalışkan Ramazan 
tasvirleri ile ilgili: “Osmanlı döneminde şenliklerin tas-
virleri genellikle sünnet düğünleri, sultanların düğün tö-
renleri özelinde olmuştur. Ramazan bayramı şenliklerini 
gösteren tasvirler genellikle Batılı kaynaklıdır.” diyor.
İsmail Kaplan’ın röportajı sayfa 6’da.

Tasvirlere 
yansıyan Osmanlı 
Ramazanları

Feyza Kartopu 

Özcan Ünlü 

Ali Satan 

Yıldız Ramazanoğlu 
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Karagöz (Gölge oyunu) sanatçısı Cengiz Özek,  “Karagöz 
yeterince hak ettiği ilgiyi görmüyor. Bütün dünya müze-
lerinde Karagöz’e yer veriliyor ve sergileniyor. Türkiye’de 
UNESCO Kültür Mirası olarak kabul edilmesine rağmen 
Türkiye’de Karagöz sergileyen müzelerin sayısı parmakla 
gösterilecek kadar az.”  diyor.
Pınar Koçak’ın röportajı sayfa 4’de.
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Teknoloji kampına giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden dört gencin anısına Yedi Hilal tarafından düzenlenen 
Sonsuzluk sergisinin küratörü Numan Noyan Küçük serginin amacıyla ilgili: “Sergideki asıl hedefimiz bu dört genci 

yarınlara nasıl aktarabileceğimiz oldu. Aslında bunu da sanatın sadece bir dalıyla değil, birçok alanıyla başarmış olduk. 
Haklarında yazılan besteler, yazılar ve yapılan resimler şeklinde devam ediyoruz. Bundan 10 yıl sonra bakıldığında bu dört 

gencimiz hala hatırlanıyor olacak. Çünkü sanatın geleceğe taşıma özelliği tartışılmazdır. Sanat, güçlü bir iletişim aracı, 
aktarım aracıdır. Biz de sanatı bu alanda kullanmak, değerlendirmek için yola çıktık.” diyor.

Sonsuzluk sergisinde

İstanbul Devlet Modern 
Folk Müzik Topluluğu 
Zeytinburnu’na
konuk oldu 
İstanbul Devlet Modern Folk 
Müzik Topluluğu, 30 Mart 2022 
Çarşamba 20.00’de Zeytinburnu 
Kültür Sanat Merkezi’nde 
müzikseverlerle buluştu.

"Hayal Fanusu: Dr. Şükrü 
Bozluçay Koleksiyonu" 
sergisi Bozlu Art Project'te
Küratörlüğünü sanat tarihçisi Dr. 
Özlem İnay’ın üstlendiği sergi, Dr. 
Şükrü Bozluçay’ın 70’e yakın sanatçı 
ve 100’ün üzerinde eseri bir araya 
getirdiği koleksiyondan oluşuyor. 22 
Nisan tarihine kadar Bozlu Art Project 
Mongeri binasında ziyaret edilebilir.

“Anadolu’dan Esenler” 
belgeseli izleyiciyle 
buluştu
Esenler Belediyesi tarafından  22 şehir ve 
125 köyü gezilerek çekilen  “Anadolu’dan 
Esenler” belgeselinin galası eski başbakan 
Binali Yıldırım’ın katılımıyla 26 Mart 
Cumartesi 20.00’de Dr. Kadir Topbaş 
Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

“İstanbul'un Hazineleri” 
sergisi sanatseverlerle 
buluştu
Meryem Veli'nin küratörlüğünü 
üstlendiği “İstanbul'un Hazineleri” 
sergisi, Ortaköylü Teknesi'nde 
boğaz turu eşliğinde gerçekleştirilen 
açılış programında ebru, hüsnü 
hat, tezhip ve minyatür eserleri 
sanatseverlerle buluştu.

Şehit Aybüke 
Yalçın'ın annesine 
“Yılın okuru” ödülü
Şehit öğretmen Şenay Aybüke 
Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından düzenlenen 58. 
Kütüphane Haftası Ödülleri'nde 
Yılın Okuru Ödülü'ne layık görüldü.

Hem tiyatro salonu 
hem kafe
Bayrampaşa'da kafe olarak kullanılan 
bir işletmenin alt katında ise çeşitli 
sanat eğitimlerinin de verildiği tiyatro 
salonu kuruldu. Genelde küçük yaşta 
çocukların bulunduğu tiyatro salonunda 
27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne özel oyun 
oynandı. 

Devamı litrossanat.com'da

Bahar rüzgarı, yeni yeni çiçeklenen dalların 
arasında gezindiğinde; diriliğin, canlılığın, 
su yürüyen gövdenin tazelenişiyle titretir 
dalları belli belirsiz. Kalabalık bir şehrin or-
tasındaki ağaç da böyledir, gür bir nehrin 
kenarındaki de. Dağ başındaki de böyledir, 
ıssız çayırlıktaki de. Güzelliğinden ve her an 
biraz daha canlanan gövdesinin diriliğinden 
emin, salınır. Ramazan’ın, inananların ve onu 
bekleyenlerin kalplerine getirdiği biraz da bu. 
Ölü ve uyuşuk bir gövde, onun nuruyla titrer; 
yenilenmiş bir selam, arındırıcı bir içdökümü, 
taze bir haberdir. Dağ başındaki inanana da 
global kentin ortasındakine de… Yeter ki bu 
müjdeye ve bu değişime açık olunsun, yeter 
ki beklensin senede bir kez gelen bu bahar.

Sezai Karakoç’un, Ramazan’a dair yazılarını 
topladığı kitabı, Samanyolunda Ziyafet’te bu 
değişim şöyle anlatılır, “Oruç, ilkin göze, du-
daklara, damağa ve sonra düşünmeğe, hayal 
gücüne tesir eder. İnsanın idrak ve yorumunu 
değiştirir. Duygularımız, düşünüş ve hayal 
edişimiz değişince, bizdeki dünya tasarımı 
da değişmeye başlar. Artık ne uyku eski uyku, 
ne yediğimiz yemekler eski yemeklerdir. Sı-
cak bir yaz gününden sonra iftarda içtiğimiz 
bir bardak suyu, hiçbir gün farkına bile var-
madan içtiğimiz bir bardak suyla değiştirir 
misiniz?”

Zannediyorum bütün bu değişimlerin kök-
lenmesi için bir farkındalık zeminine ihtiya-
cımız var. Nasıl ki durağan günler ve bakıp 
geçilen sıradan anlar, bir sanatçı için sıra-
danlığın ortasından çekip çıkarılan hikaye 
kırıntılarına dönüşüyorsa; ineklerin otladığı 
yerde sürünen bir ayakkabı teki, karşıda tek 
başına duran ulu ağaç, bir şiir dizesine konu 
olabiliyorsa; gün sonunda fabrikadan evle-
rine yorgun argın dönen işçilerin aileleriyle 
birlikte oturdukları masada kıtlık sebebiyle 
mütemadiyen yenen patates, Vincent Van 
Gogh’un maharetli ellerinde The Potato 
Eaters isimli tabloya dönüşüyorsa, yani bir 
hikaye avcısı dikkatiyle bakılan şey ve bakan 
kişi başkalaşıyorsa, bir çeşit farkındalıksa 
bu, işte bu farkındalık anlarına her şeyden 
çok ihtiyacımız var. Ramazan’ın ruhlarımızı 
değiştirip başkalaştırması, farkındalıkla kök-
lenmiş bu zemine bağlı. Senede yalnızca bir 
kez gelen bu bahar, manası ve tesiri kavra-
nan bir müjde gibi beklendiğinde, bekleyeni 
değiştirmesi, ondan kavrayışla dolu yeni bir 
ruh, açlık ve empatiyle terbiye edilmiş yeni 
bir beden vücuda getirebilmesi şaşılacak bir 
şey olmaktan çıkacak, inancın bir meyvesine 
dönüşecektir. Hak edilmiş bir meyveye.

Bütün bunları “romantik bir dikkatin” ağına 
kurban etmeden, inanmanın getirdiği yü-
kümlülükleri tek bir aya sığdırmadan; hali 
hazırda yaptığımız güzel hasletleri yapmaya 
devam ederek ve belki üzerine yenilerini ek-
leyerek geçirdiğimiz bir ramazan, bize içinde 
bulunduğumuz gemiyi fark edebilme imkanı 
doğuracak. “Şu ölümlü dünyada tanımadı-
ğımız bir limandan kalkmış, bilmediğimiz 
bir başka limana seyreden bir gemide ya-
şıyoruz,” diyordu Pessoa. Ramazan, işte bu 
geminin senede bir kez uğradığı bir liman. 
Varılacak o son limanla aramızdaki mesafeyi 
ayarlamak, onu sahici bir bakışla kavramak 
için de gerçek bir fırsat.

Feyza Kartopu

f.kartopu@litrossanat.com

Senede bir gelen 
bahar

Estetik ve sanat; insanlığın gerek duygu ve dü-
şüncelerine gerekse de kültürel gelişimine katkı 
sağlaması adına en fazla ihtiyaç duyduğu alan-
dır. Hatta estetik ve sanat anlayışı eksikliğinin 
toplumda kültürel yoksunluk haline dönüştüğü 
görülüyor. Bu anlamda 27 Kasım 2021’de tekno-
loji kampına giderken elim bir trafik kazasında 

vefat eden Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş, 
Tarık Kesekçi ve Kaan Talip Tığlı anısına düzen-
lenen  “Sonsuzluk” sergisinin olması büyük önem 
taşıyor. Özellikle buradaki resim sanatının hem 
duygulara hitap etmesi hem de geleceğe iz bırak-
ması durumu; kültürel kazanım anlamında güzel 
bir örnek oluyor. İnsanlığa, topluma değer katan 

her birey özeldir ve değerlidir. Bu misyonla ha-
reket eden dört genç insanlığa katkı sağlama uğ-
runa mücadele etmesi hasebiyle bugün hayırla 
ve rahmetle anılıyorlar. Onlar adına düzenlenen 
serginin oluşumunu, amacını, ileriki duraklarını 
konuşmak üzere küratörü Numan Noyan Küçük 
ile bir araya geldik.

Kendi arkadaşlarını 
sergi vasıtasıyla 
yeniden görmüş oldular

KÜLTÜR SANAT

aşağı değiştirdik. Bu şekilde çok gü-
zel bir galeri alanı elde etmiş olduk. 
Belki ileride burası hem kitabevi 
hem de galeri olarak yoluna devam 
edecek.

Serginin açıldığı gün yaptığınız 
konuşma sırasında ve sonrasında 
hissettiklerinizi tarif eder misiniz? 
Ayrıca çok yoğun bir kalabalık-
la karşılaştık. Geri dönüşler nasıl 
oldu?

O gün çok yoğun bir kar yağışı vardı. 
Valilik 18.00-20.00 saatleri arasında 
“çıkmayın” uyarısında bulunmuştu. 
Buna rağmen sergi alanı hınca hınç 
doldu. Bu bizi çok etkiledi. İnsanla-
rın zor hava şartlarındagelip sergiyi 
görmek istemeleri, açılışına katılmak 
istemeleri bizim için muazzam bir 
şeydi. Şehit ailelerinden ise iki ai-
lemiz  bizimleydi. Onlar da oldukça 
duygusal konuşmalar yaptılar. Sergi 
açılış gününün sonuna kadar burada 
bulundular. Çünkü burada çocuk-
larını görüyorlardı. Bu çok kıymetli 
bir şey. Bazı şeylerin tanımlanabil-
mesi zordur ya bunu da tanımlamak 
gerçekten zor. Sergi açılışında birçok 
camiadan insan geldi. Yoğun bir ilgi 
gördük, bu aynı şekilde devam ediyor.

Sergide Yedi Hilal’in 
başarısı yadsınamaz  
Serginin açılışı ile ilgili uzun ve me-
şakkatli bir süreç geçirdiniz. Peki, 
Üsküdar’da başlayan bu hikâyenin 
sonraki durakları neler olacak?

Sergiyi Üsküdar’dan sonra başka 
illere taşımak istiyoruz. Yedi Hilal 
bünyesinde bu konuya dair duyu-
ru yapıldığında birçok il teşkilatları 
özellikle rica ettiler. Sakarya, Bursa 
ve başka birçok ilden sergiyi taşımak 
adına teklifler aldık. Sadece Yedi Hi-
lal bünyesinde değil, başka camia-
lardan da “Biz bu sergiyi burada da 
açalım” teklifleri geldi. Yakın tarihte 
muhtemelen büyük şehirlerden bi-

rine taşıyacağız veya İstanbul içeri-
sinde Avrupa yakasına da taşıyabili-
riz. Bunlar için istişare sürecindeyiz.

Burada Yedi Hilal'in yadsınamaz bir 
başarısı var. Onlara ayrıca teşekkür 
ediyorum. Büyük bir sergi organize 
ettik ama bu büyüklük tablo sayısıy-
la değil, yapılan iş, ortaya konulan 
eserlerin anlamının büyüklüğüyle 
ilişkili. Ayrıca burada bir sergiyle 
süreci bitirmiyoruz. Sonsuzluk söy-

leşileri başladı. Sadece söyleşilere 
yer verilmeyip, ziyaretçilerimize 
dinletiler de sunuyoruz. Bu organi-
zasyonlar diğer illerimizde de farklı-
lık göstererek devam edecek. 

Özellikle genç arkadaşlarımızın 
eserleriyle karşılaştık. Sergideki di-
ğer eser sahiplerinden de bahsede-
bilir misiniz?

Diğer arkadaşlarımız farklı alanlar-

da uzmanlaşmış kişilerdi. Sergide 

Hasan Aycın ve Abdülbaki Kömür 

dışındaki diğer tüm sanatçılarımız 

genç yaşlarda. Bu arkadaşlarımıza 

eser içerikleri konusunda hiçbir sı-

nır belirlemedik. Eser sahibi genç-

lerimiz, vefat eden kardeşlerimizin 

ruhlarını incitmeden eserlerini za-

rafetle ortaya koydular. Yaptıkları iş, 

bu yüzden de daha kıymetli oldu. 

Röportajımıza ve serginize 
konu olan dört genç arkadaşla 
bir bağlantınız var mıydı? Daha 
önce yollarınız kesişti mi? 

Yedi Hilal’e dahil olmam çok 
eskiye dayanmıyor. Kültür sa-
nat komisyonunda faaliyet gös-
termemyakın zamanda oldu. 

Fakat buna rağmen Yusuf Taha 
ile ortak projelerde yer aldım. 
Diğer gençlerle ise şahsen bir 
bağlantım yoktu. Ama Yedi Hi-
lal ve İHH ekibinden de birçok 
arkadaş kendileriyle çalışma-
larda bulunmuşlardı. Böylece 
bu sergi vasıtasıyla tekrar aynı 
çatı altında buluşabildiler.

a.sevim@litrossanat.com 

Ahmet Haşim Sevim

“Unutulmayacaklar”

İlk önce sizi tanıyarak başlayalım. 
Numan Noyan Küçük kimdir?

1986 yılında Balıkesir’de doğdum. 
Güzel Sanatlar Fakültesini Balıke-
sir’de bitirdim. Yüksek lisansımı 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana 
Sanat dalında Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nde yaptım. Ara-
lıklarla da kişisel sergileri, karma 
resim sergilerini ve  uluslararası ça-
lıştayları da organize ettik. Şu anda 
da İstanbul Üniversitesi AUZEF’te 
sanat yönetmeni ve illüstratör ola-
rak çalışıyorum. Onun dışında da 
sinema sektöründe kendi uzmanlık 
alanımla ilgili faaliyet gösteriyorum. 
Eşkıya, Ağır Roman, Diriliş, Kurt-
lar Vadisi gibi birçok yapımın sanat 
yönetmenliğini yapan Mustafa Ziya 
Ülkenciler’in öğrencisiyim. Sanat yö-
netmenliği derslerinden başka kos-
tüm eğitimleri, profesyonel sinema 
plastik makyaj eğitimleri de aldım. 
Ama uzmanlık alanımı sanat yö-
netmenliğine çevirdim. Zaten sanat 
yönetmenliğini bir çatı olarak dü-
şünmeliyiz. Onlar da alt kırılımları 
olarak devam ediyor.

Sanatın geleceğe 
taşıma özelliği 
tartışılmazdır
Serginin oluşum sürecinden bize 
bahseder misiniz? Bu süreçte nasıl 
zorluklarla karşılaştınız?

YYedi Hilal Kültür Sanat komisyo-
nundayım. Bu ekiple beraber aynı 
zamanda Seferber Dergisine destek 
veriyoruz. Dergi, yayına çıkmaya 
planlandığı zaman bu sayısı dört 
gencimize ayrılacaktı. Sadece yazı-
larda değil, aynı zamanda onları re-
simle, çizgilerle anlatmayı planladık 
ve ressamlara çağrıya çıktık.Aslında 
ilk planımız derginin sayfalarında bu 
resimlere yer vermekti. İyi bir dönüş 
almamız üzerine bu çalışmaları ser-
giye dönüştürme kararı aldık. Gelen 
işleri değerlendirip, serginin yapı-
lıp yapılmayacağını kanaat ettikten 
sonra sergi planlamasına başladık. 
Tarihlerimizi ve günümüzü belirle-
dik. En son sanatçılardan da geri dö-
nüşleri aldıktan sonra duyurumuzu 

yaptık. Sergideki asıl hedefimiz bu 
dört genci yarınlara nasıl aktarabi-
leceğimiz oldu. Aslında bunu da sa-
natın sadece bir dalıyla değil, birçok 
dalıyla başarmış olduk. Haklarında 
yazılan besteler, yazılar ve yapılan 
resimler şeklinde devam ediyoruz. 
Bundan 10 yıl sonra bakıldığında bu 
dört gencimiz hala hatırlanıyor ola-
cak. Çünkü sanatın geleceğe taşıma 
özelliği tartışılmazdır. Sanat, güçlü 
bir iletişim ve aktarım aracıdır. Biz 
de sanatı bu alanda kullanmak, de-
ğerlendirmek için yola çıktık.

Sergiyi Üsküdar’da bir galeride ya-
palım istedik. Üsküdar’da galerile-
rin 2023 yılına kadar bir yoğunluk 
içerisinde olduğunu gördük. Tabii 

farklı belediyelerden de 
“yapabilirsiniz” teklifleri 
geldi. Ama biz bunun Üs-
küdar’da olmasının ısra-
rındaydık. Çünkü Yusuf 
Taha ve diğer arkadaş-
larımızın Üsküdar’da 
ortak bir bağlantısı-
nın olduğunu gördük. 
Mekân arayışına gir-
diğimizde Muamma 
Kitabevi bu hususta 
bize destek olabile-
ceğini söyledi. Ala-
nın sergi alanına 
müsait olması üze-
rine dizaynı galeri 
mantığıyla baştan 



Karagöz zamanın içinde yaşananları anlatıyor. Bunun dışında gerçeküstü hikayeleri, halk 
efsanelerini anlatıyor ama birçok oyununda bugünü anlatıyor. Karagöz (Gölge oyunu) sanatçısı 
Cengiz Özek, deriden perdeye Karagöz sanatıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Karagöz’ün 
bilinmeyen yönlerini bizlerle paylaştı.

Herhangi bir yere ait 
olmayan bir sanatın 
uzantısı olmadığımızı, 
kendi kültürümüzden 
de izlerin her zaman 
var olduğunu 
anlatabilmemiz 
için sanatlarımızla, 
yerel kimlikteki 
eserlerimizle 
bütün dünyaya 
seslenebileceğimiz 
hem dijital hem 
de gerçek müzeler 
yapılması gerekiyor. 
Karagöz Müzesi’de 
öncelikli yapılması 
gerekenlerden biri.
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Rahmetin Sadası’ndan 
Ramazan’a özel konser
Sanat yönetmenliğini Şükrü 
Türkmen’in yapacağı, İstanbul 
Devlet Türk Müziği Araştırma ve 
Uygulama Topluluğu Ramazan 
ilahi, kaside, nefes, durak ve 
tasavvufî ezgiler taşıyan eserlerin 
yer aldığı ramazan konseri 9 
Nisan’da AKM’de.

2022 Oscar Ödülleri
sahiplerini buldu

Esenler 8. CNR Kitap 
Fuarı’nda

Bu yıl 94’üncüsü düzenlenen 
Oscar Ödülleri, Los Angeles’taki 
Dolby Theatre'da yapılan 
törenle sahiplerini buldu. En 
iyilerin ödüllendirildiği gecenin 
sunuculuğunu Amy Schumer, Regina 
Hall ve Wanda Sykes yaptı. 

Esenler Belediyesi, Türkiye'nin 
en prestijli kültürel etkinliği olan 
ve bu yıl 8. kez kapılarını açan 
Uluslararası CNR Kitap Fuarı’na 
kültür yayınlarının yer aldığı stantla 
katıldı.Fuar, 26 Mart-3 Nisan tarihleri 
arasında kitapseverleri ağırladı.

Disney Plus Haziran'da 
Türkiye’de
Dijital platform Disney Plus, 
RTÜK’ten onay aldı. Birbirinden 
farkı yüzlerce içeriğe sahip olan 
platform, Türk oyuncularla da 
farklı projeler için anlaşmalar 
yapmaya devam ediyor. Disney 
Plus ülkemizde 14 Haziran’da 
yayın hayatına başlayacak. 

İstanbul Film Festivali 
41. kez sinemalara 
dönüyor
İKSV tarafından düzenlenen 
İstanbul Film Festivali, 8-19 
Nisan tarihleri arasında 41. kez 
sinemalara dönüyor. Festival 135 
uzun ve 22 kısa metrajlı filmden 
oluşan zengin programıyla 
takipçileriyle buluşuyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Özel Ödülleri sahiplerini buldu 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel 
Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde düzenlenen törenle; 
Afyonkarahisar Klasik Müzik ve 
Caz Derneği, Türk Edebiyatı Vakfı 
ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı 
yetkililerine takdim edildi.
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Türk kültür mirası olan Karagöz, yüzyıllar boyunca hem güldürdü hem 
de düşündürdü. Osmanlı’da özellikle Ramazan ayının vazgeçilmez bir 
parçasıydı. Karagöz sanatçıları, Kadir Gecesi’ne kadar olan 28 günlük 
süreçte 28 adet oyun hazırlıyorlardı. Yalnızca Ramazanların değil ha-
yatın bir parçasıydı Karagöz.  Namı sınırları aşmış bu sanat ne yazık ki 
günümüzde kaybolmaya yüz tuttu. Ama halen bu kültür mirasımızın ko-

ruyuculuğunu yapan sanatçıların olması bizlere bir umut ışığı oluyor. 
Kültür mirasımızın koruyuculuğunu yapan sanatçıların önde gelen ismi 
Cengiz Özek, kendisi İstanbul Kukla Vakfı’nın kurucusu ayrıca Uluslara-
rası Kukla Festivali düzenleyerek Karagöz sanatının üzerindeki tozu atıp 
tekrar canlanması yolunda takdire şayan çalışmalar yapan bir sanatçı. 
Biz de büyük ustaya Karagöz sanatı ile ilgili merak ettiklerimizi sorduk. 

Bizi güzelleştiren nedir bazı zaman aralıkla-
rında? Yahut zamanı anlamlı kılan, biz güzel-
leşirken…

İncelikler çarşısında gezinmek için yola çık-
ma zamanı geldi mi, her şey birbirine tevafuk 
eder.

Zaman ve mekan ve insan, bu demde ta-
mamlanır.

Bu dem bizim için Ramazan’dır…

Benliğimizin eriyip gittiği, idrakimizin kanat-
lanıp uçtuğu, vakitlerin güzelleştiği, güzelle-
şirken bizi de yanımızda yöremizde ne var ise 
onunla harmanlayıp pir ü pak ettiği…

Ramazan köken olarak Arapça bir kelime. 
“Ramaza” (çok sıcak olma) kökünden gelir. 
Havanın değil, kalplerin ve ruhun sıcaklığı-
dır. Yaz veya kış orucu fark etmez. İşte bu hal 
bizim geleneğimizde hiçbir millete nasip ol-
mayan coşkulu heyecanların da mirasıdır. Di-
reklerarasından sergilere, kitap fuarlarından 
itikaflara, iftariyeliklerden tekne orucuna, 
mahyadan edebiyatın en incelikli alanı olan 
Ramazaniyye, kaside, münacaat ve naat ve-
rimlerine kadar…

Klasik edebiyatımızın en güzel örneklerin-
den biridir Ramazaniyyeler/Ramazanna-
meler. Ramazan ayını öven veya Ramazan 
ayının faziletlerini anlatan kaside, terkib-i 
bend veya manzumelerden oluşur. Rama-
zan manilerinden bir de… Ramazan’ın he-
diyesidir ve sadece Ramazan’a aittir. Padi-
şahlara, vezirlere ve beylerbeyi gibi yüksek 
makamlara takdim edilirdi bu manzumeler. 
Çünkü karşılığında rütbe, unvan, irat, tımar 
veya bahşiş gelirdi. Hal böyle de olsa, klasik 
edebiyatımıza altın harflerle yazılmış Rama-
zannameler bugün de sevilerek okunuyor, 
yazanlarına dua getiriyor hiç şüphesiz.

İlk Ramazannameler 15. yüzyılla tarihlenir. 
Divan ve halk edebiyatı manzumeleri olarak 
karşımıza çıkar. Klasik şiirde dini motifli iken 
özellikle mani formundaki halk şiirinde bazen 
mizahi unsurları içerir. Kaside nazım şekli ile 
yazılır, 10 ila 20 beyit arasında olurdu.

Ramazan ayının bereketi, rahmeti, feyzin-
den bahseden nesib-teşbib bölümleri kadar 
cennet kapılarının açılıp şeytanın bağlandığı 
gibi konular da sıklıkla işlenir. Fakat önemli 
bir nokta var: Ramazaniyyelerin nesib bölü-
münden hemen sonra eser kime takdim edi-
lecekse o şahsın methiyesiyle işe koyulurdu 
şair. Şairleri belli olan Ramazaniyyeler veya 
Ramazannameler olduğu gibi anonim ilahi, 
mani, koşma ve hatta türküler de dilden dile 
dolaşır ve meclislerde okunurdu.

Ramazan ayının başlangıcı sayılan hilalin 
görülmesi, iftarda top atılması veya sahur-
da davulcuların ortaya çıkması, kandillerin 
yanması, bayram sabahlarına ait detaylar da 
konu edilebiliyordu.

Enderunlu Fazıl, bilinen en önemli Rama-
zaniyye şairidir. 13 bendden oluşan eseri 
çağlar boyu ilgi ve dikkatle okunmuş ve din-
lenmiştir. Sabit, Edirneli Kami, İstanbul şairi 
Nedim, Koca Ragıp Paşa, Şeyh Galib, Ende-
runlu Vasıf, Sünbülzade Vehbi, Fenayi Meh-
met Cennet Efendi gibi klasik şiirin büyük 
isimlerinin de Ramazaniyyeleri/Ramazanna-
meleri bugün de ilgilisini beklemektedir.

Özcan Ünlü 

o.unlu@litrossanat.com 

Unutulan gelenek: 
Ramazanname

Karagöz’ü
anlamıyorlar

Beni doyuracak bir oyun bulamadığım
için mecburen yazar oldum

Karagöz tek kişinin oynattığı
bir sanat

Hayatınızı Karagöz sanatına 
adamanızda sizi teşvik eden bir isim 
oldu mu?

Karagöz sanatıyla tanışmamı sağla-
yan, ortaokuldaki resim hocam Ali 
Rıza Kıyak oldu. Aslında ilginç bir 
kişilikti, kendisi iç mimardı ama mi-
marlık yapmayı tercih etmeyip okul-
larda resim öğretmenliği yapmayı 
seçmişti. Bizden önce görev yaptığı 
okuldaki öğrencileri arasında, eski İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Topbaş hatta Cumhurbaşka-
nımız bile var. Çok ilginç bir isim, 

kendisiyle birlikte yaptırdığı 
el işi derslerinde Karagöz ile 

tanıştım. Orada öylesine bü-
yük bir sevgi göstermişim 

ki Karagöz’e, bizzat nasıl 
yapılacağını gösterdi. 

Kendisiyle yaptığımız 
çalışmalar esnasında 

Karagöz’ün nasıl ya-
pıldığını öğrendim 

ve ondan sonra 
Karagöz’le serü-
venim hayat bul-
maya başladı. 

Hem dijital hem 
gerçek Karagöz 
Müzeleri’nin 
yapılması gerekiyor
Karagöz dünya çapında bu kadar 
ilgi görmüşken ülkemizde hak ettiği 
değeri gördüğünü düşünüyor musu-
nuz?

Maalesef Karagöz yeterince hak ettiği 
ilgiyi görmüyor. Bütün dünya müze-
lerinde Karagöz’e yer veriliyor ve ser-
gileniyor. Türkiye’de UNESCO Kültür 
Mirası olarak kabul edilmesine rağ-
men Türkiye’de Karagöz sergileyen 
müzelerin sayısı parmakla gösteri-
lecek kadar az. Bursa’da Etnografya 
Müzesi, Karagöz Evi diye açılmış ama 
bence kötü bir müze. İstanbul’da İs-
lam Eserleri Müzesi, Karagöz’ü gö-
rebileceğiniz nadir yerlerden. Daha 
geniş kapsamlı ve müstakil bir düzey 
ile taçlandırmak gerektiğini düşünü-
yorum ki bunun Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın görevi olduğu kanaa-
tindeyim. Aynı zamanda somut olma-
yan kültür mirası olarak kabul edil-
mesinden dolayı Kültür ve Turizm 

Bakanlığının UNESCO’ya borçlandığı 
bir durum Karagöz Müzesi’nin yer 
alması. Çünkü küreselleşen dünyada 
geleneksel özellikler oldukça önem 
taşımaya başladı. Herhangi bir yere 
ait olmayan bir sanatın uzantısı ol-
madığımızı, kendi kültürümüzden de 
izlerin her zaman var olduğunu anla-
tabilmemiz için sanatlarımızla, yerel 
kimlikteki eserlerimizle bütün dün-
yaya seslenebileceğimiz hem dijital 
hem de gerçek müzeler yapılması ge-
rekiyor. Karagöz Müzesi de öncelikli 
yapılması gerekenlerden biri.

Karagöz, günü 
kovalayan bir 
sanattır
Siz Karagöz’ü gelenekselden moder-
nize eden bir sanatçısınız, sizi bu sü-
rece iten ne oldu?

Ben modernize etmedim aslında, Kara-
göz’ün kendi yapısı böyle. Bence Kara-
göz’ü anlamıyor insanlar çünkü Kara-
göz kendi içinde güncel zaten. Karagöz 
zamanın içinde yaşananları anlatıyor. 
Bunun dışında gerçeküstü hikayeleri, 
halk efsanelerini anlatıyor ama birçok 
oyununda bugünü anlatıyor. Hatta 
bugün Topkapı Sarayı Müzesi kolek-
siyonuna baktığımız zaman o kolek-
siyonda uçan balonu görüyoruz. 16. 
yüzyılda gölge oyununun Türkiye’de 
olduğunu varsayarsak, nasıl olabili-
yor da bir uçan balon olabiliyor ya da 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Müzesinde nasıl bir şimendifer bulu-
nabiliyor. Demek ki Karagöz zamanıy-
la ilgili olayları takip ediyor. Diğer bir 
örnek olarak kullanılan kostümlere 
bakalım. Kavuktan fese geçildiğinde 
Karagöz’de de bu değişim görülüyor. 

Örneğin Sultan Abdülaziz görevde az 
kalmış olmasına rağmen taktığı fark-
lı fes türü de Karagöz’de yer alıyor. O 
zaman kısa sürede bile moda takip 
edilmişse demek ki Karagöz günü ko-
valayan bir sanattır. Ben de günü ko-
valayan karagözün peşindeyim. 

Gelenekselde Karagöz çocuklara mı 
hitap ediyor?

Eskiden oynanan Karagöz oyun-
larının tamamı yetişkinlere hitap 
ediyordu. Şu anda günümüzde hem 
yetişkinlere hem çocuklara ayrı ayrı 

oyunlar yapılabilir ki yapan Kara-

gözcüler var. Aile olarak seyredi-

lebilecek oyunlar kategorisine de 

alabiliriz. Kukla çünkü diğer tiyatro 

formlarına göre biraz daha zengin 

bir seyirci yelpazesine sahip.

Kendi oyunlarınızı kendiniz üreti-
yorsunuz, bu size ne hissettiriyor?

Aslında ben bir yazar değilim ama ta-
bii ki de tiyatro eğitimi aldım. İstan-
bul Üniversitesi Devlet Konservatu-
varı Tiyatro bölümünden mezunum. 
Daha sonra konservatuvarlarda tiyat-
ro eğitimi verdim. Aldığım eğitimler 
bir yazar olmama kâfi değil. Oyuncu-
luk için yeterli eğitime sahibim ama 
baktığım zaman beni doyuracak olan 
bir oyun bulamadığım için mecburen 
yazar oldum. Çünkü düşlediğim oyu-
nu Karagöz’de yapabilmem gerekiyor. 
Günü yakalayan, günü takip eden bir 
oyun yapabilmem gerekiyordu onun 
için oturdum kendi oyunlarımı ken-
dim yazdım. Gördüğüm kadarıyla ol-
dukça başarılı oldu bu oyunlar. Çün-
kü bütün dünyada onlarca yüzlerce 
kez oynanıldı ve çok önemli uluslara-
rası ödüllere layık görüldü. O açıdan 
çok mutluyum. Son yazdığım oyun 
“Sihirli Lamba” hem Sırpçaya hem de 
Çinceye çevrildi. Diğer yandan Bosna 
Devlet Tiyatrosu tarafından oynandı 
ve Tayvan Tay Şok’ta okullar arası bir 
oyun olarak sahnelenmeye başlandı.

Sanatınızın dönüm noktası dediğiniz 
bir an var mı?

Var. 1990 yılında askerden yeni dön-
müştüm ve Danimarka’da yapılan 
Türk Esintileri festivaline davet edil-
dim. Alelacele elimdeki figürlere göre 

bir oyun yazmam gerekiyordu ki çok 
önemli bir festivaldi. Yıldız Kenter, 
Ben Anadolu adlı oyunu oynuyor, 
Atilla Manizade opera, Duygu Asena 
söyleşileriyle, Can Yücel şiirleriyle, 
Okay Temiz müzikleriyle katıldığı bir 
festivaldi. Çok önemli sanatçılar ka-
tılıyordu, ben de bu kervanda yerimi 
almalıydım diye düşündüm ve Büyü-
lü Ağaç adlı oyunumu yazdım. Hep 
düşlediğim bir şey o festivale denk 
geldi. Prömiyerini Danimarka Aarhus 
kentinde yaptı. İşte bu oyun benim 
için klasik Karagöz’de kırılma noktası 
oldu. “Çöp Canavarı” adlı oyunumda 
Karagöz ile uğraşan diğer Karagöz-
cülerin kırılma noktasıdır. Onlara bir 
özgürlük alanı açıldığını hissettikle-
rini düşünüyorum. 

Gerçekleştirmiş olduğunuz Ulusla-
rarası İstanbul Kukla Festivali ge-
leneksel gölge oyununa ne gibi bir 
katkısı oldu?

Uluslararası İstanbul Kukla Festiva-
li 1998 yılında başladı. Bu festivalin 
oluşturulma nedeni tabii ki Kara-
göz’e bir katkı sağlamasıydı. Hem de 
ülkemizde diğer kukla formlarının 
tanıtılmasına olanak verecek bir or-
tam hazırlamaktı. Çünkü biz o dö-
nemlerde dünyada gösteriler yapma-
ya başlamış ve büyük bir beğeniyle 
karşılanıyorduk. Aldığımız davetler 
neticesinde insanlar Türkiye’de kim 
bilir başka nice kukla formları var-

dır, başka karagöz gösterileri vardır, 
diye büyük bir heyecanla İstanbul’a 
gelip, hangi festivalde gösteri yapa-
caklarını soruyorlardı. Maalesef bu 
sorulara yanıt verecek bir şey yoktu. 
İşte bu boşluğu doldurabilecek bir 
oluşum hazırlamak istedik. Bu vesile 
ile İstanbul Kukla Festivali gündeme 
geldi. Festival kurulduğu günden bu 
yana özel bir festivaldir. Bilet satışıy-
la kendini döndüren, kendi ayakları 
üstünde kendi duran dünyada da en-
der örneklerden biridir. Hele ki ülke-
miz için özel uluslararası bir festival 
yapmak bir ilktir. Arkamızda bir hol-
ding yok, devlet yok, tamamen sana-
tın kendisi var. 

Karagöz gölge oyununda perdede 
belli kurallar ve sınırlar var mı?

Birtakım kurallar var. Tüm Karagöz 
oyunları; giriş, söyleşi, ana oyun ve 
bitiş bölümlerinden oluşur. Girişte, 
Hacivat şarkı ve gazel okuyarak Ka-
ragöz’ü perdeye davet eder; söyleşi 
bölümünde Karagöz ve Hacivat birbi-
riyle söyleşir ve günün önemli olay-
larını perdeye getirir; ana oyunda ise 
ne anlatılmak isteniyorsa o anlatılır; 
bitişte ise Karagöz oyunun bittiğini 
ilan eder, bir sonraki gösterinin ye-
rini, zamanını, ismini belirterek bir 
umut bırakarak perdeyi kapatır. Ka-
ragöz perdesinin bu kurallar dışında 
olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir 
kuralı yok gibi gözüküyor diyebiliriz. 

Karagöz’ün pek de bilinmeyen sırla-
rı var mı?

İyi bir Karagöz oyununda arkada bir-
çok kişi var sanılır, halbuki Karagöz 
tek kişinin oynattığı bir sanattır. Bü-
tün figürleri tek kişi oynatır ve bütün 
seslendirmeyi de o tek kişi yapar. Bu 
Karagöz’ün vazgeçilmez unsurudur 
ama bu zaman zaman seyirciyi hay-
rete düşüren bir durumdur. Yalnız 
Türkiye’de değil dünyada da öyle.

Karagöz neden kaybolmaya yüz tuttu?

Aslında ne zaman kaybolmaya yüz 

tuttu oraya bakmak lazım. Karagöz 
bir dönemler yegâne eğlencelerden 
biriydi. İstanbul’un eski İstanbul de-
diğimiz bölgesinin tamamında oyna-
tılıyordu. Zamanla devir değişmeye 
başlıyor. Özellikle de Edip Paşa ve 
Şehzadebaşı denilen bölgelerde de-
ğişik formda gösteriler yapılıyor. Bu 
süreç Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Avrupa’ya açılmasıyla başlıyor. Dı-
şarıdan kabareler, Fransa’dan kan-
kan dansları, müzikler ve başka 
kukla gösterileri geliyor. İşte bunlar 
Karagöz’ün tahtını yavaş yavaş dev-
ralmaya başlıyor. Kantolar, düetler 

o dönemin en önemli eğlenceleri 
olmaya başlıyor. Artık insanlar on-
ları seyretmeye gidiyor. Öte yandan 
Güllü Agop’un denetiminde birçok 
tiyatro kuruluyor, tuluat tiyatroları 
kuruluyor, orta oyunu denilen Kara-
göz’den türeyen perdeden sahneye 
Karagöz’ün inmiş hali olarak da gö-
rülen ve adlandırılan ortaoyunu gibi 
başka bir form da ortaya çıkmaya 
başlıyor. Bütün bunlar hep bir arada 
İstanbul’da var oluyor. Hepsi bir ara-
da olunca daha ilkel bir formu olan 
Karagöz tahtını yeni eğlencelere bı-
rakmaya başlıyor. 

p.kocak@litrossanat.com

Pınar Koçak

Devamı litrossanat.com'da



Ramazan’da 
en kalabalık 
yerleri anlamak 
için Topkapı 
Sarayı’ndan 
yukarıya, 
günümüz 
tramvay hattına 
bakmalıyız. 
Çemberlitaş, 
Nuruosmaniye, 
Beyazıt Meydanı, 
Aksaray; kısaca 
Divanyolu 
hattının çok 
kalabalık olduğu 
muhtemeldir.
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TBMM tarafından seçilen son halife Ab-
dülmecid Efendi, Cumhuriyet’in ilk ancak 
halifeliğin son Ramazan’ını 17 Nisan-16 
Mayıs 1923 günlerinde yaşamış ve asır-
lardır devam eden Ramazan geleneklerini 
son kez yaşatmıştı. İstanbul son defa Yıl-
dız Sarayı’nda iftarlar, Huzur dersleri, Ra-
mazan’ın on beşinde Topkapı Sarayı’nda 
Hırka-i Saadet ziyaret merasimine şahit 
oluyordu. Halife Efendi, Bayram Namazı-
nı da Fatih Camii’nde kılıp Dolmabahçe 
Sarayı Muayede/Bayramlaşma salonunda 
tebrikleri kabul etmişti. Ankara’da ise 1923 
Ramazan’ında TBMM Reisi sıfatıyla Musta-
fa Kemal Paşa millete refah ve mutluluk 
dileyen bir beyanname yayınlandı.
1924 yılında İstanbul ilk defa başkent ola-
rak değil sade bir şehir olarak Ramazan’ı 
karşılar. Bâb-ı Âlî bürokrasisinin olmadığı 
İstanbul her anlamda daha yoksullaşmıştı. 
Gelenekle kopuşların da bu yıl başladığı 
söylenebilir. Şöyle ki Ramazan ve bayra-
mın tespitinde çıplak gözle değil “fen vası-
talarından istifade” ile yapılması gazeteler-
de istenir. 1925 yılında Gregoryan takvime 
geçilirken Ramazan’ın başlangıç ve bitişini 
hesaplama görevi Kandilli Rasathanesine 
verilir.  
Cami mahyalarını da artık “Yaşasın Cum-
huriyet, Hakimiyet Milletin” gibi asrî ifade-
ler ışıklandırılacaktır.
“Menfi ve muzır” propagandaların en faz-
la Ramazan’da olduğuna dair tecrübeleri 
olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Şükrü 
Kaya, teşkilatın müteyakkız olmasını ister. 
Bu arada sayıları giderek azalan vaizler ve 
cami görevlileri aleyhinde de basında ya-
zılar görülmeye başlar. Müftülükler ise ve-
rilecek vaazlar konusunda çok titizlenirler.
1925 Ramazan’ı öncesi basında aslında 
oruç tatmanın zorunlu olmadığına dair bir 
tartışma başlatılır. Ancak İstanbul Müftü-
lüğü; “Alenen nakz-ı sıyam/oruç yemek 
Cenab-ı Hakk’a musibet, âdâb-ı umûmi-
ye-i İslâmiye’ye muhalefet ve hal-i sıyam-
da bulunan Müslümanlara karşı büyük bir 
hakarettir” der.
1926’da İtalyan Ceza Kanunundan uyar-
lanan yeni Ceza Kanununda alenen oruç 
yeme suç ve cezası yer almaz. Eskiden 
oruç yemek “zübbelik” iken şimdi Cum-
huriyetçi modernliğin göstergesi olmaya 
başlar. Ezansız semtlerde umuma açık 
yerlerde oruç yiyenlere aleni servis yapıl-
maktadır. 1926’dan itibaren Ramazan’ın 
ve geleneğin bir simgesi olarak sahurda 
davul çalınması da eleştiri konusu olmaya 
başlamıştır. 
Türkçe ibadet uygulaması ilk defa  1932 
Ramazanında İstanbul’un çeşitli camile-
rinde başlamış. Belki de bu yüzden Ra-
mazan gecelerinde kahvehanelere daha 
müsamahakar davranılarak eski ramazan 
geceleri yeniden canlanma emaresi gös-
terecektir.
Netice olarak, Türkiye’nin laikleşme süre-
cinde, oruç tutma aleyhine tavır alınmaz-
ken oruç tutma lehine de basın yoluyla 
teşvik edilmediği, Ramazan’ın 11 ayın sul-
tanlığından 12 aydan herhangi biri haline 
gelmesine yönelik uygulamalar yapıldığını 
söyleyebiliriz. 
Hamiş: Bu yazıda, Frençois Georgeon’un 
Osmanlıdan Cumhuriyete İstanbul’da Ra-
mazan, (Çev. Alp Tümertekin, 2018) kita-
bından yararlandık.  

Ali Satan 

a.satan@litrossanat.com

Cumhuriyet'in erken 
devirlerinde Ramazan  

Cem Karaca’nın hayatı 
film oluyor

Türk rock müziği sanatçısı Cem 
Karaca’nın hayatı beyaz perdeye 
taşınıyor. 2004 yılında vefat eden 
sanatçının hayatını anlatacak 
filmin başrolünde Timuçin Esen 
yer alacak. Aynı zamanda Esen, 
filmin senaryosunu da yazıyor.

“Aşınma”
Zorlu PSM’de

Ünlü oyuncu Yiğit 
Özşener’in sahneye 
koyduğu tek kişilik 
oyun “Aşınma”, 3 
Nisan’da Zorlu PSM’de 
tiyatroseverlerle 
buluşacak. 

Ayşen İnci Esenler’e 
konuk oldu
Dördüncüsü gerçekleştirilen Esenler 
Sinema Akademisi  workshop 
etkinlikleri kapsamında usta oyuncu 
Ayşen İnci’yi ağırladı. Usta oyuncu 
oyunculuk serüvenini, kariyerinin 
dönüm noktalarını gençlerle 
paylaştı.

“Minstrel’s  Era 
Ozanların Dönemi” 
konseri CRR’de
“Osmanlı Enstrümantal Müziği” 
eserlerinin yeniden düzenlenmiş 
hallerini Derya Türkan, Atilla 
Aldemir, Eric Van Der Westen ve 
Çağrı Sertel CRR’de 9 Nisan’da 
seslendirecek.

Artweeks@Akaretler 
30 Mart’ta başladı
Bilgili Holding ev 
sahipliğinde düzenlenen 
Artweeks@Akaretler 30 
Mart’ta başladı. Bağımsız 
sanatçılar ve koleksiyoner 
sergilere yer verilen 
Artweeks, 10 Nisan’a 
kadar devam ediyor. 

“Oyun Bu” sergisi 
sanatseverleri bekliyor
Arter İstanbul’da düzenlenen 
“Oyun Bu” sergisi çocukluk 
ve oyun kavramlarını bir 
araya getiriyor. 15 sanatçının 
eserlerinden, enstalasyonlardan 
oluşan sergi 9 Nisan’a kadar 
sanatseverleri bekliyor.

Sosyal medya plat-
formlarında genellikle 
Osmanlı dönemi yazma 
eserlerini süsleyen re-

simler paylaşıyorsunuz 
Osmanlı döneminde bu 

resimler nasıl adlandırıl-
mış ve kimler tarafından 

çizilmiştir?

Son dönemlerde Osmanlı re-
sim sanatına ilgilinin arttığını 

görmekteyiz. Kitap kapakların-
dan oturduğumuz bir kafenin 

duvarlarına kadar resim sanatı 
karşımıza çıkıyor. Hem dönem 

sanatı hakkında bilgi sunmak hem 
de eserleri künyelemek gerçekten çok 
keyifli. Sosyal platformlarda bu bağ-
lamda paylaşımlarıma devam ede-
ceğim. Kısaca tanımlamak gerekirse 
Türk-İslam klasik sanatları arasında 
özgün bir yere sahip olan kitap resim-
leri Osmanlı döneminde “tasvir” veya 
“resim” olarak adlandırılır. Yazmaları 
resmeden sanatçılara ise “musavvir” 
veya “nakkaş” denilmektedir. Günü-
müzde bu sanat genellikle Minyatür 
olarak anılmaktadır. Aslında bu tabir 
Batılı araştırmacıların 19. yüzyıldaki 
isimlendirmesidir. 

Osmanlı dönemi resimli kitapların 
ilk örnekleri hangi dönemde veril-
miştir? Konuları nelerdir? 

Kıymetli bilim insanı Prof. Dr. Metin 
And şöyle der: “Osmanlı resim sana-
tının ilk evresi veya oluşum evresi 
II. Mehmed ile başlayan dönemdir.” 
Fatih Sultan Mehmed dönemindeki 
(1444-1446/1451-1481) resimli yazma 
eserler ilk örneklerden kabul edilir. 
Amasya’da cerrahi alanında yazılmış 
Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye ilk resimli 
tıp kitabıdır. Hatta bu eserdeki tasvir-
ler salgının ilk günlerinde uzun süre 
gündem olmuştu; doktorun hasta-

sının burun içi damarları dağladığı 
sahne Covid-19 testi ile bağlantılan-
dırılmıştı.

Bir örnek daha vermek gerekirse Fa-
tih Sultan Mehmed, İstanbul’u fethi 
ile beraber Makedonya Kralı İsken-
der ile bağdaştırılmıştır. Ahmedi’nin 
İskendername adlı eseri ve nüshaları 
bu konuda ilk örneklerden sayılmak-
tadır.  Fatih Sultan Mehmed tam bir 
Rönesans insanı; hem Batılı sanatçı-
ları, hem kendi kurduğu imparator-
luktaki yerel sanatçıları, hem de do-
ğulu birçok ismi sarayında toplamayı 
başarmıştır. Bu dönemde kültürler 
arası yansımalar, eserler üzerinde 
ayrıca takip edilmektedir. İlk resimli 
eserler taşrada Amasya, Edirne gibi 
kadim şehirlerde üretilmiştir. 

Sanat tarihçisi ve kütüphaneci Habibe Çalışkan, Ramazan tasvirleri ile ilgili: 
“Osmanlı döneminde şenliklerin tasvirleri genellikle sünnet düğünleri, 
sultanların düğün törenleri özelinde olmuştur. Ramazan Bayramı şenliklerini 
gösteren tasvirler genellikle Batılı kaynaklıdır.” diyor.
Yeniden bir Ramazan ayına ulaşırken o klasik so-
ruyu tekrar duyar gibiyiz: “Nerede o eski Ramazan-
lar?” Eski Ramazanları ararken yolumuz tasvirler 
ile kesişti bu kez ve Ramazan ayının, bu ayda yapı-

lan etkinliklerin, eğlencelerin, kurulan sofraların 
ve Ramazan Bayramı’nın resmedildiği örnekleri 
inceledik. Sosyal medyada “Tasvir Sanatları” adlı 
hesaplarında birbirinden güzel ve ilgi çekici resim-

leri, tasvirleri bizimle buluşturan sanat tarihçisi ve 
kütüphaneci Habibe Çalışkan ile Ramazan tasvirle-
rini ve geleneklerini konuştuk.

i.kaplan@litrossanat.com 

İsmail Kaplan

Osmanlı
Ramazanları

Minyatür yerine tasvir 
kelimesini tercih ediyoruz

Ramazan’da Divanyolu
çok kalabalık olurdu

Günümüzde bu sanata genel olarak 
“minyatür” deniliyor. Bu kelimenin 
kökeni nereden geliyor? 

Minyatür kelimesinin kökeni Avrupa 
Orta çağ yazma eserlerinden gelmek-
tedir. Bu kelimenin kullanım sebebi 
şudur; yazmalarda metnin girişinde-
ki ilk harfler ve bölüm başlıkları “Mi-
nium” olarak bilinen kırmızı kurşun 
maddeden oluşturulmuştur. Bu mad-
de ile kırmızı, kahverengi, sarı arası 
bir renk elde edilir. “Miniature” adlı 
tezhiple işlenen harfler zamanla “mi-
nor” ismini alarak küçük resim şek-
linde adlandırılmıştır. 19. yüzyıl Av-
rupa kaynaklı bu söylemi kullanmayı 
pek tercih etmiyoruz. Biz “resim” ve 
“tasvir” olarak anmaktan yanayız. 

Mahyalar tasvirlerin 
önemli bir unsuru
Osmanlı dönemi Ramazan tasvirleri 
denildiğinde aklınızda ilk olarak ne-
ler beliriyor? 

Bu soruda benim aklımda ilk beliren 
tasvirler mahyalar üzerinden oldu. 
Genelde Ramazan aylarında birden 

fazla minareli camilerin iki minaresi 
arasına kurulan ışıklı yazı veya resim 
panolarına mahya denilmektedir. Ke-
limenin etimolojik kökenine bakacak 
olursak, Farsça mâh (ay) isminden 
türetilir. Osmanlıca mâhiyye (aylık, 
aya mahsus) kelimesinin günümüze 
mahya biçiminde ulaştığı görülmek-
tedir.

Osmanlı döneminde şenliklerin tas-
virleri genellikle sünnet düğünleri, 
sultanların düğün törenleri özelinde 
olmuştur. Ramazan Bayramı şenlikle-
rini gösteren tasvirler genellikle Batı-
lı kaynaklıdır. Mesela II. Abdülhamid 
dönemi sarayın resmi ressamların-
dan İtalyan sanatçı Fausto Zonaro 
Osmanlı toplumunun oruç tutmasını 
ve ardından günlerce süren şenlikle-
rini anılarına yazmış ve resmetmiştir.

Aklıma ilk olarak Zonaro geldi ama 
biraz daha geriye gidersek 16. yüzyıl 
sonlarında İstanbul’da bulunan Al-
man seyyah Salomon Schweigger’in 
seyahatnamesindeki iki farklı cami 
minaresi arasına çekilmiş mahya tas-
viri karşımıza çıkar. Evet, seyyah iki 
farklı caminin minaresi arasına çekil-

miş bir mahya tasviri çizmiştir ki bu-
nun hayali olması muhtemeldir. 

Ramazan ayından sonra bayram 
günlerinde halk nasıl eğleniyordu?

Kaynaklarda eğlenceler arasında 
özellikle Hacivat ve Karagöz gösteri-
leri geçmektedir. Meydanlara tiyat-
rolar kurulur, kahvehanelerde soh-
betler edilir, bunların yanı sıra ünlü 
kahvehanelerde önemli şair ve edebi-
yatçılar toplanır, sohbetler verir.

Halka açık şenliklerin dışında, saray-
da ve paşaların konaklarında hususi 
eğlenceler düzenlendiği bilinmek-
tedir. Özellikle çocuk oyunları ve 
eğlenceleri bu dönemlerde dikkat 
çekicidir. Çocuklar için dönme do-
lap, kayık salıncağı, beşik salıncak, 
atlıkarıncalar, at arabalı geziler, ata 
ve eşeğe binme gibi birçok eğlenceli 
oyun ve oyuncaklar bulunmaktadır. 
1920’lerde Eskişehir’de bir bayram 
gününde dönme dolapta eğlenen ço-
cukların fotoğraflarını görmekteyiz. 
Sizin böyle bir fotoğraf paylaştığı-
nızı hatırlıyorum, gerçekten bunlar 
önemli kayıtlar. 

O dönemlerde Ramazan’da ve bay-
ramlarda en kalabalık meydanlar ve 
camiler hangileridir?

Ramazan’da en kalabalık yerleri an-
lamak için Topkapı Sarayı’ndan yu-
karıya, günümüz tramvay hattına 
bakmalıyız. Çemberlitaş, Nuruosma-
niye, Beyazıt Meydanı, Aksaray; kısa-
ca Divanyolu hattının çok kalabalık 
olduğu muhtemeldir. Bunların yanı 
sıra Tophane, Şehzadebaşı, Galata 
ve Eyüp Sultan bölgelerinin de ka-
labalık olduğu bilinmektedir. Cami 
olarak ise Eyüp Sultan Camii ve Kül-
liyesi, Fatih Camii, Bayezid Camii, 
Ayasofya ve Sultan Ahmed Camii gibi 
selatin camilerinin kalabalık olması 
kaçınılmazdır.

Peki Osmanlı Sarayının bayram ha-
zırlıkları nasıldı? 

Hazırlıkların mutfaktan başladığı 
kesin. Çeşit çeşit yemekler ve tatlı-
lar gün boyu ikram edilir, herkese 
ulaştırılırdı. Bu tarihlerde vakıflar 
da ihtiyaç sahiplerini doyurmak, giy-
dirmek için ayrıca hummalı bir çalış-
ma içerisinde olmalıdır. Bayramda 
bolluk bereket içinde yiyip içmek, 
eğlenmek ayrıca imparatorluğun gü-
cünün göstergesidir. Sarayda olduğu 
gibi İstanbul hanelerinde yeme içme 
takımlarının en güzellerinin sofrala-
rı süslediği, hem yemeklerin hem de 
tatlıların özel olarak hazırlandığı bi-
linir. Padişah ve haremi, şehzadeler, 
kısaca saray ve çevresinin hazırlıkları 
saray ve ötesindeki sokaklara, camile-
re, mesire alanlarına kadar uzanırdı.
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Rabia Bulut

Sinema tarihinde binlerce fark-
lı türde filmler var. Bazı filmler o 
binlercenin arasında çıkar ve her 
daim akıllara gelir. Onlardan biri 
olan Mustafa Akkad imzalı Çağrı 
filmi, 46 yıl sonra restore edilmiş 
haliyle yeniden sinemalarda gös-
terime girecek. Her yaş aralığın-
dan insanın sevinçle ve heyecanla 
karşıladığı bu haber sonrasında 
akıllara “Neden Çağrı filmi gibi 
sayabileceğimiz?” sorusu geldi. 
Aslında hiç çıktı mı diye de bir sor-

mak gerekir. Belki o soruda başka 
bir dosya haberin konusu olur. İs-
lam’ın Hz. Muhammed’e ilk vahyin 
geldiği Hira Dağı’ndan başlayarak, 
Mekke, Medine süreçlerini anlatan 
Çağrı, 1976 yılında vizyona girdi. 
Meşakkatli bir çekim süreci sonra-
sında seyircisiyle buluşan film, Hz. 
Muhammed’i perdede göstermeye-
rek ama onun peygamber olma ve 
İslam’ı anlatma sürecini anlatma 
noktasında en başarılı film ola-
rak sinema tarihinde yerini aldı. 

İlk kez sinemalarda gösterildiği 
andan itibaren televizyonda her 
yayınlandığında izlenen, konuşu-
lan bir film oluyor. Ailelerin farklı 
kuşaktan mensuplarının her biri-
nin illa ki bir şekilde izlediği, mü-
ziğini duyduğu an tanıdığı “o” film 
oluyor. Aynı zamanda Ramazan 
yaklaştığında, manevi iklimin de-
ğişmeye başlayacağı ayda televiz-
yonlarda Çağrı gösteriliyor. Filmde 
Hz. Muhammed’in yüzü gösteril-
miyor ve sesi kullanılmıyor. Onun 

sesi ve yüzü ise İslam’la tanışan Hz. 
Hamza, Bilal-i Habeşi, Sümeyye 
oluyor. Bir kısmı sonradan müs-
lüman olsalar da filmin büyük ço-
ğunluğunda  İslam’ın düşmanı ola-
rak  Ebu Süfyan, Hind, Ebu Cehil, 
Ebu Leheb de filmin çatışma unsu-
runu oluşturuyor. Gerçeklerle örü-
lü dünya sinema sanatının incelik-
leri kullanılarak İslam anlatılıyor.  
Restore edilmiş hali 46 yıl sonra 
tekrardan sinemalarda gösterile-
ceği haberi gündeme geldiğinde 

ise “Neden Çağrı filmi gibi filmler 

çekilmiyor?” sorusu tekrardan gün 

yüzüne çıktı. Biz de yeni sayımızda 

soruşturma haberimizin rotası-

nı Çağrı’ya çevirdik. “Neden Çağrı 

filmi gibi filmler çekilmiyor?” ve 

“Çağrı filminin sırrı ne?” sorularını 

araştırmacı yazar Peren Birsaygı-

lı Mut, Marmara Üniversitesi’nde 

akademisyen Yusuf Ziya Gökçek ve 

yönetmen Elif Eda’ya yönelttik.

Yıllanmayan kült film “Çağrı”nın sırrını araştırdığımız dosya haberimizde 
sorularımızı araştırmacı yazar Peren Birsaygılı Mut, akademisyen Yusuf 
Ziya Gökçek ve yönetmen Elif Eda’ya yönelttik. Peren Birsaygılı, Akkad’ın 
samimiyetine sahip yönetmenlerin olmaması derken, Yusuf Ziya Gökçek 
ise büyük bir yapım desteğinin olmaması ve yapılacak her filmin Çağrı’yı 
tartışmaya açacak olmasını söylüyor. Elif Eda  ise Müslümanların kimlikleriyle 
kurduğu bağı güçlendirmesinin Çağrı’yı farklı kılan unsur olarak belirtiyor.

Eskimeyen
“Çagrı”

Çağrı’nın sırrı: Mustafa 
Akkad’ın samimiyeti

Peren Birsaygılı Mut
(Araştırmacı-Yazar)

Çağrı filminin en önemli sırrı-
nın, rahmetli Mustafa Akkad’ın 
samimiyeti ve bu filmi çekme 
konusundaki büyük gayre-
ti olduğunu düşünüyorum. 
Akkad’ın “Batı’da yaşamış bir 
Müslüman olarak, İslam hak-
kında doğruyu söylemenin be-
nim sorumluluğum olduğunu 
hissettim.” diye bir açıklaması 
vardı. Uzun süre boyunca film 
için bütçe bulmaya ve kısıtlı im-
kanlarla bu hayalini gerçekleş-
tirmeye çalışmıştı. O nedenle, 
eğer düşünecek olursam, Çağrı 
filminin bu denli sarsıcı bir etki 
bırakmasının en önemli sebe-
binin, alanında tek olmasının 
dışında, Mustafa Akkad’ın filmi 
çekmeye ticari kaygı gütmeden, 
tamamen bir idealin peşinde 
koşarak başlaması olduğuna 

inanıyorum. Zira samimiyet, 
insanlara en kolay geçen ve et-
kisi en uzun süren duyguların 
başında geliyor. Yoksa teknik 
olarak filmde bazı kusurlar bu-
labiliriz elbette ancak yönetme-
nin duygusu öylesine güçlü bir 
şekilde hissediliyor ki bu sami-
miyet karşısında etkilenmemek 
imkansız. Bence Çağrı’yı farklı 
kılan nokta, ana karakter Hz. 
Muhammed’in (s.a.v) yüzünü 

hiç görmememize rağmen bü-
tün olayların onun etrafında 
ilerliyor olması. İslam'ın do-
ğuşunu, Hz Muhammed'e Hira 
Dağı'ndaki bir mağarada ilk 
vahyin inişini, Medine'ye hic-
ret etmesini, sonunda Mekke'yi 
fethetmesini ve vefatına değin 
yaşanan her şeyi görüyoruz. 
Ancak yüzünü bir kere bile 
görmüyoruz. Peygamberimizin 
olduğu sahnelerde, onun karşı-
sında konuşan kimselerin doğ-
rudan kameraya doğru konuş-
maları ve bizim de gözlerindeki 
o bakışı ve saygıyı görmemiz, 
bir tür özdeşlik sağlıyor ve çok 
etkileyici. Ana karakterin hem 
bariz bir şekilde eksik olduğu, 
hem de bu kadar var olduğu 
böylesine destansı başka bir 
film hatırlamıyorum.

Yapılacak her film "Çağrı" 
ile ilişkilendirilecek 

Yusuf Ziya Gökçek 
(Akademisyen)

Elif Eda
(Yönetmen)

Mustafa Akkad’ın Çağrı filmi 
gibi bir filmin yapılamamasının 
temel nedenleri büyük yapım 
desteğinin olmaması, yapılacak 
her filmin Çağrı ile ilişkilendi-
rilerek yorumlanacak olması, 
filmde ağırlık noktası olarak be-
lirlenecek hikâyenin kendisi ve 
biçiminin tartışmaya açılacak 
olmasıdır.  Bu sorunun sıklıkla 
sorulması, Çağrı gibi bir film 
neden yapılmadığı, temelde 
ağızda güçlü bir nostaljik tat bı-

rakması ile ilgilidir. Ancak yeni 
yapılacak filme en çok itiraz da 

bu nostaljik duygunun tartış-
maya açılması nedeniyle aynı 
gruptan gelebilir. Yapılacak her 
yeni işin kültleşen bu filmin al-
tında kalma riski oldukça yük-
sektir. Bu yönüyle Çağrı’nın 
kültleşen bu yönünün tartışıl-
maya açılmadan yeni bir filmin 
üretilmesi de,  bu cüreti göste-
rebilecek her yönetmen ve ya-
pımcı için, neredeyse düşük bir 
ihtimal olarak görünmektedir.

Çağrı, çekildiği dönemin sine-
matik özelliklerini çok iyi yan-
sıtan bir film. İzleyicinin bakış-
larını beyaz perdede sabitleyen 
kusursuz bir sinematografiye 
sahip; inandırıcı oyuncu per-
formansları ve epik bir hikaye 
içeriyor. Fakat bu eserin zama-
nında ve sonrasında da bu de-
rece ilgi görmesinin sebebi el-
bette sadece teknik ve biçimsel 
başarısı olamaz. Çağrı'nın sır-
rını sadece filmin içinde araya-

mayız bence. Biraz bağlama da 

bakmak lazım. Bağlamı da sos-

yolojik ve psikolojik boyutlarıy-
la ele almalı. Çağrı, çağdaş dün-
yada kendini yenilmiş hisseden 
Müslümanlar açısından kimlik-
leriyle kurdukları bağı güçlen-
diren bir araç oldu diyebiliriz 
belki... Üstelik, Batılı ülkelerin 
Doğu'ya karşı kullanmayı pek 
sevdikleri "eşitlik ve kadın hak-
ları" gibi meselelerin İslam'daki 
yerini mevzu ederek sağlam bir 
strateji de güdüyor film.

Çağrı, Müslümanların kimlikleriyle 
kurdukları bağı güçlendirdi

Bizlere biraz cesaret lazım
İslam ve sinema noktasında bir kıla-
vuz, bir mihenk taşı olan Çağrı’nın 
yanına sayabileceğimiz filmlerin 
gelmemesi durumunun sebebi ola-
rak; Peren Birsaygılı, Akkad’ın sa-
mimiyetine sahip yönetmenlerin 
olmaması derken, Yusuf Ziya Gök-
çek ise büyük bir yapım desteğinin 
olmaması ve yapılacak her filmin 
Çağrı’yı tartışmaya açacak olmasını 
söylüyor. Yönetmen Elif Eda ise Müs-
lümanların kimlikleriyle kurduğu 
bağı güçlendirmesinin Çağrı’yı farklı 
kılan unsur olarak belirtiyor. Belirti-
len sebepler değişkenlik gösterse de 
esas sorunu oluşturan nokta kendi-
ni koruyor. Denemeden, yanılma-
dan farklı uygulamalar, senaryolar, 
kurgular görülmeden seçeneklerin 
oluşması pek mümkün gözükmüyor. 
Mustafa Akkad’ın geride bıraktığı 
Çağrı ve Çöl Aslanı: Ömer Muhtar dı-
şında olan filmlere baktığımızda pek 
parlak bir tablo bizi bulmuyor. İranlı 
yönetmen Mecid Mecidi tarafından 

2015 yılında çekilen Hz. Muhammed: 
Allah'ın Elçisi dünya basınında ve 
ülkemizde çeşitli yönlerden eleşti-
rilse de bir seçenek ortaya koymak 
bakımından bir adım atılmış oluyor. 
Atılan adımlar herkesi memnun et-
meyebilir. Etmesi de beklenmeli mi  
o da ayrı bir soru. 1976 yılında Çağrı 
ortaya çıktığında da örneği, emsali 
yoktu. Herkes tarafından bir ihti-
yaç duyulduğuna dair bile belki de 
bir bilgi yoktu. Ama orada Akkad’ın 
yönetmen olarak üstlendiği misyon 
devreye girdi. Biz sinemaseverlere 
Çağrı filmi kaldı. O zaman bizlere, 
yönetmenlere, senaristlere, yapım-
cılara biraz da lazım olan cesarettir. 
Sinemanın sanat tarafı kadar ekono-
mik bir yanıda bulunuyor. Cesaretli 
olunduğu takdirde bütün bileşenler 
bir süre sonrasında sağlam işler hale 
gelir. Çeşitli örneklerle, farklı kalite-
lerde filmler sinema tarihinde yerini 
alır.

"Çağrı" filminin bu denli sarsıcı bir 
etki bırakmasının en önemli sebebinin, 
alanında tek olmasının dışında, 
Mustafa Akkad’ın filmi çekmeye ticari 
kaygı gütmeden, tamamen bir idealin 
peşinde koşarak başlaması olduğuna 
inanıyorum. Zira samimiyet, insanlara 
en kolay geçen ve etkisi en uzun süren 
duyguların başında geliyor.



On bir ayın sultanı Ramazan; oruç, 
sabır, imtihan, gayret, iftar, sahur, 
teravih, açlık terbiyesi, züht, bereket, 
selamlaşma, hatır sorma, tahammül, 
ele-dile-bele sahip çıkma, itikaf, ih-
las, tefekkür, dönüşüm, Kur’an ve 
tövbe ayı olduğu gibi aynı zamanda 
“okuma” ayıdır. Bu ayda müezzin-
ler ezanı bir başka okurlar. Teravih 

ve tesbih namazları yanında Sabah 
ve İkindi namazlarından sonra mu-
kabeleler okunur. Yüce kitabımız 
Kur’ân-ı Kerim hem orijinal metin 
hem de Türkçe metin olarak en çok 
Ramazan ayında okunur. Rama-
zan’ı ihya edebilmek için Kur’ân-ı 
Kerim’in yanında tasavvufi ve genel 
olarak da dini kaynak eserler okuruz, 

gönlümüze de dokunması için. Ben 
tüm bunların yanında sizler için der-
lediğim ve hocam Prof. Dr. Abdullah 
Uçman’a sorduğum kitapların da 
okunması gerektiğini düşünüyorum. 
Ramazan ayı Osmanlılar döneminde 
nasıl ihya edilirdi? Türk kültürün-
de Ramazan’ın yeri ve önemi nedir? 
Türkler Ramazan aylarını nasıl ihya 

etmişler? Eski Ramazan günlerin-

de neler yaşanmış? Kültür insanları 

Ramazan’ı nasıl görmüşler? Rama-

zan’ın kültürümüze tesiri ne boyut-

ta? A’dan z’ye Ramazan… Siz de be-

nim gibi merak ediyorsanız buyurun 

siz de Ramazan’ı aynı zamanda “oku-

yarak” ihya edin.

ÖNERDİKLERİM

h.aygul@litrossanat.com

Halil İbrahim Aygül

Eski Zamanlarda 
İstanbul Hayatı 
Balıkhane Nazırı Ali Rıza 

Bey / Kapı
İstanbul… Tüm dünyanın 
yüzyıllar boyunca gözdesi 
bir şehir. Medeniyetlerin 
odağı. İktidar kavgaları-
nın beşiği. Doğu’daki son 
Roma. Sultan II. Mehmed’e 
“Fatih” unvanını kazandır-
masıyla birlikte bir Türk 
şehri hâline gelen bu ka-
dim şehir, İslâm dininin 
temel felsefesi, başta Türk 
gelenekleri, Bizans mirası, 
Ermeni, Rum, Yahudi, Arap, 

Latin katkılarıyla 72 milletin bir arada 
yaşadığı bir yeryüzü cenneti… Osman-
lı sonrası Cumhuriyet ile birlikte kor-
kunç bir süratle büyüyen ve genişleyen 
bir şehir hâline gelmiş İstanbul’da, es-
kiden gündelik hayat nasıldı? İşte bu 
sorunun cevabını bütün detaylarıyla 
ilk defa kaleme alan kişi, 1928 yılında 
vefat etmiş olan Balıkhane Nâzırı Ali 
Rıza Bey’dir. Eski İstanbul’un renkli 
hayatı ve bu hayatın kahramanlarıyla 
ilgili çarpıcı bilgi ve tespitlerini, 1920-
1925 arasında Peyâm-ı Sabâh başta 
olmak üzere çeşitli gazete ve mecmu-
alarda yayınlanan yazılarında bulmak 
mümkündür. XIX. yüzyıl merkez alına-
rak yazılan ve anlatılan dönemle ilgili 
folklorik, tarihî ve sosyolojik pek çok 
malzemeyi ihtiva eden, meşhur olmuş 
ya da gölgede kalmış kahramanlarıyla 
eski İstanbul’u günümüze taşıyan bu 
yazılar, okurları bir tarih ve medeni-
yet yolculuğuna çıkarıyor… İstanbul’u 
İstanbul kılan ayrıntılar bütün renkle-
riyle burada.

İç Asya Tarihi: 
Cengizliler Çağı
Peter B. Golden, Nicola 
Di Cosmo, Allen J. Frank 
/ Kronik

Doğuda Mançurya or-
manlarından batıda 
Karadeniz’e, kuzeyde Si-
birya’dan güneyde Hint 
altkıtasına doğru uza-
nan bozkırlar yüzyıllar 
boyunca dünya tarihi-
nin en önemli devletle-
rine yurt olmuş İç Asya 
bölgesinin sınırlarını 
oluşturuyor. İç Asya Ta-
rihi bu engin topraklar 
üzerinde 13. yüzyılda 
kurulan Moğol Cihan 
İmparatorluğu’nun mo-
dern dünya üzerindeki 

tesirlerini de içerecek şekilde 19. yüz-
yılda bölgeye Çin ve Rus hegemonyası-
nın kurulmasına değin uzanan tarihini 
ve mirasını konu ediniyor. Cambridge 
Üniversitesi Yayınları bünyesinde, her 
biri alanının önde gelen ismi olan çok 
sayıda bilim insanının katkılarıyla 
hazırlanan İç Asya Tarihi: Cengizliler 
Çağı, Moğol İmparatorluğu’nun siyasî 
ve kültürel tarihini, Cengizli halef 
devletlerini ve bu canlanış sırasında 
İç Asya’ya egemen olmak üzere gelen 
diğer hanedanları ele alıyor. Cengizli-
ler çağı, dünya tarihinde Asya ile Avru-
pa’nın entegrasyonuna giden süreçte 
büyük bir adımdı ve Avrupa, Küçük 
Asya, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika’daki 
dünya bilincini Moğol kontrolündeki 
sahalara yaydı. Kore, Çin, Hindistan, 

Rusya ve Kırım’dan Yemen ve Mısır’a 
kadarki Cengizli idarelerinde çok dilli 
sözlükler ve gramer kitapları hazırlan-
dı. Birçok açıdan Moğol İmparatorluğu 
modern dönem öncesindeki dünya sis-
temlerinin bir doruk noktasını teşkil 
etmişti. Sistem, Timurlu döneminde 
parçalanmaya başladığındaysa Avru-
pa; Asya’nın güneydoğusu, güneyi ve 
doğusu ile daha başka bağlantılar kur-
mak üzere “keşif yolculukları” yapmak 
teşebbüsüyle gemilerine atladı ki bu, 
Modern Dünya Sistemi’ni haber veri-
yordu. Nicola Di Cosmo, Allen J. Frank 
ve Peter B. Golden editörlüğünde ha-
zırlanan İç Asya Tarihi: Cengizliler 
Çağı bu coğrafya üzerinde kurulmuş 
en parlak yönetim olan Cengizli İm-
paratorluğu’nun oluşum sürecini, fe-
tihlerini, Cengiz Han’ın bıraktığı miras 
doğrultusunda kurulan yeni devlet ve 
rejimlerin dünya tarihindeki önemini 
ortaya koymak adına yeni araştırma 
yöntemleri ve yaklaşımları ortaya ko-
yuyor.  İç Asya Tarihi, bugünkü yazgısı 
Rusya ve Çin tarafından gölgelenmiş 
bölgenin önemini gözler önüne seren 
bir başucu eseri.

On İki Sandalye 

İlya İlf, Yevgeni Petrov / 
Türkiye İş Bankası
Eski asiller mümessili, Sovyet döneminde 
nüfus memuru Vorobyaninov ile kombi-
nezoncular kralı ve “Türk tebaasının oğlu” 
Ostap Bender, Bolşeviklerden kaçırılmak 
üzere oturağına pırlantalar dikilmiş bir 
sandalyenin peşine düşüyorlar. Zenginlik 
hırsları, onları Sovyetler Birliği’nin dört 
bucağında, türlü insanların arasında tra-
jikomik bir mücadeleye sürüklüyor. İlf ve 
Petrov önce tefrika haline yayımladıkları 
On İki Sandalye yapıtını, 1928 yılında ki-
tap olarak bastılar. Eski ile yeni düzenin 
arasında kalmış insanları bütün çeşitlili-
ğiyle yakalayan yapıt, geçiş sürecinin sos-
yal çalkantılarını yaşayan Sovyet toplu-
munda büyük ilgi gördü. Bugüne dek de 
karakterleriyle, diyaloglarıyla Rusya’da 
popüler kültürün, politik jargonun ay-
rılmaz parçası olmayı sürdürdü. Tam bir 
modern klasik özelliği kazanarak yalnızca 
Rusya’da değil, dünyada da büyük ilgi gö-
ren On İki Sandalye, Hollywood’da, Latin 
Amerika’da, 
Ortadoğu’da 
sayısız uyar-
l a m a l a r a 
konu oldu.
fetmek, geliş-
tirmek, hatta 
toplum di-
rencine karşı 
s a v u n m a k 
onun yaşa-
mını ve her 
bir eserini 
bir ana tema 
gibi kat edi-
yor. Kendini 
Keşfet: Bireyleşmenin Albenisi Üzerine, 
Hesse’nin bu konudaki -çoğu yayımlan-
mamış- en yararlı yazılarını bir araya 
getiriyor ve adeta onun şu deneyimini ka-
nıtlıyor: “Ben inancımı her zaman bireye 
dayandırdım, çünkü sadece birey eğitile-
bilir ve geliştirilebilir. Benim deneyimime 
göre özverili, fedakâr ve dünyadaki iyiliği 
koruyan cesur insanlar her zaman küçük 
seçkinlerden çıkmıştır.” Bizi her yeni güne 
güven ve merakla başlamak için yürek-
lendiren Hesse’nin bu kitabıyla daha yük-
sek bir insanlık düzeyine doğru uyanış 
mümkün.

Dersaâdet’te 
Ramazan Akşamları 

Dursun Gürlek / Timaş

Kültür dünyamızın önemli simala-
rından Dursun Gürlek’in süzgecin-
den geçen ve yine kültür dünyamızın 
canlı tablolarından olan yazarların, 
şâirlerin, edebiyatçıların ramazan-
larla ilgili 
hâtıraları… 
K e n d i s i -
nin Der-
s a â d e t ’ t e 
R a m a z a n 
Akşamları 
adını ver-
diği bu ki-
tapta, Refi’i 
Cevad Ulu-
nay, Münir 
Süleyman Çapanoğlu, A. Râgıp Ak-
yavaş, Ercüment Ekrem Talu, Safiye 
Ünüvar, Ayşe Osmanoğlu, Mehmet 
Kaplan ve Süheyl Ünver gibi İstanbul 
yazarlarının yanı sıra daha birçok 
kalem erbabının yazısı bulunuyor. 
“Ramazan piyasası ilk akşamın terâ-
vihinden sonra başlardı. Galata Köp-
rüsü’nden boşalan arabalar, muh-
teşem faytonlar, kupalar, landonlar, 
konak ve saray arabaları katar hâ-
linde Beyazıt’a çıkarlar, Mürekkep-
çiler önünden kıvrılarak Vezneciler’e 
girerler, Unkapanı Köprüsü’nden 
geçenler Zeyrek’ten Vefâ’ya tırma-
nırlar, Şehzâde Câmii’nin yanından 
Direklerarası’na dökülürlerdi.” “Her 
yaştan, her sınıftan genç ihtiyar, ka-
dın erkek birbiri üstüne yığılmış, ya-
naşık nizamda binbir ayak bir ayak 
hâline gelmiş, nefesleri birbirlerinin 
ensesini sıcak sıcak okşamakta. Elhâ-
sıl velkelâm sökülmez, geçilmez bir 
izdiham.” Bu hâtıralar yığını olanca 
çeşnisiyle, bol malzemesiyle, renkli 
levhalarıyla bir nevi “ramazan ede-
biyatı” diyebileceğimiz bir edebiyat 
türünü ortaya çıkarıyor. “Ramazan 
medeniyeti”, “Ramazan edebiyatı”yla 
daha canlı, daha heyecanlı bir hâle 
geliyor. 

Osmanlı’dan Cum-
huriyet’e İstan-
bul’da Ramazan 

François Georgeon 
– Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları

Bir ibadetin de ötesinde oruç “ima-
nın, İslam topraklarında gözlemle-
yebileceğimiz en önemli kolektif te-
zahürüdür.” Ünlü Osmanlı tarihçisi 
François Georgeon bu kitabında 19. 
ve 20. yüzyıl İstanbul’undaki siyasal 
reformlar ve kentsel dönüşümler 
çerçevesinde Ramazan yaşantısın-
daki değişimi ele alıyor. İstanbul 
sanılanın aksine 1900’lere kadar 
Müslümanların çoğunluğu oluştur-
madığı çok dinli bir topluma ev sa-

hipliği yaptı. Ramazan pratiklerinde 

o dönemden 

bu yana nasıl 

bir değişim 

gerçekleşti? 

G e o r g e o n 

sosyalleşme 

b i ç i m l e r i , 

t o p l u m s a l 

eğlence ve 

a l ı ş k a n l ı k -

lar, gösteriler, 

gece hayatı, siyasal merasimler, gay-

rimüslimlerin ve kadınların ay bo-

yunca kamusal alandaki konumları 

gibi çok çeşitli konular çerçevesinde 

Ramazan’ın İstanbul’daki evrimini 

anlatıyor. Jean-François Pérouse ise 

yazdığı kapanış yazısıyla George-

on’un Cumhuriyet’in başlangıcına 

kadar getirdiği bu tarihi günümüz 

İstanbul’u ile bağlantılandırıyor.

Ramazan-nâme 

Âmil Çelebioğlu / 
Dergâh 

Eski İstanbul Ramazanlarında, her 

gün iftar ve sahur vakitlerinde davulcu 

ya da bekçi tarafından okunan mâni-

ler, edebiyat açısından olduğu kadar 

İstanbul folklorunun tanıkları olmala-

rı bakımından da kıymetli dil ve kültür 

yadigârlarıdır. Bu mânilerde hikmetli 

sözlerin yanında, çoğunlukla nükteli 

bir dil kulla-

nılması dikkat 

çeker. Bunun 

amacının mu-

hatabı güldür-

mek, eğlendir-

mek, hoşça bir 

an geçirtmek 

olduğunu söy-

lemek müm-

kündür. Bu şekilde, dinî günlerin, çe-

şitli vesilelerle sadece birer ilahi vazife 

olmaktan çıkarıldığı, burada olduğu 

gibi iftarda, sahurda okunan mânilerle 

onların “bu mâh aylar yücesidir / zevk 

u safâ gecesidir” denilerek bir neşe 

kaynağı kılındığı, yolu gözlenir bir hâle 

getirildiği, külfet değil büyük bir nimet 

bilindiği kolaylıkla görülebilir. Rama-

zan-nâme, içerdiği yüzün üzerinde fa-

sıl ve bin dört yüz yetmiş beş mâni ile 

türünün en hacimli eseridir. Yalnızca 

edebiyat ve dil açısından değil; dinî, ta-

rihî, coğrafî, içtimaî yönlerden de zen-

gin içeriğiyle kıymetli ve nadir bir eser-

dir. Eserde, umumiyetle İstanbul’un 

semt, hamam, mesireleri vs. gibi özel-

likleri işlenmekle beraber renklerden, 

mesleklerden, hayvanlardan, meyve 

ve tatlılardan da bahsedilir.

Abdullah Uçman’dan T a v s i y e l e r Bu sayımızda; Rıza Tevfik'in Sanat ve Estetikle İlgili Yazıları, İki 150’liğin Mektupları,  Koca Sek-
banbaşı Risalesi & Avamın Düşüncelerinin Reddedilmesi, Aziz Feylesof'um - Refik Halid'den Rıza 
Tevfik'e Mektuplar, Bir 150'liğin Mektupları & Ali İlmi Fani'den Rıza Tevfik'e Mektuplar, Sinanoğlu 
Mevlidi, Rıza Tevfik'in Sanat ve Düşünce Dünyası, Abdullah Veliyyüddîn Bursevi Menakıb-ı Eş-
refzade Eşrefoğlu Rumi’nin Menkıbeleri, Sevgili Vefakar Kadınım & Rıza Tevfik’ten Nazlı Hanım’a 
Mektuplar, Edebiyat-ı Cedidiye'ye Dair Ali Ekrem'den Rıza Tevfik'e Bir Mektup, Rıza Tevfik'in Şiir-
leri ve Edebi Makaleleri Üzerinde Bir Araştırma, Nemçe Sefaretnamesi, Rıza Tevfik’ten Kızı Munise 
Hanım’a Mektuplar, Rıza Tevfik'ten Eşi Nazlı Hanım'a Mektuplar, Fatih'te Geçen Kırk Yılın Hikaye-
si ve daha birçok akademik ve edebi eserin sahibi; derslerine öğrencisi olarak katıldığım kıymetli 
hocam Prof. Dr. Abdullah Uçman’a “Ramazan ayında hangi kitaplar okunmalı?” diye sordum. İşte 
aldığım cevaplar:

Eski İstanbul 
Ramazanları 
Halit Fahri Ozansoy / 
Dergâh

Eski İstanbul Ramazanları, Halit 
Fahri`nin çocukluk günlerinden iz-
ler taşıyan satırlarla başlıyor. Doğ-
duğu evin bulunduğu Çıkmaz Terazi 
Sokağı`ndan, evlerinde Ramazan`ın 

k a r ş ı l a n -
ması için 
y a p ı l a n 
h a z ı r l ı k -
l a r d a n , 
R a m a z a n 
akşamları-
nın, Kadir 
gecesinin, 
a k ş a m l a r ı 
Ş e h z a d e -
b a ş ı ` n d a 
kurulan eğ-

lence yerlerinden, sosyal yapıdan, 
azınlıkların ramazan ayıyla olan 
münasebetlerinden bahsediliyor. 
Otobiyografik izlerin sıkça buluna-
bileceği Eski İstanbul Ramazanları, 
Halit Fahri`nin edebiyat hatıraları-
na girmeyen edebi muhit ve şahıs-
larından da haberler veriyor. Kitap, 
İstanbul`un o devir için merkezi 
semtleri olan Vezneciler, Direklera-
rası, Eminönü ve Şehzadebaşı`nın 
Ramazan günlerinden bahsediyor.

İstanbul’da Bir
Ramazan 
Cenab Şahabeddin / 
Dergâh 

Hayatının büyük bir kısmını, kimli-
ğini yeni yeni kaybetmeye başlayan 
İstanbul'da geçirmiş olan Edebiyat-ı 
Cedîde döneminin ünlü şairi Ce-
nab Şaha-
beddin' in 
eski bir 
gazetenin 
s a r a r m ı ş 
yaprakları 
a r a s ı n d a 
u n u t u l u p 
kalmış ya-
zıları, eski 
İstanbul'u 
hatırlamak ve anlamak isteyen İs-
tanbul sevdalıları için çok anlamlı. 
Cenab Şahabeddin'in, kitabın birin-
ci kısmındaki "Ramazan Hasbihalle-
ri" başlıklı makaleleri Anadolu'nun 
önemli bir kısmı ile İstanbul'un 
işgal altında bulunduğu bir sırada 
kaleme alınmış. 1920'de İstanbul'da 
Ramazan ayı, İstanbul'un geçmişi, 
şehrin tabiî ve tarihî güzellikleri, 
bazı dinî ve siyasî konularla I. Dünya 
Savaşı'nın memlekette açmış oldu-
ğu derin yaralar etrafında kaleme 
alınan bu yazıların hemen her sa-
tırında, Cenab Şahabeddin'in zekâ 
ve ironisini görmek mümkün. İkin-
ci bölümde ise, yazarın çoğu 1922 
yılında Peyâm-Sabah gazetesinde 

yayımlanan Ramazan, oruç, iftar ve 
bayramlar hakkındaki on üç maka-
lesi yer alıyor

Ramazan Kitabı 

Özlem Olgun / Kitabevi 

İkindi güneşinin kızarıp akşam daki-
kalarını hızlandırdığı demlerde baş-
lar iftar heyecanı; susuzluk ve açlık 
hissi giderek zayıflayıp yerini iftar 
meclisinin huzuruna terk eder. İftar 
dakikasını güzelleştiren şey, sair za-
manlardan daha 
zengin ve daha 
ziyade bir sof-
ranın vadettiği 
damak lezzetle-
ri değil cennet-
ten rayihalar 
getiren bir iftar 
meclisinde o he-
yecanı birileriy-
le bölüşmektir. 
Oruç haletini 
sona erdiren an, 
bölüşmek ve be-
raber olmak ana 
fikriyle manidardır ve dünyada hiç 
kimse orucunu yalnız başına açmak 
zorunda kalan birisi kadar yalnız 
değildir. Şüphesiz herkesin zihnin-
de unutulmayan iftar meclislerinin 
lezzeti vardır; içinizde saklı duran o 
güzelliklere atıfta bulunmak gaye-
siyle, bütün cazibesi "sıradanlıkla" 
inşa edilmiş birkaç iftar hatırasını 
yad etmek geldi içimden.

Ramazan-nâme, 
içerdiği yüzün 
üzerinde fasıl 
ve bin dört yüz 
yetmiş beş mâni 
ile türünün en 
hacimli eseridir. 
Yalnızca 
edebiyat ve dil 
açısından değil; 
dinî, tarihî, 
coğrafî, içtimaî 
yönlerden de 
zengin içeriğiyle 
kıymetli ve 
nadir bir 
eserdir.

1920'de 
İstanbul'da 
Ramazan ayı, 
İstanbul'un 
geçmişi, şehrin 
tabiî ve tarihî 
güzellikleri, bazı 
dinî ve siyasî 
konularla I. 
Dünya Savaşı'nın 
memlekette açmış 
olduğu derin 
yaralar etrafında 
kaleme alınan 
bu yazıların 
hemen her 
satırında, Cenab 
Şahabeddin'in 
zekâ ve ironisini 
görmek mümkün.
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Ramazan “okuyarak”
da ihya edilmelidir
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Psikiyatrist yazar Prof. Dr. Kemal Sayar’la hem yakın zamanda çıkan yeni kitabı “Hatıraların Evi: 
Günümüzde Aile”yi hem de mübarek Ramazan ayı özelinde keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 

Yıl boyunca başka türlü bir hayat olamazmış 
gibi sürükleniyoruz. Ramazan ayı gelince hay-
retle anlıyoruz ki imkansız sanılan yavaşlama 
mümkün. Komşumuzun kapısının önünde ren-
garenk kadın ayakkabılarını görenler biri ölmüş 
sanabilir ama içeride dirim vardır. Çekinerek 
kapıyı çaldığımızda mukabele okunduğunu 
görünce bu da bir çeşit ölüm anı diye düşün-
meden edemez insan. Ölmeden önce hayatı-
mızı hangi temeller üzerine inşa edeceğimizin 
işaret taşları diziliyordur yanık seslerle. Ölüm 
o kadar büyük bir bilinemezlik ki İslam filozof-
ları felsefenin gayesini “ölüme hazırlık” olarak 
tanımlarlar. Hatta bir son değil bilakis yeni bir 
başlangıç, daha güzel bir hayatın varoluşun 
imkânı, dünya esaretinin sona erişi olarak tarif 
ederler. Ramazan da ölüme de dirime de, bize 
bunların anahtarını veren Kur’an’a eğilmek için 
altın fırsat. Hamurumuzun karıldığını, ses ve-
ren balçıktan yaratıldığımızı, Hz. Adem’den ve 
Hz. Havva’dan geldiğimizi Habil’i de Kabil’i de 
içimizde taşıdığımızı söyler ayetler. Çatallanan 
yollarda tercihlerimizin ne yönde olması ge-
rektiğini apaçık serer önümüze. Akletmeden 
ne olgun bir teslimiyet, ne de makbul bir ibadet 
söz konusu olur. 
Ramazan kendi takvimiyle geliyor. Güneşin 
doğuşu ve batışı arasında masalsı bir zaman 
başladı. Zamanın bıçak gibi kesen, canımızdan 
parçalar koparan bir varlık olduğu aynel yakîn 
billurlaşıyor. Zevali gösteren her günbatımı, en 
kıymetli sermayemiz olan ömürden bir parça-
mızı daha koparır. Fakat kelimelere tutunabili-
riz belki, biraz yavaşlayarak yeni başlangıçların 
mümkün olduğunu görebiliriz. Sahur, imsak 
ve iftar ile dünyevi olanın boyunduruğundan 
kurtulup özgürleşebiliriz. Kendimizi, irademizi 
sınama, ekonomik sınıf farklarını ortadan kal-
dırmaya çalışma, birbirimizi daha iyi anlama 
zamanıdır. Sahura kalkmakla ruh ve beden 
yeni bir hayat için örgütlenir, üzerimizdeki sisli 
perdeler aralanır. Hilali gözlemek için her gün 
gökyüzüne bakarız, ayna gibi içimizde parıldar 
sonsuzluk hissi. İmsak olunca küçük çocuklar 
bile yemeyi içmeyi bırakırlar. Yoksunluğu seç-
me özgürlüğüyle tanışır ve güçlenirler, canları 
ne isterse yapma hürriyetine karşı. Niyet, seher 
vakti, kuşluk vakti, zikir, nimet, şükran, başkala-
rının üzerimizdeki hakkı olan fıtır ve zekat, üze-
rine yemin edilen incir ve zeytin, sonra zekatla 
yetinmeyip gönlünce infak, uzak diyarlardan 
gelen hurmayla, mübarek ekmek ve aziz su 
ile iftar. Kalbin insafla, merhametle, her canı 
aziz bilmekle, diğergamlıkla parıldadığı oruç 
günleri. Paha biçilmez mecalsizlikten yükselen 
hayatın bütün taşlarını yerli yerine koyabilme 
yetisi. Orucun can yoldaşı olan namazla kendi-
ni bilme, yerini yurdunu kavrama, sabır, sebat, 
istikamet, itikâf, kıyamet, ahiret, tezkiye, biraz 
solgunluk. Sonra çok özel şeyler; gece, toprak, 
nefes, kandil, mahya, mani. Güneşle doğmak, 
akşam hilale karışıp gitmek. Yıldızları dinlemek 
sonra, evet bir şey söylüyorlar, işitebiliriz uğul-
tumuz, isyanımız, hat bilmezliğimiz dindiğinde. 
Dağların taşların yüklenmediği iradeyi kabul 
edişimizi hatırlama günleri. Eşitsizlikler, adalet-
sizlikler ve cahilane üstünlük iddialarıyla mü-
cadele için yaratıcımızla tazelenen akitleşme. 
Zalimlerden kaçanlara, haksızlığa uğrayanlara 
elimizdeki imkanları seferber ederken, insa-
nın güvenliğini sağladıktan sonra, zihnimizin 
kalbimizin bu dünyanın en az insan kadar asli 
sakinleri olan güzelim hayvanların sessiz çığ-
lıklarına, masum taleplerine de açılması.
Üzerimize bir Kuba Mescidi sekineti inmesi. 
Peygamberimiz bütün yeryüzünün müminin  
mescidi olduğu söylediği halde, kaybolma-
mamız için bize çerçevesi çizilmiş bir boşluk 
bahşetmiş. Ramazan da böyle çiçekli bir boş-
luktur. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri 
olan Cibuti’nin kırsalında gördüğüm mescidi 
unutamam. Çorak bir alanda güneşin bağrına 
taşlar dizilerek dikdörtgen bir alan inşa etmiş-
lerdi. Toprağın içine ayakkabıları çıkarıp gir-
memiz gerekiyordu. Bu boşluk insanı dünyanın 
incitici örseleyici, asıl misyonundan, kulluk 
görevinden alıkoyan baskınlığından, yorucu 
dünya ahvalinden uzaklaştırma yeriydi. Kızgın 
güneşin altında, fakat ayrılmış bir boşluğun 
içinde ruhun dinlenmesi serinlemesi.  
Ramazan’dan anladığımız bir ay boyunca Kadir 
suresiyle başımızdan aşağı sağanak gibi ışıklı 
vahyin inmesi, İnşirah suresiyle göğsümüzün 
genişlemesi, yükümüzün hafiflemesi, insanın 
Miraç ayetleriyle ağırlıklarından kurtulup yük-
selmesidir. Ameller niyetlere göredir vesselam.

Yıldız Ramazanoğlu

y.ramazanoglu@litrossanat.com 

Ramazan’da ruhun 
çiçek açması

h.akar@litrossanat.com

Hakan Akar 

Son çıkan "Hatıraların Evi: Günümüzde Aile" 
kitabınızda aile kavramına detaylı bir bakış 
sergiliyorsunuz. Evlilik, aile ve çocuk üzerine 
derin düşüncelere daldıran kitabınızı sizden 
dinleyebilir miyiz? 

Aile, kalpsiz bir dünyadaki son sığınağımız. 
Hatıraların Evi, günümüzde anne-baba olma-
nın dönüşen manalarına, toplumda çok farklı 
kimliklerle yüzleri geçit alayına dönmüş kadın 
ve erkeklere, anayurdumuz çocukluğumuza, 
modern kentli toplumlarda-metropollerde 
giderek bir yangın enkazına dönen aileye dair 
gözlemlerimin, ihsaslarımın ve elbette bu 
alanda yapılmış araştırmalar, yazılmış eser-
lere atıflarla edebi değinilerin ruhunun mez-
cedildiği bir kitap. Metinlerin bilimsel veriler, 
kuramlarla desteklendiği kadar, kalbe doku-
nan lirik bir tınısının olmasına da gayret ettim.

Bugün ne yaşam tarzımız 
ne yakın ilişkilerimiz 
eskisine benziyor
Kitabınızda bahsettiğiniz ruh eşi yanılsaması 
da var. Herkes bir mükemmelin peşinde. Evli-
likten beklentiler de çok yükseldi. Psikolojik 
olarak, günümüzde insanların mükemmeli-
yetçi arayışını sizden dinleyebilir miyiz? 

Ruh eşi kavramında bir muğlaklık hatta bir 
eğrilik var. Ruh eşi kimdir, bize benzeyen mi, 
eksiklerimizi içerip bizi tamamlayan mı, bizi 
tüm kaygılarımızdan tüm geçmiş yaralarımız-
dan kurtaran mı ya da bizi sürekli yaralaya-

rak kendine bağlayan mı? Bunların her birini 
doğru cevap olarak benimseyebilen insanlar 
var. Çok hasarlı, örselenmiş, ihmal edilmiş in-
sanlar, hep sevilip şımartılmış insanlar, kendi 
gulyabanileriyle yaşayan veya bir rüyadan 
uyanmış insanlar… Her biri için ruh eşi tanımı 
farklı. Kaldı ki insan, tamamlanıp bitmiş bir 
varlık da değil, bir yol yaratığı. İnsan halinde 
doğmuyoruz, insanlaşmaya doğru tekamül 
etmesi gereken canlılarız. Kişiliklerimiz ve 
benlik algımız yaşantılarımıza ve yakın ilişki-
lerimizin gergefinde sürekli yeniden oluşuyor. 
Eskiden köylerde-kasabalarda, yaşamın dar 
çerçevesinde, yavaş akışında kişilikler muhi-
tin tanım ve anlam referanslarında belki genç-
lik sonrasında hiç değişmeden kalabiliyordu. 
Bugün artık ne yaşam tarzımız ne yakın ilişki-
lerimiz eskisine benziyor.

Sadece reel yaşam değil, eğitim, yazılı kültür 
ve görsel medya da düşünce kalıplarımızı sü-
rekli dönüştürüyor. Ruh eşimizin bu tekamül 
sürecinde bizimle beraber yürüyecek kişi ol-
ması belki en ideali ama kimsenin güzergahı 
bir diğerininkiyle örtüşmüyor. Sevgi, bir iliş-
kinin kurucu unsuru, başlangıç kıvılcımı ve 
meşalesi olsa da giderek farklılaşan insanları 
bir arada tutmaya yetmiyor. Sevdiğimizle, bir 
öteki olarak da adalet, merhamet, şefkat, rik-
katle cömertçe bağ kurma üslubunu öğren-
mek gerekiyor bunun için. Sevgi ve muhabbet, 
hak-hukuk, kurallar kapsamında ele alınacak 
bir insani düzey değildir. Böyle ele alırsanız 
onu kırarsınız ama sevgi ilişkilerinde bile hak-
kaniyetin ve merhametin yeri vazgeçilmez-

dir. Sevdiklerimizden en iyi olmalarını talep 
edemeyiz, onları esirgemek, bizleri esirgeyip 
bağışlayanın huyundan bize düşen behredir. 
Onların bizim en iyi halimizi hak ettikleri 
inancını beslemeyen bir duyguya da sevgi de-
nemez. Kemâlât, kişinin kendinde kovalaması 
gereken bir ideal. İlişkilerde, sevilmeye layık 
insanlar olmaya gayret göstermek akıbeti en 
hayırlı, en doğru tavır olacaktır.

Ramazan bizi muhtacı 
doyurmaya yönlendiriyor
Ramazan ayının insan psikolojisi üzerine et-
kilerini bir uzman gözüyle yorumlar mısınız?

Ramazan ayını sadece yeme içme orucu tu-
tulan bir ay olarak görmek, belki olası en sığ 
yaklaşım tarzı, her ne kadar en yaygını olsa 
da. Ramazan’ın ruhunu tanımlayabileceğimiz 
birkaç anahtar kavram var; ilki empati elbette. 
Başkalarının da sadece can verilmiş olmakla 
bizim gibi doymaya hak kazandığı bilinci, bizi 
yoksulu muhtacı doyurup donatmaya yönlen-
diriyor. Bir hayvan hatta bir bitki bile elimi-
zin eriştiği yerdeyse, göz göre göre açlığa terk 
edilemezken, insanlara bunun yapılabileceği 
düşüncesinin dehşet uyandırması gerekir. 
Çoğunlukla sağırız bu duyguya ama Ramazan 
ayında hassasiyetimiz artıyor, daha fazla yar-
dım etmek istiyoruz. İkincisi elbette zorluktan 
sonra gelen iftar sevinci ve şükür duygusu. 
Yahya Kemal bir şiirinde Atik Valide semtin-
de şahit olduğu bir iftar saatinden bahseder-
ken “Tenhâ sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz. 

Yurdun bu iftarından uzak kalma-
nın gamı. Hadsiz yaşattı rûhuma 
bir gurbet akşamı.” diyordu. 

Ramazan ayının sonunda yaşanan 
bayram sevincini aslında her mü-
min iftar saatinde de tadıyor. Bir 
diğeri ve belki de en baskın ola-
nı, sabır duygusu. Mevlana “Senin 
kıldığın namaz, tuttuğun oruç ka-
bul edilirse, nefsine hakim olur, 
doğru yola düşersin! O zaman sen, 
bir pehlivansın” diyor bu sabrı ta-
nımlarken. Yine “Sıhhatli, atlasa 
benzeyen yüzünü kim sarartırsa, 
o orucun ipekli elbisesini giyer.” 
diyor; ham ipek elbette ki atlastan 
çok daha kıymetlidir. Keza Yahya 
Kemal de aynı şiirinde “Ramazan 
mâneviyyeti/Bir tatlı intizâra çevir-
miş sükûneti;/Semtin oruçlu halkı, 
süzülmüş benizliler” diye sabrın 
bedeni olduğu kadar ruhu da dö-
nüştüren simyasından bahsediyor. 
Derin tefekküre, yalnızlaşmaya, 
yavaşlamaya ve iftar vakti sevdik-
lerimizle ailemizle bizi birleştiren 
sevince vesile olan bu aya minnet 
ve şükran duymak gerekiyor.

İyilik 
beyinlerimizde ödül 
mekanizmalarını 
harekete geçiriyor 
Ramazan ayında iyilikleri çoğalt-
mamızı özellikle tavsiye ediyorlar.

İyilik yapmak, cömert davranmak 
tüm varlığı, dünyayı, içinde yaşadı-

ğımız toplumu daha yaşanılır ve se-
vilebilir bir yer kılıyor. İyilik bir eki-
lip bin veren bir tohum gibi, iyilik 
gören insanlar da bu iyilik duygu-
sunu başkalarına aktarıyor, kendi 
imkanlarınca onlar da daha cömert 
daha merhametli ve şefkatli insan-
lar haline geliyorlar. Ama bunun 
dışında çok enteresan bir bilimsel 
bulgu da iyilik yapan insanların 
beyinlerinde ödül mekanizmaları-
nın harekete geçmesi. Araştırmalar 
iyilik yapan insanların beyinlerin-
de tıpkı ödül ve zevk aldıklarında 
olduğu gibi dopamin salgılandığını 
gösteriyor. Dopamin, zevk vererek 
ve acıdan koruyarak hayatta kal-
mamızı sağlayan eylemler için bizi 
harekete geçiren uyarandır. Yapı-
lan iyiliğin bir karşılığını aramak 
manasız çünkü bizatihi kendisi bir 
ödül, bizleri yaşam gücüyle dona-
tan bir ecza iyilik. O sebeple Cemil 
Meriç’in “İyilik yapan karşılık bek-
lediğinde tefecidir” tespitine çok 
fazla katılıyorum. Biz ödülümüzü 
zaten alıyoruz, onun üzerine ek bir 
tazmin beklemek tefecilik.

Kendi nefsimizden sıyrılarak baş-
ka insanların gözünden de hayata 
bakmayı özellikle bu Ramazan'da 
daha çok görebilir miyiz?

“Ramazan ayında gereği gibi oruç 
tutarsan, senin vücut toprağını al-
tın ederler. Senin fanî varlığını taş 
gibi ezerler de göğe sürme yaparlar. 
İftar vaktinde yediğin yemek lok-
masının her biri, birer mana incisi 

olur. Ramazan’da, yemekte, içmek-
te, kötü söz söylemekte, kötü iş iş-
lemekte sabırlı olduğun için, bu sa-
bır, senin manevî görüşünü artırır, 
gönlünün gözünü açar.” diyor Mev-
lana Divan-ı Kebir’de. Oruçlu iken 
müminler Allah’a misafirdir. Al-
lah’ın  edebiyle davranan misafiri 
kıymetli hediyeler vermeden ağır-
lamayacağına inanıyorum. İnsanın 
en değerli hasleti bir başka varlığın 
acısına ayarlı gönlü olduğuna göre, 
en çok ihsan da gönüle yağar. Şıma-
rıklık etmeden, sabrı ve şükrü ey-
lem halinde bir dua gibi yaşamak, 
ömür boyu uygulanacak bir terbiye 
yöntemi. En çok da Ramazan ayın-
da elbette. Her neye sahip olduğu-
nu düşünüyorsa, o şeyin şükrünü 
kendi cinsinden sebil etmeli insan. 
Çokça bilinen bir ilke bu: Malının 
şükrünü zekat ve sadakayla, ilmi-
nin şükrünü anlatarak ve amel ede-
rek, sağlığının şükrünü hayatları 
yeşerterek, sevenlerinin şükrünü 
muhabbet göstererek, mutluluğu-
nun ve huzurunun şükrünü baş-
kalarının ıstırabına omuz vererek. 
Eskilerin bir nefis terbiyesi, tezkiye 
olarak benimsedikleri daha az fark 
edilen ilke ise, sabrın da gerekle-
rinin aynı olması. Her neyin yok-
sunluğuna sabrediyorsak, başkala-
rında onun eksikliğini gidermeye 
gayret göstermek; bu şekilde belki 
maddi olarak durumumuzda bir 
iyileşme olmayacaksa bile, o yok-
sunluk sebebiyle çektiğimiz acılar 
azalır. Umulur ki bizim yoksunlu-
ğumuz da ilahi lütfun eliyle iyileşir.
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Maneviyat duygumuz sorumluluk 
duygumuzu da geliştiriyor
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Şımarıklık etmeden, 
sabrı ve şükrü eylem 
halinde bir dua gibi 
yaşamak, ömür 
boyu uygulanacak 
bir terbiye yöntemi. 
En çok da Ramazan 
ayında elbette. Her 
neye sahip olduğunu 
düşünüyorsa, o 
şeyin şükrünü kendi 
cinsinden sebil 
etmeli insan.

Maneviyat, insanın daha yüce bir ya-
pının önemli ve amaçlı bir unsuru ol-
duğuna dair duygusudur. İnsan, ma-
neviyat duygusuna sahip olduğunda 
sorumluluk duygusuna da ister iste-
mez sahip oluyor. Bizi aşan, bize biz-
liğimizi bağışlayan yüce bir varlığın 
tecellilerinden biri olmak da keza bir 
erdem yükümlülüğü ile yüz yüze geti-
riyor bizi. Bir şekilde çok küçük oldu-
ğunun bilinciyle egomuz törpülense 
de fert olarak önemli ve yükümlü 

olduğuna duyulan inanç, benliği var 
kılan, insanı sürüden koparıp insan 
kılan bir etken. Bu çok ironik çünkü 
benlik sahibi olmadan muhatap ola-
mayız. Ama bu benlik yeryüzüne fır-
latılıp unutulmuş bir varoluş değil. 
Bundan daha trajik bir şey olamazdı 
gerçekten. Bağlı olduğumuzu bilmek 
bizleri teskin ediyor. Ramazan ayının 
manevi ikliminde bu bağlılığı daha 
güçlü hissetmemiz umuduyla.
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Ramazan ayında abone olduğunuz dijital platformlara girip kalbinize 
iyi gelebilecek neler izleyebileceksiniz? Netflix’in orijinal filmi Kağıttan 
Hayatlar, Charlie Chaplin’in Modern Zamanlar’ı ve Derviş Zaim’in Cenneti 
Beklerken filmini sizler için önerdim. Hayatımızın 

her alanına hoş 
geldin “on bir 
ayın sultanı.”

Ramazan ayının manevi 
iklimi, sosyal medyada da 
hissedilecek

“On bir ayın sultanı” Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Müslüman toplumun ibadetlerle geçir-
diği, paylaşmanın, yardımlaşmanın, sevginin ve Allah’ın rızasını kazanmanın hayatın her anında hissedildiği bu 
dönem huzur ve bereketin de sembolü olarak görülmektedir. Ramazan ayında sizlerle buluşan bu sayımızda, bu 
mübarek ayın ruhuna uygun bir yazıyla karşınızdayım. Ramazan’ın manevi atmosferini dijital mecralarda da his-
setmekteyiz. Peki, Ramazan’ın ruhunu yansıtan hangi hesaplar akıllı cihazlarımızda en çok ziyaret edeceğimiz 
hesaplar olacak, gelin hep birlikte bakalım.

Mimari, medeniyet 
ve İslâm…
Mimari, şehirlerin ve bölgelerin fi-
ziki yapılarının sanatsal bir şekilde 
tasarlanma, inşa edilme ve bir ruha 
bürünmesidir. Ülkemiz, yüzyıllar 
boyu farklı medeniyetlerin yaşamını 
sürdürdüğü topraklardır. Bu toprak-
lar, her toplumun kendi kültürünü 
yansıttığı eserlerin inşa edildiği, ne-
silden nesile aktarıldığı zengin bir 
bölgedir. Kültür zenginliklerimiz 
dünya çapında ilgi görmekte ve her 
yıl yerli ve yabancı turistler tarafın-
dan ziyaret edilmektedir. Ramazan 
ayı, biz Müslüman toplumunun iba-
detlerle geçirdiği bir dönemdir. “on 
bir ayın sultanı” olarak adlandırdığı-
mız bu mübarek ay, hayatımızın her 
alanını etkileyen ve ruhumuza tesir 
eden zaman dilimidir. Ay boyu iba-
detlerimizi gerçekleştirmek için çev-

remizdeki camileri 
ziyaret ediyor, iba-
detlerimizi yerine 
getiriyoruz. Şehrin 
manevi süsü olan 
camilerimiz, asırlık 
kültürel değerleri-
miz arasındadır. Bu 
ibadethanelerimiz, 
Ramazan ayı bo-
yunca hem ibadet 
etmek isteyenlerin 
hem de yerli ve ya-
bancı turistler ta-
rafından Ramazan 
ayının manevi ru-
hunu yerinde his-
setmek için sıklıkla 

ziyaret edilmektedir. Günümüzde en 
çok fotoğraf ve video içeriği paylaşı-
lan sosyal medya platformlarından 
biri olan Instagram’da bu muhteşem 
mimari eserlere de sıklıkla rastlan-
maktayız. Amatör ve profesyonel 
birçok fotoğrafçı/kullanıcı, ülkemiz-
deki camilerin ihtişamlı ve büyüle-
yici mimari güzelliklerini yansıtan 
fotoğrafları Instagram’da paylaşıyor. 
“mosquesty” kullanıcı adlı hesap, ca-
milerimizi en güzel açıdan fotoğraflı-
yor ve bizlerle buluşturuyor. Tabii ki 
bizler de bol bol beğeni ve yorumlar-
la bu fotoğraf sanatçısının emeğinin 
karşılığını veriyoruz.☺ Ramazan ayı 
boyunca birbirinden tarihi ve mima-
ri açıdan eşi benzeri bulunmaz cami-
lerimizin fotoğraflarını bu hesabı ta-

kip ederek inceleyebilir ve Ramazan 
ayının atmosferini günlük hayatta 
yanımızdan ayırmadığımız cep tele-
fonlarımızda da hissebilirsiniz. (IG: 
@mosquesty)

Ömür Akkor’dan 
lezzet sırları

“Anadolu Mutfak Tarihi”, “Osmanlı 
Mutfağı” ve “Türk Mutfağı” konula-
rında akademik anlamda dersler ve-
ren ve bizlerle birbirinden lezzetli 
yemek tariflerini buluşturan Ömür 
Akkor’u hepimiz yakından tanıyoruz. 
Ülkemizin her bölgesini gezmiş ve 
her bölgenin yemek kültürüne ha-
kim olan ünlü şef, gastronomiye ilgi 
duyanlar için de çeşitli kitapları ka-
leme almıştır. Ramazan ayı içerisinde 
en önemli hususlardan biri de doğru 
beslenmedir. Sahur ve iftar yemeği 
olmak üzere günde iki kere beslendi-
ğimiz ve günün uzun bir bölümünde 
vücudumuza herhangi bir besin kay-
nağı sokmadığımız bu ay hem sağlıklı 
bir bünye hem de ibadetimizi en ve-
rimli şekilde yapabilmemiz için kritik 
bir dönemdir. Her ne kadar pandemi 
süreci boyunca uzak kalmış olsak da 
Ramazan ayının özelliklerinden biri 
de toplu sahur ve iftar yemekleri or-
ganizasyonlarıdır. Sevdiklerimizle 
bir araya gelmemize vesile olan bu 
sofralar aynı zamanda paylaşmanın 
ve bereketin de sembolüdür. Hem 
sağlıklı beslenmek için hem de en 
güzel sofraları kurmak için usta şef 
Ömür Akkor’u takip edebilir, lezzet-
li tariflere ulaşabilir ve Ramazan ayı 
boyunca sofralarımızın bereketini 
arttıracak tüyolara sahip olabiliriz. 
(IG: @omurakkor)

Suya ruh katan 
sanat…
Ebru sanatı her kesimden insanın 
ilgisini çeken, hayranlıkla takip 

edilen geleneksel sanat dallarından 
biridir. Tekne adı verilen kabın içe-
risinde suyun ve boyanın ahenkle 
dansı, ardından bu muhteşem de-
senlerin kâğıda yansıması adeta he-
pimizi büyülüyor. Bu sanatla hem-
hal olan insanlar, ortaya bir eser 
çıkarırken iç dünyalarını da huzur 
kaplıyor desek sanırım yanlış olmaz. 
Biz sanatseverler de bu muhteşem 
eserleri ilgiyle takip ediyoruz. Ebru 
sanatının ülkemizdeki en önemli 
isimlerinden biri olan Hikmet Ba-
rutçugil hem Türkiye’de hem de yurt 
dışında birçok büyük işe imza attı. 
Ebru sanatı ile ilgili birçok televiz-
yon programına katıldı, dergilerde 
röportajları yayınlandı, kongrelere 
bildiriler verdi. Hikmet Barutçu-
gil’in yayımlanmış birçok mülakat 
ve makaleleri de bulunmaktadır. 
Ramazan ayı boyunca, bu mübarek 
ayın manevi ruhunu her anlamda 
yaşamak en önemli hedeflerimizden 
biri olacak. Sosyal medyada özellikle 
sanata meraklı kişiler, Ramazan ayı 
boyunca usta sanatçı Hikmet Barut-
çugil’i yakından takip edebilirler. 
Takipçileri, İslam medeniyetinin 
en güzel motiflerini ebru eserleri-
ne dönüştüren Barutçugil’in kişisel 
Instagram hesabı üzerinden sıklıkla 
yaptığı paylaşımlarla “11 ayın sulta-
nı”nda manevi doyuma ulaşacaktır. 
(IG: @hikmetbarutcugil)

Müzik ruhun ve 
zihinlerin gıdasıdır
Ramazan ayının manevi ruhunun ha-
yatımızın her alanına tesir ettiğinden 
bahsetmiştim. Mübarek ay, ibadet-
lerle geçen bir ay olmanın ötesinde 
günlük yaşantımızda ilgilendiğimiz 
tüm alanlara maneviyatı ilmek ilmek 
işleyen günleri barındırıyor. Dinledi-
ğimiz müzikten izlediğimiz filmlere, 
okuduğumuz kitaplardan katıldığı-
mız sohbetlere kadar her anlamda 
manevi doyuma ulaşıyor, bu ayın “on 
bir ayın sultanı” sıfatını neden taşıdı-
ğını aslında daha iyi bir şekilde idrak 
ediyoruz. Dijital mecralarda istenilen 
her konuyla ilgili içerikler bulmak 
mümkün. Biz kullanıcılar da hangi 
içeriği görmek istiyorsak o konuya 
yönelik içeriklerle karşılaşmanın ko-
laylığını ve zenginliğini yaşıyoruz. 
Ramazan ayında ilgimiz ve alakamız 
daha çok bu mübarek ayı hakkıyla id-
rak etmeye yönelik olacak şüphesiz. 
Dijital platformlar ve sosyal medya 
kanalları üzerinden İslam’ı anlamaya 
ve anlamlandırmaya yönelik birbi-
rinden çeşitli konulara ve alanında 
uzman kişilere erişebilmemiz müm-
kün. Ve müzik… Her insanın bir şekil-
de müzikle iç içe olduğu anlar vardır. 
Müzik, Ramazan ayında başka bir 
ruha bürünmektedir. Ruhumuza ve 
zihnimize direkt etki edebilen nota-
lar, Ramazan ayında bizler için başka 

başka ezgiler barındırmaktadır. TRT 
Müzik, bizlere her tarzdan müzik zi-
yafeti sunan bir platform. Hem tele-
vizyondan hem radyolarımızdan hem 
de YouTube gibi dijital platformlar-
dan erişebilmemiz mümkün. Rama-
zan ayı boyunca TRT Müzik YouTu-
be kanalını takip ederek birbirinden 
çeşitli müzik programlarının tekrar 
yayınlarını izleyebilir, “shorts” adı ve-
rilen kısa kısa videolarla en özel an-
ları izleyebilir ve Ramazan ayına özel 
yayınlanacak klipleri görüntüleyebi-
lirsiniz. (YouTube: @trtmuzik)

s.aksu@litrossanat.com 
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Ramazan ayında bedenimizle ayrı 
bir iletişimimiz var. Hem ruhumuzu 
hem de bedenimizi özel bir şekilde 
terbiye ediyoruz. Biyolojik saatimizi 
bir aylığına sahur ve iftar saatlerine 
göre ayarlıyoruz. Yattığımız ve kalk-
tığımız saatlerde bazı değişiklikler 
olduğu için gün içerisindeki rutinle-
rimiz de buna göre dönüşüyor. Oruç 
bizleri tüm ay içtenliğiyle kuşatıyor. 

İftar öncesi ve sahur vakitlerinde film 
ya da dizi izlemek bazen ruhumuza 
da iyi geldiğini düşünüyorum. Bu 
sebeple Ramazan ayının ruhuna da 
uygun düşebilecek derecede ne izle-
yebiliriz diye düşünmeye başladım. 
Netflix, BluTV ve Mubi gibi dijital 
platformları hızlıca taradım. Durum 
çok iç açıcı olmasa da bazı tavsiyele-
rim olacak. Durumun iç açıcı olma-
masını da özellikle değerlendirmek 
gerek. Öz değerlerimize uygun ve 
vicdanı harekete geçiren özel filmleri 
önerebilmeyi ümit ediyorum.

Hayatları kâğıttan 
olanlar
Sevdiğim ve seveceğim bazı klişe 
filmler var. Onlara beni bağlayan şey 
tamamen temiz duyguları ve vicdanı 
ön plana çıkarması. Başrollerini; Ça-
ğatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul, Ersin 
Arıcı ve Turgay Tanülkü gibi isimle-
rin oynadığı Kağıttan Hayatlar filmi 
de böyle. Netflix’in orijinal filmi ola-
rak yayınlanan Kağıttan Hayatlar, 
genç bir adam olan Mehmet’in kağıt 
toplayarak geçimini sağlamasını ve 
Mehmet’in yaşamına mercek tutuyor. 
Mehmet’in 8 yaşındaki Ali ile tanış-

ması hayatında birçok kırılmaya se-
bep olmaktadır. 

Filmin sonuna bakarak Netflix’te böy-
le bir klişe hikâye anlatmaya gerek var 
mı diye soranlar olabilir. İnsanın ken-
di dünyasından başka dünyalara sahi-
ci biçimde bakması o kadar güçleşti ki 
anlatamam! O yüzden kağıt toplayan 
ve sokakta yaşayan çocukların kimlik-
lerine ve kimliksizliklerine odaklanan 
sıcak bir hikaye bu mübarek günlerde 
hepinize iyi gelecektir diye düşünü-
yorum. Netflix’in çok sevdiği Çağatay 
Ulusoy’un Hakan Muhafız’daki rolünü 
düşünecek olursak Kağıttan Hayatlar 
oyunculuğu açısından çok daha başa-
rılı duruyor. Sosyal adaletin çarpıklığı 
ve dünyalarımızdaki kopukluğu düşü-
necek olursak yeniden bir silkelenme 
hepimiz için şart.

“Modern Zamanlar” 
yaşıyor
Mubi’yi kült filmlerin ve 
yönetmen sinemasının 
merkezi olarak görüyo-
rum. Çok iyi bir kült 
filmi tekrar gün 
yüzüne çıkara-
lım derim.

Sinema tarihine iz bırakan öyle film-
ler var ki derin katmanlı anlamlara 
sahip duruyorlar. Bu filmlerden biri 
Charlie Chaplin’in oynayıp yönettiği 
Modern Zamanlar adlı film. Film 1936 
yılında yapılmış olmasına rağmen 
adeta yüz yıl sonrasına da mesajlar 
içeriyor. Film,  Marx’ın makineleşme 
ve Henry Ford’un Fordizm kavramla-
rını tüm komik unsurları içerisinde 
barındırarak veriyor. 

"Neden Ramazan ayında Charlie 
Chaplin izlemeliyiz?" sorusunun ce-
vabı çok açık: Yavaşlamak. Ramazan 
ayını insanın endüstrileşen dünyada 
ve şeyleşen evrende kendini başka-
laştırmasına vesile görmek gerekiyor. 
Filmin özellikle fabrika sahneleri 
tektipleşen düzeni ironik bir dille 
anlatıyor. Eşrefi mahlukât olarak ya-
ratılan insanın kendi benliğini nasıl 
bulacağına ve modern zaman içeri-

sinde hangi çıkmazlarda olduğu-
muza dair  örnekleri görmek için 

izlemeli.

Kalbinize
iyi gelecek filmler

m.yaprakli@litrossanat.com

Muhammet Emre Yapraklı 

Bu ay “Cenneti 
Beklerken”…
Tabutta Rövaşata, Nokta filmlerine 
imza atan yönetmen Derviş Zaim’in 
Cenneti Beklerken filmi  Ramazan 
ayında içsel sorgulamalarımıza vesi-
lece olacak. Başrollerini Serhat Tu-
tumluer, Melisa Sözen ve Mehmet 
Ali Nuroğlu’nun paylaştığı Cennet 
Beklerken filmini BluTV’den izleye-
bilirsiniz.

Film, Eflatun isimli bir nakkaşın bir 
görevi gerçekleştirmek üzere Ana-
dolu’ya varmasını ve bu gezinin ona, 
hem kendi sanatını diyar diyar gez-
dirmek gibi bir imkân tanırken hem 
de kendi sanatını geliştirmek adına 
kültürel bir zenginlik bahşetmesi-
ni anlatıyor. Eflatun’un aşk ve sanat 
yolculuğunu izlemek ruhunuza iyi 
gelecek. 
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Gönle ve göze 
hitap eden 
yolculuklar
Sakıp Sabancı Müzesi’nde sergilenen muhteşem Osmanlı 
Modernleşmesi temsilleri, dinleyenin yükünü hafifleten Türk Sanat 
Müziği Konseri ve heyecanlandıran gelecek iki haftanın takvimi… 

İstanbul’a dışarıdan gelen biri olarak 
şehre adımımı ilk attığım günden bu 
yana İstanbul’un pek çok yolculuğa 
gebe olduğunu aklımdan çıkarmama-
ya gayret ediyorum. Yürüdüğüm her 
yolda adım başı inşa edilen camiler, 
hanlar, köşkler… İstanbullular olarak 
her gün yoksulluğun ve zenginliğin iz 
bıraktığı sokaklarda; tarih kitapların-
da okuduğumuz nice gencin, yaşlının 
şahitliği ve anısı arasında koşturuyo-
ruz. Bu köşede bugün sizlere beni son 
zamanlarda en çok etkileyen yolcu-
luklarımdan bahsetmek istiyorum. 
Sakıp Sabancı Müzesi’nde sergilenen 
muhteşem Osmanlı Modernleşmesi 
temsilleri, dinleyenin yükünü hafif-
leten Türk Sanat Müziği Konseri ve 
beni heyecanlandıran gelecek iki haf-
tanın takvimi… 

Ramazan ayına yaklaştığımız bugün-
lerde orucun yeme içme alışkanlıkla-
rımızın haricinde de bir şeyleri değiş-
tirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu 
sayıdaki önerilerim gündelik hayatın 
meşakkatini, koşuşturmamızı yavaş-
latacak; yavaşlamak istemeyenler 
varsa bu koşturmayı farkındalık ve 
hayranlık duyguları ile süsleyecek et-
kinlikler ve yaratıcı sergiler özelinde 
hazırlamaya çalıştım. Popülist ve bil-
giden yoksun gündemlere kapılma-
mayı, gündemimizi biraz da gönle ve 
göze hitap eden uğraşlarımızın oldu-
ğu bir yolculuk yapmayı ümit ediyo-
rum hepimiz için…

Dinginlik veren 
bahçesi ile boğaza 
nazır “Atlı Köşk”
Ruhumuzu doyuracak pek çok gü-
zellikle karşılaştığımız İstanbul’da 
nisan ayını geçirecekler için çeşitli 
etkinlikler hakkında naçizane birkaç 
öneriden biri bir resim sergisi ancak 
sıra dışı olanından… Halife Abdülme-
cid Efendi’nin sanatçı yönünü daha 
yakından tanıdığım tarihsel yolculuk: 
Sakıp Sabancı Müzesinde yer alan üç 
sergiden biri “Şehzade’nin Sıra Dışı 
Dünyası: Abdülmecid Efendi” isimli 
sergi. Bana sorulursa aralarında en 
keyiflisi… Müzenin en alt katındaki 
holün başında Abdülmecid Efen-
di’nin çocukluğundan itibaren ha-
lifeliğin kaldırıldığı döneme kadar 
olan süreci o yılların konjonktürüyle 
ele alan duvar yazılarıyla karşılaşı-
yoruz. Bu duvar Hanedanın son veli-
ahdı, Osmanlı modernleşmesinin ilk 
simgelerinden biri olan Abdülmecid 
Efendi’nin hayatını film şeridi gibi 
adeta yazılı bir sinevizyon edasıyla 
sunuyor… Serginin devamında şeh-
zadenin tablolarını kronolojik sırayla 
izliyoruz. Bazıları aile koleksiyonu, 
bazıları resmi kurum koleksiyonu, 
bazıları ise Sakıp Sabancı Müzesi ko-

leksiyonu olan 60 tablo ve 300’ü aşkın 
belge ile kurgulanmış sergide Abdül-
mecid’in dostu Pierre Loti’ye hediye 
ettiği orijinal çerçeveli resimler de 
bulunuyor. 

Abdülmecid’in 
eserlerinde 
geleneksel izler
Şehzadeyi Osmanlı hanedanından 
alışılagelmişlerin ötesine taşıyan şey-
lerden biri ise sanatçılarla kurduğu 
yakın dostluklar olmuş. Bu dostlukla-
rının ve hayatının bir kısmını sürgün-
de geçirmesi nedeniyle ailesiyle kur-
duğu sıkı bağların ruhu sergilenen 
tablolarından, fotoğraflardan ve mek-
tuplardan bizlere yansıyor. Serginin 
en büyük odasında yer alan çoğu tu-
val üzerine yapılmış yağlı boya tab-
loları; oyun yazarı ve şair Abdülhak 
Hamid Tarhan’ın portresi, Abdülme-
cid Efendinin oğlu ve kızının portresi, 
çeşitli tarihi olayları resmettiği tab-
lolar... “Avluda Kadınlar”, “Genç Kız 
Portresi” ve beraber sergilenen “Cami 
Kapısı” ile “Sarayda Kahveci Güzeli” 
gibi eserlerle ilgili detaylı bilgilere 
yer verilmiş. 19. yüzyılın ikinci yarı-
sında Osmanlı seyyahlarının Endülüs 
bölgesine gidip beraberlerinde belli 
mimari yapıların fotoğrafları ve kart-
postal koleksiyonları ile dönmeleri 
Abdülmecid Efendi’nin eserlerine de 
ilham kaynağı olmuş. Gravür ve Av-
rupa resim sanatının yanı sıra musiki 
ve edebiyata da ilgisi bulunan şehza-
denin hayranı olduğu şairlerden biri 
Tevfik Fikret’in sis şiirinden ilhamla 
çizdiği üç tablo da ilk kez burada yan 
yana sergilenmekte. 

Abdülmecid Efendi’nin kadınlarla 
ilgili tablolarında kadınları harem 
sınırları içerisinde kalmayan, sosyal 
kültürel hayatla içli dışlı, okuyan, 
etken birer figür olarak resmettiğini 
görülüyor. Aynı zamanda serginin 
“Görünenin Ötesinde Abdülmecid” 
isimli çıkış bölümünde eserlerin göz-
le görünenin haricindeki ayrıntıları-
nı ortaya çıkarmak amacıyla resimle-
rin üretim süreçleriyle ilgili yapılan 
araştırma bulgularına yer verilmiş. 
X-ışını görüntüleme tekniği ve pig-
ment analiziyle eserlerin restorasyon 
süreçleriyle ilgili de bilgilere ulaşıl-
mış. Teknolojiden yararlanarak sanat 
tarihi, sanat tasarımı ilgilileri ve öğ-
rencileri için örnek bir çalışma orta-
ya konmuş. Benim en çok dikkatimi 
çeken unsurlardan biri de sanatı Batı 
etkisinde gelişen Abdülmecid’in tab-
lolarında bir o kadar geleneksel izler 
de bulmak, Doğu ile Batı ruhunu sen-
tezlediğini görmekti. Sakıp Sabancı 
Müzesinde yer alan sergi 1 Mayıs’a 
kadar ziyaretçilerine açık.
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“Hezarfen Ahmed Çelebi” 

Haremde Beethoven

"Şehzadenin Sıra Dışı Dünyası: 
Abdülmecid Efendi" Sergisinden

Seslerden 
gönüllere…
Rotamızı Beyoğlu’na doğru kıralım 
ve Beyoğlu’na yakışır bir akşam ge-
çirelim dedik. Huzurlu ve ruhumuzu 
doyuran Türk Sanat Müziği ile ge-
çirdik akşamı. Genç ve yetişkin bir 
kitleye hitap edebilecek “Türk Müzi-
ği Akşamları: Seslerden Gönüllere” 
konserinden bahsediyorum. Atatürk 
Kültür Merkezi her geçen gün muh-
teşem etkinliklere ev sahipliği yap-
maya devam ediyor. Unutulmayan 
Türk sanat müziği eserlerini seslen-
diren isimler Eda Karaytuğ ve Uğur 
Çınar idi. Tecrübeli ve bir o kadar 
da heyecanını kaybetmemiş müzis-
yenlerden oluşan orkestrayı ve bu iki 
solisti canlı dinlediğim için kendimi 
çok şanslı hissediyorum. Daha evvel 
TRT’de görev yapmış Uğur Çınar ilk 
sahne alan solistti. “Biliyorsun”, “Bir 
Zamanlar”, “Fikrimin İnce Gülü” gibi 
eserlerin içinde olduğu keyifli reper-
tuarını dinledik. Muhteşem sesinden 

ve mütevazı asilliğinden nasiplen-
diğimiz Eda Karaytuğ ise bir o kadar 
keyifli bir repertuarla bizimle oldu. 
Benim için gecenin sürprizlerinden 
biri ve Eda Karaytuğ’un sesinden 
dinlemekten çok mutlu olduğum eser 
güftesi Karacaoğlan’a ait olan “Sabret 
Gönül” eseriydi. Genç neyzen Sinem 
Hundaroğlu’nun taksimi ve iki solis-
tin gecenin sonunda yaptıkları düet 
çok hoştu. 


