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Necip Tosun’dan öneriler
“Türk Öykücülüğünde Mustafa Kutlu”, 
“Mesut Uçakan’la Sinema Söyleşileri”, 
“Küller ve Uçurumlar”, “Otuzüçüncü 
Peron”, “Ansızın Hayat”, “Emanet 
Hikâyeler” ve “Öykümüzün Sınır Taşları” 
eserlerinin sahibi, öykü ve deneme yazarı 
Necip Tosun’a “Hangi kitapları okuyalım?” 
diye sorduk.

Bir çocuğun 
gözünden göç 
Bir mülteci çocuğun hikâyesini anlatan 
“Muaz” kitabının yazarı Burcu Kapu: “Bu 
kitap bir yolculuk. Bir çocuğun gözünden 
göç hikayesi. Burada Muaz’ın sadece 
hayatının bir yılı var.  3-5 yıl sonra belki 
de bambaşka biri olacak Muaz. O zaman 
farklı bir hikâye  anlatacağım." diyor.

Dijital platformlar 
bildiğiniz gibi
Yeni sayıda dijital ekranda; Netflix imzalı 
“Kuş Uçuşu” dizisi ve “Yolun Açık Olsun” 
filmi, Amazon Prime’da kıyıda köşede 
kalmış polisiye dizi “Bosch”, son dönem 
türk sinemasının güzel örneklerinden 
“Koridor” yer alıyor.
Rabia Bulut’un yazısı sayfa 14’de.

Sanat ve inanç 
birbirini besliyor

Netflix’te yayınlanan Cem Yılmaz imzalı “Erşan Ku-
neri” dizisi komedinin sınırlarını tekrardan günde-
me getirdi. Cem Yılmaz komedisini ve “Erşan Kuneri” 
dizisinin derdini, amacını yönetmen Atalay Taşdi-
ken, Nazif Tunç; sinema yazarı İhsan Kabil, Döndü 
Toker ve Hilal Turan’a sorduk.
Sevda Dursun’un haberi sayfa 6’da.

Yıldız isimlerle 
vasat komedi

Türk mutfak kültürü ve yemekleri araştırmacısı, yazar 
Nevin Halıcı: “Bir asır öncesine bakınca o zaman daha 
saf ve nefis lezzette bir Türk Mutfağı vardı. Günümüzde 
küreselleşme ile o dönemin yemekleri yaşamakla bera-
ber artık genç şefler yemeklerin dokusunu değiştirecek 
uygulamalar da yapıyorlar. İlla Batı'dan bir iz olmalı 
diye düşünüyorlar.”
Ali Demirtaş’ın röportajı sayfa 4’de.

Küreselleşme ile 
yemeklerin dokusu 
değişiyor

Multiple Skleroz (MS) hastası Türk müzikolog ve orkest-
ra şefi Aytuğ Ülgen: “Büyük bir söz olsun istemem ama 
sanat ve inanç binlerce yıldır birbirlerini besleyen iki 
yakın alan. Her ikisi de en üst seviyelere ulaştığınızda 
bir vecd hali alır ve ne ilginç ki başka hiçbir alanın bu 
duyguyu ortaklaşa paylaştığını göremezsiniz.” diyor.
Hakan Akar’ın röportajı sayfa 2’de.

Kaligrafi, harflere estetik bir bakış açısı getiren bir sanat. Sosyal 
Sayfa'nın bu sayısında, kaligrafi sanatının topraklarımızda yeti-
şen usta elleri yer alıyor.
Sercan Aksu’nun yazısı sayfa 15’te.

Kaligrafinin usta 
elleri

İstanbul kültür sanat hayatının nabzının tutulduğu sanat 
ajandasında sizleri “Harika Şeyler Listesi” oyunu, “Kamera 
Arkası” sergisi ve "Yolunuz düşerse" önerileri bekliyor.
Ahmet Haşim Sevim’in yazısı sayfa 16’da.

Rota 
oluşturuluyor

Osmanlı’nın sınırlarının ulaştığı ulaşmadığı 
birçok yere, kısacası gönül coğrafyasına 
birçok hizmeti bulunan özellikle ülkemizi 
“Vakıf Cenneti” haline getiren hanım 
sultanları; tarihçi-yazar İbrahim Akkurt, 
Recep Kankal ve akademisyen Metin 
Çatalkaya Litros Sanat’a anlattı. 

Şeref Yumurtacı’nın haberi sayfa 8’de.

Edirnekapı 
Külliyesi

Nilüfer 
Hatun İmareti

Mihrimah 
Sultan Külliyesi

Kudüs Haseki 
Külliyesi

Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da. Merve Yılmaz Oruç'un röportajı sayfa 12'de.

Mihrimah Sultan
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Türkiye’de ve dünyada birçok büyük orkestrayı yöneten Multiple Skleroz (MS) hastası Türk 
müzikolog ve orkestra şefi Aytuğ Ülgen’le 30 Mayıs Dünya MS Günü konseri öncesi buluştuk. 
Kendisi gibi MS hastası müzisyenlerle birlikte oluşturdukları orkestrayla dinleyenlere unutulmaz 
anlar yaşatan Aytuğ Ülgen, Litros Sanat okuyucuları için hastalığını ve müziğe olan tutkusunu 
anlattı: “Amacım bu hastalıkla mücadele edenlere hayatın sürdüğünü ve dört mevsimden 
ibaret olmadığını, kendi iç mevsimlerimizin de ne kadar kıymetli ve zengin olduğunu 
anımsatabilmekti. Beni kırmayarak katılan değerli müzisyen arkadaşlarım sayesinde çok anlamlı 
bir orkestra oluşturduk. Böylece dinleyiciler ve sahnedekiler olarak hep birlikte anlamlı bir 
bütün oluşturabildik.”

“Bendeki izleri ve 
etkisi bakımından 
ilk ve en önemli 
hocam büyük bir 
besteci ve son 
derece özgün 
bir sanatçı olan 
İlhan Baran’dı. 
Kendisiyle 
çalışma fırsatı 
yakalayabilmiş 
şanslı sanatçı 
adaylarının dünya 
görüşü, sanat 
algısı, entelektüel 
kapasitesi ve 
yorum gücü 
üzerinde en derin 
izleri nakşetmiş 
ustalardan biridir.”

50. İstanbul Müzik 
Festivali başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 
tarafından düzenlenen 50. İstanbul 
Müzik Festivali 6 Haziran’da 
“Tekfen Filarmoni Orkestrası & 
Kirill Gerstein” konseriyle başladı. 
24 Haziran’a kadar devam edecek 
festival birbirinden değerli 
müzisyenleri İstanbullular ile 
buluşturacak.

“Kral Lear” 
sahnelere veda etti

William Shakespeare’in 
ölümsüz eserinden uyarlanan 
Kral Lear son kez sahnelendi. 
Usta oyuncu Haluk Bilginer’in 
başrolünde yer aldığı oyun 11 
Haziran’da Moi Sahne’de son 
kez tiyatroseverlerle buluştu.

Temmuz’da Kristóf
Baráti geliyor
Macar kemanist Kristóf Baráti, 14 
Temmuz Perşembe günü İstanbullu 
müzikseverlerle buluşacak. Harbiye 
Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 
gerçekleşecek konserde Barâti’ye 
şef Murat Cem Orhan ve görsel veri 
sanatçısı Atakan Kızıltan eşlik edecek.

Kısa’dan Hisse 
festival oldu
Genç Öncüler Gençlik ve Spor 
Derneği tarafından altı yıldır 
“Kısa’dan Hisse Kısa Film Günleri” 
adıyla düzenlenen sinema etkinliği, 
7. yılında “Kısa’dan Hisse Kısa Film 
Festivali” olarak yoluna devam 
edecek. Festival bu yıl 7-12 Kasım 
tarihleri arasında gerçekleşecek.

Dhafer Youssef’ten 
coşkulu konser

Tunuslu udi sanatçısı Dhafer 
Youssef 2. Beyoğlu Kültür 
Yolu Festivali kapsamında 10 
Haziran Cuma akşamı Atatürk 
Kültür Merkezi Türk Telekom 
Opera Salonu’nda unutulmaz 
bir konsere imza attı.

TRT 12 Punto’nun
tarihleri belli oldu
TRT tarafından bu yıl 4’üncüsü 
düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük 
senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 
“12 Punto 2022”nin tarihi belli oldu. 19-26 
Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 
etkinlik dünya sinemasının önde gelen 
isimlerini bir araya getirecek.

Devamı litrossanat.com'da

Seyyîd Nesîmî’nin, “Bende sığar iki cihân 
ben bu cihâna sığmazam / Cevher-i lâmekân 
benim kevn ü mekâna sığmazam.” diye baş-
layan nutku, cem makamından söylenmiştir. 
Gönülde bir olan kalınca beliren sözler, kulun 
dilinden Hakkın konuşması şeklinde nitele-
nebilir. Mutlak bir(liğ)e ulaşan kişinin dilinden 
söyleyen Haktır. Yunus Emre’nin, Niyazî Mıs-
rî’nin ve onların izine basarak yürüyen ârif 
şairlerin böylesi vahdet nefesleri çoktur. İki 
cihânın kendine sığdığı ama kendisinin iki 
cihâna sığmadığı varlık, Haktır. O, mekansız 
zamansız varoluşun cevheridir, özüdür. Ya-
ratılmış olanlar, O’nun âyetleridir, başlangıcı 
zâtî varoluş hakikatidir. Hakkın nişanı, hiç-
bir nişana, tanıma, ünvana, isme, resme ve 
sırra sığmamasıdır. O, gizlendikçe görünür, 
göründükçe gizlenir. Bilindikçe meçhulleşir, 
meçhulleştikçe bilinir. Ulaşıldıkça uzaklaşır, 
uzaklaştıkça ulaşılabilir hale gelir. O, her an 
yeni bir şe’ndedir, işte, işleyişte, yaratışta ve 
oluştadır. O’nun bir emr (oluş, işleyiş, yara-
tış) sürecinde kavranıldığının sanılması da 
hatadır. Çünkü O’nu bir emr’iyle tanıdığını, 
tanımladığını sanan yanılır; tanındığı, bilin-
diği anda oluş zaten değişmiştir, O, başka bir 
şe’ndedir. O’nun kâmilen tecelli ettiği derviş 
de böyledir. O’nun da nişanı, nişansızlıktır: 
“İzi yoktur ki izinden biline, Dahi tozmaz ki 
tozundan biline, Sen anı sanma sözünden 
biline, Hakikât ehlinin olmaz nişânı” der 
Niyâzî-i Mısrî. O, hiçbir nisâna sığmaz. Bu, bir 
anlamda Allah’ın “Zât”ının mahiyeti itibariyle 
mutlak belirlenimsizliğini imâ eder. Dilimizde, 
“hîç” kelimesi bu sırra işaret eder. Hattatlar 
bu sâikle “hiç” yazarlar. Hiç, Hakkın zatının 
mutlak anlamda belirlenimsiz olduğunu ifa-
de eder. Şey ise, Allah’ın duyular âlemindeki 
birliğini anlatır. Nesîmi, şiirin devamında şöy-
le der : 

“Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş 

Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığ-
mazam”

Güman, yanlışlanabilir, kesinliği olmayan, içi 
kuşku dolu kişisel yorum, bilgi veya düşün-
cedir. Farsçada eş anlamlısı olarak, “endîşe” 
anılabilir. Endîşe, gümana göre daha nes-
nel bir anlam dünyasına sahiptir, düşünce 
mânâsındadır. Fakat gümân, doğrudan “şüp-
he”li olanın ifadesidir. Zann ise, indî olan de-
mektir. Türkçede “sanı” kelimesi de (sanmak 
fiilinden türetilmiş bir isim) kullanılır. Sanılan, 
zannedilen anlamındadır. Kimse, zannî, indî, 
kuşkuyla dolu düşüncelerle Hakkı bilemez, 
bulamaz, tanıyamaz. Hakkı tanımak insanı 
mutlak olanın eşiğine taşır. Hakkı bilen, ta-
nıyan kişi ise kesin olarak bilir ki Hak zanna, 
gümana sığmaz, hiçbir kişisel algı, O’nu Ken-
di zâtî hakikati bağlamında asla kavrayamaz, 
bilemez. İtikad ve akıl da böyledir. İtikad’ın 
kök türevlerinden ukde, düğüm demektir, 
bağlamaktır. Yani sınırlayarak algılamak. Ki-
şinin itikadı demek, kendi şahsî idrakinin sı-
nırları içinde bir “şey”i kavramak demektir. İti-
kad, sınırlayarak anlamak, tanımlamaktır. Bu 
anlamda Hak, zâtıyle, hiçbir idrake ve itikada 
sığmaz. Kişinin itikadına sığana ise, Muhyid-
dîn Arabî hazretlerinin ifadesiyle, “ilâh-ı mû-
tekâd” denir. Nesîmî, cem makamından ko-
nuştuğu için, Hakkın diliyle, kendisinin hiçbir 
şahsî algıya sığmayacağını söylüyor. 

“Sûrete bak ve mânâyı sûret içinde tanı kim 

Cism ile cân benim velî cism ile câna sığma-
zam”

“Bende sığar iki 
cihan, ben bu cihana 
sığmazam”

Sağlık hayatımızda her şeyin başı gerçekten. Yaşadığımız rahatsızlıklar bizi hayattan koparıyor, moralimizi bozuyor kısaca fazlasıyla olumsuz bir 
şekilde etkileniyoruz geçirdiğimiz hastalıklar dolayısıyla. Ancak yaşadığı ciddi rahatsızlıklara rağmen hayata tutunan ve çevresine umut aşılayan 
çok değerli sanatçılar da var günümüzde. Multiple Skleroz (MS) gibi yaşadığı ciddi bir rahatsızlığa rağmen icra ettiği sanatıyla herkese moral ve 
umut olan bir MS hastası Türk müzikolog ve orkestra şefi Aytuğ Ülgen’le tanıştıracağım sizleri. Kendisi gibi MS hastası müzisyenlerle oluşturduğu 
orkestrayla 30 Mayıs Dünya MS Günü konseri öncesi Aytuğ Ülgen’le bir araya geldik. Gelin isterseniz röportajımıza geçelim hep birlikte...

Birlikte daha 
güçlüyüz!

Tanımayanlar için bize kendiniz-
den bahseder misiniz?

Çok kısaca sanatla uğraşıyorum. 
Daha uzunu ise başta müzik olmak 
üzere sanat ve yaratıcılığın her dalı 
ile birinci elden ilgilenen bir or-
kestra şefiyim.   

Sanatla ilk tanışmanız nasıl oldu? 
Kısaca anlatır mısınız bizlere. Ulu-
sal ve uluslararası birçok konser-
de orkestra yönetip dünya çapın-
da işlere imza atan bir sanatçısınız 
baktığımızda.

Plastik sanatların resim, heykel 
gibi pek çok farklı ürünü ile çok 
erken yaşlarda tanıştıysam da mü-
zikle birebir tanışmam annemin 
elimden tutarak beni götürdüğü ilk 
konserle oldu. O anda orada koca 
bir orkestra tarafından canlı ola-
rak çalınan müzikle büyülendiğimi 
anımsıyorum. Daha sonra müziğe 
büyük bir yatkınlığım olduğu or-
taya çıktı ve çeşitli talihsizliklerle 
yarıda kesilmiş olsa da bu alanda 
bugüne kadar süren serüvenim 
erken yaşlarda başlamış oldu. 

İlk başta derin 
bir depresyon 
yaşadım
MS hastalığıyla ilk olarak 
yolunuz nasıl kesişti? Kaç ya-
şındaydınız? İlk tepkiniz nasıl 
oldu?

Pandemiden birkaç yıl önce 
çok yoğun geçen konser se-
zonlarından birinin tam or-
tasındaydım. Uzunca bir süre-
dir yoğun tempom ve bu nedenle 
sürekli ihmal ettiğim dinlenme 
ihtiyacıma gereken özeni göster-

mediğim için ortaya çıkan yoğun 
kas ağrılarım, vücudumun çeşitli 
yerlerinde bölgesel olarak ortaya 
çıkan uyuşmalar gibi sorunlarım 
vardı. Zamanla bu sorunlara ufak 
tefek yeni sorunlar eklenmeye baş-
layınca hikayemi dinleyen dikkatli 
bir nörolog arkadaşımın yönlen-
dirmesiyle ilk tetkikler yapıldı ve 
MS’in tam olarak eşiğinde olduğu-
mu gördük. Doğal olarak insanı  
sarsan bir etkisi oluyor. Hayatınız 
boyunca sizinle olacak ve içten içe 
sizi sürekli olarak ke-
mirecek bir has-
talık yüzünden 
bugüne kadar 
e d i n d i ğ i n i z 
herşeyi, tüm 
becerilerinizi 
ve özellikle de 
sanatla uğraşan 
biri olarak 

hayatınızı kazandığınız yetilerinizi 
yitireceğinizi düşünmek başlan-
gıçta çok yıpratıcı oluyor. Her ne 
kadar bugün o ilk düşüncelerden 
tamamen uzaksam da bu dramatik 
tablo sizi büyük bir umutsuzluk ve 
hemen ardından da derin bir dep-
resyona sürüklüyor. 

MS hastalığını bilmeyenler için 
sizden de dinleyebilir miyiz yaşa-
yan biri olarak?

Uzmanı değilim tabii. Fakat hastalı-
ğını mümkün olduğunca araştırıp 

öğrenmeye çalışan biri olarak 
çok ilginç bir mekanizması 
olduğunu söyleyebilirim. Ge-
netik ve çevresel etkenlere 

dayandığı düşünülüyor ve ge-
nellikle 20-40 yaş aralığında 
ortaya çıkıyor. Temel olarak 
bizi dış etkenlere karşı koru-

makla görevli olan bağışıklık 
sistemimiz MS’le bera-

ber bizi düşmanı 
zannederek savaş 

açıyor ve özellik-
le beyin-omu-
rilik hücreleri-
ne saldırıyor. 
Miyelin adlı 

bir tür koru-
yucu kılıfla 
kaplı olan 
bu hücrele-

re saldırıldı-
ğında plak 
adı verilen 
h a s a r l a r 

o l u ş u y o r . 
Bunun so-

nucunda sinir 
uyarıları düz-

gün iletilemez 
hale geliyor ve ko-

nuşma, görme ve 

yürüme gibi çeşitli hareketlerde 
bozulmalar ortaya çıkıyor.

MS hastası bir sanatçı olarak çok 
güzel işlere imza atıyorsunuz. Bun-
lardan bir tanesi de Dünya MS 
Günü’nde Türkiye Multipl Skleroz 
Derneği’yle birlikte GEN’in ko-
şulsuz desteğiyle “Sekiz Mevsim” 
konserini gerçekleştirdiniz. Sizin 
yönetiminizdeki Internum Oda Or-
kestrası, solist Oleksandr Samoy-
lenko’nun yorumuyla Vivaldi ve 
Piazzolla’nın eserlerini seslendir-
di. Konserin öncesiyle başlamak 
istiyorum. Bu konser hazırlığı nasıl 
gelişti? Bizlere sürecin ilerleyişini 
anlatır mısınız?

Çok sevgili dostlarım Arda ve Tu-
fan’la yaptığımız bir sohbette sosyal 
sorumluluk projelerinden söz etme-
ye başladık ve tesadüfen onların MS 
Derneği ile sürdürdükleri dostluk-
larıyla benim kişisel durumumun 
kesiştiğini keşfettik. Tabii hemen 
güçlerimizi nasıl birleştirebiliriz 
diye düşünüp planlar yapmaya baş-

ladık. Böylece konser fikrinin ilk to-
humu atılmış oldu. Meslektaşları ve 
yakınları olarak kısaca ‘Sasha’ ola-
rak tanınan Oleksandr Samoylen-
ko, dünya çapında bir solist olarak 
sürdürdüğü müthiş bir kariyeri bir 
anda bırakarak Türkiye’ye yerleşen 
ve ülkemizde bulunması hepimiz 
için büyük bir şans olan olağanüstü 
bir sanatçı. Geçtiğimiz beş altı yıl bo-
yunca çeşitli vesilelerle birbirinden 
zevkli çalışmalar yapma imkanı bul-
muş ve yeniden bir araya gelebilmek 
için fırsatlar aramaya başlamıştık. 
Bir sosyal sorumluluk projesi olarak 
böyle bir konser yapma fikri çıkınca 
ilk iş olarak kendisini aradım. Müt-
hiş bir nezaket, dostluk ve sınırsız 
bir yaratıcılıkla hayranlığımızı ta-
zeleyen bir desteği ve katkısı oldu. 
Onunla ve bu harikulade orkestray-
la müziği paylaşmak çok büyük bir 
ayrıcalıktı. 

Sadık Yalsızuçanlar

s.yalsizucanlar@litrossanat.com

h.akar@litrossanat.com

Hakan Akar 

İnsanlara umut 
aşılayan bir 
orkestrayız 
Kendiniz gibi MS hastası olan mü-
zisyen arkadaşlarınızla bir konser 
gerçekleştirdiniz. Bu rahatsızlığı 
geçiren insanlara moral ve güç ve-
riyorsunuz. Empati yapınca hayran 
kalmamak elde değil.

Konser fikri ortaya çıktıktan sonra 
hemen MS’le mücadele eden mes-
lektaşlarıma ulaşmaya çalıştım. Sas-
ha’nın da ilgisiyle orkestraya MS’le 
mücadele eden birçok müzisyen 
dostumuzu davet ettik. Onlara kon-
serin mantığını, içeriğini ve herkes 
için anlamını tarif ederek kendileri-
ni davet ettim. Amacım bu hastalık-
la mücadele edenlere hayatın sür-
düğünü ve dört mevsimden ibaret 
olmadığını, kendi iç mevsimlerimi-
zin de ne kadar kıymetli ve zengin 
olduğunu anımsatabilmekti. Çeşitli 
ve haklı gerekçelerle isim ve durum-
larını paylaşmamı istemeyenler olsa 
da beni kırmayarak katılanlar saye-
sinde çok anlamlı bir orkestra oluş-
turduk. Böylece dinleyiciler ve sah-
nedekiler olarak hep birlikte anlamlı 
bir bütün oluşturabildik.

Konser öncesi ve sonrasında güneş 
gözlüğü kullandığınız dikkatimi çek-
ti. MS sebebiyle gözlerinizde bir has-
sasiyet olduğunu tahmin ediyorum. 
Peki bu durumun konserlerde size 
yaşattığı durumu sormak istiyorum. 
Çok ışıklı ortamlarda zorluk yaşıyor 
musunuz?

Son yıllarda gittikçe artan bir duyarlı-
lık ve hassasiyet var gözlerimde. Gün 
içinde sürekli olarak çeşitli filtreleri 
olan özel gözlüklerimi kullanıyorum. 
Sahnede mümkün olduğunca ışık-
tan kaçınıyorum. Ancak kimi zaman, 
biraz komik gelsede, özellikle opera 
ve müzikal gibi eserleri icra ederken 
kullanılan yoğun ışıklar nedeniy-
le güneş gözlükleri kadar karanlık 
olmayan ancak ışığı önemli ölçüde 
kıran gece gözlükleri kullanıyorum. 
Bilmeyenler için “havalı” bir görüntü 
olsa da aslında tamamen gerçek bir 
ihtiyaçtan kaynaklanıyor.

Konseriniz devam ederken akşam 
ezanı başlayınca orkestranızı yavaş-
ça sessiz moda aldınız ve ara verdi-
niz. Bu duyarlılığınız çok dikkatimi 
çekti. Günümüzde böyle hassasiyet-
ler çok kalmadı maalesef.

Açıkhava konserlerinde beklenmedik 
bir şey olması ihtimali, olmaması ihti-

malinden daima daha yüksektir. Kon-
ser günü hava muhalefeti nedeniyle 
başlangıç saatimizi biraz ileri alma-
mız gerekti. Böyle olunca konserin bir 
kısmı ezan vaktine rastladı. Bu sırada 
akşam ezanı başlayınca beklemeyi 
uygun buldum. Büyük bir söz olsun 
istemem ama sanat ve inanç binlerce 
yıldır birbirlerini besleyen iki yakın 

alan. Her ikisi de en üst seviyelere 
ulaştığınızda bir vecd hali alır ve ne 
ilginç ki başka hiçbir alanın bu duy-
guyu ortaklaşa paylaştığını göremez-
siniz. Bu iki alanın konser anımıza 
denk gelen kısa bir süre için bile olsa 
birbirlerine karşılıklı ve hakkaniyetli 
bir saygı göstermiş olması zarif ve an-
lamlı bir durum oldu o kadar.

Konserden sonra çok sayıda MSdaşla 
tanışma imkânı bulduk. Her biriyle 
doktorlarımız, durumlarımız, ilaçla-
rımız, önlemlerimiz ve birbirimize 
önerilerimiz hakkında zenginleşti-
rici sohbetlerimiz oldu. Bir kısmı ise 
Instagram üzerinden ulaşarak irtibat 
kurdu. Beni en mutlu eden şey bizleri 

sahnede izlemenin kendilerine ver-
diği umut, mutluluk ve güven duy-
gusundan söz etmeleri oldu. Çünkü 
tüm amacımız bu duyguyu yaşatabil-
mek, umudunu henüz tesis edememiş 
olanlar varsa ilham verebilmekti. Her 
zaman söylüyorum, MS tedavisinin 
en önemli parçalarından biri; kişinin 

umut ve mutluluğunu yitirmemesi, 

bu duyguyu paylaşarak çoğaltabil-

mesi. Bu bakımdan çok özel bir dinle-

yici önünde ve sanatçı dostlarımızın 

eşsiz katkısıyla harikulade geçen bu 

konser benim için de aslında bir tür 

‘ayakta tedavi’ oldu.

Sanatçı olarak kendime örnek al-
dığım başlı başına bir kitap kadar 
tutabilecek sayısız sanatçı, bilim ve 
düşünce insanından oluşan dev bir 
isim listem var. Ailem dışında ancak 
hayatımda en az onlar kadar büyük 
rol oynamış olanları paylaşmak iste-
rim. Bendeki izleri ve etkisi bakımın-
dan ilk ve en önemli hocam büyük bir 

besteci ve son derece özgün bir sa-
natçı olan İlhan Baran’dı. Kendisiyle 
çalışma fırsatı yakalayabilmiş şanslı 
sanatçı adaylarının dünya görüşü, 
sanat algısı, entelektüel kapasitesi ve 
yorum gücü üzerinde en derin izleri 
nakşetmiş ustalardan biridir. Ancak, 
onun araladığı kapıdan içeri girme-
mi ve bir yol haritası oluşturarak 

bugüne ulaşmamı sağlayan, sadece 
sanatçı değil iyi insan olma yolunda 
da önümde eşsiz birer örnek teşkil 
eden başta Sami Hatipoğlu ve Burak 
Tüzün olmak üzere Leonid Nikolaev, 
Yuri Butsko ve David Ezra Okonşar 
gibi birbirinden kıymetli ustalarım 
olmasaydı eminim ki bugün bu soh-
beti yapıyor olamazdık.

Konser benim için 
“ayakta tedavi”

İlhan Baran gibi ustalarımın 
yeri çok ayrı 
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Etnospor Kültür 
Festivali’ne yoğun ilgi
Dünya Etnospor 
Konfederasyonu tarafından 
düzenlenen 5. Etnospor 
Kültür Festivali bu yıl Atatürk 
Havalimanı’nda gerçekleşti. 
Dört gün süren festival çocuklar, 
gençler ve yetişkinler tarafından 
yoğun bir ilgi gördü.

O oyun gösterimlerine 
devam ediyor

Arter’den 
yeni sergi

Usta oyuncu Erdal 
Beşikçioğlu’nun başrolünde 
yer aldığı “Bir Delinin Hatıra 
Defteri” adlı tiyatro oyunu 22-23 
Haziran tarihlerinde KüçükÇiftlik 
Park açıkhava sahnesinde 
tiyatroseverlerle buluşacak.

Arter, Selen Ansen’in küratörlüğünü 
üstlendiği, doğa ile kültürün 
birbirlerine nüfuz etme ve 
birbirlerini etkileme biçimlerine 
odaklanan “Locus Solus” başlıklı 
yeni grup sergisini 31 Aralık tarihine 
kadar sanatseverlerle buluşturuyor.

“Deniz ve Ötesi” 
sergisi İstanbul’da

İtalyan ressam Lorenzo 
Mariotti’nin “Deniz ve 
Ötesi” isimli kişisel sergisi, 
Rahmi M. Koç Müzesi’nde 
sanatseverlerle buluştu. 
Sergi 11 Eylül tarihine kadar 
görülebilir.

Okul Tıraşı sinemalarda!
71. Berlin Film Festivali’nde FIPRESCI 
Ödülü’nü kazanan Okul Tıraşı 
filmi 17 Haziran’da vizyona girecek. 
Okulda hastalanan arkadaşını 
doktora götürmeye çalışan bir gencin 
hikayesini anlatan filmin kadrosunda 
Samet Yıldız, Ekin Koç, Mahir İpek, 
Melih Selçuk, Cansu Fırıncı ve 
Nurullah Alaca yer alıyor.

NFT Sergisi 
Feriye’de
Birbirinden yetenekli 80 
NFT sanatçısının yer aldığı 
“MetaCollective-Drop NFT” 
sergisi 6 Haziran’da Feriye’de 
kapılarını açtı. NFT dünyasını 
deneyimleme fırsatı sunan sergi 
26 Haziran’a kadar görülebilir.
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Konya’da Mevlevilik 
eğitimi mutfakta başladı 

Türk Mutfağı’nın eksikliklerini 
tamamlamaya çalışıyorum

Peki sizce Mevlevi Mutfağı nasıl 
oluştu? Nasıl böyle isimleşti? Bu 
mutfağın dikkat çeken en önemli 
unsurları neler? Konya’nın bulun-
duğu lokasyon buna etken midir 
sizce? Bu konuda da kitabınız var…

Çok uzun konu… Kısaca, Türk Mut-
fağı Orta Asya’dan günümüze sa-

ray, konak, aşçılar, dergahlardan 
indi. 13. yüzyılda Konya’da Mev-
levilik tarikatı eğitimi mutfakta 
başlattı ve ilk defa mutfakta ekip-
leşmeyi ve çalışma düzenlerini 
ortaya koydu. Mevleviler, Allah’a 
ulaşma yolunda her şeyin en güze-
linden yürüdükleri için mutfakta 

da aynı uygulamayı seçmişlerdir. 

Türk Mutfağı’nın en seçkin tatları-

nı Mevlevi yemeklerinde bulabilir-

siniz. Mevlevi Mutfağı ve Ali Eşref 

Dede’nin Yemek Risalesi kitapla-

rımdaki yemekleri uygularsanız 

fark edersiniz.

Bunca araştırma, yazılan kitaplar, 
makaleler, yazılar, deneyimler, 
söyleşiler, programlar, seminerler, 
konuşmalar… Mutfak kültürüne 
dair bu birikimleriniz ve katkınız 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Şöyle bir dönüp baktığınızda neler 
hissediyorsunuz üretimlerinizle il-
gili, paylaşır mısınız bizimle? 

İyi işler yaptığıma inanıyorum. 
Mutfağın kültürün önemli bir dalı 

olduğunu ilk defa 1970’lerde ele 
almak müthişti. Türk Mutfağı’yla 
birlikte, yöresel mutfakların da çok 
değer taşıdığını ortaya koymak gü-
zeldi. Türk Mutfağı’nı beş uluslara-
rası kongre ile yurt dışına ilk defa 
taşımak da çok değer taşıyordu. 
Batı yemeklerinden arınmış bir ça-
lışma olan Türk Mutfağı kitabımı 
yazmak büyük zevkti. Yöresel Kon-
ya Mutfağı’nı çalışmak yine büyük 
bir zevkti. Sille Mutfağı çalışmam-

da göç mutfağının özelliklerine de-
ğinmem ince bir sızı idi. İlk defa bir 
sözlük çalışması yapmak yine çok 
güzeldi. Şunu söylemeliyim, bütün 
çalışmalarımda Türk Mutfağı’nın 
eksikliklerini tamamlamaya çalı-
şıyorum. Son eserim Orta Asya ve 
Göç Yolu Dönemi Mutfağı’nda, ilk 
kayda geçen yemekleri kronolojik 
sıra ile yazdım. Onu Selçuklu Dö-
nemi takip edecek, onun üzerinde 
çalışıyorum.

“İnsan bazı dönemlerde alıp başını gidiyor, 
çünkü gitmeyi bir şey zannediyor. Zaman 
geçince, bu yolculuğun bir anlamı olması 
lazım, bunu arayabilir miyim diye düşünü-
yor…” İşte böyle anlatıyor Prof. Dr. Hüsa-
mettin Koçan hayat ve sanat yolculuğunu. 
Onunki hep bir bellek arayışı. Yaşadıkları 
ve yaptıkları da köklere saygı anıtı. 

Bugüne dek Türkiye’de ve dünyada birçok 
sergiye imza atan, akademide sayısız öğ-
renci yetiştiren Koçan’ın hikâyesi 2005 yı-
lında kendi köyü olan Bayburt Bayraktar’da 
kurduğu Baksı Müzesi’yle taçlanmıştı. Ko-
çan, dünyadaki kültürel erkin tayin ettiği 
coğrafyalara karşı bir başkaldırı niteliğin-
deki müzesiyle Türkiye’deki sanat seyrini 
bambaşka bir yere taşıdı. Çünkü sanat her 
zaman büyük şehirlerin, büyük müzelerin 
ve galerilerin işiydi. Koçan, Baksı Müzesi’y-
le bu algıyı yerle yeksan etti. Sanat pekâlâ 
her yerde yapılabilirdi! 

Baksı Müzesi kurulduğu günden beri yerli 
ve yabancı sanatçılara ağırladı, tematik ve 
karma sergilere imza attı. 2017 yılında ise 
Koçan’ın 70. yaş gününe özel, buradaki ilk 
kişisel sergisi “Ayağımdaki Diken” sanatse-
verlerle buluştu. Fakat yolculuk bitmedi…  
“Ayağımdaki Diken” yepyeni hayatlarla 
buluşmak üzere şimdi Atatürk Kültür Mer-
kezi’nde... Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 
kapsamında İstanbul’a taşınan sergi AKM 
Galeri’de sanatseverlerle buluştu. 

İnsana ve hayata dair

Sergi Koçan’ın sanatıyla müsemma, kök-
lere yolculuk. Baksı’daki serginin açılışına 
katılmış ve süreci Koçan’dan dinlemiştim. 
“Ayağımdaki Diken” adını sanatçının ço-
cukluk yıllarında Çoruh Nehri kenarında 
ayağına batan dikenden alıyor. Sergide yer 
alan işler de Koçan’ın çocukluk yıllarından 
başlayarak yaşadığı yere, hayatının durak-
larına ve dönüm noktalarına temas ediyor.  
Yazarlar yaşadıklarını yazar ya hep, Koçan 
da yaşadıklarını yansıtmış işlerine. İlmek 
ilmek işlemiş hayatını… Bu otobiyografik 
sergide “Kök” teması hep ön planda.  Ser-
ginin en ikonik işlerden biri de ters duran 
ağaç kökleri. Sanatçı burada uzun yıllar 
tüm badirelere rağmen ayakta kalmayı ba-
şaran kavak ağacını ters yüz ederek kökle-
re ve kökün gücüne işaret ediyor. Serginin 
etkin temalarından biri de göç… AKM’de 
dolaşırken bireysel bir göç hikâyesini ar-
kanıza alarak bugün yaşadığımız dünyaya 
dair sorgulama yapıyorsunuz. Ev neresidir, 
çocukluk nedir, aile bağlarının önemi soru-
ları eşliğinde…

Koçan, büyük savrulmaların, yer değiş-
tirmelerin, sınıfsal sıçramaların, kariyer 
basamaklarının insan hayatında büyük 
kırılmalara yol açtığına ve bu kırılmaların 
yansımalarının da gösterişli olduğuna dik-
kat çekiyor ve ekliyor: “Ancak benim haya-
tımda, geri dönüp baktığımda, bu saydık-
larımın değil, masum ve bana ait olanların 
izi her zaman daha derin oldu. Belki de bu 
sergi, başka hayatları anlamak ve anlatmak 
için üretmiş bir sanatçının, kendi yaşamına 
bakışı ve onunla yeniden tanışma yolunda, 
seçtiği bir arınmadır.” Evet onunki aslında 
yazının girişinde de belirttiğim gibi kabulle-
niş değil hep bir arayış hâli. Koçan’ın ayağı-
na batan dikenler ise bu arayışının frekans-
larını titretecek ve onları yeniden hayata 
geçirecek titreşimlerin bir sembolü. 

Köklere saygı anıtı
s.sahinler@litrossanat.com

Seray Şahinler

Devamı litrossanat.com'da

Nevin Halıcı: “Türk Mutfağı dünyadaki en güzel mutfaktır, bu kesin… Ne var ki biz mutfağımızı 
tanıtmada çok başarılı değiliz. Nedeni yönümüzü batıya çevirmiş olmamız. Her şef Türk Mutfağı’nı 
bilmeden batı mutfağına yöneliyor. Oysa bir aşçı önce kendi mutfağını çok iyi tanımalı, sonra istediği 
Batı mutfaklarında uzmanlaşmalı… Mutfağımızın aslını bilmemiz ve korumamız gerekli... Bir asır 
öncesine bakınca o zaman daha saf ve nefis lezzette bir Türk Mutfağı vardı. Günümüzde küreselleşme 
ile o dönemin yemekleri yaşamakla beraber artık genç şefler yemeklerin dokusunu değiştirecek 
uygulamalar da yapıyorlar. İlla batıdan bir iz olmalı diye düşünüyorlar.”

Türk mutfak kültürü ve yemekleri araştırmacısı, yazar Nevin Halıcı. Bu hafta Litros Sanat’ın konuğu oldu ve sorularımı içtenlikle yanıtladı. Kendisi unvanın-
dan da anlaşılacağı üzere, mutfak kültürümüze gönül vermiş, yemeklerimizin doğru anlaşılması ve aktarılması adına sayısız çalışma ve araştırmalar yapmış, 
adeta ilgili alana kendini adamış bir isim, bir usta. Öyle ki Türk Mutfağı’nın birçok uluslararası kongre ile yurtdışına taşıdı, Türk Mutfağı’yla birlikte, yöresel 
mutfakların da çok değer taşıdığını ortaya koydu. Nevin Hanım’ın son çalışması ise “Orta Asya ve Göç Yolu Dönemi Mutfağı” adlı kitabı oldu. Halıcı bu kita-
bında ilk kayda geçen yemekleri kronolojik sıra ile yazdı. Şimdilerde de Selçuklu‘dan sonra Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kayda geçen yemekler 
üzerinde çalışıyor. Biz de kendisiyle bir araya geldik. Hem mutfak kültürümüz hem de bu kültüre olan katkısı hakkında konuştuk: “İyi işler yaptığıma inanı-
yorum. Bütün çalışmalarımda Türk Mutfağı’nın eksikliklerini tamamlamaya çalışıyorum...”

“Ben yemek 
araştırmacılarının 
da yazarlarının 
da usta aşçıların 
da iki yönde 
de donanımlı 
olmaları 
gerektiğini 
düşünenlerdenim. 
Bütün kitaplarımı 
yazarken bütün 
tarifeleri tek tek 
uygulamış ve 
yakınlarımın 
fikrini almış bir 
insanım. Ayrıca 
İngiltere’de 
yayımlanan 
kitaplarımı 
oradan getirdiğim 
malzemelerle 
uygulamış bir 
yazarım. Bir 
Avusturyalı 
okuyucum 
“Nevin, tarifelerin 
çok iyi çalışıyor.” 
diye mektup 
yazmıştı. Nasıl 
çalışmasın, 
herkes 
İngiltere’den 
dönerken 
kıyafet, şu, bu 
taşırken Nevin 
bavullarında 
unlar, şekerler 
vb. mutfak 
malzemeleri 
taşıyordu.”

Nevin Halıcı

Bir şef önce kendi 
mutfağını çok 
iyi tanımalı

a.demirtas@litrossanat.com

Ali Demirtaş

Güvenilir bir 
gençlik yetişiyor, 
inanıyorum…
Nevin Hanım, nasılsınız? Hayata, 
gündeme, yaşama, dünyaya, ülke-
mize dair neler geçiyor kalbiniz-
den, aklınızdan? Şu dönemki hissi-
yatınızı, enerjinizi bizimle paylaşır 
mısınız?

Her zaman olumlu bakarım ya-
şama… Dünyanın, ülkemizin hali 
malum bir kısım insanlar açlıkla 
boğuşurken, bir kısım insanlar aşı-
rı beslenmeden ölüyorlar… Dilerim 
buna bir çare bulunur. Ayrıca ge-
lişmiş ülkeler silah fabrikalarında 
imalatı hızlandırıp bir yerlerde sa-
vaş olsun derken savaş olması bek-
lenen ülkelerde savaş olmasın diye 
çareler aranıyor… Öte yandan dün-
yanın güzelliklerini yaşamak iste-
yen birtakım insanlar da var. Sanat, 
kültür, turizm vb. güzellikleri duy-
mak, yaşamak istiyor. İyi kötü fark-
lılıklarına rağmen dünya ve yaşam 
çok güzel… Günümüzde, Türkiye’de 
çok akıllı, düzgün, yanlışları fark 
eden, güvenilir bir gençlik yetiştiği-
ne inanıyorum. Onlar bozulmazsa, 
İnşallah ülkemiz güzel günlere ka-
vuşacak.

O dönem 
çalışmalar tarifeler 
üzerineydi
Çok genel ve klasik bir soru olacak 
belki ama merak ediyorum ve doğ-
rudan sormak istiyorum. Mutfağa 
ve bu kültüre ilginiz neden? Onca 
kitap, araştırma, çalışma… Bu du-
ruma sadece meslek veya ilgi ola-
rak bakamayız gibi. Mutfağa ilginiz 
nasıl başladı ve bu sürece evrildi? 
Belki dönüm noktalarıyla kısaca 
özetlersiniz…

1970’li yıllarda, mutfağın kültürün 
en önemli dallarından biri oldu-
ğunu ve kültürel açıdan ele alın-
ması gerektiğini gördüm. Çünkü o 
yıllardaki mevcut Ekrem Muhittin, 
Raşit Gürel ve Necip Ertürk’ün çok 
değerli yayınları sadece tarifeler 
üzerineydi. Oysa Orta Asya’dan yü-
rüyen, Selçuklu’da kurumsallaşan, 
Osmanlı’da mükemmelleşen bir 
Türk Mutfağı ve Anadolu’da can-
lı bir şekilde yaşayan yedi bölge-
nin yöresel mutfakları vardı ve bu 
mutfaklar kültürel açıdan ele alın-
mıyordu. Ağabeyim Feyzi Halıcı’ya 
durumu açıkladığımda destek ver-
di ve 1970’li yıllarda Konya Turizm 
Derneği’nde Türkiye’de ilk kültürel 
mutfak hareketlerini yarışmalar-
la başlattık. 1979 yılında ilk olarak 
“Geleneksel Konya Yemekleri” ki-
tabı yayımlandı. Onu Ege, Akdeniz, 
Güneydoğu, Karadeniz bölgelerinin 
kitapları takip etti. Bu çalışmalar 
yurtiçi ve dışında büyük ses getir-
di. 1980’de Kültür Bakanlığı 1981’de 
Turizm Derneği bir sempozyum 
gerçekleştirdi. Dernek 1986 ile 1994 
yılları arasında Türk Mutfağı’nı ilk 
defa yurtdışına açan ve 13. yüzyılda 
Konya’da yaşayan ünlü şef Ateş-

baz-ı Veli adına uluslararası yemek 
kongreleri düzenledi. Bu kongreler-
den sonra Türkiye’de yemek olayla-
rı başladı ve günümüze kadar geldi.

Herkes yurtdışından 
kıyafet getirirken 
ben mutfak 
malzemeleri 
getiriyordum 

Her yemek araştırmacısı, ilgili 
alandaki kitap yazarları aynı 
zamanda iyi birer uygulayıcı mı-
dır? Buradan size varmak istiyo-
rum. Gördüğünüz, öğrendiğiniz, 
deneyimlediğiniz yemek-
leri uygular mısınız 
mutfağınızda? Çev-
reniz, aileniz bu 
konuda bek-
lentide mi-
dir siz-
den?

Ben yemek araştırmacılarının da 
yazarlarının da usta aşçılarında iki 
yönde de donanımlı olmaları ge-
rektiğini düşünenlerdenim. Bütün 
kitaplarımı yazarken bütün tarife-
leri tek tek uygulamış ve yakınları-
mın fikrini almış bir insanım. Ayrı-

ca İngiltere’de 
yayımlanan 

kitapları-
mı ora-
dan ge-
tirdiğim 
m a l z e -

melerle uygulamış bir yazarım. Bir 
Avusturyalı okuyucum “Nevin, tari-
felerin çok iyi çalışıyor.” diye mek-
tup yazmıştı. Nasıl çalışmasın, her-
kes İngiltere’den dönerken kıyafet, 
şu, bu taşırken Nevin bavullarında 
unlar, şekerler vb. mutfak malzeme-
leri taşıyordu.

Yemeklerin dokusunu 
değiştiriyorlar
Gördünüz mü bilmiyorum, ulusla-
rarası kabulü olan, mutfak lezzetle-

ri anketinde Türkiye 17. sırada 
yer aldı. Bunca zaman 

y e m e k l e r i m i z l e , 
mutfağımızla övü-

nürken, bu sıra-
lama sizce bize 
yakıştı mı? 
Biz sizce neyi 
kaçırıyoruz? 
A k a d e m i k -
leşmeyi veya 

g a s t r o n o m i 
haline bürün-

meyi mi ihmal 
ediyoruz? Siz ne 

düşünüyorsunuz 
bu konuda? 

Evet, ne yazık ki… Ancak bu seçme-
lerde farklı şeyler de rol oynuyor. 
Türk Mutfağı dünyadaki en güzel 
mutfaktır, bu kesin… Böyle şeylere 
çok önem vermiyorum. Ne var ki biz 
mutfağımızı tanıtmada çok başarı-
lı değiliz. Nedeni yönümüzü batı-
ya çevirmiş olmamız. Her şef Türk 
Mutfağı’nı bilmeden batı mutfağına 
yöneliyor. Oysa bir aşçı önce ken-
di mutfağını çok iyi tanımalı, sonra 
istediği batı mutfaklarında uzman-
laşmalı… Biz de her şey baştan yan-
lış gidiyor. Üniversitelerdeki yemek 

programlarına bakın Türk Mutfağı 
bir dönem ya var ya yok. Özel okul-
larda da öyle ne yazık ki… Mutfağı-
mızın aslını bilmemiz ve korumamız 
gerekli... Bir asır öncesine bakınca o 
zaman daha saf ve nefis lezzette bir 
Türk Mutfağı vardı. Günümüzde kü-
reselleşme ile o dönemin yemekleri 
yaşamakla beraber artık genç şefler 
yemeklerin dokusunu değiştirecek 
uygulamalar da yapıyorlar. İlla batı-
dan bir iz olmalı diye düşünüyorlar. 
Tabii konuyu bilen çok değerli şefle-
rimiz olduğunu da unutmayalım.



GÜLDÜRMEDI, AĞLATMADI, PEKI DERDI NEYDI?
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Av Mevsimi filminde Komiser Ferman’ın 
ekibindeki genç polislere ders anlattığı 
sahneyi hatırlayalım. Tek bir noktadan 
bakarsanız tek bir şey görürsünüz demişti. 
Üstelik o görünen şey bizi hedefimize gö-
türecek şey mi yoksa hedefle, yani gerçek-
le aramızda bir engel mi onu da bilemeyiz. 
Bu durumda elimizde tek ve en önemli şey 
kalıyor: bakış açımızı değiştirmek. “Ken-
dimize bir aralık bulacağız ve gerçeği gö-
rebilmek için oradan bakacağız” diyerek 
dersini bitirmişti Komiser Ferman. Okuma-
nın insana sağlayacağı en kıymetli şeyler-
den biri işte bu: aklın zincirlerini çözmek, 
yani bakış açısını değiştirmek.

Eğer insan okudukları karşısında şaşırmı-
yorsa, rahatı kaçmıyorsa, şüphe ettiği me-
selelerin peşine düşme kararı almıyorsa, 
tek bir gerçek olmadığını anlayamıyorsa 
neye yarar o okumak? Cevap: Kafa kon-
foruna. Kafa konforu, birçok okurun fark 
etmeden içine düştüğü bir kuyudur. Hep 
aynı şeyleri okumak, hep aynı şeyleri söy-
lemek, bir süre sonra kişinin varlığını tehdit 
eder. Başkalarının tek doğru bildiği şeyler-
le, başkalarının anlam dairesiyle düşünüp 
konuşmak ve hatta yazmak, yıkıcıdır. En-
kazın altında ilk kalan da kafa konforuna 
sahip okur olur. 

Gündüz Vassaf her okuyanına "nanik" ya-
pan bir kafaya sahip. İstiyor ki rahatı kaç-
sın insanların. Kendi çevrelerinden çıkıp 
başka çevreleri ve oradan bütün insanlığı 
düşünsünler biraz. En çok okunan kita-
bı Cehenneme Övgü’yü düşünelim. Yeni 
zamanların tüm numaralarını ve hilelerini 
ortaya sermişti. Tarihin insanlar eliyle silin-
diğini, bilgiye ve habere boğulan totaliter 
toplumlarda hafızanın ancak hastalan-
dıktan sonra akla gelen bir 'şey' olduğunu 
anlatmıştı uzun uzun. Onun bir psikolog 
olarak modern çağın psikoloji anlayışını 
reddetmesi ise hep ilgimi çekmiştir. Nilay 
Örnek’in podcast serisi Nasıl Olunur’da 
“Eskiden babaya soralım, baba bilir denir-
di. Şimdi en son söylenen baba, hiçbir şey 
bilmeyen baba, baba şamar oğlanı oldu. 
Kadını anlayayım derken erkekliğini unu-
tur oldu. Kadının, azıcık erkeğin elinden 
tutup düştüğü bu durumdan kurtarması 
gerekiyor.” diyerek meseleye kimsenin 
bakmaya cesaret edemediği bir yerden 
bakmıştı. Derken pandeminin önümüze 
serdiği gerçeği de en acımasız biçimde 
anlatmıştı: “Artık anne de baba da çalış-
maya mecbur. Çocuğuyla beraber olmaya 
alışık değil. Aynı saatte yemek bile yiyemi-
yorlar. Şimdi yan yana gelince ne yapacak-
larını şaşırdılar çünkü aile artık aile değil. 
Çocuklara tahammül yok. Çocuklarımız 
için ‘son kölelerimiz’ diyorum.”

Her kitap iz bırakır, muhakkak bırakır. An-
cak önemli olan bıraktığı izin ne kadar 
sahici bir iz olduğu. Çünkü bazı izler kolay 
silinir, bazıları da ömür boyunca bakış açı-
nıza, yaşama biçiminize tat katar. Bu tat 
her mevsimde, her zorlukta ve aşamada 
kendini gösterir. İşte o zaman okumanın 
gücü ruhu ayağa kaldırır. Dil, yeni bir şey 
söylemekle değil onunla buluşan ruha kat-
tığı anlam boyutunda kuvvetlidir. Cehen-
neme Övgü bu nedenlerle çok güçlü ve iz 
bırakan bir kitaptı. Vassaf'ın hatırlattığı bir 
Nâzım Hikmet dizesinin ("Bir çocuk gibi şa-
şarcasına bakarak yaşamak") ruh bulduğu 
bir bakış açısı değiştirme rehberiydi sanki.

Vicdanımızla 
davranışlarımız 
arasındaki uçurum

Devamı litrossanat.com'da

Mevlana İdris 
vefat etti
Yazar ve şair Mevlana 
İdris Zengin, 56 yaşında 
Kahramanmaraş’ta vefat 
etti. Birçok gazetede 
yazıları yayımlanan 
Mevlana İdris, çocuk 
edebiyatı alanında da çok 
sayıda kitap kaleme aldı.

Zarifoğlu eserleri 
Ketebe’de

Türk edebiyatının önde 
gelen isimlerinden Cahit 
Zarifoğlu’nun bütün eserleri 
yeni düzenlemelerle Ketebe 
Yayınları’nda. Zarifoğlu’nun 7 
Haziran'da, vefatının 35’inci sene-i 
devriyesinde Ketebe Yayınları'nda.

Dag Solstad İstanbul’daydı
14’cüsü düzenlenen İstanbul Uluslararası 
Edebiyat Festivali Norveç edebiyatının 
önde gelen yazarlarından Dag 
Solstad’ı konuk etti. Yazar Ayfer Tunç 
moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide 
Solstad, ana dilinin güvenli kıyılarında 
dolaşmaktan, dünya görüşünden ve 
eserlerinden bahsetti.

14. Uluslararası 
Türkçe Şiir Şöleni 
sona erdi
9-11 Haziran tarihleri arasında 
2. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 
kapsamında gerçekleşen 14. 
Uluslararası Türkçe Şiir Şöleni 
sona erdi. Şölen bu yıl vefatının 
60. yılı dolayısıyla Ahmet Hamdi 
Tanpınar’a ithaf edildi.

YOM
İstanbul’a geliyor

Fransız klarnet virtüözü 
YOM, İstanbul Caz 
Festivali kapsamında 7 
Temmuz'da Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’nda 
sahne alacak.

Esenler Metaverse'e
adım atıyor

Kültür sanat etkinlikleri olmak üzere 
basın toplantıları ve halk günü gibi 
etkinlikleri metaverse’e taşıyan Esenler 
Belediyesi, aynı zamanda "Metaverse 
Akademisi” ile metaverse hakkında 
eğitim de verecek.

Cem Yılmaz’ın G.O.R.A. filminde 
kurguladığı karakterlerden biri olan 
Erşan Kuneri, 1970’lerde erotik film 
yıldızı ve yapımcısı. Daha sonra dö-
nemin kanunları gereği hapse düşen 
ve bir süre sonra serbest bırakılan 
Kuneri, artık farklı bir yol izlemeye 
karar verir. Dizinin her bölümde ara-
beskten tarihe farklı konularda film-
ler çekerek bu kötü şöhreti üzerinden 
atmak isteyen Kuneri, sinemacı ola-
rak var olmaya çalışır. Zafer Algöz, 
Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kay-
gılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şa-
hinkaya ve Bülent Şakrak’la başrolü 
paylaşan Yılmaz, bu kadar yıldız ismi 
toplayıp, vasat bir komediye imza at-
tığı için de eleştirildi. Sansürsüz bel 
altı esprileri ve küfür bombardımanı-
na maruz kalmanın dışında, ortaokul 
piyeslerini andıran abartılı tipleme-
lerle komedi yapma çabaları da izle-
yicilerin eleştirileri arasındaydı. 

Afiş kirliliği
Netflix’in sekiz bölümlük bu dizi-
sinden izleyen izlemeyen herkesin 
haberdar olmasının bir sebebi de 
billboardlara çıkan afişleriydi. Belki 
de dizi en çok bu yönüyle eleştirildi. 
Sonuçta film paralı bir platformda 
olduğu için isteyen izler istemeyen 
izlemez gözüyle bakılıyor. Ancak dizi-
nin ‘Ebenin Avı’ ‘Faqbadi’ ve ‘Darbeli 
Matkap’ gibi pornografik çağrışımları 
olan afişleri yediden yetmişe herke-
sin gözüne sokuldu. İzlemeyen de di-
ziden bu şekilde haberdar oldu. Ney-
se ki bu afişler kısa sürede toplandı. 

Daha önce yayınlanan ‘Kara Komik 
Filmler’ için de gelen eleştiriler Cem 
Yılmaz’ın kolaycılığa kaçtığı yönündey-
di. Öykü dengesiyle mizahın tutmadığı, 
kıvrak Yılmaz zekasıyla prodüksiyonla-
rın uyuşmadığı bir durum var ortada. 
Yılmaz, Erşan Kuneri ile Z kuşağına 
bile hitap edemedi. Yeni bir şey dene-
mek istediği belli, oysa denenmemiş 
pek bir şey de yok şu dünyada. Önemli 
olan o tekrarları yaparken izleyiciye ge-

çen duygu. Mesela gülmek için komedi 
izlenir, oysa Erşan Kuneri izleyenlerin 
çoğu, rahatsızlık duygusuyla baş edip, 
gülme sınırlarına bile gelemedi.  

Bu dizinin derdi ne?
Komedi filmi yapmak zora talip olmak-
tır esasında. Güldürmek için sarf edilen 
çaba, abartı tonları veya gerçeküstücü-
lük, çoğu zaman ters tepiyor. İnsanlar 
hikâyeye değil de kişilere güldüğü için, 
Cem Yılmaz gibi isimlerin işi daha ko-
lay. Yılmaz’ın güldürmeyen bir film 
yapması için, ekstra çaba sarf etmesi 
gerekirdi, onu da yaptı. Belki de sıradan 
izleyicinin göremediği bir taraf vardır 
diyerek, sinemacılara sorduk Erşan Ku-
neri’yi. Mikrofonu uzattığımız sanatçı 
ve yönetmenlerden bazıları konuşmak 
istemedi. Konuşanlar ise daha önceki 
işlerinin yanına bile yaklaşmadığını 
söylerken, sanatın özgürlüğünün is-
tismarı olduğu yönünde görüş verdi. 
Bir de şu tartışıldı en çok: Güldürmedi, 
ağlatmadı, bu dizinin derdi ne? Bize ne 
anlattı ne vermek istedi? 

Daha önceki işlerinin 
yanına yaklaşmaz

Yetmişlerin ergenlerine 
yönelik bir iş

Sinema adına 
kaygılı günler

Sanatın özgürlüğünü 
istismar

Tek sıkımlık 
espriler

Yağız Gönüler

y.gonuler@litrossanat.com 
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Cem Yılmaz’ın Erşan Kuneri dizisi, komedide hala bir arpa boyu yol alamadığımızı gösterdi. İzleyenler 
bel altı küfürlerden, izlemeyenler bu küfürleri yansıtan afişlerinden rahatsız oldu. Yılmaz gibi bir 
komedi ustasının vasat bile denemeyecek bir işe imza atması ise üzdü. Güldürmeyen, ağlatmayan, 
sanat adına bir şey sunmayan dizinin derdinin ne olduğunu sinemacılara sorduk. 

Son günlerin en çok konuşulan yapımlarından olan Erşan Kuneri, bir dönemin kirli sanat furyasına hem bir hatırlatma hem de o pisliğin içinden çıkıp adını 
temiz sayfalara yazdıranlara bir gönderme. Cem Yılmaz’ın ismini duyup da gülmeye başlayanları bir kenara bırakırsak, çoğu kişi için komedi olarak bile al-
gılanamadı desek yeridir. Ama iyi işler yapmış bir isim böyle bir dizi çekiyorsa, bir bildiği vardır anlayışıyla izlendi. İlk bölümden sonra dizinin toparladığını 
söyleyenler olsa da son bölüme kadar izleyip “Ben ne izledim şimdi” kafasını yaşayanlar çok oldu. 

Erşan Kuneri’yi izlerken çok rahatsız 
olduğu küfürler olduğunu söyleyen 
yönetmen Nazif Tunç, onun ötesin-
de hem yönetmenlik hem de senar-
yo kurma açısından Cem Yılmaz’ın 
en zayıf işlerinden biri olduğunu 
söylüyor: “Yetmişli yıllardan 12 Ey-
lül ihtilaline kadar Yeşilçam’da şahit 
olduğumuz bir takım çirkin yılları 
canlandırmaya çalışmışlar. Gençler 
o dönemi bilmez. Yetmişli yıllardan 
neredeyse 12 Eylül dönemine kadar 
Türk sinemasının erotik bir salgınla 

karşılaştığı, seyircinin evlere kapan-
dığı, sadece serseri ve işsiz güçsüz 
takımının sinemaları doldurduğu 
çirkin bir dönem yaşandı. Orada bir-
takım filmler, karakterler, oyuncular 
var edildi. Yaşları elliyi geçkin olan 
insanlar tarafından biliniyor. Genç-
ler ne Erşan Kuneri’yi ne o filmde 
temsil edilen başka karakterleri, 
paradisi işlenen sahneleri yahut da 
film konularını, atıf yapılan film-
leri bilmezler, bilmedikleri için de 
filmlerin yönetmenlikle yapımla 

senaryoyla ilgili kusurlarını daha 
çok görürler. Bizim yaşta olanları 
avutan duygusal sayılacak bir tanık-
lık açısından güldüğü, ama küfürler 
dolayısıyla rahatsız olduğu bir ya-
pım. Daha kaliteli bir beklenti içe-
risindeydim, nitekim kabare sahne-
sine yakın bir reji, bir yönetmenlik, 
bir akış gerçekleştirmiş. O yüzden 
beklentimi karşılamadı. Küfürleri 
dikkate almazsak da Cem Yılmaz’ın 
daha önce yaptığı güçlü işlerin yanı-
na yaklaşamayacak bir yapım.

Cem Yılmaz’ın stand-uplarındaki 
komedi performansını sinemada 
bekleyip hayal kırıklığına uğrayan 
kesimden olmadığını söyleyen yö-
netmen Atalay Taşdiken, Cem Yıl-
maz’ın bütün yaptığı işlerin sofis-
tike bir mizah içerdiğini ve sinema 
yapmakla ilgili çabasını takdir etti-
ğini söylüyor. “En son Kara Komik 
Filmlerle ilgili de büyük eleştiriler 
oldu, ben bunu da haksız bulanlar-
danım. Çünkü ciddi bir sinema da-

marı olan çalışmalar bunlar. Ama 
doğrusu bu son yaptığı işi üzülerek 
izledim. Bu ülkenin çok yetenekli 
bir mizahçısının çok zeki bir sine-
macısının böylesine bir iş yapmış 
olmasını gerçekten içim acıyarak 
izledim. Çok üzüldüm. Keşke bunu 
hiç yapmamış olsaydı. Bir yönet-
men bir sanatçı kötü film yapabilir, 
buna hakkı vardır. Bu da saygıde-
ğer bir şeydir. Ama buna kötü bile 
diyemeyeceğim. Bel altı mizahın da 

zaman zaman insanlarda karşılık 
bulduğuna tanık oluyoruz. Bu ma-
alesef hafif tabiriyle ergenlerin bir 
araya gelip ‘hadi bir şey yapalım’ 
diyerek ortaya çıkmış, başı, sonu, 
hedefi belli olmayan bir iş duygusu 
veriyor. Ergen komedisi gibi ama 
bugünkü ergenleri de tanımayan 
bir iş. Bu olsa olsa yetmişlerin sek-
senlerin ergenleri için yapılabilir-
di. Bugün hiç karşılığı yok.”

Cem Yılmaz’ın Türkiye’de mizah 
kültürünün anahtar isimlerinden 
biri olduğunu söyleyen sinema ya-
zarı Döndü Toker, onu showların-
dan ziyade söyleşileriyle anlamak 
gerektiğini ifade ediyor: “Erşan Ku-
neri işine gelirsek, Türk sineması 
seks furyası döneminden hakikaten 
geçti ve belki bu evrenin sinema 
camiasında yaşanmamış gibi atla-
nıldığı da söylenebilir. Ancak döne-

me dair iş yapmak, film dili ve ka-
rakterlerin üsluplarının bu kadar 
abartılı olmasını gerektirir miydi? 
Yanısıra ayrı ayrı türler için inanıl-
maz bir sanat ve görüntü emeği var 
ancak bu kaliteli prodüksiyonla çok 
daha nitelikli bir mizah serisi yapı-
labilirdi. Cem Yılmaz Sihirbaz, Kara 
Komik gibi yapımlarda ya da ana 
akım işlerinde dahi bir dert taşıdı-
ğını hissettirmişti. Bu sefer yıllar 

evvel yazmaya başladığı hikâyeyi 
çekerken, kendisinin zevk aldığı bir 
iş çıkarmış gibi görünüyor. Belki de 
Netflix gibi platformların sansür-
süz özgürlüğünü tatmak istemiştir. 
Bazen yönetmen egosu ben yaptım 
ve oldu demek ister. Seyirciye yö-
nelik etik kaygı taşımak istemez. O 
halde, sinema adına kaygılı günler 
dilerim.”

Cem Yılmaz’ın kendini bitirişi ol-
duğunu söyleyen sinema Yazarı 
İhsan Kabil, diziyi seyretmeme 
sebebini şu ifadelerle açıklıyor: 
“Sanatın özgürlüğü bu kadar mı 
istismar edilir? Bu zamanlarda 
yaşamak çok güç. Belli bir döne-
mi anlatıyor olabilir, ama birebir 
gösterilmez bunlar. Bu işin bir 

üslubu, adabı, yolu yordamı ol-
malı. Topluma bir bilgi iletirken, 
onun ruhunu, delik deşik etme-
meliyiz. Onu zedelememeliyiz. 
Ruhi dünyasını aşağı çekmeme-
liyiz. Onu rencide etmemeliyiz. 
Böyle bir hak kimsede yok. Ben 
seyretmedim. Böyle şeyleri ha-
yatıma sokmam. Benim saygın-

lığımı, biricikliğimi, varoluşsal 
durumumu, bireyselliğimi eroze 
etmeye ve tarumar etmeye kimse-
nin hakkı yok. Afişler de küfürlü, 
bunların çağrışımlarını herkes 
biliyor. Bir şey ileteyim derken 
manipüle etmektir bu. Cinsel, 
ekonomik, duygusal sömürüdür. 
İnsan fıtratına aykırıdır.” 

Sinema eleştirmeni Hilal Turan, ka-
riyerini karikatürden sahnelere ve 
oradan da sinemaya taşımış ve ara-
dan geçen yıllar içerisinde kendini 
başlı başına bir “marka”ya dönüş-
türmeyi başarmış bir isim olarak gö-
rüyor Cem Yılmaz’ı. Ve şu ifadelerle 
yorumluyor son dizisini: “G.O.R.A. 
ve A.R.O.G. gibi gişe yapan filmleriy-
le sinemada komedi alanında hatırı 
sayılır bir boşluğu doldurmayı da 
başardı. Ancak Yahşi Batı’dan sonra 
filmografisinde başlayan düşüş gra-
fiği Netflix için ürettiği son işi “Erşan 
Kuneri”yle dibe vurmuş görünüyor. 
Daha önce G.O.R.A ve Arif ve 216’da 

yan karakter olarak izlediğimiz Er-
şan Kuneri’yi merkeze alan dizide, 
Yeşilçam’da 70’li yıllara damgasını 
vuran cinsel içerikli filmlerin ya-
pımcısının 80 sonrasında kendini 
farklı bir alana taşıma hikayesini 
odağına almaya çabalıyor. Çabalıyor 
diyorum çünkü aslında Cem Yılmaz 
son işinde, oyuncu ve yapımcıların 
seks filmleri döneminden sonra si-
nemada yeni döneme geçişlerinde 
yaşanan sancılı dönüşümdeki iro-
niyi aktarmak yerine, yerli yersiz 
bel altı espriler ve lise seviyesinde-
ki zorlama şakalara sırtını yaslama 
kolaycılığını tercih ediyor. Zeka işi 

mizahtansa belden aşağı kelime 
oyunlarına yaslanan bir parodi di-
yebiliriz Erşan Kuneri’ye. Dizinin 
geneline yansıyan bu mizahi sığlık, 
genel olarak seyri çok zorlaştırıyor. 
Seyri zor çok fazla yapımı bazen gö-
rev duygusuyla da izlemiş biri ola-
rak Erşan Kuneri’ye sadece 2 bölüm 
dayanabildiğimi itiraf etmem gere-
kiyor. Kendi içinde anlam bütünlü-
ğü ve akışı olan bir hikayeden çok, 
stand-up tarzı tek sıkımlık esprilerle 
güldürmeyi amaçlayan ama bunu da 
maalesef sıklıkla başaramayan bir 
skeçler toplamı Erşan Kuneri.

Nazif Tunç

Atalay Taşdiken

Döndü Toker

Hilal Turan

İhsan Kabil

s.dursun@litrossanat.com 

Sevda Dursun
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Üsküdar Belediyesi, New York Başkonso-
losluğu ev sahipliğinde Türk Evi’nde “Ha-
nım Sultanlar Sergisi” açmış. Muazzam 
bir incelik, gerçekten gurur verici bir iş 
olduğunu düşünüyorum. Ancak “Ken-
di topraklarımız dışında ilk kez Hanım 
Sultanlar Sergisi açıldı.” haberini oku-
duğumda biraz şaşırdım açıkçası. Dünya 
tarihini şekillendiren medeniyetimize 
büyük hizmetleri olan bu abidevi şahsi-
yetleri tanımak ve tanıtmak noktasında 
daha büyük gayret içerisinde olmamız 
gerekirdi.

Yardımlaşma duygusunun insanlık tarihi 
kadar eski olduğu bilinen bir gerçektir. 
“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı 
olan, malın en hayırlısı Allah yolunda har-
canan, vakfın en hayırlısı da insanların en 
çok duydukları ihtiyacı karşılayandır.” 
düsturuyla hareket eden büyüklerimiz 
adeta birbirleriyle yarış halindeymiş gibi 

toplumun ihtiyaçlarını karşılamak adına 
çok sayıda vakıf eseri kurmuştur.  Bu vakıf 
eserleri sadece erkekler tarafından değil, 
büyük bir kısmı hanım sultanlar tara-
fından yapılmıştır. Tarihe baktığımızda; 
özellikle Osmanlı toplumunda kadınların 
kurmuş oldukları vakıflarla sosyal haya-
tın her alanında varlıklarını hissettirmiş 
olduklarını görmekteyiz.  Birçoğu hala 
hizmete devam eden camiler, okullar, ha-
mamlar, çeşmeler, konaklar, kervansaray-
lar, hastaneler, kütüphaneler, aşevleri ve 
sayamadığımız birçok vakıf eserini bun-
lara örnek olarak verebiliriz.

Osmanlı’nın sınırlarının ulaştığı ulaşma-
dığı birçok yere, kısacası gönül coğraf-
yamıza birçok hizmeti bulunan özellikle 
ülkemizi “Vakıf Cenneti” haline getiren 
hanım sultanlar hakkında birçok çalış-
maya imza atan tarihçiler konuyu farklı 
yönleriyle ele aldılar. 

Şehrazat’ın yöntemi neydi? Etkileyici bir 
dille hikâyeleri birbiri içinde akıtarak, Şah 
Şehriyar’ın merakını ayakta tutacak şekil-
de anlatmayı sürdürmek. Böylelikle geçer-
di gece ve aklı tamamlanmayan masalda 
kalan Şehriyar, infaz kararını bir sonraki 
güne ertelerdi. Şehrazat’ın kendi canını 
kurtarması, sonraki gecelerde can verecek 
genç kızları da şahın şerrinden kurtarması 
anlamına gelirdi.  

Şehrazat’ın bu yöntemini yönetmen Elif 
Eda, yüzlerce yıl sonra 2021 yapımı “Jü-
lide” isimli kısa filminde farklı bir şekilde 
kullandı. Bu kez mekân İstanbul’da bir 
balkon, kişiler ise, Jülide, komşusu Çağla 
ve Çağla’nın ağabeyi Kaan’dır.  Evinde na-
maz kılan Jülide, bir partiye özgü eğlence 
sesleri takiben yükselen çekişme sesleri 
üzerine yukarı kattaki daireye çıktığında, 
Çağla’yı ağabeyine partisini mahvettiği 
için suçlarken bulur. Arkadaşını sakinleş-
tirip yatırır ve hemen ardından açık mut-
fağa yöneldiğinde, seyircinin başta elinde 
bir bıçakla gördüğü Kaan’ın, ağzına attığı 
haplar ve elinde şarap kadehiyle intihar et-
meye hazırlandığını görür. Kararlı, otoriter 
bir tavırla bu intiharı engellemeyi başarır, 
ancak Kaan bu kez de balkona yönelir. 
Jülide arkasından koşarken Kaan’ın, o ka-
darcık yükseklikten atlamak da öldürmez 
ki, dediğini duyar. Direnme kaynaklarıyla 
bağını tamamen koparmış genç bir insana 
hayatı bir mahkûmiyet, bir yük değil de bir 
bağış, bir gelişme süreci olarak göstermek 
hiç kolay değilse de Jülide elinden geleni 
yapar. Partiye davet edilmiş değildir, gürül-
tüye gelmiştir; imdat çığlığına… Karşısın-
dakinin anlayabileceği şekilde, bazen sar-
sıcı bazen de yumuşak bir dille konuşmayı 
başardığı için de dinletir sözünü. Tatlı dilli 
Şehrazat’ın ifade kalıbı masaldı, Jülide’nin 
ki ise felsefe ve kelam olur. Nasıl bu kadar 
soğukkanlı olduğunu sorgular Kaan onu 
dinlerken; ajan mıdır, sosyopat mı? Jülide 
de onu sorgular:  Pardon yani, moda fo-
toğrafçılığı olan mesleği gereği muhatap 
olduğu kadınlar hakkında işte öyle bir dille 
nasıl konuşabiliyordu ki? 

Salonda kahve içerler, sigara için ise bal-
kona çıkmak gerekir. Şehrazat, Şehriyar’ın 
dikkatini dağıtmayacak herhangi bir 
mekânda konuşabilirdi Şehriyar’la, Jülide 
ise kapalı ortamdan uzaklaşma ihtiyacı 
duyar. Pek uzağa da gidemezdi Jülide;  
Çağla rahatsız bir uykuda, Kaan çökkün 
veya taşkındır. Balkon, aslında kurtarıcıdır.  

“Ne bu şimdi, gerçek mi bunlar, yoksa ma-
sal mı anlatıyorsun?”

“Masal anlatıyorum ben şu an.”

Hayır, hiç kolay değildir Şehrazat rolü bir 
intihar girişimi karşısında… Güçlü bir de-
rinliği olan diyaloglarda dile gelir Jülide’yi 
dayanıklı kılan tecrübeleri. 

Kadınların sokaklarla ilişkisine dair çok 
fazla birikmiş olumsuz yargı var.  Sokağa, 
düşer kadın veya düşürülür, bazen baş 
döndürücü bir vaat bazen de kıymetli bir 
mücevher sebep olur buna; Yeşilçam film-
lerinde izlerdik. Sokağa düşmek son yıl-
larda, bir balkondan doğru gerçekleşiyor. 
Konut fabrikalarının ürettiği en kullanışlı 
mekân olan balkon, bir cinayet mahalline 
dönüşüyor çift anlaşmazlıklarında. Balkon 
mahalle arasında, huzuru yakalamış çiftle-
rin bir manzara kırıntısı karşısında çayla-
rını yudumladıkları kısıtlı avlu değil miydi 
bir zamanlar ve hâlâ kısmen öyle sayılmaz 
mı? Oradan sokağa bir sepetle, bir selamla 
uzanabilir, bir anahtar atabilir, bir selam 
verebilirsiniz.  

Şu var ki mekânlarla aramızdaki, hayatı 
olumlu bir şekilde etkileyen bağları bü-
yük ölçüde yitirdik. Mekân bağlantıları ve 
insan ilişkiler arasındaki etkileşimin hafife 
alınmasının elbette bedelleri olacaktı. Sofa 
konuşmaları, avlu/bahçe fikir yürütmeleri 
ve oyunları olmaksızın doğrudan sokağa 
geçişin, böylelikle ortaya çıkan dil uçu-
rumlarının sarsıcı etkilerden biri, balkon 
ölümleri.

Şehrazat balkonda

Devamı litrossanat.com'da

Cihan Aktaş

c.aktas@litrossanat.com

Dünyanın öbür ucunda açılan bir sergi, bizlere geçmişimizi, değerlerimizi, 
mirasımızı nasıl biliyor ve nasıl gösteriyoruz sorusunu sordurdu. Sonrasında 
ise belki bazen geride kalan belli önyargılara kurban giden hanım sultanları 
işin uzmanlarına soralım istedik. Osmanlı’nın Hanım Sultanları’nın vakıf 
hizmetlerini, yaptırdıkları eserlerle öne çıktıkları İstanbul güzergahlarını 
tarihçi-yazar İbrahim Akkurt, Recep Kankal ve akademisyen Metin Çatalkaya 
Litros Sanat’a anlattı. 
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Bedrifelek Başkadınefendi tarafından ihya ettirilen çeşmenin, Hoca Ali Rıza tarafından çizilmiş bir resmi.
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Üsküdar'ın Hanım 
Sultanları ve eserleri

Hayırsever bir sultan: 
Bedrifelek Başkadınefendi

Beşikten mezara kadar 
vakıfla yaşamak

Kız Kulesi'nden Çamlıca Tepesi'ne, 
camilerinden tekkelerine, önemli 
şahsiyetlerinden korularına, adına 
romanlar şiirler yazılan Üsküdar'a 
en fazla yakışan unvan ise “Hanım 
Sultanlar Şehri” olmuştur. Karşı-
mıza ilk olarak Kanuni Sultan Sü-
leyman'ın biricik kızı, ay ile güneş 
kadar güzel olarak vasıflandırılan 
Mihrimah Sultan'ın, Üsküdar İskele-
si'nin hemen önünde yer alan külli-
yesi çıkıyor. 1540-47 yılları arasında 
Mimar Sinan'a yaptırılan külliyede; 

camii, medrese, sıbyan mektebi ve 
hazire yer almaktadır. Külliyenin 
tabhanesi, imareti ve han'ı maalesef 
günümüze ulaşamamıştır. Mihrimah 
Sultan Camii'yi, diğer camilerden 
özel kılan bir özelliği de vardır. Bu 
özellik; Osmanlı mimarlık tarihinde 
padişah hariç, hanedan mensupları 
adına yapılan bir camide ilk kez iki 
minareli yapılmasıdır. Normal şart-
larda tek minareli olarak yapılması 
gereken cami, Mihrimah Sultan'ın 
babası Kanuni'den aldığı imtiyazla 

iki minareli inşa edilmiştir. Üskü-
dar'da Kanuni devrine ait bir diğer 
hanım sultan eseri de Eski Mahkeme 
arkası sokağında yer alan Kanuni 
Sultan Süleyman'ın cariyelerinden 
Gülfem Hatun'un yaptırdığı camidir. 
1561 yılında şehid olan bâniyesi Gül-
fem Hatun'un kabri de 1540 tarihin-
de yapılan şirin caminin bahçesinde 
yer almaktadır. Gülfem Hatun, Üs-
küdar'da yer alan bu şirin caminin 
masraflarını karşılaması için de Ma-
nisa'da 30 tane dükkân vakfetmiştir.

Osmanlı padişahlarının eşleri sa-
raya kapanmış ve haremden çık-
mayan, dünyayla irtibatını kesmiş 
kadınlar değildir. Sarayda bulun-
dukları halde sosyal hayatı da ta-
kip eden ve yardımlar yaparak in-
sanlığa hizmet etmeyi şiar edinen 
kimselerdi. Padişah eşleri birçok 
hayra öncü olmuştur ve kimi za-
man bir hastanenin yapımında 
kimi zaman da bir çeşmenin ih-
yasında onların isminin yer aldı-
ğı kitabeleri görmüşüzdür. Gerek 
İstanbul’da gerekse Anadolu’da 
bu hanım sultanların öncülüğünü 
yaptığı eserler; halen dahi insan-
ların hayrı için kullanılmakta ve 
bir köşe başında kendini göster-
mektedir.  Din-i Mübin-i İslam’a 
hizmetlerinin yanı sıra birçok 
hayra öncü olan, yetimlere, ga-
riplere kucak açan müşfik Sultan 
II. Abdülhamid Han tıpkı kendisi 
gibi, tahta çıktığında ikinci kadı-
nefendi olan Bedrifelek Hanım da 
hayır yolunda ismini rahmetle an-
dığımız hanım sultanlardan biriy-
di. Sultan’ın ilk eşi Nazikeda’nın 

vefatının ardından başkadınefen-
diliğe yükselen Bedrifelek Hanım, 
II. Abdülhamid’in ilk oğlu Şehza-
de Mehmet Selim Efendi’nin an-
nesiydi. Osmanlı hanım sultanları 
arasında ismi pek öne çıkmasa da 
yaptığı hayır eserleri ve ihyaları 
günümüzde de varlığını korumak-
tadır. Padişahın diğer kadınları-
na nispeten uysallığı ile tanınan 
Bedrifelek Hanım tekke, türbe ve 
çeşitli müesseselere yardımda bu-
lunmuştu. Bugün Kızılay olarak 
bildiğimiz Hilâl-i Ahmer Cemiye-
ti’ne nakdî olarak bağış yapanlar-
dan biri de Bedrifelek Hanım idi. 
Fatih’te yer alan Cerrahi Tekke-
si’nin 17. postnişini Şeyh Mehmed 

Rızaeddin Yaşar Efendi’ye men-
sup olan Bedrifelek Hanım tek-
kenin de bir takım eksikliklerine 
yardımda bulunmuştur. Osmanlı 
döneminin sonlarında bazı ona-
rımlar da gören Nureddin Cerrahi 
Tekkesi’nin 1909 senesinde tev-
hidhane bölümünün bazı tamir-
lerini üstlenen Bedrifelek Hanım, 
tekkenin zeminini keçe ile kaplat-
tırmıştır. Bununla beraber tekke-
nin müdavimi olan dervişlere de 
Bayezid İmareti’nden olmak üzere 
günde sekiz çift fodla ekmeği tah-
sis edilmesini sağlamıştır. Hayır 
yolundaki bu örnek işlere bir çeş-
menin ihyası ile taçlandırmıştır. 
Gebze’de yer alan ve adına halk 
arasında Körük Çeşmesi denilen 
yapı günümüze kadar ulaşmasa 
da kitabesi varlığını korumakta-
dır. 1900 (Hicri 1318) senesinde 
tamir edildiği yazılı çeşmenin 
bulunduğu konum, Osmanlı dö-
neminde bir hac yolu güzergâhı 
olan Bağdat Caddesi üzerinde yer 
almaktadır. Ressam Hoca Ali Rı-
za’nın bir Gebze ziyareti sırasın-

da çizdiği çeşmenin üzerine onun 
hayrı olduğunu yazmış ve bugün 
Bedrifelek Hanım’ın İstanbul dışı-
na uzanan eserlerine dair önemli 
bir iz bırakmıştır. Muhtemeldir 
ki Bedrifelek Hanım hem bura-
dan geçen hacıların hem de bölge 
halkının istifadesine medar ola-
cak Körük adlı çeşmeyi tekrardan 
tamir ettirmek istemiştir. Böyle 
güzel işlere öncü eden Bedrife-
lek Hanım bugün Yahya Efendi 
Dergâhı haziresinde yatmaktadır. 
Demir parmaklıklar çevrili olan 
mezarının başında, üzeri Türk-
çe olarak yazılı bir levha yer alır. 
1924’te Osmanlı hanedanının sür-
günü sırasında İstanbul’da kalan-
lar arasında Bedrifelek Hanım da 
vardı. Ne acıdır ki birçok hayra ve-
sile olan bu hanım sultan, büyük 
oğlu Mehmet Selim Efendi’ye ait 
olan Yıldız yakınlarında Serence-
bey yokuşunda bir tütün şirketi-
nin depo olarak kullandığı ahşap 
bir konakta, 1930 senesinde vefat 
ederek dar-ı bekaya irtihal eyle-
miştir.

Türk-İslam tarihine baktığımız-
da, kadının tarih boyunca sosyal, 
siyasi ve iktisadi hayatın içinde 
etkili bir şekilde yer aldığını görü-
rüz. Bu durumun bir sonucu ola-
rak kadın evde eş ve anne olmanın 
yanında toplum içinde de birçok 
sorumluluk almıştır. Osmanlı 
dönemi esas alındığında kadınla-
rın sorumluluk aldığı alanlardan 
birisi de sosyal yardımlaşmanın 
zirvesi olan vakıflardır. Bilindiği 
üzere Osmanlı bir vakıf medeni-
yetidir. Vakıf sistemi o kadar ge-
lişmiştir ki bir kişi vakıf bir evde 
doğar, vakıf bir beşikte uyur, vakıf 
mallarından yer ve içer, vakıf ki-
taplarından okur, bir vakıf mek-
tebinde hocalık yapar, maaşını 
vakıf idaresinden alır ve öldüğü 
zaman vakıf bir tabuta konulup, 
vakıf bir mezarlığa gömülürdü. 
İşte bu gelişmiş sistem içinde ha-

nım sultanların kurmuş olduğu 
vakıflar önemli yer tutmaktadır. 
İyi bir eğitim alan bu padişah 
anneleri, aile, devlet ve toplum 
meseleleri ile meşgul olmuşlar, 
sorumlu bir Müslüman olarak da 
vefatlarından sonra amel defter-
lerinin açık kalmasını sağlayacak 
olan vakıf-hayır işlerine yönel-
mişlerdir.  Osmanlı coğrafyasın-
da hanım sultanlar tarafından 
kurulan vakıflara baktığımızda 

eğitim, sağlık, barınma, din ve kül-
türe yönelik birçok vakıf görürüz. 
Anne olarak çocuğu yetiştiren va-
lide sultan, vakıf kurarken de bu 
duyarlılığını sürdürmüş, iyi ve 
sağlıklı insan yetiştirmeye yöne-
lik gayret sarf etmiştir.  Osmanlı 
dönemi bazı hanım sultanlara 
ait vakıflara ilişkin örnek olarak; 
I. Murad’ın annesi, Orhan Bey’in 
hanımı Nilüfer Hatun adına İznik 
dahilinde inşa edilen imaret iyi 
bir örnektir. Yıldırım Beyazıt’ın 
annesi, I. Murad’ın hanımı Gülçi-
çek Hatun da Bursa’da bahçe içe-
risinde yaptırmış olduğu zaviye, 
türbe, evler, aşhane ve Pınarbaşı 
suyunun Bursa Kalesi içine akan 
beş kolunu vakfetmiştir. Ayrı-
ca bahçe, değirmen, bağ, köy ve 
mezra vakfederek vakfın gelirini 
sağlamıştır. Yavuz Sultan Selim’in 
eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın 

annesi olan Ayşe Hafsa Sultan, 
1522’de, Kanuni’nin padişah ken-
disinin valide sultan olduğu dö-
nemde Manisa’da cami, medrese, 
sıbyan mektebi, tabhane ve han-
gahtan oluşan bir külliye yaptı-
rarak vakfetmiştir. Orhan Bey’in 
eşi Nilüfer Hatun’un kurduğu va-
kıftan, II. Abdülhamid’in analığı 
Perestu Valide Sultan’ın kurdu-
ğu vakfa kadar yaklaşık altı yüz 
yıllık tarih içerisinde hemen her 
dönemde hanım sultanlar tara-
fından birçok vakıf kurulmuştur. 
Eğitim, sağlık, imaret, vb. birçok 
alanda faaliyet gösteren bu vakıf-
lar Osmanlı toplumsal yaşamında 
yeri dolmayacak kadar önemli bir 
konumda bulunmaktadır. Hanım 
sultan vakıfları padişah anne ve 
eşlerinin şefkatini, yardımsever-
liğini ve inancını yansıtmaktadır. 
Allah onlardan razı olsun…

İbrahim Akkurt 
(Tarihçi - Yazar) 

Recep Kankal 
(Tarihçi - Yazar)

Ar. Gör. Metin Çatalkaya 
(Akademisyen) 

En ihtişamlı 
Hanım Sultan 
Külliyesi
Üsküdar'ın, Anadolu Yakası'nın ve 
hatta Osmanlı Hanım Sultanları-
nın yaptırdığı külliyeler içerisinde 
en ihtişamlısına geçiyoruz. Sultan 
İkinci Selim'in eşi, Sultan Üçüncü 
Murad'ın da annesi olan Nurbanu 
Sultan adına 1583 tarihinde Mimar 
Sinan'a yaptırılan külliye bulun-
duğu semte ismini vermiştir. Üs-
küdar'da ilk yapılan Valide Sultan 
Camisi olmasından ve kendisinden 
sonra Üçüncü Ahmed'in annesi 
adına külliye yaptırmasından do-
layı Valide-i Âtik (Eski) Sultan Kül-
liyesi olarak geçmektedir. Cami, 
medrese, darülhadis, mekteb, ima-
ret, tabhane ve zaviyesiyle geniş 
bir yapılar topluluğu olan külliye, 
Üsküdar'a hakim bir noktada, Üs-
küdar'ın hanım sultanlar tarafın-
dan yaptırılan en ihtişamlı yapısı 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sultan Dördüncü Murad ve Sultan 
İbrahim'in annesi olan Mahpeyker 
Kösem Valide Sultan'ın yaptırdı-

ğı Çinili Camii'ye nazar ediyoruz. 
Nuhkuyusu semtinde bulunan 
şirin ve küçük cami, Eski ve Yeni 
Valide Sultan Camileri arasında 
bulunmasından dolayı kimi kay-
naklarda Orta Valide Camii olarak 
isimlendirilmiştir. 1641 yılında Mi-
mar Kasım Ağa'ya yaptırılan cami, 
içindeki enfes çinilerden dolayı 
Çinili Camii olarak bilinmektedir. 
Klasik Türk Çini sanatının son ör-
neklerinin yer aldığı cami haricin-
de medrese, sebil, su havuzu ve ha-
mamdan oluşan bir külliyedir.

Nurbanu Valide Sultan adına ya-
pılan külliyeden sonra Sultan 
Üçüncü Ahmed'in annesi Gülnuş 
Emetullah Rabia Valide Sultan 
için yaptırdığı yapı Valide-i Cedid 
(yeni) Camii olarak isimlendiril-
miştir. Dikkatlice incelendiğinde 
Valide Sultan'ın isimlerinin her 
biri ayrı bir mesaj içermektedir. 
Gülnüş ismi; yüzünün güzelliğin-
den gül içmiş, Emetullah; el işinde 
maharetli olmasından, Rabia ismi 
ise; aslen Giritli olan ve Girit'in 
fethi sonrası getirilen esirlerden 
dördüncü kişi olmasından dolayı 

verilmiştir. 1711 yılında Üsküdar 
Meydanı'nda yaptırılan; cami, ima-
ret, türbe, sebil, muvakkithane, 
çeşme, çarşı, bedesten ve hünkâr 
kasrından oluşan külliyenin Mi-
marı Kayserili Mehmed Ağa'dır. 
Kuş evlerinin çevrelediği caminin 
en zarif özelliği ise; hattat olan Sul-
tan Üçüncü Ahmed'in bizzat kendi 
eliyle yazıp camiye hediye ettiği 
ve camiden girişte sağ üst kısımda 

yer alan “El-cennetü tahte akdâ-
mi'l ümmühat - Cennet annelerin 
ayakları altındadır” yazılı hadis-i 
şerif levhasıdır.

Üsküdar, İstanbul ve Osmanlı coğ-
rafyasının dört bir köşesinde yol-
culuğa çıktığımızda yukarıda ör-
neklerini verdiğimiz eserlerin kat 
be kat fazlasıyla karşılaşacağımızı 
göreceğiz.

Valide Atik Camii

Edirnekapı Külliyesi Nilüfer Hatun İmareti Mihrimah Sultan Külliyesi Kudüs Haseki Külliyesi
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ÖNERDİKLERİM
Harp Baladı  
Cihan Çetinkaya / Timaş
Binbaşı Halil Sadi, eşi Leyla ve oğlu Yu-
suf. Hep iyi şeylerin olduğu bir evde me-
sut yaşarlar.

Fakat Halil’e ulaşan 
celple cihanda kopan 
fırtına bu mesut aile-
nin evine de sızar.

Birinci Cihan Harbi 
tüm şiddetiyle Os-
manlı topraklarını 
kavururken Binbaşı 
Halil’e kutsal toprak-
ları savunmak düşer. Binbaşı Halil Sadi, 
Cemâl Paşa komutasındaki Kanal Ha-
rekâtı için önce Şam, ardından Filistin’e 
gitmek üzere uzun bir tren yolculuğuna 
çıkar.

Yolda pek çok kişiyle tanışır: Arnavut Ali 
Ferid, Sarı Cevdet, felsefe öğretmeni Al-
bay James J. Fitzgerald, Başçavuş Niyazi… 
Her birinin hikâyesinden öğrenecek, sor-
gulayacak pek çok şey yazılır hanesine. 
İnsan, hayat, zaman, savaş ve ölüm baş-
ka başka anlamlar kazanır Binbaşı’nın 
zihninde. Madden ve manen sınanacağı 
bu meşakkatli yolculuğaysa oğlu için 
kaleme aldığı mektuplar eşlik eder. Ci-
han Çetinkaya, roman boyunca her türlü 
farklılığa rağmen insana dair duygular-
da aslında ne kadar çok ortak noktada 
buluştuğumuzu, çetin şartlarda hayatta 
kalma mücadelesinin herkesi eşit kıldığı-
nı vurgularken okura hem gerçekçi hem 
de duygusal bir anlatı sunuyor. “Harp 
Baladı”, insan olmaya, savaşa, esarete, 
vicdana ve hayata dair bir iç muhasebe…

Kıyamet Emeklisi 1-2 
Şule Gürbüz / İletişim
“Rüyalar doğru çıkar, üç yol var denince 
önce kendine bakacaksın ve herhalde 
üç kat merdiven çıkacak ya da ineceğim 
diyeceksin, kendi kendinin yorumcusu 
böyle olunur. Para gelecek denince önce 
cebini yoklayacaksın, hiç mi yok, demek 
ki canın çıkarsa şöyle bir elli kuruş ge-
lecek, zaten elli kuruşun varsa çoktan 

hak ettiğin ama bir türlü 
eline geçmeyen bir liranın 
yirmi beş kuruşu eline ge-
çecek. Bir kadın mı gördün, 
emin ol ki o seni görme-
di. Ama seni de gören biri 
var işte o gelecek, ama sen 
onu gelenden saymadığın 
için geldiğini bile anlama-
yacaksın. Bekleyeceksin, 
sabrın da kıt olduğundan 

senden daha evvel beklemeye başlamış 
birini hah diye alacaksın, daha eskinin 
hiç sesi çıkmaz, o yüzden onu mazlum, 
kendini galip zannedeceksin.” “Bazen 
de bir rastgele taş öylece bütün kış du-
rur ve baharın bir mor çiçek halkası onu 
çepçevre ama sadece o taşı bir bordürle 
çevrelerdi. Taşın beyazı çiçeğin moru ile 
öyle bir resim verirdi ki, o özenle seçil-
miş mor halka o taşı dünyanın kutsal 
taşlarından biri yapar ve boynundaki 
çelengi ile bunu öyle bir faş ederdi ki, 
kuşlar yukardan alçalarak bakar da ge-
çer, saksağanlar, serçeler, küçük kuşlar 
üzerine birkaç saniyeliğine muhakkak 
konar, ayak sürer de geçer, kertenkele 
taşın etrafını dolaşır da geçer, karınca-
lar sıra olur da geçer, arılar üstünden 
söyler de geçer, bulut nemini salar da 
geçer, güneş kışın koyu lekelerini açar 
da geçer, geçer geçer, taş her ziyaretten 
haberdar anın içinde durur da geçerdi.”

Masalları 
Yorumlamak 

Marie Louise von Franz / 
Pinhan
Masallar, kolek-
tif bilinçdışının 
en basit ve saf 
ifadeleridir; bu 
yüzden, insan 
ruhunun temel 
kalıplarını açık-
ça anlamamıza 
imkan tanır. Her 
halk bu psişik 
gerçekliği kendi 
tarzında tecrübe 
eder; haliyle, dünya masallarını yo-
rumlamak, insanın arketip deneyim-
lerini keşfederken verimli bir yöntem 
sunar. Masalların psikolojik açıdan 
yorumlanmasında belki de en büyük 
otorite olan Marie-Louise von Franz, 
masalları ayrıntısıyla analiz ederken 
hem kolektif hem de bireysel bilinç 
ve bilinçdışı arasındaki yolları da bize 
gösterir.

Rusya Tarihi 

İlyas Topsakal / Ötüken
Dünya üzerindeki kalabalık etnik 
gruplardan biri olan Slavlar, arkeolojik 
ve filolojik çalışmalara göre Tunç Dev-
ri’ne kadar dayanmakta ve Rusya’nın 
tarihi, MS 2. yüzyılda Doğu Avrupa 
Bölgesi’nde bir grup olarak ortaya çı-
kan Doğu Slavları ile başlamaktadır. 
Slavlar, mülkiyet anlayışının gelişmesi 
sonucunda farklı devletlere ve grupla-
ra ayrılmış ve 9. yüzyılda Rurik Hane-
danlığı tarafından kurulan Kiev Rus 
Devleti ortaya çıkmıştır. I. Vladimir 
Dönemi’nde, 988 yılında Ortodoks Hı-
ristiyanlığı kabul eden devlet, Bizans 
ve Slav kültürlerinin sentezi olarak 
yeni bir kültür inşa etmiştir. Kiev Rus 
Devleti dağılınca ortaya çıkan knez-
likler ise Moğollar tarafından istila 
edilip Altın Orda 
Devleti’ne bağlı 
knezlikler hâline 
gelmiştir. Altın 
Orda Devleti’n-
den ayrılarak ba-
ğımsızlığını ilan 
eden Rus knezlik-
leri de daha sonra 
yeniden birleşip 
Moskova Knezli-
ği’ni kurmuş ve 
Moskova Knezli-
ği, 14. yüzyıldan 
itibaren yaşadığı değişim ve gelişim 
sürecinde Çarlık Rusya’sının temelle-
rini atmıştır. On sekizinci yüzyılda ise, 
Avrupa’nın en büyük üçüncü impa-
ratorluğu olan Rusya İmparatorluğu 
hâline gelmiştir. Rusya, birçok farklı 
dönemde dünyanın siyasi ve toplum-
sal hareketlerine yön vermiş ve birçok 
milletin tarihinde iz bırakan gelişme-
lere sebep olmuştur. Bu kitabın amacı, 
öncelikle Rusya tarihini ana hatlarıyla 
ortaya koymaktır. Üç bölümden mey-
dana gelen kitap; Rusya’yı tanımak, 
bilmek ve anlamak için bir basamak 
olacaktır. Çalışmada Rusça ve İngiliz-
cedeki birincil kaynaklara ve modern 
çalışmalara başvurulmuş ve Rusya ta-
rihi bir bütün olarak ele alınmıştır.

Bizim Diyar    

Sevinç Çokum / Kapı

Sevinç Çokum, Balkan coğrafyasına 
Yahya Kemal'in 
imlediği gibi bakı-
yor. Yazarlık haya-
tının ikinci romanı 
olan bu metinde 
Çokum, bir göç 
hikâyesi anlatıyor. 
Bu göç, bizim as-
lında çok yakından 
bildiğimiz bir mecburi göç. Sürgün 
elbette: Osmanlı'nın kaybettiği Bal-
kanlar'dan ayrılmak zorunda kalan 
bir ailenin çeşitli bireyleri üzerinden 
bütün göçlerin o temel duygusuna, o 
büyük hüzne varıyor. Bir yanda ölüm-
ler, bitmeyen zorlu yolculuklar, kendi 
toprağından ayrılmanın derin üzün-
tüsü; öte yanda dirayet, kenetlenme, 
öfke ve yan yanalık. Bizim Diyarın 
en belirgin duygusu, bu kenetlenme 
olmalıdır. İstanbul'da son bulan bu 
göçü, herkes başka yerlerde, başka 
zamanlarda yaşamış ve sonunda yer-
leşik olabilmiştir. Ama hep o inatla. 
Ve elbette "geçse de hiç unutulmaya-
cak" bir hafızayla. "Hangi birini anla-
tayım? Gece ışıldaklar karayı yalayıp 
geçiyor. Patlamalar, alevler, açılan ge-
dikler, sessizce ölen askerler... İnleyen 
yaralılar... Bu bir imtihandır ana. Bu-
rada kendimizi öğreniyoruz. Yaşama-
ya hakkımız olduğunu, düşmanımızı 
öğreniyoruz... Telefonlar... Tayyarele-
rin gelip geçişi... Sudaki günün parıl-
tılarına, gece yıldızlara bakmaya za-
man yok. Otlar nemli, böcekler kuşlar 
öter durur. Siperler, dikenli hatlar... 
Askerlerden biri incir toplayıp getir-
miş. Geceleri türkü okuyorlar. Yıllar-
dır böyle birlik olunması için uğraşıp 
durmuştuk. Yeniden toparlandık. Ye-
niden doğduk."

Enver Paşa 1-2-3   

Şevket Süreyya Aydemir 
/ Remzi

Bu kitap, bir insanın değil, bir devrin 
hikayesidir. Bu devir ne zaman baş-
lar? Nerede biter? Bunu belirtmek 
güçtür. Çünkü tarih içinde devirler-
le, bu devirlere 
müdahalesi olan 
k a h r a m a n l a r , 
daha öncelerden 
gelişen birtakım 
şartların, oluş-
ların mahsulü-
dürler. Onları 
bu şartlar ve bu 
oluşlar hazırlar. 
Onları bu şartlardan, bu oluşlardan 
kesin sınırlarla ayırmak mümkün 
değildir. Bir devri ve kahramanlarını, 
kendilerinden evvelki devrin doğum 
ağrılarından kopardığımız zaman, 
bu devir ve bu şahsiyetler, köksüz ve 
havada kalır. Kaderci ve Kaderini Ya-
ratan Adam! Kader biz miyiz? Yoksa 
biz, önceden yazılmış bir alın yazısı-

nın esiri, yani bu yazıyı yazanın elin-
de birer oyuncak mıyız? Çağımızda 
bu soru, çağdaş insana anlamsız gibi 
görünür. Ama bütün çağlar boyunca 
insanlar, gene de bu bilmecenin dü-
ğümünü çözmek için uğraştılar. En-
ver Paşaya gelince o, bütün ömrü bo-
yunca bu muammanın içinde savaştı. 
Çünkü hem Kaderci hem de kendi ka-
derini kendi yaratabileceğine inanan 
adamdı. Tükenmiş Bir İmparatorluk 
Osmanlı İmparatorluğu yorgundu. 
Yenikti, tükenmişti. Tarihi ömrünü 
artık tamamlamak üzereydi. Zamanın 
çarkları, onun kitabını dürmek için 
işliyordu. Ve şimdi bilinen şudur ki 
bu Devlet, daha Birinci Dünya Harbi-
ne girdiği gün yenilmişti. Yani Enver 
Paşa, daha baştan kaybedilmiş bir 
harbe girmişti... Ama genç, ihtiraslı, 
hayallerine sınır tanımayan bir adam, 
bu çarkların kendisi için çalıştığına 
inanıyordu. Elinin altında, gene ken-
disi gibi genç, ihtiraslı, yenilgi kabul 
etmeyen bir Kumanda Kadrosu vardı. 
Gerçi tarih, şahıslarla beraber şartla-
rın da eseridir. Ama bizim için Birinci 
Dünya Harbi, tarihin kaçınılmaz ka-
nunları ile, genç bir İhtiras Adamının, 
yani Enver Paşanın, kanlı bir pota 
içinde, kıyasıya boğuşmalarının hika-
yesi gibidir.

Ihlamurlar Altında 
Gezinti   

Friedrich von Schiller / 
Can

18. yüzyıl Alman edebiyatının önde 
gelen isimlerinden Friedrich Schil-
ler dramlarıyla Alman tiyatrosunun 
standart repertuvarında yer alır. 
Aynı zamanda bir öykücü de oldu-
ğu pek bilin-
mez. Schiller, 
dramlarında 
olduğu gibi 
öykülerinde 
de sahici-
lik arayışına 
girer ve ka-
rakterlerinin 
p s i k o l o j i k 
g e l i ş i m i n e 
o d a k l a n ı r . 
Ceza ve yargı sistemi de dahil ol-
mak üzere toplumsal meselelerin 
salt insanı göz ardı ettiğini düşünen 
Schiller, insan psikolojisine eğilir. 
Bu öykülerde ahlaki ikileme düşen, 
umutsuzluğa sürüklenen, suça iti-
len insanın açmazını yaşarız. “Ihla-
murlar Altında Gezinti” başlığı al-
tında topladığımız bu küçük kitap, 
Schiller’in 1782-1792 yılları arasın-
da kaleme aldığı öykülerini içeriyor.

Son Emel   

Mehmet Rauf / Can

Aman Yarabbi, Köprü, Köprü... Bunu 
şimdi birdenbire ne kadar ne kadar 
sevdi. O üzerinden binlerce defa geç-
miş olduğu yer; bu serilmiş, ölmüş ha-

yatıyla, elini kaldırmanın bile acı ver-
diği şu haliyle orası; şimdi erişilmez 
bir saadet gibi uzak, imkânsız ve temas 
edilemez geliyordu. “Son Emel’deki 
hikâyelerde 
Mehmet Rauf 
edebiyatının 
önde gelen 
unsurların-
dan kadın ve 
aşk hemen 
göze çarpar. 
Kadınlar ve 
erkekler ara-
sındaki soh-
betler, bu 
sohbetlerin kadınlar, aşk, cinsellik 
ve evlilik üzerinde dönmesi de onun 
edebiyatında çok rastladığımız un-
surlardandır. Özellikle bu kitapta 
Mehmet Rauf, son emeline doğru ko-
şan bireylerin ruh hallerini anlatmak 
için senfoniye benzeyen bir yapı oluş-
turmuştur.”

Necip Tosun’dan 
tavsiyeler Bu sayımızda "Türk Öykücülüğünde Rasim Özdenören", "Hayat ve Öykü", "Türk Öykücülüğünde Mus-

tafa Kutlu", "Film Defteri", "Modern Öykü Kuramı", "Mesut Uçakan’la Sinema Söyleşileri", "Küller ve 
Uçurumlar", "Otuzüçüncü Peron", "Ansızın Hayat", "Emanet Hikâyeler", "Öykümüzün Sınır Taşları" ve 
"Öyküyü Sanat Yapanlar" eserlerinin sahibi, öykü ve deneme yazarı Necip Tosun’a “Hangi kitapları oku-
yalım?” diye sordum. İşte aldığım cevaplar:

Küçük Ağa 

Tarık Buğra / İletişim

Küçük Ağa, Kurtuluş Savaşı yılların-
da, siyasal karar ve tartışma merkez-
lerinin uzağında, Kuvvacı/Millici de-
nilen, ama ne oldukları, neyi temsil 
ettikleri pek bilinmeyen birilerinin 

açtığı savaşa katılıp 
katılmamanın veba-
lini tartarak bir karar 
verme durumunda ka-
lan insanları anlatır. 
Asırlarır sadece "ha-
life-i ruyi zemin"in, 
padişahın açtığı san-
cağın altında savaşıla-
cağı bilgi ve inancıyla 
yaşamış taşra insanla-

rının, halife-padişah çağrısının yok-
luğunda ve işgal haberleri yayılırken 
yaşadıkları ikilemlerin, açmaz ve iç 
çalkantıların, kendileri ve kaderle-
rine sahip çıkma hakkında yeniden 
düşünmek zorunda kalışlarının hi-
kayesidir. Tarık Buğra'nın kendi de-
yişiyle Küçük Ağa, destanlara yakı-
şır bir konuyu ele almasına rağmen, 
destan değil, gerçekliği anlatan bir 
romandır. İttihatçıların ve Kuvvacı-
ların değil, inanç ve gelenek kalıtıyla 
başbaşa, ilk kez kendisi ve kendi adı-
na geleceği için karar vermeye çalı-
şan bir ahalinin "kahraman"ı olduu 
bir roman. Şimdilerde Küçük Ağa'yı 
okumak, güncelliğini bir kez daha ka-
zanmış bir öyküyü, sorunsalı yeniden 
okumak demektir. 

Moby Dick    

Herman Melville / Yapı 
Kredi

““Pequod adlı bir 
balina gemisinin 
son yolculuğunu, 
balinaların nasıl 
a v l a n d ı k l a r ı n ı , 
geminin sonun-
da nasıl battığı-
nı anlatan Moby 
Dick, ilk bakışta 
denizlerde geçen 
bir serüven romanı sayılabilir. Ne 
var ki insan Moby Dick'i okudukça, 
okuduklarını düşündükçe, kitabın 
derinliğini, gerçek anlamını sezmeye 
başlar. Bu derinliği, bu gerçek anlamı 
sezmeyenler ise, balina avıyla ilgili, 
heyecanlı bir öykü olarak, gene de 
Moby Dick'in pekâlâ keyfini çıkarabi-
lirler.” Mîna Urgan böyle tanımlıyor 
Beyaz Balina'nın romanını. “Zaman 
zaman çıkardığı o garip seslere bur-
nundan konuşma dersiniz, balinayı 
horlamş olursunuz. Hem balinanın 
söyleyecek nesi olabilir? Ben, derinli-
ği olan hiçbir varlık görmedim ki, bu 
dünyaya söyleyecek söz kekelemek 
zorunda kalır, olsa olsa. Ne mutlu ona 
ki, dünya duyuverir sesini.” Melvil-
le'nin sesini geç de olsa duymuştur 
dünya: Düzyazı biçiminde yazdığı bu 
şiirde, ironi, mitoloji ve gerçekçiliğin 
iç içe geçtiği bu romanında, denizi, 
gemicileri, balinaları ve tabii bu ara-
da tutkuların tutsağı olan insan ru-
hunu anlatıyor.

Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü  

Ahmet Hamdi Tanpınar 
/ Dergâh

Ahmet Ham-
di Tanpı-
nar'ın şiiri 
sembolist bir 
ifade üzerine 
k u r u l m u ş -
tur. Aynı an-
latım tarzı 
romanlarına 
da zaman za-
man sirayet 
eder. Ancak 
muhteva açı-
sından metafizik eğilimleri ile estetik 
endişelerini şiire ayırdığı halde, sos-
yal temalar için nesri seçmiştir. Ro-
manları, zengin hayat hikayesinden 
taşarak Türkiye meselelerine kendi-
ne has yorumlar getirir.

Suç ve Ceza   

Fyodor Mihailoviç 
Dostoyevski / İletişim

Düştüğü yoksulluk çıkmazında top-
lum kurallarının bağından kurtul-
duğuna inanan bir gencin hikâyesini 
anlatan Suç ve Ceza ahlâkın anlamını 
sorgular. Dostoyevski’nin yazın ha-
yatının olgunluk döneminde kaleme 
aldığı Suç ve Ceza, Raskolnikov adlı 
gencin ahlâki hesaplaşması üzerin-
de yükselir: Raskolnikov öldürmeyi 
planladığı tefeciden aldığı parayı ha-

yırlı bir amaç 
için kullanır-
sa, işlediği su-
çun doğasını 
kalıcı biçimde 
değiştirebilir 
mi? Hırsızlık 
ve cinayet gibi 
suçlar, “yüce 
a m a ç ” l a r l a 
işlenmesi du-
rumunda ce-
zasız kalabilir ve vicdanın yükünden 
kurtulabilir mi? Dostoyevski’nin en 
çok okunan romanı olan Suç ve Ceza, 
yayımlandığı günden bu yana insan 
ideallerini ahlâki ve felsefi sorularla 
sınamaya devam ediyor. “Aşkı ilk defa 
yaşamak gibi, denizi ilk defa görmek 
gibi, Dostoyevski’yi keşfetmek de in-
sanın hayatında önemli bir tarihtir.” 
Jorge Luis Borges. “İnsanoğlunun 
kurtarıcısı olabilirdi. O, gardiyanı ol-
mayı seçti.” Sigmund Freud.

Yaşamak   

Cahit Zarifoğlu / Beyan

Yeni Türkçedeki hatıra türünün en 
yetkin örneklerinden biri olan Yaşa-
mak, toplumsal olarak bir ışığa dö-
nüştürmek istediğimiz acıya, bireysel 
bir dünyada aydınlık sağlamaktadır.

Zarifoğlu, çevremizde gelişen olay-
ların gözümüzü yorduğu ve bizim, 
hayatın bütünsel akışıyla olan bağ-
larımızı güçlükle koruduğumuz dö-
nemde, o bağlara canlılık veren birkaç 
şairimizden biridir. Yaşamak, şiirin-
deki derinliğin yol açtığı açılım geti-

Schiller, dramlarında 
olduğu gibi 
öykülerinde 
de sahicilik 
arayışına girer ve 
karakterlerinin 
psikolojik gelişimine 
odaklanır. Ceza 
ve yargı sistemi 
de dahil olmak 
üzere toplumsal 
meselelerin salt 
insanı göz ardı 
ettiğini düşünen 
Schiller, insan 
psikolojisine eğilir. 

Zarifoğlu, 
çevremizde 
gelişen olayların 
gözümüzü 
yorduğu ve 
bizim, hayatın 
bütünsel akışıyla 
olan bağlarımızı 
güçlükle 
koruduğumuz 
dönemde, o 
bağlara canlılık 
veren birkaç 
şairimizden 
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Karizmatik hastalıklar ve 
kitap satın alma hastalığı
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“Karizmatik hastalık” diye bir tabir 
duydunuz mu? Benim birden aklıma 
düştü ve internetten arattım. Kimisi 
bu tabire “Türkçesi varken Latince adı 
kullanılan hastalıklar” demiş. Kimisi 
“karizmatik hastalıklar işte şunlardır” 
diyerek bir liste hazırlamış. Roman 
karakterlerine yakışır hastalıklar… Be-
nim gözümde -eğer hastalık kategori-
sine girecekse- en karizmatik hastalık 
“kitap satın alma hastalığı”. Google’da 
arama yaptığımda karşıma bir maka-
le çıktı ve şöyle bir izahla karşılaştım: 
“Tsundoku hastalığı, kişinin okuya-
bileceğinden fazla sayıda kitap satın 

alarak evde biriktirmesi ile karakterize 
bir tür istifleme bozukluğudur. Tsun-
doku, Japonca kökenli bir kelimedir ve 
istiflemek anlamına gelen “tsunade”, 
bir süreliğine terk etmek anlamında-
ki “oku” ve okumak manasına gelen 
“doku” kelimelerinin kombine edilme-
siyle elde edilmiştir. Tsundoku kelime-
si Türkçe’ye “bir kitabı satın aldıktan 
sonra okumadan bırakma, genellikle 
böyle okunmamış diğer kitaplarla bir-
likte yığma eylemi” şeklinde çevrilebi-
lir.” Genellikle ismi Latince, Fransızca 
İngilizce ya da Grekçe olan fiziki ve 
psikolojik hastalık adlarına nazaran 

belki ilk defa Japonca bir hastalık adı 
ile karşılaşıyorum. Japon kültürü hak-
kında bir fikir verir belki bize. Bu derde 
düçar olmuş çok kişiyle tanıştım. Bir 
miktar bende de var galiba. Dışarıdan 
hastalık gibi görünen bu meseleyi bir 
de kitap dostlarına sormak gerek. Kim 
bilir ne cevaplar verirler? İnternette 
gezinen bir anekdot var hatta. Kitap sa-
tın alma hastalığına tutulmuş bir insan 
olan Alman filozof, edebiyat eleştirme-
ni, kültür tarihçisi ve estetik kuramcı-
sı Walter Benjamin'in evine giden bir 
muhabir, Benjamin'in çalışma oda-
sında yeni alınmış koli halinde birçok 

kitap görür ve biraz alaycı bir şekilde 
“Tüm bu kitapları okuyabilecek vakti-
niz olduğuna inanıyor musunuz?” diye 
sorar. Benjamin de muhabire şöyle 
cevap verir: “Kitaplar yalnız okunmak 
için değil, aynı zamanda birlikte yaşa-
mak içindir.” Hani Mecnun’a hayret ve 
alaycı bir şekilde sormuşlar ya: “Uğru-
na çöllere düştüğün Leyla bu mu?” Me-
cnun da “Siz onu bir de benim gözümle 
görün.” demiş. Öyleyse tüm kitap me-
cnunlarına selam olsun. İyi okumalar 
dilerim.

ren ve şaire 
ait iç dünya-
nın zengin-
liğini gözler 
önüne seren 
bir eserdir. 
Şair, yaşa-
mayı varlık 
ve oluşun 
özüne doku-
nan bir de-
rinlik içinde 
algıladığı ve arka planındaki hikmet-
le anlaşarak yaşadığı için, aynı hik-
metin onun anlatımında parıldaması 
pek tabiidir.

h.aygul@litrossanat.com

Halil İbrahim Aygül
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“Mutlu biten bir göç hikayesi olur mu?” Muaz kitabını geçtiğimiz günlerde okucuyla 
buluşturan Burcu Kapu, mülteci bir çocuğun mutlu biten hikayesini anlatıyor. Litros 
Sanat’ın bu sayıdaki konuğu Kapu, “Göçün kendi mutlu bir olgu değil. Muaz iyi biten bir 
hikâye. Ama biz Muaz’ın sadece bir yılını yazdık. İleride nasıl biri olacak bilemiyorum. Bu 
çocuklar hayal dahi edemeyeceğiniz şeyler yaşadı. Ve bunların önümüzdeki dönemde onun 
hayatına nasıl yansıyacağını bilmiyoruz. Ben kendi adıma onların daha fazla mutlu an’ı 
olsun diye uğraşıyorum.” şeklinde konuşuyor. 

“Çocuklarla tanıştığımdan beri iletişim aracım 
futbol oldu. Çok konuşkan değiller. İletişim 
kurmak zor oluyordu. Hassas olmanız gerekiyor. 
En ufacık şeyde ağlayan, bayılan oluyordu. 
Ağlama krizlerine giriyorlardı. Ben hep top 
üzerinden projeler yaptım. Aynı dili konuşmasakta 
bu şekilde anlaştık. Kitapta da bunu anlattım. Bir 
de bildiğim yer spor olunca bu şekilde hikâyeyi 
daha doğru anlatırım diye düşündüm.”

Muaz, umuTLarı 
YenIDen Yesertecek

.
.

m.yilmaz@litrossanat.com

Merve Yılmaz Oruç

Bugünlerde dünya çocuklara hiç adil davranmı-
yor. Her yanımız savaş ve yitip giden çocukluk-
lar… Yıllardır süren Suriye iç savaşında birçok 
dram yaşandı. Şimdi de aynı dramı Ukrayna’da 
görüyoruz. Savaşın nerede olduğunun ne önemi 
var ki… Masumlar ölüyor, çocuklar ölüyor, birçok 
çocuk annesiz babasız kalıyor. Kimileri o savaş-
tan kaçmayı başarıyor. Yurtlarını, evlerini, aile-
lerini arkalarında bırakarak hayatlarını kurtar-

mak adına göç ediyorlar. Mülteci oluyorlar. Bu 
bir kurtuluş mu yoksa kötü günlerin başlangıcı 
mı? Bunu bilmiyorlar. Hatta çocuklar, bebekler 
ne olduğunun farkında bile değiller. Savaşın, 
göçün onlarda bir karşılığı var mı? Ümitlerin tü-
kendiği yerde yeniden başlar mıydı hikaye? 

“Muaz” kitabını İnkılâp Kitabevi etiketiyle oku-
yucularla buluşturan Burcu Kapu, Suriye iç sa-
vaşını yaşayan çocukların yaşadıklarını gözler 

önüne seren bir hikâye ile karşımıza çıkıyor. 
İnsanın yarattığı en büyük felaket olan savaşın 
ve tek bir sırt çantasıyla yola koyulmak zorunda 
kalanların romanı “Muaz”, ülkesindeki savaştan 
kaçarak yeni bir memlekete yerleşen mülteci-
lerin; anılarından uzakta, kurdukları hayalleri 
çoktan yıkılmış ve gittikleri yerlerde dışlanma-
nın ağırlığı altında ezilmelerini konu alıyor. 
Sadece insani duyguların hissedildiği romanda; 

din, dil, ırk ayrımı bir kenara bırakılırken, için-
deki yaraları iyileştirmeye çalışan insanların ve 
insanlığın mücadelesi etkileyici bir dille kale-
me alınıyor. Kapu, aslında hepimizin ucundan 
kıyısından tanık olduğu yaşamları tam da mer-
kezinden, on dört yaşındaki Muaz’ın gözünden 
anlatıyor. Muaz, tüm ümitlerin tükendiği yerde 
gayret, iyi niyet ve emekle kendine ufacık bir 
çatlak bulup yeşerecek o tohumların habercisi…

Aylan ve Ümran bebekten 
sonra harekete geçtim
Muaz kitabı ortaya çıkmadan önce sizin mülte-
cilerle ilgili yaptığınız bazı çalışmalar var. Ne 
zamandır onlarla birliktesiniz? Neler yaşadı-
nız? 

Kitabı yazmaya karar verip içselleştirmem 2016 
yılına dayanıyor. Birleşmiş Milletler, UNICEF, 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Kızılay 
gibi kuruluşlarla mülteci çocuklarla ilgili pro-
jeler yapmaya başladım, o tarihte. İlk defa o za-
man Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerle 
tanıştım ve bir araya geldim. Bu kararı vermem 
de ise ekranlarda gördüğümüz Aylan bebeğin 
ve Ümran Dakneş’in görüntüleri etkili oldu. 
Aylan bebeğin o görüntüsünden sonra herkes 
gibi ben de kendimi kötü hissettim. Özellikle 
savaşın ilk yılları çok kötüydü. Türkiye’ye geli-
yorlardı ama asıl amaçları Avrupa’ya gitmekti. 
İlk 2-3 senedeki göç dalgasında gelenler hakika-
ten savaş mağduruydu. Ve ülkelerinden kaçıp 
Avrupa’ya geçmek isterken insan kaçakçılığı 

sırasında botlar devrildi, insanlar öldü. Bizim 
hafızamızda Aylan bebek kaldı ama daha faz-
lası vardı. Bulgaristan’da tren istasyonlarında 
yaşanan dram, Macaristan’da, Yunanistan sı-
nırında olanlar… Aylan bebekten sonra Ümran 
Dakneş’in o her yeri simsiyah enkazdan çıkmış 
toz içinde, öylece baktığı o görüntü yine beni 
derinden etkilemişti. Ağlamıyordu, yaşadığına 
anlam veremiyordu. Zaten savaşa doğmuş bir 
çocuktu. Başka bir dünya bilmiyordu ki. Ve artık 
birşeyler yapmalıyım diye düşünürken Kızılay, 
Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların gönüllü 

çağrılarını gördüm. Özellikle de çocuklarla ilgili 
projeler yapmak istedim. Daha sonra Birleşmiş 
Milletler ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
ile projeler geliştirdik. Spor medyasında çalış-
tığım için de bu alanda neler yapabilirim diye 
düşündüm. Şunu farkettim ki topun evrensel 
bir dili var. Çocuklara top verdiğiniz anda yüz-
leri gülüyor ve top üzerinden onlarla iletişim 
kurabiliyorsunuz. Çocukların yaşadıkları bu sa-
vaş travmasından kurtulmaları gerekiyor. Oyun 
bunun en etkili yöntemi. Bende spor projeleri 
yaptım. Bazı büyük kulüpler ile bu çocukları bir 
araya getirdim. Bazılarını maçlara götürdük. 
Pandemi dönemine kadar bu şekilde çalışmalar 
devam etti. Şimdi yeniden bu konuda bir şeyler 
yapmaya hevesli uygun partnerler ile projeler 
geliştirmeye devam edeceğim. 

Nasıl bir noktadan sonra ben bu çocuklarla il-
gili yazmalıyım diye düşündünüz?

Çocuklarla vakit geçirmeye başlayınca yazmam 
gerekiyor gibi hissettim. Duygusal olarak o ka-
dar yoğun anlar yaşadım ki… İzmir’deki bir pro-
je için üç ay boyunca haftada 2 kere oraya gidip 
geliyordum. Orada Altınordu Futbol Takımı ile 
birlikte bir proje yaptık. O süreçte çocuklarla 
vakit geçirmeye başladığınızda söyledikleri, 
yaşadıkları şeylerden gözünüz doluyor. Araba 
fren yaptığında, uçak geçtiğinde, ani her seste 
veya biraz yüksek sesle konuşan biri olduğunda 
korkuyorlar. Bunlar beni çok etkiledi. Ve yaz-
mak istedim, iki yıla yakın bir sürede de ortaya 
Muaz çıktı.

Suriye tarafına gittiniz mi peki?

Ben hiç sınır ötesine geçmedim. Ama o coğraf-
yayı öğrenmek adına birçok röportaj yaptım. 

Çocuklarla iletişim aracım 
top oldu
Kitapta adı geçen çocuklar gerçek… Yani bura-
da gerçek, yaşanmış bir hikâye kaleme aldınız.

Muaz tanıştığım çocuklardan biri. Onun gibi 
birçok çocuk var. Kitapta kurguda var elbet-
te. Mesela Gazel Muaz’ın kitapta kardeşi. Ama 
gerçek hayatta bunlar kardeş değil. Yazarken 
isimleri zaman zaman değiştirdim. O çocukları 
korumak adına bu şekilde yazdım. Bu aslında 
mülteci çocukların hepsinin hikayesi. Gazel’in 
gerçekten de bir kardeşi var ve savaşta ölüyor. 
Hepsinin hikayesi aynı aslında. Hatta daha kö-
tüleri bile var. İnsanlar acaba “abartmış” diye 
düşünür mü diye editörümle konuştuk. Yazı-
lanlar hikâyenin inandırıcılığını kaybettirir mi 
diye aklıma geldi. O kadar çok şey yaşıyorlar ki 
bu kadarı da olmaz diyorsun. Kitabı okuyan em-
pati kursun istedim. Bunun için hikâyenin ger-

çek olması lazımdı. Okuyucu akıllarına o kıyıya 
vuran Aylan bebeği getirsin. Yani şunu söyle-
mek istiyorum ki yazdıklarımdan daha da kötü-
lerini yaşadı bu çocuklar. Burada anlatılanlarda 
eksik var fazla yoktur.

O halde bize biraz içeriğinden bahseder misi-
niz?  

Muaz Halep'te yaşayan orta halli bir ailenin 
çocuğu. Savaş, işsizlik ile birlikte ekonomik 
durumları bozuluyor. Okulu bombalanıyor. 
Sonunda onların köyüne kadar savaş sıçrıyor. 
Büyük bir dram var. Muaz’ın ailesi de bir karar 
alıyor ve alabilecekleri eşyaları bohça yaparak 
yola çıkıyorlar. Yanlarında turşu bidonları bile 
var. Sınır muhabiri bir arkadaşım uzun bir yol 
yürüyerek Türkiye tarafına geçen bazı ailelerin 
fotoğraflarını göstermişti. Yanlarına ne alacak-
larını bilemeden gelmişler. Gerçekten bidonla 
turşu getiren de vardı. Muaz ve ailesi de yürüye-
rek yol alıyorlar bir süre. Sonra insan kaçakçıla-
rına denk geliyorlar, orada paraları da gidiyor. 
Daha sonra zorlu bir yolculuğun ardından Tür-
kiye'ye geliyorlar. Önce kampa yerleşiyorlar. 
Daha sonra bir tanıdıkları vasıtasıyla İstanbul’a 
geliyorlar. Babası ayakkabı atölyesinde çalış-
maya başlıyor. Muaz okula gidiyor. Tabii sonra 
yeni bir problem başlıyor, kabul edilme aşama-
ları. Ve Muaz’ın hayatı futbol ile değişiyor. 

Futbol üzerinden bir kurgu var. Siz onlarla 
yaptığınız projelerden de yola çıkarak hikâye-
yi bu şekilde mi kurguladınız?

Onlarla top aracılığıyla iletişim kurduğum için 
kitabı da bu şekilde kurguladım.  Zaten çocuk-

larla tanıştığımdan beri iletişim aracım futbol 
oldu. Çok konuşkan değiller. İletişim kurmak 
zor oluyordu. Hassas olmanız gerekiyor. En ufa-
cık şeyde ağlayan, bayılan oluyordu. Ağlama 
krizlerine giriyorlardı. Ben hep top üzerinden 
projeler yaptım. Aynı dili konuşmasakta bu şe-
kilde anlaştık. Kitapta da bunu anlattım. Bir de 
bildiğim yer spor olunca bu şekilde hikâyeyi 
daha doğru anlatırım diye düşündüm. Gördü-
ğümü, yaşadığımı yazdım. Burada adı geçen ço-
cuklar o projelerde gördüklerim.   

Biten bir hikâye yok, 
sadece bir yolculuk
Kitap bölümlerden oluşuyor. Yazmakta en zor-
landığınız kısım hangisiydi?

Kardeşinin öldüğü yeri yazarken çok zorlan-
dım. Hikâye gerçekliğinden kopsun istemedim. 
Ölüm fikri çocuklarda nasıl? Aileden biri öldü-
ğünde ne hissediyorlar? Bunu anlamak adına 
bazı okumalar yaptım. Çünkü çocuğa sordu-
ğunda bunu tarif edemiyor. Ölümü anlatacak 
bir dünyaları yok. O cümleleri yazarken bu ne-
denle çok zorlandım. 

Kitapta nasıl bitiyor?

Burada biten bir hikâye yok aslında. Bu kitap 
bir yolculuk. Bir çocuğun gözünden göç hikaye-
si. Burada Muaz’ın sadece hayatının bir yılı var. 
Belki kitabın bir devamı olabilir. Kitabı Muaz’ın 
ailesine ve kendisine gönderdim. 3-5 yıl sonra 
belki de bambaşka biri olacak Muaz. O zaman 
farklı bir hikâye daha anlatacağım. Zaman gös-
terecek. Projeler bitse bile ya da başka çalışma-

lar olsa da onlarla bağımı koparmıyorum. Hala 
görüşüyoruz.

Mutlu biten bir göç hikayesi diyebilir miyiz?

BM saha organizasyonu ekibinde çalışan Suri-
yeli bir arkadaşım var. O da 16-17 yaşında göç 
ile Türkiye’ye gelmiş daha sonra onlara yardım 
etmek adına kamplarda gönüllü çalışmaya baş-
lamış. 24 yaşında şu an. Şöyle bir lafı oldu “Mut-
lu biten bir göç hikayesi olmaz”… Göçün kendi 
mutlu bir olgu değil. Hakikaten öyle. Muaz iyi 
biten bir hikâye. Ama biz Muaz’ın sadece bir yı-
lını yazdık. O şu an 14 yaşında. 25 yaşına geldi-
ğinde nasıl biri olacak bilemiyorum. En mutlu 
ailede büyüyen bir çocuğun hayatında bile bazı 

olumsuz izler olabiliyor. Ki bu çocuklar hayal 
dahi edemeyeceğiniz şeyler yaşadı. Ve bunların 
önümüzdeki dönemde onların hayatına nasıl 
yansıyacağını bilmiyoruz. Bu hikâye mutlu biti-
yor gibi görünüyor ama bu sadece bir kesit. Ben 
kendi adıma onların daha fazla mutlu anı olsun 
diye uğraşıyorum. 

Kitabın kapağı da çok güzel olmuş. 

Kapağı Gilas Coşkun tasarladı. Kitabı okudu 
ve bu tasarımı ortaya çıkardı. Ben de çok be-
ğendim. Buradaki sima hayal ürünü. Çocuk 
oldukları için onları korumalıydım. Bu kadar 
linç kültürüne açık hale gelmişken o çocukları 
korumak adına bazı şeyleri saklı tutuyoruz.

Burcu Kapu

İyiliğe araç olsun 
istiyorum

Kitabın bir amacı ya da mesajı var mı?

Kapıdan içeri sarışın, bukleli saçlı, te-
miz kıyafetli bir çocuk girdiğini düşü-
nün. Gidip herkes onu sevmek ister, 
ilgilenir dimi? Bir de kapıdan kavruk 
tenli, üstü başı yırtık bir çocuk girse 
ne olur? Önce herkes tedirgin olur 
ve ondan uzak durur. Dış görünüş ile 
yorum yapmak ne kadar kötü bir du-
rum. Sonuçta onların ikiside çocuk ve 
masum. Günümüzden bir örnek ver-
mek istiyorum. Rusya-Ukrayna Sava-
şı’nda BBC muhabiri alandan haber 
yaparken anonsta şöyle bir cümle 
kurdu, “Bunlar yıllardır kaos içinde 
yaşayan Afgan ya da Iraklı değil. Bun-

lar medeni Avrupalı. Bizim gibi sarı 
saçlı, mavi gözlü… Bu insanlar bura-
da ölüyor.” Ne kadar ayrımcı, saçma 
ve üzücü dimi. Nasıl olduklarının ne 
önemi var? Sonuçta masum insanlar, 
çocuklar ölüyor dimi. Bunun farkına 
varılmalı. Bu anlamda aslında kitabın 
bir amacı yok ama bir araç diyebiliriz. 
Büyüdükçe ne yazık ki masumluğu-
muzu kaybediyoruz. Bu çocuklar öyle 
kötü bir dünyaya doğuyor ki bu şe-
kilde hayatları devam etmesin. İyiyi, 
güzeli görsünler. Bu yüzden bu kitap 
araç olsun iyiliğe. 

Şu an mültecilere karşı birçok nef-
ret söylemi var. Bu nedenle kitabı 

yazarken bir tereddüt oldu mu?

Mültecilerle ilgili bugün bazı so-
runlar var. Herkesin haklı olduğu 
yerler de var elbette. Şu an Türkiye 
çok fazla insana ev sahipliği yapıyor. 
Kontrolsüzce yayıldılar. İçlerinde 
kötü olanlarda var. Ama bu bizim 
içimizde de var. Tıpkı dünyanın her 
yerindeki insanlar da olduğu gibi. 
Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. 
İnsanların dini, dili, ırkı, ten rengi 
gibi farklılıkları nedeniyle ayrıştırıl-
masına karşıyım. Bana göre sadece 
iyi ve kötü insan var. Onun dışında 
insanların dua ediş şekli, ne yediği, 
ne giydiği beni ilgilendirmiyor. Artık 

her ülkenin sağlıklı bir göç politika-
sına ihtiyacı var. Yani gelen herkese 
“merhaba” dememeliyiz. Ancak diğer 
ülkeler gibi de kapıları kapatıp “ba-
nane” de dememeliyiz. 3 yaşındaki 
Aylan bebeğe şu koskoca dünyada 
barınacak bir yer bulunamadı. Bu ne 
kadar üzücü. Bu taraftan bakmak ge-
rekiyor olaya. 

Şunu özellikle vurgulamak isterim 
ki bu kitap kötü olan ya da olaylar 
çıkaran mültecileri aklamak için ya-
zılmış bir eser değil. İnsanların sırf 
derisinin renginden dolayı ABD’de 
yıllarca ırkçılık yapıldı, hala izlerini 
görüyoruz ve bu durumu kınıyoruz 

dimi. Şu anda Ortadoğu insanı şöyle-
dir, böyledir demek de ırkçılıkla aynı 
şey bence. Onların yerine kendimizi 
koyalım. Her gün işten eve dönerken 
evim yerinde duruyor mu, ailem ya-
şıyor mu, çocuklar okulda bomba-
landı mı, diye düşünmek bununla 
yaşamak ne kadar zordur dimi? Bel-
ki biraz empati yapmak lazım. 

Kitaba dönüşler nasıl?

Kitabı daha yeni yeni bitirenler oldu. 
Güzel dönüşler aldım. En çok da “Biz 
böyle düşünmemiştik hiç” şeklinde 
yorumlar duydum ve mutlu oldum. 
Yerini bulduğunu düşünüyorum ki-
tabın.
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Harflere, 
kelimelere ve 
cümlelere ahenk 
kazandıran usta 
eller…

kaligrafi 
Kaligrafi sanatı, kaligrafın (kaligrafi sanatçısı) harflere estetik bir bakış açısıyla sanat eseri haline getirmesidir. Bu 
sanat, sıklıkla dekoratif amaçla kullanılan bir el sanatıdır. Farklı coğrafyalarda, farklı şekillerde ortaya çıkmış olan 
kaligrafinin o kültüre ait farklı isimleri de vardır: Hüsn-i hat (İslami kaligrafi), Şodo (Japon kaligrafisi), Thu phap 
(Çin kaligrafisi), Batı kaligrafisi gibi. Ülkemizde de bu sanatın ilgilisi olan büyük bir kitle mevcut. Osmanlı’dan bu 
yana ülke ve dünya çapında üne kavuşmuş sanatçılarımız ve bu sanatçılarımızın yetiştirdiği öğrenciler, kaligrafi 
sanatının gelişmesinde ve her geçen gün ilgilisinin artmasında etki yaratmıştır. Okuyacağınız bu sayıda, ülkemizde 
günümüz kaligrafi sanatına emek veren başarılı isimlerden bahsedeceğim. Keyifli okumalar dilerim.

s.aksu@litrossanat.com 

Sercan Aksu
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Kaligrafi sanatına 
modern bir bakış 
açısı
Sanatçı Emrah Yücel, eserlerini moder-
nize ederek günümüz sanat dünyasına 
birçok önemli ve harika eserler kazan-
dırıyor. Kaligrafi sanatının günümüz-
deki genç ve başarılı isimlerinden biri 
olan Yücel, “Kaligrafi yaşayan bir şey, 
bizim gibi yasayan bir şey... Kusurla-
rıyla kusursuz olan bir şey...” diyerek 
özetliyor sanatı. Eserlerini belli bir 
tema üzerinde hazırlayan sanatçı bizi 
her defasında farklı dünyalara yolcu-
luğa çıkarıyor. Sanat galerilerinde, özel 
sergilerde, televizyon programlarında 
eserlerini inceleme ve bilgi sahibi olma 
olanağı bulacağınız Emrah Yücel’i, ki-
şisel Instagram hesabı üzerinden takip 
ederek bu harika çalışmaları dijital or-
tamdan da inceleyebilirsiniz.

 _emrahyucel_

Kaligrafiyi yaşayan 
ve yaşatan bir 
eğitmen
Onur Yıldırımer, kaligrafi sanatının 
genç ve başarılı temsilcilerinden biri. 

Üsküdar Bağlarbaşı Türk İslam Sa-
natları İhtisas Merkezi’ndeki eğitimi-
nin ardından kaligraflık yolunda ilk 
adımlarını attı. Etem Çalışkan, Yrd. 
Doç. Dr. Savaş Çevik ve Ömer Faruk 
Dere gibi birçok önemli ismin yanın-
da yetişerek bu alanda kendini geliş-
tirme fırsatı buldu. Başarılı sanatçı, 
hazırladığı eserlerle hem yurt içinde 
hem de yurt dışında birçok karma 
sergide boy gösterdi, workshoplarda 
eğitmenlik yaptı, bilgi ve tecrübele-
rini bu sanata ilgi duyan insanlarla 
paylaştı. Şimdilerde İstanbul Tasa-
rım Merkezi’nde kaligrafi eğitimi 
veren Onur Yıldırımer, hazırladığı 
birbirinden güzel çalışmaları sosyal 
medyada paylaşmayı ihmal etmiyor. 
Usta sanatçının elinden çıkan bu kıy-
metli eserlerin dijital versiyonlarını 
ve workshop çalışmalarının duyuru-
larını Instagram üzerinden ulaşabilir 
ve siz de bu estetik sanatın içine dahil 
olabilirsiniz. 

 onuryildirimerofficial

Estetik çizgilerin 
mimarı
Eskişehir’de başlayan sanat hikayesi 
şimdilerde ülke çapında sergilere 
kadar uzanıyor. Resim ve desen 
çalışmalarıyla bu yolculuğa çıkan 
Osman Kartaler, kaligrafi sanatının 
tecrübeli ve nam salmış isimlerin-
den biri. Hem bu sanatı başarıyla 
icra eden hem de öğrenciler yetişti-
rerek kaligrafi sanatın gelecekteki 

temsilcilerini ülkemize kazandıran 
Kartaler, çalışmalarını hali hazırda 
İstanbul’da sürdürüyor. Sosyal med-
yayı aktif olarak kullanan sanatçının 
Instagram profiline girdiğinizde, ha-
zırladığı birbirinden güzel çalışma-
ları, enstrüman çaldığı videoları ve 
özel hayatına dair kesitleri bulmanız 
mümkün. Estetik çizgilerle gözleri-
mize hitap eden çalışmaların mimarı 
Osman Kartaler’i takip etmenizi 
tavsiye ederim.

 calligraph

Kaligraf, ressam ve 
besteci
“Sinan Sinangil’den kaligrafi, Ruhsar 
Yıldız’dan resim dersleri alan Mu-
hammed Başdağ, sanatın farklı alan-
larında çalışmalar yürütüyor. Ka-
ligrafi sanatında önemli işlere imza 
atan sanatçı, aynı zamanda resim ve 
müzikle de hemhal olarak ortaya pro-
fesyonel işler çıkarıyor. Muhammed 
Başdağ ile ülkemizde düzenlenen 
birçok fuar ve festivalde yolunuzun 
kesişmesi mümkün. Sosyal medyada 
da hatrı sayılır bir takipçisi olan sa-
natçının birbirinden güzel eserlerini, 
hazırlanış hikayesini ve müziğini ke-
yifle inceleyebilirsiniz. Ayrıca You-
Tube’da paylaşımlar yapan sanatçı-
nın kanalında kaligrafi sanatına dair 
ilginizi çekecek birçok içerik mevcut. 
Hem kaligrafi hem resim hem de mü-
zikle iç içe olan sanatçının çok yönlü-
lüğü ve farklı alanlardaki bu başarısı 
gerçekten takdire şayan. 

 muhammedbasdag

Kaligrafinin “genç 
yeteneği”
Kaligrafi sanatına emek veren bir 
başka genç isimden bahsedeceğim. 
Henüz lise çağlarında hat sanatı ve 
kaligrafi ile tanışan Burak Akat, ça-
lışmalarına Bursa’da devam ediyor. 
Profesyonel birçok sergide eserleriyle 
adından söz ettiren genç sanatçı, aynı 
zamanda eğitmenlik yaparak sanat 
dünyasına yeni isimler kazandırıyor. 
Instagram profilini incelediğimizde 
göz alıcı birçok kaligrafi çalışması 
görmemiz mümkün. Hem verdiği eği-
timlerden, eğitimlerinden video ve 
fotoğraf kesitlerinden ve muhteşem 
çalışmalarından içerikleri, Burak 
Akat’ın kişisel Instagram hesabını ta-
kip ederek inceleyebilirsiniz. 

 akatburak

Her sayıda başka bir yönünden bahsettiğimiz dijital platformların bu sayıda hayal olan 
özgünlük söyleminden bahsedeceğiz. Az biraz klişe olsa da yüzümüzü güldüren yapımlar 
diyeceğiz. Netflix’i hem övüp hem yerdikten sonra Mubi ve Amazon Prime’a geçeceğiz. 

Av mısın avcı mısın?
Av ve avcı olma hikâyeleri her yerde. 
Herkes avcı olmak istiyor. Pastadan 
en büyük payın kendinin hakkı ol-
duğu düşünüyor. Netflix yapımı Kuş 
Uçuşu’da medya sektöründen bir av 
avcı hikâyesi anlatıyor. Dizide Birce 
Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelik-
kol, İrem Sak ve Defne Kayalar yer alı-
yor. Aslı (Miray Daner) genç ve hırslı 
bir gazeteci adaydır. Sunucu ve gaze-
teci Leyla Kıran (Birce Akalay) hem 
idolü hem yerine geçmek istediği ki-
şidir. Kariyer basamaklarını tek tek 
tırmanmak yerine kuş uçuşu gitmek 
ister. Hikâye bir televizyon programı 
arkasında gerçekleşen taht savaşları 
üzerine kuruluyor. Kendi içinde de-
vamlılık ve mantık bütünlüğü açısın-
dan birçok hata barındırıyor olması 
işin alışıldık tarafı oluyor. Avcı olan 
Aslı’nın avcı olması temellendirilmi-
yor. Temellendirilmediği noktada sa-
dece bir şeyi, bir kimseyi takıntı hali-
ne getirmenin işe yarar bir şey olduğu 
izlenimi ortaya çıkıyor. Tabii burada 
temellendirilse “haklı mı olacak?” da 
denilebilir. Burada dizinin neyi na-
sıl anlatmak istediği devreye giriyor. 
Girdiği noktada da kalıyor. Çünkü 
diziler darma duman eden ya da çe-
rezlik olarak ikiye ayrılıyor. Darma 
duman eden dizilere uzun zamandır 
Netflix’te rastlanmıyor. Ama çerezlik 
diziler her daim sizi buluyor.

Klişe ama güzelinden
Netflix’i bu kadar yerdikten sonra da 
az da olsa övmek istersem “Yolun Açık 
Olsun” filminden bahsedebilirim. En-
gin Akyürek ve Tolga Sarıtaş’ın başro-
lünde yer aldığı filmin bilindik bir ko-
nusu var tabii ki. Gazi Yüzbaşı Salih 
(Engin Akyürek) ile Kerim (Tolga Sa-

rıtaş) asteğmenin düğün basmak üze-
re çıktıkları yolculuğu işleyen film, 
bir yola bağlı anlatılarda âdet olduğu 

üzere hesaplaşma ve yüzleşme mese-
lelerine değiniyor. Asker olmak, erkek 
olmak, aşık olmak gibi  olmak hâlleri-
nin üzerine gidiyor. Klişe bir konusu 
olsa da başlangıcından bitişine güzel 
bir seyir yaşatıyor. Doğru oyuncu se-
çimi ve biraz özen ile en azından klişe 
ama yüzü güzel filmler olabileceğini 
gösteriyor.

Kıyıda köşede kalmış 
bir dizi
Dijital platformlar arasında abonelik 
ücretiyle en uygun olan Amazon Pri-
me, kendi için keşfetmesini isteyene 
farklı filmler ve diziler sunuyor. Ama 
benim oyum daha çok dizilere gide-
bilir. Onlardan biri ise “Bosch” dizisi. 
Yedi sezonluk dizi Los Angeles Polis 
Departmanı cinayet masası dedekti-
fi Harry Bosch’un çözmeye çalıştığı 
cinayetleri, kızı Maddie ile ilişkileri-

ni oturtma sürecini anlatıyor. Adım 
adım Bosch’un dedektif olmayı seç-
mesinin arka planını, mesleğinin 
hayatına egemen olmasını izliyoruz. 
Haziran 2021’de veda eden dizinin 
devamı olan Bosch: Legacy’nin ise 
geçtiğimiz günlerde ilk bölümleri ya-
yınlandı. Polis departmanından ayrı-
lan Bosch, özel dedektif olarak yeni 
bir kariyere başlar. Yeni bir kariyere 
başlasa da çözülmemiş cinayetlere 

olan takıntılılığı, bir işin sonuna git-
me tutkusu devam eder. Kendi po-
lislik macerasında yaşadıklarını bu 
sefer kızı Maddie yaşamaya başlar. 
Uzun soluklu ve sürükleyici  bir poli-
siye dizi arıyorsanız Bosch size göre. 

Beraber 
yaşadığımız 
hayaletler
Her defasında sinemamız-
da ilgili dediğimiz şey; farklı 
hikâyelerin anlatılmasına 
dair duyduğumuz ihtiyaç. 
28. Adana Altın Koza Film 
Festivali’nde En İyi Kadın 

Oyuncu ödülünü kazanan 
“Koridor” onlardan birini 
yapıyor. Mubi’nin kütüp-
hanesine eklenen film, iki 
yaşlı kız kardeşin hikâye-
sini tek mekanda anlatıyor. 
Zıt karakterli kardeşler bir-
birleriyle anlaşamasalar da 
birbirlerinden başka kim-
seleri yok. Abla ve kardeş 
arasındaki denge çocuk-

luklarında, gençliklerinde 
nasılsa aynı şekilde devam 
ediyor. Yönetmen  Erkan 
Tanhuşoğlu bir konuyu de-
ğil bir durumu anlatmayı 
seçiyor. Müyesser babası-
nın hayaleti ile Zeliha ise 
annesinin hayaletiyle yaşı-
yor. Aile geçmişi ise yaşları 
kaç olursa olsun kapanma-
yan bir defter gibi karşıla-

rına çıkıyor. Durum anla-
tısını tek mekanla besleyen 
yönetmen aradaki rüya ile 
gerçeğin karışması nokta-
sında da gerilimi oluşturu-
yor. Süresiyle ise seyirciyi 
yormadan ve sıkmadan bi-
tirmeyi tercih ediyor. Biz-
lere de yaşlılık, aile olmak, 
travmalarımız üzerine dü-
şünmek kalıyor.

Dijitalde 
özgünlük hayal oldu

Dijital platformların yenilikçi, farklı ve orjinal olma seçeneği 
duyurulan her projeyle rafa kalkıyor. Klişeler, özensizlik had safhada 
olmaya devam ediyor. Yapımların bütçeleri de düşünülünce içler de 
acımıyor değil. Yayın hayatına başlayan Disney Plus’un ilk yerli yapımı 
“Kaçış”ın birinci bölümü özel bir davetle izlendi. Davet sonrası ilk 
başta diziye karşı yorumlar görünür olmadı. Ama kulislerde bu kadar 

kötü nasıl olunabilir sorusu dolanmaya başladı. Açıkçası şaşırtmadı. 
Çünkü kendini yeni gösteren dijital platformlarda, eskilerde Türkiye 
üzerinden Ortadoğu’ya açılma düşüncesindeler. Bu düşünce ekseninde 
üretmeye, projeler ortaya koymaya devam ediyorlar. Disney’in diğer 
içeriklerininde farklı olacağını pek sanmıyorum. Ama dijital platformlar 
dünyasında her an her şey de olabilir.
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r.bulut@litrossanat.com

Rabia Bulut

Yazının 
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Burak Akat

Emrah Yücel 

Osman Kartalel

Muhammed Başdağ

Onur Yıldırımer 
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Kamera arkasında 
kalanlar!
Tek başına sahne alan oyuncu, seyirciyle harikalar yaratıyor. İnteraktif bir oyun olan 
“Harika Şeyler Listesi” 1980 doğumlu oyun yazarı Duncan Macmillan’ın kaleminden 
çıkmış. 75 dakika boyunca sizi sahneye kitleyen oyun, Bora Akkaş’ın sahnenin her 
köşesindeki seyircisiyle diyalog kurmasıyla şekilleniyor. Seyirci performansının da 
göz önünde bulundurulması gerekirse Bora Akkaş, 75 dakika da salondaki herkese 
tiyatro eğitimi veriyor diyebiliriz. Tiyatro eğitimimizi tamamladıktan sonraki yolcu-
luğumuz ise Türk sinema tarihine oluyor. İstanbul Sinema Müzesi'nde, sinema tari-
hinin kamera arkasına şahitlik ediyoruz. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 
düzenlenen “Kamera Arkası” sergisinde Türk sinemasının usta yönetmenlerinin 
çektiği filmlerin set fotoğraflarının arasında kayboluyoruz.

Harika Şeyler Listesi’ne 
siz ne eklerdiniz?
Mimarisiyle Antik Yunan tiyatrolarını andı-
ran Alan Kadıköy sahnesi; oturma düzeniyle, 
ses düzeyi ve ışıklandırmasıyla etkiliyor. Tek 
başına sahneye çıkan Bora Akkaş sahnenin 
dört bir yanındaki seyirciyle diyalog halin-
de olarak interaktif bir oyun ortaya koyuyor. 
Bora Akkaş, sahnede bizlere 6 yaşında göz-
lerini açıyor; yaşamaya değer bir sebep bu-
lamayan annesinin hastaneye kaldırıldığını 
öğrenen 6 yaşındaki bu çocuğun büyüme 
serüvenine şahit oluyoruz. Henüz 6 yaşında 
annesinin anlayamadığı bir sebepten hasta-
neye yatırılmasını öğrenen çocuk, köpeğinin 
ölmesiyle ilk kaybetme duygusuyla tanışıyor. 
Annesinin yaşama tutunma hevesinin kalma-
dığını anlayan kahramanımız, işte orada bizi 
“Harika Şeyler Listesine” dahil ediyor. 

1. Dondurma, 

2. Su savaşı, 

3. Uyku saatini geçirip geç saate kadar televiz-
yon seyretmeye izin verilmesi...

Baş ve tek kahramanımız 17 yaşına geldiğinde 
liste ele avuca sığmaz hale geliyor. Annesi ise 
harika şeyler listesine ne pek inanmamış olsa 
gerek, tekrar hayatla olan ilişiğini kesme ka-
rarı alıyor. Neyse ki başarılı olamıyor. Kahra-
manımız bir noktada vedalaştığı harika şeyler 
listesiyle tekrar buluşması aşık olunca gelişi-
yor. Üniversite hayatına giren kahramanımız 
burada aşık oluyor. Bizi daha da ileri götüre-
rek evlilik kararı alıyor. 30 yaşını deviren kah-
ramanımız çocuk kalbinin yaşadıkları onu 
zamanla içine kapanık, mutsuz öyle ki harika 
şeyler listesini çöpe atacak kadar mutsuz biri 
hâline getiriyor. Oyuncu Bora Akkaş ise sah-

nenin bir tarafında figüran seçtiği seyirciden 
diğer taraftaki figüran seyirci arasında koşuş-
tururken hayranlıkla kendini takip ettiriyor. 
Seyircileri oyuna dahil eden Bora Akkaş, yo-
ğun duyguları onlarla birebir iletişime geçe-
rek yansıtıyor.

Bora Akkaş’ın seyircilerle olan diyalogları her 
ne kadar oyununun senaryosundan sizi uzak-
laştırsa da işin esprili tarafı sizi daha çok oyu-
na bağlıyor. Seyirciler arasında sizi oradan 
oraya sürükleyen bir diğer unsur da oyunun 
müzikleriydi. Müzikal bir oyunda ortaya ko-
yan kahramanımız, maddeler arasında mil-
yona ulaşınca kalemi size bırakıyor. Oyunun 
sonunda sizler de harika şeyler listesine kendi 
maddelerinizi ekleyebiliyorsunuz.

Oyunu tiyatrolar.com sitesinden takip edebi-
lirsiniz.

Konser
Kinan Azmeh 
17 Haziran Cuma / Tophane-i 
Amire Kültür ve Sanat Merkezi

Tiyatro
Zengin Mutfağı
20 Haziran Pazartesi 
DasDas Sahne

Sergi
Locus Solus 
RED Art Gallery

Konser
Feridun Düzağaç & Redd & Mavi Gri 
24 Haziran Cuma
Turkcell Vadi

Yolunuz 
düşerse

Kamera arkasında olup bitenler!

İstanbul Sinema Müzesi'nde yer alan Kamera Arkası 

sergisi, Türk sinemasının usta yönetmenlerinin çekti-

ği filmlerin set görüntülerinden meydana geliyor. T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 28 Mayıs-12 

Haziran tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan 

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 

“Kamera Arkası” sergisi, bizlere Türk Sinema tarihinde 

hiç görmediklerimizi gösteriyor. 

Yönetmen Reis Çelik’in küratörlüğünde hazırlanan ser-

gide, 1914’ten günümüze Muhsin Ertuğrul’dan Nazım 

Hikmet’e, Lütfi Akad’dan Atıf Yılmaz’a, Metin Erksan’dan 

Şerif Gören’e, Bilge Olgaç’tan Yılmaz Güney’e, Nuri Bilge 

Ceylan’dan Zeki Demirkubuz’a kadar Türk sinemasının 

önde gelen yönetmenlerin ses getiren filmlerinin kamera 

arkasında gezintiye çıkıyoruz.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Ayhan Işık, 

Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Tuncel Kurtiz, Kemal Sunal, 

Cahide Sonku’nun da aralarında bulunduğu sinemamı-

zın yıldızlarını oynadıkları karakter dışında hiç görmüş 

müydünüz? 

100’den fazla kamera arkası fotoğrafa sahip sergi; sizi ço-

cukluk yıllarınızda izlediğiniz Yeşilçam filmlerinin hangi 

şartlar altında çekilmeye çalışıldığını gösterip günümüz 

filmlerinin kamera arkası fotoğraflarına doğru yol göste-

riyor. Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan serginin 

festival sonrasında devam etmemesi planlanıyordu. Ama 

karşılaştığı ilgi sonrası serginin kapılarının 1 Temmuz 

Cuma gününe kadar sinemaseverler için açık olacağı du-

yuruldu. Fırsat ayağınıza gelmişken sinema tarihimize 

dair bu yolculuğu kaçırmayın derim.

Sanat ajandamızın yeni rotasında;
tiyatrolardan Bora Akkaş’ın
monolog oyunu “Harika Şeyler
Listesi”, ardından Beyoğlu
Kültür Yolu festivali kapsamında
düzenlenen İstanbul Sinema 
Müzesi'ndeki “Kamera Arkası” sergisi ve 
"Yolunuz düşerse" önerileri yer alıyor.

a.sevim@litrossanat.com 
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Bora Akkaş - Harika Şeyler Listesi


