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‘Dijital’ Bizi Kurtaracak Mı? Demokrasi Müzesi GeliyorEsenlersergi.com Açıldı

Tiyatro sanatçısı Erdem Akakçe, salgın 
sebebiyle tiyatroların zor durumda olduğunu 
söyledi. “Çarkları döndürmek için dijital alana 
yöneldik. Bakalım çevrimiçi sanat bizi kurta-

racak mı?” dedi. >S.16, 17 

1960 askeri darbesi sonrasında idam edilen 
Başbakan merhum Adnan Menderes’in adı 

doğduğu topraklarda yaşatılıyor. Çakırbeyli’de 
açılacak Adnan Menderes Demokrasi 

Müzesi gün sayıyor.  >S.2

Başarılı sanat faaliyetleri düzenleyen Esenler 
Belediyesi salgın günlerine uygun program-
larına devam ediyor. Belediye, sanatseverleri 
‘esenlersergi.com’ adresinde açtığı 5 online 

sergi ile buluşturdu. >S.15
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İNSAN 
KALMAK İÇİN 
YAZDIM

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarda İslâm’ın mukaddes mekânı 
Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlık herkes tarafından tepkiyle 
karşılandı. ‘Sanat’ adı altında yapılan eyleme aralarında Beşir 
Ayvazoğlu, Hasan Aycın, Hikmet Barutçugil’in de olduğu sanat ve 
edebiyat dünyasından isimler sert tepki gösterdi: “İnsanlığın kutsalları 
adına yapılan hiçbir saygısızlık sanat adı altında meşrulaştırılamaz…”
Aylin İzmir’in Haberi >S 6,7

Günümüzün “reisü’l-hattatin”i (hattatların reisi) olarak 
tanınan Hasan Çelebi, iki büyük ustası Hamid Aytaç ve 
Kemal Batanay’ın izinden yürümeyi sürdürüyor. 84 ya-
şında olan Çelebi, dört kıtadan gelen onlarca öğrencisine 
“Allah rızası için” hat sanatını öğretiyor. Özcan Ünlü’nün 
Yazısı >S.10, 11

İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Eyüp Sultan, 
oyuncaklarıyla da bilinir. Bu geleneksel oyuncakları 
unutturmamak adına açılan Eyüp Sultan Oyuncak 
Müzesi Müdürü Şennur Ülker, “Her yaştan oyuncak 
meraklılarını bekliyoruz” dedi. Şeref Yumurtacı’nın 
Yazısı >S.12,13

Zeki Bulduk

Eğitimci yazar Zeki 
Bulduk, Afganistan ha-
tıralarını “Evlat Babanın 
Sırrıdır” kitabında topladı. 
Bulduk, Afganistan’ı 
yazma gerekçesini şöyle 
özetledi: “Acı soğumadan 
yazıp duyurmak istedim.” 
İsmail Kaplan’ın 
Röportajı >S.8, 9

Bilmediğimiz 
Orhan Veli
Gazeteci Seray Şahinler, 
Orhan Veli’nin kız kardeşi 
yazar Füruzan Yolyapan’ı 
konuşturdu ve ortaya 
‘Ağabeyim Orhan Veli’ 
kitabı çıktı. Eserde, ‘garip’ 
şairin bilinmeyen hikayeleri 
yer alıyor. Aylin İzmir’in 
Röportajı >S.4,5

Hat Sanatının ‘Çelebi’si Eyüp Sultan Oyuncakları
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1960 askeri darbesi 
sonrası idam edilen 
merhum Adnan 
Menderes.

Hikmet BarutçugilBeşir Ayvazoğlu Ali Nuri Türkoğlu Hasan Aycın
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1960 askeri darbesi sonrası idam edilen 
merhum Adnan Menderes’in adı doğ-

duğu topraklarda yaşatılacak. Merhum 
Menderes adına doğup büyüdüğü Koçarlı 
ilçesindeki Çakırbeyli Mahallesi’ne Adnan 
Menderes Demokrasi Müzesi yapılıyor. 

Binanın giriş kapısının önünde Mende-
res'in makam aracı ve Çakırbeyli çiftliğinde 
kullanıldığı traktör yer alacak.

Müzenin zemin katında bir dijital kütüpha-
ne ile sinevizyon odası yapılacak. Binanın 
giriş katında ise Menderes'in hayatı anlatı-
lacak. Burada Menderes'in kullandığı eşya-
lar ile o döneme ilişkin yurt içi ve yurt dışın-
dan getirilen eşya, envanter ve materyaller 
sergilenecek.
Binanın son katında ise Menderes'in ikti-
darda olduğu dönemde yaptığı icraatlar ve 
yatırımlar maketlerle anlatılacak.

Müzenin bulunduğu alanda bir cami de yer 
alıyor. Çevresinde sosyal yaşam alanı oluş-
turulan müzeyi ziyarete gelen vatandaşla-
rın yöresel gıda ve eşyaları bulabilecekleri 
stantlar kurulacak.
Çine Çayı'nın kenarında ise ahşaptan yapı-
lan 2 katlı restoranda yöresel ürünlerin sa-
tışı yapılacak. Müzenin arkasında bulunan 
tarihi su değirmenin de kafeterya olarak 
hizmet vermesi planlanıyor.

Tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre 
ile İstiklâl şairi Mehmet Akif Ersoy, 

Esenler ve Sultanbeyli Belediyesi’nin iş 
birliği ile gerçekleştirilen “Yunus Em-
re'den Mehmet Akif'e Anadolu İrfanı: 
Şiir ve Şuûr” adlı programda Türkçe dili-
ne sundukları katkılarla ele alındı. Mode-
ratörlüğünü Serdar Tuncel’in üstlendiği 
programda, Prof. Dr. Hayati Develi ve 
Prof. Dr. Fatih Andı’nın konuk olduğu 
Aykut Kuşkaya ise Akif ve Yunus’un şiir-
lerinden bestelenmiş eserlerle kulakların 
pasını sildi. Program, Esenler Belediyesi 
Şehir Ekranı TV üzerinden canlı olarak 
izleyiciyle buluştu. 
BÜYÜK MEDENİYET DİLİNE UZAK 
DÜŞTÜK

Anadolu’nun en doğusundan Balkan-
lar’ın en batısına kadar Türkçe dilinin 

hâkim olduğu her yerde Yunus Emre’nin 
tanınır ve bilinir olduğunu belirten Prof. 
Dr. Hayati Develi “O’nu 700 yıldır bizim 
kültürümüzün temel taşlarından biri hali-
ne getiren Türkçe’dir. Yunus, Türkçesiy-
le halkın gönlüne girmiş, İslâm’ın en naif 
ve en coşkulu halini tebliğ etmiştir. İşte 
bu nedenle Yunus unutulmadı ve halkın 
hafızasında derin izler bıraktı” dedi.
Türkçe’nin Anadolu coğrafyasında ya-
yılması ve olgunlaşmasında Yunus Em-
re’nin önemli bir rol oynadığını söyleyen 
Prof. Dr. Fatih Andı ise şunları söyledi: 
“Yunus Emre, Cemal Süreya’nın dediği 
gibi Türkçe’nin süt dişleriyle konuşmaya 
başlamıştı. Zaman içinde Yunus’un dili 
bizim İslâm medeniyeti ile zenginleşerek 
bugünlere geldi. Mehmet Âkif Ersoy'un 
ise kendi çağında Türkçe dilini en güzel 

ve en verimli kullandı. Biz bugün büyük 
medeniyet diline uzak düştüğümüz için 
Akif’i anlayamıyoruz.”

DÜNYAYA İSLÂM PENCERESİNDEN 
BAKTILAR

Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy ara-
sında 600 yıl olmasına rağmen her ikisinin 
de dünyaya İslam penceresinden baktığını 
ifade eden Prof. Dr. Hayati Develi, “Yu-
nus Emre’nin ilahi aşktan ve Allah’tan 
bahsetmediği bir şiir yoktur. Mehmet 
Akif’in de İslâm’ı dert etmediği bir şiiri 
yoktur. Biri şiirlerinde tasavvufi anlamda 
deruni yansımaları, öbürü ise toplumsal 
bağlamda politik yansımaları anlatıyor. 
Entelektüellerin bu iki şairimizi anlayabil-
mesi için Türkçe diline çok iyi bir şekilde 
hâkim olmalıdır” diye konuştu.

Adnan Menderes 
Demokrasi Müzesi

ORTAK 
ATASÖZLERI
SÖZLÜĞÜ 
ÇIKTI

100. SAYIDA
‘ELEŞTIRI 
ZAMANI’ 

Hacettepe Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı 

Fakültesi Türk Halk Bilimi Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Özkul Çobanoğlu’nun, 
“Tarihte ve Günümüzde Türk 
Boylarının Ortak Atasözleri 
Sözlüğü” adlı son eseri yayım-
landı. Eserde, Türk dünyasında 
kullanılan binbir adet atasözü-
nün son bin yıl içindeki varoluş 
çizgileri tespit edildi.

Çobanoğlu “Avrupa Birliği sü-
recinde yaklaşık on yılda beş 
tane benzeri ortak atasözleri 
hazırlanarak Alman, Fransız, 
İtalyan, İspanyol, İrlanda, Hol-
landa, İngiliz, Danimarka, İs-
veç, İskoçya başta olmak üzere 
birleşecek olan milletlerin uzak 
ortak geçmişinden günümüze 
ortaklıkları ortaya konulmuş-
tur. Bu bir yanda diğer yanda 
da adlarını vermeyeyim ama 
Kıbrıs, Batı Trakya, Kosova, 
Makedonya ve Türkiye Türk-
leri gibi hepsi Oğuz ve düne 
kadar aynı devlet çatısı altında 
yaşayan Türk topluluklarından 
beş tanesinde bulunan bir veya 
iki atasözünün varyantlarını 
toplayıp hazırlanan fevkalade 
(!) doyurucu tebliğleri görünce 
kızdım, öfkelendim ve bu ko-
nuyu hiç olmazsa bu tür tuhaf 
bildirilerin oyuncağı olmaktan 
kurtarmaya karar verdim” di-
yerek eserin çıkış fikrini dile 
getirdi.

Yapı Kredi Yayınları ta-
rafından neşredilen üç 

aylık düşünce dergisi Cogi-
to’nun 100. sayısı "Eleştiri 
Zamanı" başlığıyla yayım-
landı. Toplumsal gerçekliğin 
dayattığı tartışmalara katkı 
sunmak ve yeni perspektif-
ler kazandırmak üzere yıllar 
önce yayın hayatına başlayan 
Cogito, geride bıraktığımız 25 
yıl içinde Türkiye'de eleştirel 
düşünce bakımında önemli 
bir kaynak olmayı başardı.

2020'nin son haftalarında ya-
yınlanan yüzüncü ve son sa-
yısıyla dergi, 20. yüzyıla dam-
gasını vuran eleştirel teorinin 
"gelenek ve gelecekle" ilişki-
sinde insan özgürleşmesine 
getirisine bakarken; "toplum-
sallığın" ne olduğuna dair di-
siplinler arası bir soruşturma 
sunuyor.

Albayrak Grubu’nun geleneksel Albayrak Hat Takvimi Sergisi, 7. 
kez izleyiciyle buluştu. Her yıl kıymetli hattatlar tarafından hazır-

lanan takvim serisinde bu yıl Kur’an-ı Kerim’den “selam” ayetleri fark-
lı bir bakış açısıyla hattatlar tarafından büyük bir özenle yazıldı. 12 ayda 
toplam 12 hat sanatçısının gelenek ve modern yorumuyla hazırladığı 
takvimin her yaprağında bir ayet yer alıyor.

Albayrak Grubu tarafından bir gelenek haline getirilen Ramazan yazı-
larıyla takvim projelerinin 7. sayısı; “için oluşturulan koleksiyon, salgın 
nedeniyle bu yıl dijital sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Selam" adlı dijital sergide yer alan eserleri, www.ketebe.org adresi 
üzerinden inceleyebilirsiniz.

Sergide bu yıl Abdurrahman Depeler, Ali Toy, Aydın Kızılyar, Davut 
Bektaş, Ferhat Kurlu, Mehmed Özçay, Muhammed Yaman, Musta-
fa Parıldar, Osman Özçay, Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu ve 
Zeki Seyidoğlu’nun eserleri yer alıyor.

İmtiyaz Sahibi: M. Tevfik GÖKSU •  Genel Koordinatör: Hasan TAŞÇI: Genel Yayın Yönetmeni • Hüseyin CERRAHOĞLU • Yazı İşleri Müdürü Erhan AKCAN • Haber Müdürü M. Emre YAPRAKLI 
Yayın Danışmanı Özcan ÜNLÜ • Editör Aylin İzmir • Tashih Mine ÇAKAR • Grafik Tasarım: noontasarim.com İletişim: www.litrossanat.com. • iletisim@litrossanat.com  • Adres:  Kemal Hatipoğlu Cd. 
Nenehatun Mah. No:4, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Esenler/ İST. Telefon: 444 00 73 Yayın Türü: 2 haftada bir yayımlanır. • Baskı: İhlas Matbaası
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Senaryosunu yazdığı veya 
yönetmenliğini yaptığı film-

lerle gişe rekorları kıran ünlü 
komedyen Cem Yılmaz, salgın 
dönemini farklı bir hobi ile de-
ğerlendiriyor. Bütün filmlerinde 
müziği ön planda tutan sanatçı, 
“Av Mevsimi” filminde söylediği 
“Hayde”den sonra da bu konu-
daki yeteneğini konuşturdu.

"Arif V 216" filminde de müzik 
başroldeydi. Yılmaz, o filmde 
"Kuzu Kuzu"dan "Araba"ya sevi-
len pop klasiklerine eğlenceli bir 
yorum getirdi. 

Yılmaz, zaman zaman sanat-
çı dostlarının albümlerinde de 
şarkılar söyledi. Müziğe yatırım 
yaptığı, evine tam teçhizatlı bir 
müzik stüdyosu kurduğu, dostla-
rıyla bir araya gelip burada meşk 
ettiği de biliniyordu.

Yılmaz'ın müzisyenlerin üretim-
lerini paylaştığı "Soundcloud" 
platformunda kişisel bir hesabı 
da yer alıyor. "cmylmz" adıyla yer 
aldığı platformda Yılmaz, kendi 
yaptığı parçaları paylaşıyor. Si-
tede Cem Yılmaz'ın 30'dan fazla 
şarkısı bulunuyor.

MÜZIĞI 
DIJITALE 

TAŞIDI

“Yunus Emre'den 
Mehmet Akif'e 

Anadolu İrfanı: Şiir 
ve Şuûr” programı 

çevrim içi olarak 
izleyiciyle buluştu. 

Prof. Dr. Hayati Develi 
ve Prof. Dr. Fatih 

Andı, şairlerin Türkçe 
diline sunduğu 

katkıları ele alırken 
müzisyen Aykut 

Kuşkaya ise Akif ve 
Yunus’un şiirlerinden 

bestelenmiş eserleri 
seslendirdi.

Yunus’tan
Akif’e “Şiir ve

 Şuûr”

HAT TAKViMi SERGiSi
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ÇOK ÖNEMLİ BİR HAZİNE 

Orhan Veli hakkında bu zamana kadar doğru 
bildiğimiz yanlışlar neler oldu sizce?

Doğru bildiğimiz yanlış yahut yanlış bildiğimiz 
doğru çerçevesinde değil, pek bilmediğimiz 
detayları öğrenmiş olduk diyebiliriz. Orhan 
Veli’nin ailesiyle ilişkisi, insanlarla kurdu-
ğu iletişim, çocuklara olan sevgisi, annesine 
düşkünlüğü, babasıyla şiir yüzünden yaşadığı 
tartışmalar başta olmak üzere tiyatro çeviri-
leri, Garip şiirini eleştirenlere verdiği nükteli 
yanıtlar, Yaprak dergisinde yapmak istedikleri 
ve yazdıkları… Öldüğü gün yaşananlar, aile-
nin tepkisi, akabinde yaşananlar… Bunlara 
hem kendi araştırmalarımla hem Füruzan 
Hanım’ın anlattıklarıyla ışık tuttuk. Dolayısıy-
la “Ağabeyim Orhan Veli” hem anı hem bir 
araştırma kitabı…

Bu tanıklık sürecinde sizi en çok ne etkiledi?

Ben hem Orhan Veli’nin hayatından hem 
Füruzan Hanım’ın nezaketinden ve olaylara 
yaklaşımından çok etkilendim. Hem Orhan 
Veli’nin kız kardeşi olması hem tarihin önemli 
dönemeçlerine tanıklık eden 97 yaşında bir İs-
tanbul Hanımefendisi olması hasebiyle bugün 
için çok önemli bir hazine kendisi. Orhan Ve-
li’nin hayatı hep zorluklarla geçmiş, maddi açı-
dan hep çok zor günler yaşamış. Yeri gelmiş 
paltosunu satmış. Fakat buna rağmen hayatı 
hem ciddiye almıyor ama aynı zamanda haya-
ta öyle bir dirençle tutunuyor ki… Bugüne de 
çok şey söylüyor…

ORHAN VELİ MOLEİRE OYNARDI

Şiirleriyle tanıdığımız Orhan Veli’nin başka 
hangi alanlara ilgisi vardı? 

Füruzan Hanım, Orhan Veli’nin tiyatroya son 
derece ilgi duyduğunu söylüyor. Hatta bunu 
da şu cümlelerle anlatıyor: “Beykoz’da oturdu-
ğumuz sıralarda onun doğduğu evin büyük bir 
bahçesi vardı. O bahçeye sahne kurar, komşuları 
çağırırlardı. 20-30 kişi sandalyelerini alır gelirdi. 
Sahne büyük sayılırdı. Tatilde Moliere oynarlar-
dı. Ciddi oyunlar oynadıklarını hatırlıyorum.”

Gazeteci Seray Şahinler 
tarafından kaleme alınan 

‘Ağabeyim Orhan Veli’ adlı 
kitap, ünlü şairin kardeşi 

Füruzan Yolyapan’ın 
tanıklığıyla detaylı bir 

“Orhan Veli” portresini 
okurla paylaşıyor. 36 yıllık 

hayatına pek çok şey sığdıran 
ünlü şairin hiç bilinmeyen 
yönlerine ışık tutan kitap, 

okuru merak dolu bir 
yolculuğa çıkarıyor.

AYLİN İZMİR

Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,

Gözyaşlarıma, ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar 
güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz 
olduğunu
Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek 
mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, 
duyuyorum;
Anlatamıyorum… 

Türk edebiyatının 
en çok okunan şi-
irlerinden biri olan 
“Anlatamıyorum” 
ile tanıdık pek ço-
ğumuz onu. Erken 
ölümü ile sevenleri-
ni üzüntüye boğan 
Orhan Veli’nin kı-
sacık ömründe anla-
tamadıklarını “Ağa-
beyim Orhan Veli” 
ile kardeşi Füruzan 
Yolyapan anlatıyor 
bu kez… Ünlü şairin 
ilk şiirinden yaşadı-
ğı maddi sıkıntılara, 
aile ilişkilerinden 

‘yalnız’ zamanlarına 

kadar hiç bilmediğimiz özellikleri-
ne tanıklık edeceğimiz anı kitabını 
gazeteci Seray Şahinler ile konuş-
tuk.

Eserde ünlü şairin kardeşi Füru-
zan Yolyapan’ın tanıklığıyla okur-
lara bir “Orhan Veli” portresi su-
nuyorsunuz. Füruzan Hanım ile 
yollarınız nasıl kesişti? Orhan Veli 
ile ilgili böyle bir çalışma yapma 
fikri nasıl ortaya çıktı?

2012 yılında Orhan Veli’nin kendi 
şiirlerini okuduğu çok eski bir ses 
kaydı yayınlandı. Ona olan sevgim 
beni bu kayıtların peşine düşürdü. 
Perde arkasını araştırırken kayıtla-
rın kız kardeşi Füruzan Hanım’ın 
izniyle yayımlandığı öğrendim. 
Bir gazeteci olarak röportaj yap-
mak istedim, telefonunu buldum. 
Çok kibar bir sesle beni karşıladı 
ve röportajı kabul etti. Şişli’deki 
evine gittim, tanışıklığımız ve ilk 
röportajımız böyle gerçekleşti. Ben 
daha sonra kendisine ziyaretlerde 
bulundum. Konuştukça Orhan Ve-
li’ye ve ailesine dair yeni detaylar 
öğrendim. Tüm bunların kayıt altı-
na alınması gerektiğini düşündüm.

AH ORHAN AĞABEYİM AH…

Füruzan Hanım ile Orhan Veli 
arasında nasıl bir ilişki var?

Füruzan Hanım ağabeyine çok 

düşkün. Hayat felsefesini onun 
öğütleri doğrultusunda şekillendir-
miş. Ağabeyi ona sürekli, “Kendi 
ayaklarının üstünde durmalısın, 
hayatta ne yaparsan yap hiç pişman 
olma” dermiş. Füruzan Hanım 
bunları kendi yoluna ışık yapıyor. 
Ağabeyini çok seviyor. Onunla ilgi-
li anıları çok taze. Beni çok etkile-
yen ise ölümünün üstünden 70 yıl 
geçmesine karşın onu her anışında 
“Ah Orhan ağabeyim ah” deyip 
gözyaşlarını tutamaması… Hepsi 
insanı derinden etkiliyor.

Eser, Orhan Veli ile ilgili bu zama-
na dek kimsenin bilmediği pek çok 
konuya ayna tutuyor. Füruzan hanı-
mı bu anıları anlatmaya nasıl ikna 
ettiniz? Bu zamana dek bu anıları 
neden anlatmayı tercih etmemiş?

Füruzan Hanım 97 yaşında. Daha 
önceden çeşitli yerlere röportajlar 
vermiş. TRT’de çok eski kayıtlar 
var mesela… Geçmiş zamanda 
kimi gazetelere verdiği mülakat-
lar var, belediyelerin anma et-
kinliklerine katılmış, Orhan Veli 
severlerle konuşmuş. Fakat çoğu 
belli konular etrafında gerçekle-
şiyor. Dolayısıyla ben araştırma 
sürecimde edindiğim detayları da 
sordum kendisine. Edindiğim yeni 
bilgileri ona sordum, hatırında 
olanlar aktardı. Hepsi çok kıymet-
li anılar…

Orhan
Veli…

Hiç Tanımadığımız Bir

Hiçbir kayıp bu 
kadar acıtmadı
Orhan Veli’nin ölümü de şüpheler içeren bir 
konu. Füruzan Hanım bu konuyla ilgili neler 
söylüyor?

Orhan Veli için “çukura düştü, öldü” deniyor ama 
işin aslı öyle değil. Şehir Tiyatroları, Orhan Ve-
li’den “Saygılı Yosma” oyununun çevirisini istemiş. 
Fakat bu oyun Ankara’da birinin evinde kalmış. 
Orhan Veli onu almak için Ankara’ya gitmiş. Ora-
da çukura düşmüş. İstanbul’a döndüğünde Füru-
zan Hanımla sohbet ederken ayağını göstermiş 
ve Füruzan Hanım, “Ağabey ne oldu sana?” diye 
bağırmış. Tam bir şok geçirmiş. Dizinden aşağı 
doğru kanama olmuş ve kabuk bağlamış. O da 
“Sakin ol, bir şeyim yok. Az daha gazetede Orhan 
Veli çukurda ölmüş diye okuyacaktınız” demiş. 
Bu olaydan kısa bir süre sonra Orhan Veli vefat 
ediyor. Füruzan hanım, “Annemi, babamı, Adnan 
Ağabeyimi, eşimi, arkadaşlarımı kaybettim ama 
hiçbiri Orhan Ağabeyimin ölümü kadar şu kalbi-
mi acıtmadı” diyerek ağabeyine olan düşkünlüğü-
nü dile getiriyor. 

Seray Şahinler 
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Orhan Veli, Arkadaşı Ekrem ve küçük 
Füruzan ile Beykoz'da Kayık Üzerinde..Orhan Veli, 1939

Ankara'da 
memuriyetin

ilk yıllarında...
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AYLİN İZMİR

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir sergide, kıblemiz 
Kabe-i Muazzama üzerine yerleştirilen şahmeran 

temalı resim, geçtiğimiz haftaların en tartışılan konusu 
haline gelmişti. Kısa sürede sosyal medyada gündem 
olan bu konu, bazı çevreler tarafından ‘sanat’ ve ‘ifade 
özgürlüğü’ adı altında meşrulaştırılmaya çalışılsa da bu 
saygısızlığa sessiz kalamayanlar tepkilerini yüksek ses-
le dile getirdi. Müslümanların çoğunlukta olduğu bir 

ülkede kutsalın ayaklar altında çiğnenmesi “Sanatın ve 
özgürlüğün sınırları nelerdir?” sorusunu bir kez daha 
gündeme taşıdı. Bu zamana dek birleştirici bir unsur 
olarak karşımıza çıkan sanat, ne oldu da bir provakas-
yon aracına dönüştü? Kültürüne ve kutsalına yaban-
cılaşan bu anlayış, kendi zihin dünyasında sanatı nasıl 
konumlandırıyor? Tüm bunları şair, gazeteci ve yazar 
Beşir Ayvazoğlu, ebru sanatkârı Hikmet Barutçugil, 
karikatür sanatçısı ve yazar Hasan Aycın ile sinema ve 
tiyatro oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu ile konuştuk.

SINIRSIZ HÜRRIYET 
ANARŞININ KAPISINI 
ARALAR
“Sanat” ve “özgürlük” kavramının 
arkasına sığınarak geniş kitlelerin 
kutsal bildirdiği değerleri aşağıla-
mak, aynı zamanda sanatın da, hür-
riyetin de ruhuna bir saldırıdır. Sınır 
tanımayan bir hürriyet, başkalarının 
hürriyetini kısıtlamanın da ötesinde 
insanlığı felakete sürükleyecek bir 
anarşinin kapısını aralar. Bu tür sal-
dırılar toplumun kılcal damarlarına 
virüs enjekte ederek sosyal hayatı en-
fekte etmekten, öfkeleri kabartmak-
tan başka bir işe yaramaz.

Edebiyatçı, şair, yazar, gazeteci 
Beşir Ayvazoğlu: IYIYI, DOĞRUYU VE

GÜZELI BARINDIRMALI
Sanat, erbabının bir içe doğuşu, iyi doğru ve 
güzel olacak bir biçimde dışavurumur. Sanat, 
iyi doğru ve güzeli mutlaka barındırmalıdır, 
eğer bunların üçünden biri olmazsa ortaya 
çıkan şey hezeyan yahut çoğu zaman atık 
olabilir. Sanat bu kadar geniş bir çuval değil-
dir ki içine istediğimizi atabilelim. Bu konu-
yu şu örnekle açıklayabiliriz: Kuşların kutsal 
sayıldığı bir memlekette kuşlara saygısızlık 
yapmanıza izin vermezler. Siz de oralıysanız 
yahut bir şekilde orada mukimseniz, bunu 
bilir buna göre hareket edersiniz. Eğer bildi-
ğiniz halde olumsuz bir eylemde bulunuyor-
sanız, bu kışkırtmaya, provokasyona girer. 
Burada iki tür okuma yapılabilir: birincisi 
fazlasıyla iyi niyetli bir okumadan söz edebi-
liriz. İkincisi ise; bu memlekete turist olarak 
dahi gelse Müslüman bir ülkede inancına/
kutsallarına hakaretin ya da aşağılamanın 
bir tahrik unsuru olduğunu öğrenmiş olması 
gerektiğidir.

SANAT MAKYAJLI VANDALİZM
Meselenin başka bir tarafını da şöyle görü-
yorum; malumunuz vandalizm hayatın her 
alanında karşımıza çıkabiliyor. Sanata, sanat 
eserlerine, tarihi emanetlerimize çevremize 
ekosisteme karşı tutumumuz çoğu zaman 
maalesef vandalca olabiliyor. Vandalizm ma-
lumunuz olduğu üzere, üretmeyi-yapmayı 
bilmeyen insanımsı varlıkların yıkmaya yö-
nelmesi şeklinde özetlenebilir. Sanata, sanat 
eserine saldırmak onu yakıp yıkarak, küçüm-
seyerek, görmezden gelerek de tahrip ede-
bilirsiniz. Kutsala, inançlara ister doğrudan, 
ister örnekte olduğu gibi “sanat bahanesiyle” 
saldırdığınızdaysa vandallıktan kaçışınız yok-
tur. Bu defa adınız “makyajlı vandal” olacaktır. 
Ortadan kaldırmakla bozup parçalamak yık-
mak konusunda maharetli vandalların, başka 
bir biçimiyle yani içerideki vandalizmin sanat 
adı altındaki başka bir tezahürüdür olsa olsa. 
Burada ısrarla üzerinde duracağım kavram 
medeniyettir. Evvel emirde sanatın ne olup ne 
olmadığı ve akabinde medeniyet kavramı ü-
zerinde etraflıca düşünmeye vakit ayırmalıdır. 
Yoğrulduğumuz medeniyetin kodları, kutsalı 
da, özgürlüğü de, öz evladı gibi tanır ve sahip 
çıkar. Yelin kayadan alacağı kadar eser geçer. 
Günün sonunda kalacak olan gerçek sanat ve 
sanatçıdır.

Sinema ve tiyatro oyuncusu
Ali Nuri Türkoğlu:

BIZIM SANATIMIZ
GÖNÜLE HITAP 
EDER
Sanatın belki de binlerce tanımı var, 
her tanım da yapana göre doğrudur. 
Çünkü yapılan eserler yapanın iç 
dünyasını bize gösterir, açığa vurur. 
Bizim anladığımız sanat; Batı sa-
natları gibi göze değil, ‘gönül’e hitap 
eder. Üst düzeyde olgunluğu hedef-
leyen hayal gücünün verdiği zengin-
lik içindeki tefekkür, (düşünerek fikir 
üretme) ve gönül gözünün gördüğü-
dür. ‘İnsan olma haysiyeti ‘ne ulaşma 
yolculuğunda bir ilahi güzellik arayışı 
vardır. Sınırsız güzellikler içindeki 
acizliğimizi anlayarak edep ve tevazu 
ile Yaradan’ a yaklaşmak amacında-
dır. İslam sanatlarında siyaset, top-
lumsal konular olmamalı, özellikle de 
türü, dini, mezhebi ne olursa olsun 
kutsallara saygısızlık yapılmamalıdır.

Ebru Sanatkârı
Hikmet Barutçugil:

INSAN ELINDEN
DILINDEN
SORUMLUDUR

Karikatür Sanatçısı ve Yazar 
Hasan Aycın:

İnsanlar sanatçı olunca temel yükümlülük-
lerinin dışına mı çıkıyor? Böyle bir durum 
söz konusu değildir. Burada hangi ifadenin 
özgürlüğünden bahsedebiliriz? Yeryüzünde 
milyarlarca insanın inandığı kutsallara sal-
dıracaksınız ve bunu özgürlük şemsiyesinin 
altına sığınarak yapacaksınız. İnsanlar bağım-
sız mıdır? Bağımsız insan sorumsuz mu olur? 
Bağımsızlık nedir? İnsanların bağlı olduğu de-
ğerler yok mudur? İnsanı insan yapan değerler 
vardır. Değerlere saygısızlık kabul edilebilir bir 
şey değildir. Sanat bir insan eylemi ise ilk ola-
rak şunu sormalıyız: İnsan bağımsız mıdır ki 
elinden çıkan bağımsız olsun. İnsan sorumlu-
dur. En çok da elinden ve dilinden yani ifade 
ettiklerinden sorumludur.

KUTSALA 
HAKARETİN 

SANATI 
OLMAZ

Boğaziçi 
Üniversitesi’ndeki 

protestolarda İslâm’ın 
en mukaddes mekânı 

Kabe-i Muazzama’ya 
yapılan saygısızlık herkes 

tarafından tepkiyle 
karşılandı. ‘Sanat’ adı 

altında yapılan bu çirkin 
hareketi edebiyat ve sanat 
dünyasından birkaç isme 

sorduk ve hepsinden 
ortak bir yanıt aldık: 

“Kutsala yapılan hiçbir 
saygısızlık sanat adı 

altında meşrulaştırılamaz 
ve sınırsız özgürlük kabul 

edilemez.”

“Sanatın ve özgürlüğün sınırları 
nelerdir?” sorumuzun peşinden 

giderken Ali Nuri Türkoğlu şu 
cevabıyla farklı bir perspektif 

sunuyor: “Kuşların kutsal sayıldığı 
bir memlekette kuşlara saygısızlık 

yapmanıza izin vermezler. Eğer 
bildiğiniz halde olumsuz bir 
eylemde bulunuyorsanız, bu 

kışkırtmaya provokasyona girer.”
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İnsan 
Kalmak 
İçin 
Yazdım 

Yazar Zeki Bulduk, mektup türünde kaleme 
aldığı “Evlat Babanın Sırrıdır” kitabında 
Afganistan’da yaşadıkları olayları duygusal 
ve gözlemsel şekilde yansıtıyor. Bulduk 
Afganistan’ı yazmasıyla ilgili “acı soğumadan 
duyurmak istedim” diyor.
İSMAİL KAPLAN

Zeki Bulduk’un Evlat Babanın Sırrıdır kitabı 
Aralık 2020’de Muhit Kitap’tan çıktı. Ki-

tapta Bulduk’un Afganistan’da geçirdiği vakit-
leri, özellikle 2015-2018 yılları arasında Mezar-ı 
Şerif TİKA Koordinatörlüğü görevi esnasında 
biriktirdiği umutları, hüzünleri, insan hikâye-
lerini okuyoruz. Tüm bu yazılar birer mektup 
formatında, düşünün ki her biri Afganistan’dan 
adresinize postalanmış.

Bu kitapta Afganistan’a dair okuduklarımdan 
sonra, zihnimde o coğrafyaya dair ne çok eksik 
parça olduğunu fark ettim. Maalesef medyanın 
yönlendirmesi sebebiyle Afganistan’a dair sekiz 
on klişe kelimeden fazlasına sahip olmuyoruz 
genellikle. Evlat Babanın Sırrıdır, zihnimizdeki 
bu boşluğa sert biçimde iniyor ve bize duygu-
daşlık edebileceğimiz yüzlerce insanı, kendimizi 
sorguya çekmemizi sağlayacak onlarca hikâyeyi 
aktarıyor.

Neden Afganistan’a dair anılarınızı başka bir 
edebi türde değil, mektup türünde yazdınız?

Diğer edebi türlerle acıya tanıklığımı anlata-
mazdım. Yeterli olmazdı. Uzaklardan haber 
veriyordum. Haber verirken kullanacağım dil 
önemliydi. Hem de mektup sıcaklığına ve sa-

mimiyetine sığınarak, derdimi daha sarih anla-
tacağıma inandım. Bugüne kadar yazdıklarıma 
baktığımda, elimi kolumu bağlamayan anlatım 
biçimi mektup olmuştu. Sohbet eder gibi anlat-
mak istedim, dert anlatır gibi.

ACI SOĞUMADAN DUYURMAK İSTEDİM

Başka ülkelerde de uzun süreler boyunca bu-
lundunuz. Neden özellikle Afganistan mektup-
larınızı yayımladınız? Gelecekte Kosova ve İran 
mektuplarını da okuyacak mıyız?

İran ve Kosova’da birer yıl bulundum. İran Mek-
tupları daha önce yayımlandı: Mayakovski’ye 
Mektuplar adıyla. Yayımlandığında sevildi, tu-
tuldu. Küçük bir eserdi. Ancak içinde hem ferah 
hem de hüzünlü metinler vardı. Eksik kalmıştı. 
Nasip olursa genişletilmiş olarak tekrar yayım-
lanacak. Kosova için ise mektup yazmayı düşün-
müyorum. Orası benim ilk göz ağrımdır. Zira 
ilk kitabım Kayıplar Kosova yazılalı 22 yıl oldu. 
Kitap yazıldıktan 20 yıl sonra sokaklarını yazdı-
ğım Prizren ve Priştine’de bir yıl yaşadım. Ko-
sova hakkında yazacağım ama hikaye mi yoksa 
anılar mı bunu zaman gösterecek. Afganistan’ı 
yazmam, özellikle de mektup olarak yazmam, 
acı soğumadan duyurmak içindi. Zira, Afganis-
tan’da bir hal, bir durum için yapılan yorumlar 

sürekli güncellenir; yokluk ve fukaralık hariç.

Gelecekte Afganistan öykülerini, ya da bir Af-
ganistan romanını sizin kaleminizden okuma 
şansımız olur mu?

Kısmet, neden olmasın. Bedahşan’dan başlayıp 
İstanbul’da bitmeyen o mülteci akınının romanı-

na başladım. Ama bitiremiyorum. Feyzabad’ın bir 
köyünden kalkıp yollara düşen, İran polisinden da-
yak yiyen, Van’da çorba içip İstanbul’a kadar gelen 
ve kağıt toplayarak para biriktirmeye çalışan Tacik 
Cengiz’in hikayesi elimi kaşındırıp duruyor. Bir de; 
Afganistan ağrısı diye bir şey vardır. Tutulursunuz. 
Orada acı da yaşasanız tekrar dönmek istersiniz. 
Tanık olmak için değil, çeker işte insanı. Yani o ro-
man içinizde yazılmaya devam eder…

AYNI MAYANIN İNSANLARIYIZ

Kırşehir'in bozkırında doğan biriyle Mezar-ı Şe-
rif’in bozkırında yaşayan insanların empatisini ve 
gönül dilini hissediyoruz kitap boyunca. Bu bağı 
kuran, genişleten nedir?

Birbirine uzak coğrafyalardan bahsediyoruz. Doğ-
ru. Ancak unutulan bir şey var: İç Anadolu insanını 
alın, Mezar ı Şerif- Cevizcan arasındaki topraklara 
götürün, oradaki insanlarla karıştırın, birbirlerin-
den ayırt edemezsiniz. En fazla şive farkıyla ayırt 
edebilirsiniz. Özbek ve Türkmen dili Türkçe’nin 
içindedir. Orada konuşulan dildeki kelimeler size 

tanıdık gelecektir. Tavırları, duruşları, hayata ba-
kışları, mezhepleri, adetleri birebir Anadolu in-
sanıyla aynı olmasa da çok fazla benzerlik vardır. 
Toprak insanları… Bölgenin asıl adı Güney Tür-
kistan’dır. Üzerinden savaşlar, devletler, ırkçılık 
ve sömürü geçse de maya aynıdır. Bozkır, ancak 
dilinden anlayan ve sabredenlere içindeki hazineyi 
verir. Oradaki insanlar ile Anadolu’ya gelen insan-
lar aynı mayadan insanlar. Andhoy’da da bozkıra 
çöl deniliyor, Kırşehir’de de çöl deniliyor. Ama her 
ikisinde de çöldeki suyu nerede bulacağımı bildim: 
sabırlarında.

Kitapta Afganistan’ın ve oradaki insanların sizin 
üzerinizde bıraktığı etkileri yoğun biçimde hisse-
diyoruz. Bunun yanında örneğin Hakberdi, Ram-
bo Celal, Şehla Hadid, Guzelay gibi onlarca ilginç 
insanın da kısa portrelerine rastlıyoruz. Özellikle 
Afganistan’da hayatın merkezinde yer alan kadın-
lara dair okuduklarım beni şaşırttı. Benzer hayat 
hikayelerini ele alacağınız portre yazıları da oku-
yacak mıyız gelecekte? Afganistan insanı ve gün-
delik hayatı bize niçin bu kadar ilginç geliyor?

Kitapta "Benim Kahramanlarım" dediklerimi an-
lattım. Bir de Afganistan’ın Kahramanları var. 
Muhtemelen ilerleyen zamanlarda onlar da ya-
zılacaklar. Aynı kitaba ek mi olur, yoksa yeni bir 
başlık altında mı yazılırlar, daha karar vermedim. 
Özellikle siyasiler, şehitler, sokakta yaşayanlar, so-
kaktan geçinenler ve tabi ki kadınlar. Mektuplarda 
ağırlıkla yetimler, çocuklar ve özellikle kız çocuk-
larının hikayelerini anlattım. Anlattıklarıma ekle-
necek olan kadınlar var. Yetimhanelerde gönüllü 
çalışan kadınlar, öğretmenler, bahçesinden en son 
çocukken sokağa adım atmış kadınlar, taksi şoför-
lüğü yapan kadınlar, parlamentodaki kadınlar, 
Kadın İşleri Müdürleri ve onlarla çalışan kadınlar, 
Kadınlar Hapishanesi’ndeki tanıklıklarım… Bizim 
sadece burkasını gördüğümüz; sesine, huyuna, yü-
züne tanık olamadığımız, hayatta bir mavi burka 
izi bırakarak geçip giden kadınlar. Mezar ı Şerif’te 
kadınların neredeyse yarısı beyaz burka giyerler. O 
beyaz burkanın hikayesi… Hz Ali’nin Kabri-Ma-
kamı Ravza’daki beyaz güvercinler ile kardeş olan 
kadınlar…

AFGANLAR HİNDİKUŞ DAĞLA-
RINA BENZER

Afganistan niçin tarih boyunca fark-
lı ülkelerin saldırısına uğramış? 
Neden Afganistan bu kadar savaş 
geçirmiş?

Afganistan, geçitteki ülke. İpek Yolu 
üzerindeki en kıymetli durak. Gü-
nümüzde Afganlar espriyle; ahiret-
ten önceki son durak, derler Afga-
nistan’a. Afganistan’ı kontrol eden 
Uzakdoğu’yu ve Rusya’yı kontrol 
edebilir. Doğal zenginlikleri tabi ki 
iştah açıcı ama stratejik bir bölgede 
olması önemli. Pakistan-Hindistan 
çekişmesinde bile kilit ülkedir Af-
ganistan. Afganistan’ın dostluğunu 
kazanan, o bölgenin tüm ülkelerine 
karşı kolay söz söyleyebilir. İnsan 
kaynağı zenginliği vardır. İnsanı ba-
kirdir. İşlendiğinde Bedahşan züm-
rüdü gibi elmas çıkar ortaya. Bu 

sorunun cevabından bir kitap çıkar. 
Ama bilinmeli ki Hindikuş dağları 
Afganlara; Afganlar Hindikuş dağla-
rına benzer. Her ikisi de mudara et-
mez. Her ne kadar ülkenin ana geliri 
yardımlar olsa da ülkenin sahibi yine 
o kayalara çıkabilen, kartal gibi otu-
ran Afganlardır. 

Toplum olarak Afganistan’a dair ne-
den bu kadar çok önyargımız var?

Bu sorunun muhatabı sanırım ben 
değilim. Savaşlar, Amerika’nın 
kurduğu uyduruk “dini” örgütler, 
mezhep çatışmaları, bitmeyen yok-
sulluk… Bunlar bize anlatılan güzel 
yalanlar. Ve bizler bu korkularla 
mutlu mesut yaşamayı öğrendik. 
Önyargılarımız olmasaydı bu kadar 
uyduruk, bu kadar kibirli, bu den-
li dünyanın merkezinde görmezdik 
kendimizi. Seven, cihad ülkesi zan-
nediyor; söven ise; her gün şeriat 

mahkemeleri kuruluyor zannediyor. 
Dedim ya zan işte. Zanla amel olun-
mayacağını bilen çok az insan kaldı 
alemde.

Mezar-ı Şerif görevim çıkmadan 15 
gün önce, bir gün Mezar-ı Şerif’te 
buluşuruz, diye yazmışım. Daha o 
zaman kurum da değiştirmemiştim. 
İnsan kaderine yürür. 2012 yılından 
itibaren Afganistan’a gideceğim 
günü hayal ettim. İnsanların İran’a 
karşı, Afganistan’a karşı kulaktan 
dolma, temelsiz, araştırmaya gerek 
duymayacakları yalanlara biat etme 
gibi bir huyları olabilir. Her iki ül-
keyi de içinde tanıdım. Daha önce 
her iki ülke için de önyargılarım yok-
tu. Yani, anlatıldığı kadar “İslami” 
cumhuriyet olduklarını düşünmü-
yor, insanların yaşamlarını merak 
ediyordum. Gittim, gördüm: Onlar 
da bizim gibi acı çekiyor, seviyor, se-

viniyor, hayatlarını anlamlı kılmaya 
çalışıyorlardı. Ve daha güzeli bizden 
daha fazla dinliyor, bizden daha fazla 
gülümsüyorlar.

Bu mektuplarda hep yakın dostla-
rınıza sesleniyorsunuz. Bir zaman 
sonra sanki kendi nefsinize ve benli-
ğinize sesleniyorsunuz gibi hissettik. 
Öyle miydi?

Yazı, her şeyden önce bir iç döküş 
ve insanın kendini onarma çabasıdır. 
Tanık olduklarımı gözüm ve gönlüm 
nasıl görmüşse öyle yazdım. Belki de 
gördüğüm ve anladığım gibi değildi 
hiçbiri! Belki de o kadar hüzünlü de-
ğildi Hatice’nin, Nazenincan’ın, Gu-
zelay’ın, Anita’nın hikayeleri. Benim 
gözüm belki ıslaktı ve yağmur yağı-
yor zannettim. Ama dediğiniz gibi, 
kendime yazdım. Kendimi tamir et-
meye çalıştım. İbret için değil! İnsan 
kalmak için yazdım.

Kitabın birçok yerinde çocukların 
masumluğundan bahsediyorsunuz. 
Bu bölümler içimize işliyor ve şahsen 
birçok mektubun sonunda gözlerimin 
dolduğunu ifade etmem gerek. Çocuk-
ların bu masumiyetine bakarak, Afga-
nistan’ın geleceğine yönelik umutlu bir 
tablo hayal etmemiz ne ölçüde müm-
kün?

Hayat, mümkünlerin toplamıdır. Mu-
cizedir. İhtimal dahilinde olmayan 
yoktur hayatta. Afganistan ve benzeri 
ülkelerde önce kadınlar sonra da ço-
cuklar hayattan diskalifiye edilirler. 
Vasıfsızlaştırılırlar. Bu yüzden kadın-
lar bilgedir, çocuklar ise daha el kadar 
iken yaşlanırlar. Yüzlerinde büyüklere 

has bakışlar peyda olur. Çocuklar bile 
birden büyüyebilir, diyor ya şair; ben 
o çocukları gördüm. Daha on iki ya-
şındaki çocukların bir el arabasıyla evi 
sırtlayıp taşıdığına şahit oldum. Ortao-
kulu bitirir bitirmez kardeşlerine bak-
mak için dikiş tezgahının başına oturan 
kızları tanıdım. Daha yirmisine gelme-
den dört çocuk annesi olmuş gelinle-
rin, daha ilkokul dördüncü sınıfa giden 
kızların boyundaki gelinlerin yüzün-
deki kadın olma hikayelerini gördüm. 
Görmenin insanı kahreden acısını alıp 
oraya buraya saçtım. Umut?... Nietz-
sche’ye sorarsanız en adi duygudur. 
Lakin bir Müslüman olarak ümide 
inanıyorum. Zira, zulüm daim abad 

olmaz. Savaş baronları, tüccarlar, ağa-
lar, başkalarının sırtından geçinenler 
inanın o topraklarda hiç sevilmiyorlar. 
Güçlerini diğer insanların güçsüzlük-
lerinden alıyorlar. Okuma oranı çok 
yüksek. Dil öğrenme oranı da. Ülkesini 
düzeltmek bizde fena revaç bulan bir 
yalandır. Ancak İran ve Afganistan’da 
tanıştığım insanların benlik bilinçle-
ri çok yüksek. Hayalci değiller. Bizim 
dünyayı, ülkeyi kurtarma hayallerimiz 
nasıl bizi gerçekten kopartıp, işlenmiş 
çekirdek kabuğu gibi atıyorsa; onlarda 
bu tam tersi. Gençlerin benliğinin, var-
lığının farkında olduğu bir dünya. Sa-
vaştan, yardımlardan, aşağılanmadan 
yorulmuş onurlu insanlar çok fazla. 

HAYAT MÜMKÜNLERİN TOPLAMIDIR
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Gönüllü ‘Çelebi’si
ÖZCAN ÜNLÜ

Sanki Kemal Batanay ve Ha-
mid Aytaç gibi iki burcun 

rahle-i tedrisinden geçmemiş…

Sanki onlarca talebeye dokun-
mamış…

Sanki yüzlerce eser üzerinde 
kamış oynatmamış biri gibi…

Yüzüne doğuştan yerleşmiş te-
bessümü, dudağına iliştirilmiş 
‘efendim’i, göğsünden taşan 
tefekkürü ile neredeyse bir asra 
yaklaşmış ömründe razı olu-
nanlar silsilesine erişmek için 
ömrünü bereketlendiriyor.

Erzurum Oltu gecelerinin se-
rinliğinin aksine, sımsıcak bir 
tebessüm olarak kalp burçların-
da gezinen bu güzel insan, yani 
“reisü’l-hattatin”, yani Hattat 
Hasan Çelebi…

Derin ve engin klasik hat sana-
tımızın yaşayan üstadı sayılan 
Hasan Çelebi, Tahsin Efendi 
ile Sâkine Hanım’ın evladı ola-
rak 1937 yılında Erzurum’un 
Oltu İlçesi’ne bağlı İnci köyün-
de dünyaya geldi. Okuma-yaz-
mayı öğrenirken, bir yandan da 
Kur’an-ı Kerim’i hıfzetti.

1954’te dinî eğitim almak üzere 
İstanbul’a gitti. Üçbaş ve Çinili 
medreselerinde Arapça ve din 
dersleri aldıktan sonra 1956’da 
müezzin olarak Üsküdar Mih-
rimâh Sultan Cami’ne tayin 
edildi. 1957-1958 yıllarında as-
kerlik görevini ifâ edip döndük-

ten sonra da Üsküdar’daki Na-
suhî Mehmed Efendi Cami’nde 
imâmlık yapmaya başladı.

Geleneksel meşke devam

1960 askeri darbesinin ardından 
İstanbul’dan ayrılarak, müezzin-
lik yapmak üzere Artvin’in Yu-
sufeli ilçesine gitti. 1963 yılında 
tekrar İstanbul’a dönüp Üskü-
dar’daki Mehmed Said Efendi 
Cami’nde imam olarak göreve 
başladı. Ertesi yıl nakledildiği 
Şeyh Cami’nde on yıl görev yap-
tıktan sonra, Selâmî Alî Efendi 
Cami’nin imamlığına getirildi. 
Senelerce burada görev yapan 
Çelebi, 1987’de kendi arzusuyla 
emekliye ayrıldı.

Günümüzün “reisü’l-hattatin”i 
olarak kabul edilen, halen yazı 
çalışmalarını sürdüren, yurt içi 
ve yurt dışında çeşitli müstakil 
ve karma sergilerde eserleri 
izlenime sunulan üstad, gele-
neksel meşk konusunda zirve 
olarak kabul edilir.

Onun hat sanatına sevdası ne-
redeyse doğuştandır. Müezzin, 
kayyım, imam-hatip olarak 
görev yaptığı camilerde, vak-
ti eriştikçe hat meşki yapmış, 
Allah vergisi kabiliyetini ken-
diliğinden geliştirmiştir. 1964 
yılında Hattat Halim Özyazıcı 
ile tanışması hayatının dönüm 
noktası olmuştur. Ama onu asıl 
etkileyen ve hat ilminin merke-
zine çeken ustaların da ustası 
kabul edilen Hattat Hamit Ay-
taç üstadla tanışması olmuştur. 

İlk zamanlar, “İşim başımdan 
aşkın” diyerek heveskar genci 
kabul etmek istemese de onda-
ki istidadı gören Aytaç, sonrala-
rı kanatları altında yer açmıştır. 
Bir diğer tanışıklığı ise büyük 
bestekar ve hattat Kemal Ba-
tanay ile tanışmasıdır. Hamid 
beyden iki yıl boyunca nesih ve 
sülüs, Batanay’dan ise ri’ka ve 
ta’lik dersi almıştır.

Kağıt yok, kalem yok, usta yok

Ustalarından aldığı teknik ve 
terbiye ile yetiştirdiği beş yüzün 
üzerindeki talebeleri dünyanın 
dört bir yanında klasik hat gele-
neğini sürdürmektedir.

Hasan Çelebi’nin yüzlerce 
esere imza atmış, onlarca ser-
giye eserleriyle iştirak etmiştir 
ancak…

Onu var kılan ve hayatının en 
büyük ‘mazhariyeti’ olarak ka-
yıt düşebileceğimiz hizmetleri 
ise Mescid-i Nebi, Kuba, Kıb-
leteyn, Hz. Ebubekir, Hz. Ali 
mescitleri başta olmak üzere 
İslam’ın büyük mabedlerine 
hat yazma imkanı bulmuş ol-
masıdır.

Düşünün bir kere…

Erzurum Oltu’da bir çocuk. 
Henüz beş veya altı yaşlarında. 
Köyün camisine gidip gelirken 
duvarlarda yazılı Arapça harf-
lere tutuluyor. O harfleri taklit 
etmeye başlıyor ve sonra bu 
harflere tutunuyor. Hayatını 
bu harflere adıyor. Kağıt yok o 
vakitler. Yazıları mısır gömle-
ğine yazmaya çalışıyor. Kalem 
de bulunmuyor. Bulunsa hangi 

Hat Sanatının

para ile alınacak?.. Savaştan çıkalı he-
nüz otuz yıl olmuş. Dağlarda hala silah 
veya mühimmat bulunabiliyor. En çok 
mermi çekirdekleri. O çekirdekleri 
toplayıp ateşe koyuyor, içindeki lehimi 
eritiyor, bir tahtanın üzerine çizgi çekip 
bu lehimi çizgiye döküyor sonra da ka-
lem (dökme kalem) olarak kullanıyor. 
Mısır koçanı gömleğindeki sert damar-
lar üzerine camilerde gördüğü hat yazı-
larını kopya ediyor.

Kim anlardı ki yazdığı yazıları? Kim 
elinden tutup ona yol gösterebilirdi? 
Ta ki, 20’li yaşlarda İstanbul’a gelince-
ye kadar… Fakat İstanbul’a gelince de 
kimse ne yaptığını bilmedi, anlamadı. 
Görev yaptığı caminin üç yüz metre ile-
risinde Hattat Necmettin Okyay hoca-
nın oturduğunu söylemedi kimse ona. 
İlkokula bile gidememiş bu delikanlı 
yaptığı işin de pek farkında değil. O 
yüzden de cesaret edemiyor kimselerle 
paylaşmaya…

Kırk beş günde ‘sübhaneke’

İstanbul’a ilk geliş sebebi de ilim ate-
şi… Öyle ki, bulunduğu yere sığmıyor. 
İnci köyü ona dar geliyor. İlim tahsili 
için mutlaka büyük şehre, özellikle de 
İstanbul’a gitmesi gerektiğini söylüyor 
kalbi ona. O da doğru olanı yapıyor. 
1954’te Karagümrük’te Üçbaş Med-
resesi’nde okuyor. Orada Kesikbacak 
İsmail Efendi’den talim dersi alıyor. 
Talime o kadar önem veriyor ki, ‘süb-
haneke’yi tam kırk beş günde geçebili-
yor!

Biliyor ki, bütün sanatların en önemli 
harcı sabırdır. Kendisi öğrenirken sa-

bırlı… Öğretirken de sabırlı talebe is-
tiyor. Fakat günümüzün en büyük yitiği 
sabır. Hangi konuda olursa olsun, bir 
sanat icra etmeye başlayan genç kabili-
yet hemen icazet almak istiyor, ustalığa 
terfi etmek istiyor.

Diyor ki üstad: 

“Sanat, insanı rûhen olgunlaştırır el-
bette. Bunun için azim ve sabır gerekir. 
Mesela yazı yazdığın esnada yazılan 
metinler kişiye çok şey kazandırır. Kişi 
bazen derinlere dalar, kendini kay-
beder, vecd hali yaşar. Saatlerin nasıl 
geçtiği anlaşılmaz olur. Tıpkı fezaya gi-
den kozmonotlar için nasıl ki saat, yön, 
mekan ortadan kalkar ve kişinin ayağı 
yerden kesilirse bu işe dalan kişinin de 
ayakları yerden kesilir! İnsan, ayetleri 
hadisleri düşündüğünde o yazı ve yazı-
nın manalarıyla haşir neşir olur… Bir 
talebem benden hat meşkedip rûhen 
ve kalemen olgun hale gelince ona ica-
zet veririm.”

O yüzdendir ki, 1976 yılından bu yana 
hat sanatı öğretmiş olmasına rağmen 
icazet verdiği talebe sayısı 44’tür…

Kur’an’ın şerefi söz konusu

Yazarken ‘vecd’ halindedir üstad. Çün-
kü Kur’an’ın şanı ve şerefi söz konu-
sudur. Gayrimüslim bir hat talebesi-
nin bile abdestli olarak meşke girmesi 
gerekir. Ama asıl önemli olan, “Allah 
rızası için öğrenmek niyetiyle gelenlere 
hattı öğretmesi”…

Sadece işin yazı kısmıyla ilgilenmez 
Çelebi, “Kur’an İstanbul’da hem okun-
du hem de yazıldı” der. Bu konuda bir 
mücadele verir: “Araplarla cedelleş-
tiğim iki konudan biri budur. Birincisi 
Hurûf-i Arabiyye değil Hurûf-i İslamiy-
ye tabiri. Kur’an Arapçadır ama harf-
leri Arapça değildir. Harfler Keldani, 
Asuri ve Nebati denilen kavimlerin 

aralarındaki alışverişler için geliştirdik-
leri harflerdir. On sekiz harftir. Nebati 
yazı da oradan gelir. Onlar bunu geliş-
tirdi. Araplar onlardan alıp geliştirerek 
yirmi dokuz harfe çıkardılar. Bu harf-
ler bugün yetmiş sekiz harf oldu İslam 
ülkelerinde. Her ülke birkaç ilavede 
bulunmuş. Biz buna Hurûf-i İslamiyye 
(İslam harfleri) diyoruz. Bu tabir daha 
umumidir aynı zamanda. Türkiye, Mı-
sır, İran, Endülüs, Malezya, Mağrib, 
Cezayir gibi ülkeler bu harflerin gelişi-
mine katkıda bulunmuş. Dikkat edilir-
se bu adını saydığımız ülkelerin hiçbiri 
Arap ülkeleri değildir. Eğer Hurûf-i 
Arabiyye dersek bunu Ceziretül-Ara-
b’a sıkıştırmış ve diğerlerinin emeğine 
yazık etmiş oluruz.”

Kuala Lumpur, Amman ve daha pek 
çok yerde eserleri hayranlıkla izlendi. 
Özel koleksiyonlar eserlerini kayıt altı-
na aldı. Sultanahmet Camii'nin restore 
edilen kubbe yazıları, Hırka-i Şerif Ca-
mii'nin kubbe yazısı, Kuveyt'teki İslam 
Tıp Merkezi'nin iç ve dış cephe yazıları, 
Hollanda'da bir caminin kuşak yazıları, 
Almanya Pfortzheim Fatih Camii, Gü-
ney Afrika Yuhannesburg Cuma Ca-
mii, Kazakistan Almatı Merkez Cuma 
Camii, Belçika Genk’teki Yunus Emre 
Camii, Mostar’daki Nezir Efendi Ca-
mii yazıları da üstadın dünyaya yayılmış 
izleridir.

Seksen dört yıllık ömrünü hatla, sanat-
la, fikirle, tefekkürle geçirmiş büyük 
usta Hattat Hasan Çelebi’nin hayatın-
dan öğreneceğimiz daha pek çok şey 
var. Ve o bizi tenvir etmeye devam edi-
yor inşallah…

Hattat Hasan Çelebi’ye Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü ile 
Kültür Bakanlığı “Sanata Hizmet Ödülü” takdim edilmiştir.

Günümüzün “reisü’l-
hattatin”i (hattatların 

reisi) Hasan Çelebi, 
kanatları altında yetiştiği 

iki büyük burç olan 
Hamid Aytaç ve Kemal 

Batanay’ın izinden 
yürümeyi sürdürüyor. 

Seksen dört yaşında 
olmasına rağmen kalemi 

elinden düşürmüyor. 
“Allah rızası için” kapısına 
gelen herkese hat sanatını 

öğretmek için mesai 
harcıyor.

Iki ‘Kutup’tan 
Icazetli

Günde Otuz 
Saat Çalışmalı

Hasan Çelebi, Hamid Aytaç’ın yaş-
lılığı nedeniyle çetin geçen meşk 
süreci sırasında yazıdaki maharetini 
arttırır. Hatta henüz icazet alma-
dığı halde Karagümrük’teki Atik 
Ali Paşa Cami’nin yazılarını ıslah 
etmekle görevlendirilir. Mustafa 
Râkım Efendi’ye ait olan yazıları, 
gördüğü bir rüyanın verdiği şevk ile 
tamamlayıp gösterdiğinde, Hamid 
Aytaç son derece mutlu olur. Olaya 
şahit olan Necmeddin Okyay ve Ke-
mal Batanay’ın telkinleri ile icazet 
için bir levha hazırlamasını isteyen 
Aytaç’ın, Yedikuleli Seyyid Abdul-
lah Efendi’yi takliden yazdığı hil-
yesini tashih etmesi üzerine bir kez 
daha yazarak 1970 yılında icazetini 
alır. Kemal Batanay’dan da uzun sü-
ren ders gördükten sonra, Veliyyüd-
din Efendi’nin bir kıtasını takliden 
yazarak 1975 yılında icâzet alır.

“Üniversitelerin çoğunda güzel sa-
natlar fakültesi var bugün. Buna 
rağmen sanatçı denilmeye layık ki-
şilerin hemen hepsi usta çırak iliş-
kisiyle yetişenlerdir. Bu iş iki saatlik 
dersle falan olmaz. İyi bir hattat ola-
bilmek için kişi günde otuz saat ça-
lışmalıdır. Kazasker Mustafa İzzet 
Efendi’nin vecizesidir; ‘cumartesi 
yazısını tanırım’ diyor. O zamanlar 
cuma günü tatil imiş. Cuma günü 
kalemle haşir neşir olmadığı için 
cumartesi yazdığı yazılar biraz ace-
mice oluyormuş. Onu tanırım diyor. 
Kalem elden düştü mü, yeniden 
sıcaklık kazanana kadar bir gün ge-
çer. Bu durum diğer sanatlar için 
de geçerlidir. Ancak hat yazısı daha 
hassastır. Hocam, hep şu mısraı 
terennüm ederdi: ‘Kalem der ben 
şâh-i cihânem’. Sen bu tarafa dersin 
o başka tarafa gider.”

Hasan
Çelebi
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SEN KİMSİN
GENÇ ADAM? 

Ahmet 
Anapalı

Son damla terine ve pazundaki son gücüne kadar ‘Mukaddes 
Emanet’e sahip çıkma iddiasında bir genç isen, bahtiyar ol. 
Çünkü senin ruh hamurunda;
Atını boğazına kadar Atlas Okyanusu’na sürüp, gökyüzüne 

hiddetle parmağını kaldırdıktan sonra “Sen şahit ol Yarab. Önüme bu 
denizi koymasaydın ben bütün cihanı Müslüman yapacaktım” diyen 
Tarık Bin Ziyad’dan izler var.
Sen; Mute Savaşı’nda kendisini savaşmaktan alıkoyan yarısına kadar 
kopmuş ve kılıcını sallarken canını acıtan parmağını, atından inip, 
ayağının altına koyup “Allahu Ekber” dedikten sonra çekip kopartan 
Abdullah Bin Revaha ile...  Aldığı 90 kılıç ve ok yarasından sonra Al-
lah’ına uçarak kavuşan Cafer-i Tayyar ile aynı yoldansın…
Sen; sekiz yıllık saltanatının altı buçuk yılını at sırtında, savaş mey-
danlarında harcayan Yavuz Sultan Selim’le aynı soydansın… 
Sen; Birleşmiş Avrupa’nın Haçlı ordularına karşı Kudüs’ü kahramanca 
savunan Selahaddin-i Eyyübî’den, cephede askeri, tüfeğinde mermisi, 
bileğinde gücü kalmayıncaya kadar “Ravza-i Mutahhara’yı” savunup 
Allah Rasulünün mübarek ayakucuna kapaklanıp “Seni bırakmayaca-
ğım, seni terk etmeyeceğim” diyen Fahrettin Paşalardan bize yârsın…
Sen; kendine Bizans surlarını hedef alarak tek başına her gün Roma’ya 
saldıran ve cihad ruhu ile şehadet şerbetini içmek için küffarın üzeri-
ne korkusuzca saldıran Malatya Serdarı Battal Gazi ile aynı aşktansın.
Sen; İstanbul surlarının önünde askerlerine hitaben; “Ey benim ün 
almış devlet erkânım, tarife hacet yoktur. Şimdi sahip olduğumuz 
bu devlet nice gazalar ve büyük tehlikelerle kazanılıp ecdadımızdan 
ceddimize ve sonunda bizlere nasip olmuştur. Geçmişte en yiğitler 
toprakları kanlarıyla boyamış bugün ebediyet alemine göçmüştür. Bu 
yiğitlerden bize kalan bu şanlı devlet inşallah kıyamete kadar ayakta 
dimdik duracaktır. Elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer bu zahmetleri 
biz çekmezsek bize gazi demek yakışmaz” diyen ve “gemileri karadan 
yürüterek” İstanbul’u fetheden, Rasulün “İstanbul bir gün mutlaka 
fetholunacaktır. Ne mutlu onu fetheden kumandana, ne mutlu onu 
fetheden askere” Hadis-ine mazhar olan yüce Fatih Sultan Mehmed 
Han ile aynı candansın...
Sen; Rus zulmü altında inleyen milletine hürriyet kazandırmak için 
cihad eden Şeyh Şamil’le, Şamil Basayev’le ya da İtalyanların korkulu 
rüyası Libya’nın destansı kahramanı Ömer Muhtar’la aynı ümmet-
tensin.
Sen; Çanakkale’de gönlümüze gömdüğümüz 250 bin vatan evladı ile, 
Edirne savunmasında açlıktan kırılan askerlerine “ölene kadar sabre-
din” diyen Şükrü Paşa ile aynı kandansın…
Sen; sadece Güney Marmara Bölgesi’ne hâkim olmasına rağmen fer-
manlarına “Ben Orhan, ufukların efendisi, dünyanın hâkimi” diye ya-
zarak kendinden sonra gelen Müslüman kuşaklara cihan hâkimiyeti 
şuuru veren Orhan Gazi ile aynı ufuktansın...
Sen; Alparslan Gazi kadar Türksün, Selahaddin-i Eyyubi kadar Kürt-
sün, Ömer Muhtar kadar Arapsın, Şeyh Şamil kadar Çeçensin, Meh-
met Akif kadar Arnavutsun, Aliya İzzetbegoviç kadar Boşnaksın, 
Malcolm X kadar siyahî ve Afrikalısın, Sudanlı Zenci Musa kadar 
Sudanlısın, İpsiz Recep kadar Lazsın, İsa Yusuf Alptekin kadar Doğu 
Türkistanlısın, Patani Müslümanlarının lideri Yakup Rahmani kadar 
Patanilisin, Arakan Müslümanları kadar Arakanlısın.
Velhasıl sen...
Ümmetsin...
Müslümansın...

EYÜP 
SULTAN’DA 
OYUNCAĞIN 
RUHUNA 
YOLCULUK

ŞEREF YUMURTACI

Evvel zaman içinde, kalbur saman 
içinde; pireler berber, develer tel-

lal iken, ben anamın beşiğini tıngır mın-
gır sallar iken diye başlayan masalları 
hepimiz dinlemişizdir çocukluğumuz-
da. Bu masallar tamamen hayal ürünü 
olan, bilinmeyen bir yerde ve zamanda 
geçen, dinleyicileri inandırmak iddiası 
bulunmayan nesirle söylenen kısa anlatı 
türüdür. İşte bir şeylerle vakit geçirmek 
istediğinizde hemen cep telefonuna sa-
rılıp sanal oyunlarla vakit geçiriyor, ço-
cuklarınız biraz sıkıştırdığında onu bu 
sanal dünyaya doğru itiyorsanız emin 

olun şimdi okuyacaklarınız size bu 
masallardan farklı gelmeyecektir. 

Çünkü bugün sizlerle İstanbul’un 
tarihi semtlerinden Eyüp Sul-

tan’da, Peygamber Efendimizi 
Mekke’den Medine’ye hicret 

ettikten sonra evinde mi-
safir eden Eyüp 

S u l t a n 

Hazretleri’nin huzurunda oyuncakların 
ruhuna yolculuğa çıkacağız. 

25 BİN YILLIK OYUNCAKLAR

Eskiden, benim gibi otuzlu yaşlar-
da olanların hayal meyal hatırladığı 
yaşı kırkın üzerinde olanlarımızın ise 
akıllarına geldikçe hala yüzlerinde te-
bessüm oluşturan ve birçok örneğinin 
hala Anadolu’nun farklı yerlerinde az 
da olsa görme imkânı bulabileceğimiz 
birbirinden güzel toprak, tahta, deri ve 
tenekeden yapılan çeşit çeşit suluboya 
ile süslenmiş oyuncaklar vardı. Aslına 
bakarsanız işte bu oyuncakların tarihi 
en az insanlık tarihi kadar eskidir. Ar-
keolojik kazılar sonucunda elde edilen 
bugün Çek Cumhuriyeti’nin en büyük 
ikinci kenti olan Brno’da bulunan Mo-
ravian Museum’da sergilenen 25 bin yıl 
öncesinden kaldığı tahmin edilen piş-
miş topraktan yapılan mamut ve M.Ö 
ikinci yüzyıla ait olduğu düşünülen, Mı-

sır’da rastlanan topaç ve misketleri 
buna örnek olarak verebiliriz. 

TARİHİ EYÜPSULTAN 
OYUNCAKLARI

Tarihini çok eski zamanla-
ra dayandırdığımız bu doğal 

oyuncaklar çok yakın zamana 
kadar hayatımızın her alanın-
da karşımıza çıkmaya devam 
ediyordu. Özellikle Osmanlı 

Devleti zamanında Payitaht’ta Eyüp 
Sultan semtinde bu oyuncakların ayrı 
bir yeri vardı. Evliya Çelebi 1635’li yıl-
larda kaleme aldığı Seyahatnamesinde 
Eyüp Sultan’dan bahsederken yüz ka-
dar oyuncakçıdan ve yüz beş neferin 
varlığından söz etmiştir. Evliya Çele-
bi’nin abartmış olduğunu düşünsek bile 
Osmanlı usta – çırak ilişkisi içinde yarısı 
kadar oyuncak dükkânının bile Haliç 
gibi ticaret hayatının canlı olduğu bir 
bölgede bulunabilmesi için en az yüz 
yıllık bir geçmişinin olması gerektiği-
ni söyleyebilirim. Bu sebeple biz Eyüp 
Oyuncakçılığı kültürünü İstanbul’un 
fethinden sonra Eyüp Sultan semtinin 
kurulduğu 1400’lü yılların sonu 1500’lü 
yılların başına kadar dayandırabiliriz. 

NEREDE BU OYUNCAKÇILAR?

Eyüp Sultan Hazretleri’ni ziyarete ge-
len çocuklar kuşlara yem atarak mer-
hamet duygusunu hisseder, burada al-

dıkları birbirinden güzel oyuncaklarla 
güzel anılar biriktirirlerdi. İşte bugün 
sizlerle yüzyıllarca çocukların mutlu 
anılar biriktirdiği Eyüp Sultan Oyun-
cakçılarını ziyaret edelim, o ruhu bir-

likte yaşayalım istedim. Acaba bu tarihi semtin 
neresindeydi oyuncakçılar çarşısı? Biraz araştır-
dıktan sonra bu çarşının sadece adının kaldığını 
öğrenmek beni çok üzdü. Eyüp Sultan’a ziyarete 
giden birçok kişinin dikkatini çeken daha çok 
dini ürünlerin satıldığı bir çarşı haline gelen bu 
mekân bir zamanlar birbirinden yetenekli oyun-
cak ustalarının çocukların gönlüne dokunduğu 
bir medeniyet merkeziydi. Şimdi o medeniyet 
merkezinde kalan tek bir oyuncakçının da tek-
nolojik oyuncaklara yenik düştüğünü görünce 
üzüntüm bir kat daha arttı. 

Biraz daha araştırınca İslambey Caddesi üze-
rinde Eyüp Sultan Oyuncakları Müzesi diye bir 
yer olduğunu duydum. Hiç vakit kaybetmeden 
hemen telefona sarıldım kendimi tanıttıktan 
sonra ziyaret etmek istediğimi söyledim. Ar-
dından Geleneksel Eyüp Oyuncaklarına, daha 
doğrusu çocukluğuma doğru bir yolculuğa çık-
tım. Kapıyı çaldım. Müzenin işletmecisi Gele-
neksel Eyüp Sultan Oyuncaklarını bugün hala 
yaşatan güler yüzlü bir hanımefendi açtı kapıyı. 
Şennur Hanım, müzenin işletmecisi... Gerçek-
ten çok ilgili, yaptığı bu mühim işin her anını 
yaşayarak anlatıyor oyuncakları. 2005 yılında 
eğitimini almış bu nadide mesleğin. Ülkemiz-
deki nadir Eyüp Oyuncakçılarından biri.  Bu 

güzel anlatımının tesiri ile belki de çocukluğu-
ma gidip geliyorum.

BU KUMBARA BAŞKA…

Ağaç parçalarının içi oyularak yapılmış ve üze-
rine al ve yeşil boyalar sürülmüş sandallar, padi-
şah kayıkları, şehzade oyuncakları, tahta kılıçlar, 
küçük küçük yapılmış beşik salıncakları, sandal-
yeler, masalar, eski saklama dolapları, kaynana 
zırıltıları, gelin dırıltıları, çocukluğumuzda oyna-
dığımız tahta topaçlar, testi kumbaralar, düdük-
lü testiler hepsi birbirinden güzel… Hele o testi 
kumbaralar yok mu aldı götürdü beni. Bugün ki-
lidi açılabilen, çocukların zaman zaman içinden 
para tırtıkladığı o modern kumbaralara hiç ben-
zemiyor. Çocuğun istediği zaman açabileceği 
bir yapıya sahip değil. Harçlıklarını biriktirirken 
sabretmeyi öğrenen çocuk ancak küp dolduğun-
da küpü kırarak biriktirdiği paraya ulaşabiliyor. 

En güzel yanı da burası sadece gezilecek bir yer 
olmaktan öte oyuncak atölyelerinin olduğu, ço-
cukların bu eski oyuncakları kendilerinin yaptığı 
ve kendilerinin boyadığı tahtayla, toprakla vakit 
geçirdikleri yaşayan bir müze… 

Bence kendinize bir güzellik yapıp bu teknolojik keş-
mekeşin arasından sıyrılıp çoluk çocuk ailecek bir 
gününüzü buraya ayırarak hoşça vakit geçirebilirsiniz. İstanbul’un en 

eski semtlerinden 
Eyüp Sultan’da 

oyuncağın tarihiyle 
beraber bugün 

oyuncak ruhunun 
hala diri tutulduğu 

Geleneksel Eyüp 
Oyuncakçısına, Eyüp 

Oyuncak Müzesi'ne bir 
yolculuğa çıkalım.

Oyuncakların Atası: 
Çın Çın Araba 

Saltanat Kayığı

Şehzade Oyuncağı olarak bilinen 
Eyüp oyuncaklarından birisi Çın 
Çın Araba. Osmanlı şehzadeleri-
nin göz bebeği… İlk dönem Eyüp 
Oyuncakları arasında yer alan Çın 
Çın Araba mekaniğin iyi bir şekilde 
kullanıldığı, renkli ve ses çıkaran bir 
oyuncak örneği olmakla beraber, 
günümüzde kullanılmakta olan bir-
çok oyuncağın da atası sayılabilir.

Geleneksel Eyüp Oyuncakları arasında en çok 
dikkat çekenlerden biridir. Osmanlı Devleti za-
manında padişahların Eyüp Sultan ilçesine gel-
mek için kullandığı dönemin en üst protokol ara-
cı olan Saltanat Kayığının minyatür ve oyuncak 
halidir. Huş ağacından üretilmektedir. El ile ori-
jinal haline benzer desenlerde ve farklı renklerde 
boyanmıştır.

Şennur 
Ülker
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BERLIN FILM FESTIVALI'NDE 
ADAYLAR AÇIKLANDI

ADAM WINGARD’A 
FACE/OFF GÖREVI

Almanya'nın başkenti Berlin'de 
düzenlenecek "71. Berlin Film 

Festivali"nde 15 film, "Altın Ayı" 
ödülü için aday gösterildi.
Festivalin yöneticileri Carlo Chat-
rian ve Mariette Rissbeek, yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) salgını se-
bebiyle internet üzerinden yaptıkları 
açıklamada, bu yıl Berlinale'de yarış-
ma bölümünde yer alacak filmleri 
duyurdu.

Ferit Karahan'ın yönetmenliğini 
yaptığı "Okul Tıraşı" filmi, festivalin 
"Panorama" bölümünde gösterile-
cek.
Covid-19 salgını sebebiyle 1-5 
Mart'ta çevrim içi olarak sektör 
temsilcilerine, 9-20 Haziran'da da 
seyircilere yönelik 2 bölüm şeklin-
de düzenlenecek 71. Berlinale'de 15 
film, "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.
Festivalde, "Altın Ayı" ve "Gümüş 

Ayı" ödüllerini alacak filmleri be-
lirleyecek jüri heyeti, daha önceki 
Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü ka-
zanan filmlerin yönetmenlerinden 
oluşuyor.
Jüri heyetinde, İran’dan Mohammad 
Rasoulof, İsrail’den Nadav Lapid, 
Romanya’dan Adina Pintilie, Maca-
ristan’dan Ildiko Enyedi, İtalya’dan 
Gianfranco Rosi ve Bosna Her-
sek’ten Jasmila Zbanic yer alıyor.

Hong Konglu yönetmen John 
Woo, 1997 yılında John Travolta 

ve Nicolas Cage‘in başrollerini paylaş-
tığı Face/Off filmine imza atmıştı. 80 
milyon dolarlık bütçeye sahip film o 
dönem elde ettiği yaklaşık 250 milyon 
dolar hasılat ile dönemin en çok izle-
nen filmlerinden biri olmuştu. Para-
mount Pictures, Face/Off filminin ye-

niden çevrimini yapmaya hazırlanıyor.
Paramount, Face/Off filminin ye-
niden çevriminin yönetmenliğini 
üstlenmesi için You’re Next ve God-
zilla Vs. Kong filmlerinin yönetmeni 
Adam Wingard ile anlaştı.
Paramount Pictures’ın yenilenen 
senaryosu ve oyuncu kadrosuyla ha-
zırlayacağı filmin yapımcılığını Neal 

Moritz, idari yapımcılığını ise Mel 
Gibson’ın 2017’de Oscar’a aday olan 
Hacksaw Ridge filminin yapımcısı 
David Permut üstlenecek.
Yeni çekilecek filmin 1997 yapımı 
orijinal filmin devamı niteliğinde 
olmasını planlıyor. Öte yandan John 
Travolta ve Nicolas Cage’in yeni 
filmde yer alması beklenmiyor.

Festivalde
bu yıl, 

59 ülkeden 
166 film 

izleyiciyle 
buluşacak.

Chick 
Corea 
Hayatını 
Kaybetti
Grammy ödüllü caz müzisyeni 

Chick Corea, 79 yaşında hayatını 
kaybetti. 1941 doğumlu müzisyenin 
ölüm nedeninin kanser olduğu belir-
tildi.
Kişisel internet sitesinde yer alan 
duyuruya göre Grammy ödüllü caz 
müzisyeni Chick Corea, hayatını kay-
betti.
1941 doğumlu müzisyen, 50 yılı aşkın 
bir süredir müzik icra etmeyi sürdü-
rüyordu.
Son albümü 2020'de yayınlanan Co-
rea, 65 aday gösterildiği Grammy 
ödüllerinde tarihinin en çok aday gös-
terilen dördüncü sanatçısı olmuştu.
Müzisyenin kanserden dolayı öldüğü 
açıklanırken, ölüm tarihiyse kamuo-
yuyla 9 Şubat olarak paylaşıldı.

Farklı türlerde deneysel müzikler ya-
pan Corea, o dönemi, “Yarattığımız 
müzikle seyirciler arasında bir sinerji 
vardı” sözleriyle anlatıyordu.
İlk albümü Tones for Joan’s Bones’u 
1966 yılında yayınlayan Corea, son 
albümü ‘Plays’i ise geçtiğimiz yıl 
dinleyicileriyle buluşturmuştu. Tür-
kiye’de de pek çok kez konser veren 
Corea, kariyeri boyunca 23 Grammy 
ödülüne layık görülmüştü. Corea, 
tarihte en fazla Grammy adaylığı bu-
lunan dördüncü isim olarak da bili-
niyor.

23 GRAMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

1997 yapımı Face/Off filmi-

nin yeniden çevrimini Adam 

Wingard yönetecek. Wingard'ın 

projeyi devam filmi olarak 

düşündüğü belirtildi.

SANATIN DİJİTAL HALİ: 
ESENLERSERGİ.COM’DA

Evde geçirilen günleri 
sanatla buluşturmaya 
devam eden 
Esenler Belediyesi, 
sanatseverleri online 
sergi deneyimi ile 
buluşturuyor. Sanatı 
dijitale aktarma 
amacıyla geliştirilen 
projede yer alan 
sergiler, “esenlersergi.
com” sitesi üzerinden 
sanal tur ile 
gezilebiliyor.

Esenler Belediyesi evde kalıp sosyal 
etkileşimi sınırladığımız pande-

mi günlerinde sanatın ulaşılabilirliğini 
kolaylaştırmak amacıyla oluşturduğu 
dijital platformlarına bir yenisini daha 
ekledi. Esenler Belediyesi Kültür İşleri 
Müdürlüğü’nün bugüne kadar düzen-
lemiş olduğu sergilerin dijital olarak 
yer aldığı “esenlersergi.com” sitesiyle, 

sanatseverler sergileri online olarak ge-
zebiliyor.
BİRBİRİNDEN FARKLI SERGİLER 
YER ALIYOR
esenlersergi.com sitesi üzerinden; Milli 
şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri-
nin çizgilerle anlatıldığı “Akif ’in Çizgisi 
1” ve “Akif ’in Çizgisi 2” karikatür sergile-
ri, Osmanlı padişahlarının hayatlarının 

ve divanlarının anlatıldığı “Aheng-i Hü-
mayun”, Türk şairi Fuzûli’nin Peygam-
ber Efendimiz’e olan sevgisini anlattığı 
32 beyitlik “Su Kasidesi”ni ebru eseri ile 
anlatan Hikmet Barutçugil’in“Ab-ru’lar-
da Su Kasidesi”, Ulu Hakan II. Abdülha-
mid Hân’ın çektirdiği fotoğrafların yer 
aldığı II. Abdülhamid Han Döneminde 
İstanbul sergileri gezilebilinir. 

II. ABDÜLHAMİD HAN 
DÖNEMİNDE İSTANBUL 
Zuhur eden sanatları da yakın-
dan takip eden ve hayata geçi-
ren 34. Padişah ve 113. İslam 
Halifesi II. Abdülhamid Han, 
döneminin İstanbul’unu da çek-
tirdiği fotoğraflarla ölümsüzleş-
tirdi. Sergide bu fotoğraflar tüm 

ayrıntısıyla yansıyor.

AHENG-İ HÜMAYUN
Sergide Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Ka-

nuni Sultan Süleyman, Sultan III. Murad, Sultan I. Ahmed, Sultan II. 

Osman, Sultan III. Ahmed ve Sultan III. Selim'in, toplam toplam 62 

şiiri bulunuyor.

ÂKİF’İN ÇİZGİSİ
 ‘Akif ’in Çizgisi 1 - 2’ karma 

sergileri, Akif ’in Safahatı’ndan 

yola çıkarak profesyonel çizerler 

tarafından yorumlanıyor. Safa-
hat’teki birçok şiirin yansımaları 

karikatürlerde birbirinden farklı 

çizgiyle hayat buluyor. 

AB-RU’LARDA
SU KASİDESİ
Büyük Türk şairi Fuzû-
li’nin Peygamber Efen-
dimiz’e olan sevgisini 
anlattığı 32 beyitlik “Su Ka-
sidesi”ni ebru eseri ile an-
latan Hikmet Barutçugil’in 
“Âb-Rû’larda Su Kasidesi” 
isimli sergisi ile tekrar oku-
yoruz.  
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TİYATRO 'YERLİ VE 
MİLLİ OLUR MU?'

Hakan 
Güneri

(Sorunun yanıtını son paragrafta vereceğim 
sayın okur, o ana kadar heyecanla okumanızı 
tavsiye ederim…)
Yıl 1953. Dünyanın bir köşesinde Kore Savaşı 
olurken İstanbul’un ortasında İstanbul Üni-
versitesi'nde gençler de tiyatro yapma tela-
şındalar. Bu gençler sahneye kendilerini atıp 
oynama duygularını tatmin etmek yerine ön-
lerine zorlu sorular atıp, zorlu engeller aşmak 
istiyorlar. Kim bu gençler? Tarih onların ad-
larını Vasıf Öngören, Nuran Oktar, Yurdaer 
Erşan, Cüneyt Türel, Metin Serezli de dahil 
onlarca isimle birlikte kaydediyor.
Bu gençler tiyatro işi için soyunurken önce 
çevrelerindeki örneklere bakıyorlar. Resmi, 
devlet desteği ile yapılan bürokratik ilişki-
ler üzerine kurulu tiyatroyu beğenmiyorlar. 
Öncelikle sahnesini beğenmiyorlar, ardından 
seçilen oyunları ve sahnede yorumlanışını, 
oyunculukları beğenmiyorlar. Değiştirmenin 
yollarını aramaya koyuluyorlar. Yeni metinler 
var edilmesi gerektiğini düşünerek yollara 
düşüyorlar. Yeni metinler için kaynak arar-
ken Anadolu’ya çeviriyorlar gözlerini. Ana-
dolu’da çok zengin destanlarla, halk hikaye-
leriyle karşılaşıyorlar. 
Bir yandan geçmişte var edilmiş toplumsal 
hayatı ele alan metinler üzerinde çalışırken 
öte yandan Anadolu’nun bağrında halk ara-
sında anlatılan destan ve öykülerden yola çı-
kan oyun metinleri var ediyorlar. Bir yandan 
da bu var ettikleri metinleri değişik sahnele-
me ve oyunculuk biçemleriyle zenginleştir-
meye çalışıyorlar.
Kendi aralarında yaptıkları tartışmalarda 
kaynak yokluğu onların bellerini büken en 
önemli sorun. Bu soruna çözüm bulmak 
üzere Batıda o yıllarda yapılan genç, amatör 
tiyatro şenliklerine gitmenin yollarını arıyor-
lar. Binbir zorluğu göğüsleyerek 50’li yıllarda 
Almanya ve İtalya’daki şenliklere katılıyorlar. 
Burada izledikleri değişik oyun denemeleri 
dünyalarını altüst ediyor. Dil bilmemelerine 
rağmen oyun üreten gençlerle sıkı bağlar 
kurarak henüz bizim ülkemizde o yıllarda 
bilinmeyen bir dolu kaynağa ulaşıyorlar. Bu 
gençlerden dördü Vasıf Öngören, Aras Ören, 
Hitay Daycan ve Nuran Oktar bir şenlik son-
rası ülkeye dönmeyerek Almanya’da kalıp 
araştırmalara girişiyorlar. Grubun yol göste-
ricisi Vasıf Öngören, arkadaşlarının önüne 
“Biz buraya tiyatroda sistem sorununa bir 
yanıt aramaya geldik. Hep bu soruya yanıt 
aramaya çalışalım” biçiminde bir perspektif 
koyuyor. Berlin’de “Politik Tiyatro” üzerine 
yaptığı çalışmalarla tanınan Erwin Piscator’la 
tanışıyorlar.

Piscator onlarla yakından ilgileniyor, so-
runlarını dinliyor. Ardından deneyimlerini 
daha da geliştirecekleri Doğu Almanya’da o 
günlerde yeni kurulmuş Berliner Ensemb-
le topluluğuna yönlendiriyor. (Bu satırların 
yazarı fakir müellifinizin yolu da bir gençlik 
oyunları yarışmasında Berliner Ensemble ve 
son yıllarda karşılaştığım en iyi Arturo Ui yo-
rumunu gerçekleştiren büyük aktör Martin 
Wuttke ile çakışmıştır. Başka bir yazıda bu 
deneyim ve yaşadıklarımı sizinle paylaşabili-
rim sevgili okur.)
Berliner Ensemble da o yıllarda yönetici olan 
Helene Weigel’e tanışıp provaları izleme ola-
nağı buluyorlar. Vasıf Öngören burada izle-
diklerinden sonra Brecht’in “Diyalektik Ti-
yatro”sunu Türkiye orjinalitesine uygulamak 
üzere kafa patlatmaya başlıyor. Uzun yıllar 
süren çalışmalar içinde önce Almanya’ya 
çalışmaya gelen insanların serüvenlerinden 
yola çıkan “Göç” daha sonraki adıyla da “Al-
manya Defteri” oyununu kaleme alıyor. 
Vasıf Öngören o günlerde kaleme aldığı “Ti-
yatroda Sistem” adlı yazısında perspektifini 
şöyle anlatıyor:
“Sanayi devriminin getirdiği büyük yapı de-
ğişiklikleri, her çeşit görüş ve anlayışta da 
önemli değişiklikler yaptı. Edebiyattaki natü-
ralist anlayış bunun tipik bir örneği sayılabi-
lir. Kısa zamanda meydana gelen bu değişik 
anlayış ve gelişmekte olan burjuva devrimi, 
sahneyi de etkilemekte gecikmedi. Örneğin, 
1887’de Antuan, bu iki hareketin neticesi 
olarak, sahnede ilk kez doğal ve günübirlik 
oyun tarzını denemekle, yeni ihtiyaca cevap 
aramaktadır. Bu, yazarın dışında, sahnenin 
olanaklarını günün şartlarına uydurmak zo-
runluluğundan doğmuştur. Sahnenin kendi 
olanaklarını zorlaması ve günün şartlarına 
uydurabilme çabası, sahnenin sistemleşme 
sürecinin başlangıcıdır. Hızla değişen dün-
yaya ayak uydurmaya çalışan sahne, Rusya’da 
ve Stanislavski ile sistemleşir. Sistem, çağdaş 
toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
için, sahnenin kullanmak zorunda olduğu, 
zorunlu anlayıştır. Sahnede bu anlayışın ger-
çekleşebilmesi sahneye koyucunun varlığına 
bağlıdır. Sistem, sahnenin çağdaş ihtiyaçlara 
cevap verebilmek için geçirdiği en önemli 
yapı değişikliğidir. Çağdaş tiyatro anlayışının 
“sistem” olduğunu belirtmek ve altını kalınca 
çizmek gerekir.”
Vasıf Öngören bu perspektifle “Asiye Nasıl 
Kurtulur?”, “Oyun Nasıl Oynanmalı?”, “Zen-
gin Mutfağı” ve “Yeni Nesil” diye oyunlar 
üretti. Bu oyunlar ülke tiyatrosuna yol göste-
ren birer yapı taşı oldular.
Vasıf Öngören ülke tiyatrosunu da eleştirir-

ken tiyatro yapanların “tiyatroda sistem” so-
rununu kavramadıklarına dikkati çekiyordu.
Öngören, şunları söylüyordu; “Ülkemizdeki 
sahneler, günümüze kadar sistem konusu-
na eğilmediler. Genel kültürel yapının kesin 
şartlanması içinde, bir sistemi kendi adına 
kullanmayı, hiç düşünmediler. Batının ge-
liştirdiği tiyatro olaylarını ve uygulanmış ör-
nekleri ülkeye taşımak, sahnelerimizin tipik 
karakteri oldu. Bunun Batılılaşma hareketi 
içinde genel düşünceye benzerliği hemen 
dikkati çeker. Şapka giyerek Batılılaşan bu 
ülkede, elbette Batıdaki örneklerin olduğu 
gibi sergilenerek, Batı tiyatrosu düzeyine 
çıkılacağı anlayışı, tek hakim tiyatro anlayışı 
olacaktı. İşte bu yüzden, ülkemizdeki tiyatro, 
Batı tiyatrosunun gölgesidir. Kımıldadığı, yer 
değiştirdiği görülür, fakat varlığı ve izi yoktur.” 
İşte, 1953’te Gençlik Tiyatrosu çatısı altında 
yola çıkan gençler az gidip uz gittiler. Çok ça-
lışıp didinerek, kimi zaman aç kalmayı göze 
alarak ülke tiyatrosunu bir yerden alıp bam-
başka yerlere taşıdılar. Hem oyun yazarlığı 
hem tiyatro yaklaşımları pek çok gelişme kay-
detti onlardan sonra. Bu çabalar ülke tiyat-
rosuna Avni Dilligil, Ulvi Uraz gibi ustaları 
kazandırırken onlar da Zeki Alasya’dan 
Metin Akpınar’da ve Kemal Sunal’a bir 
dolu öğrenciler yetiştirerek ülke insa-
nının hala hafızasından silinmeyen 
sanat yapıtlarını tiyatro geçmişi-
mize armağan ettiler.
Kökünde muazzam bir söylence, 
masal ve destan geleneği bulu-
nan güzel tiyatro ağacımız 
çelişerek, gelişerek yeni sür-
günler ve yapraklar ver-
miş, vermeye de devam 
etmektedir. Fikrin özünde 
dönüp geldiği yer yine muaz-
zam köy seyirlik ve tiyatro gelene-
ğimizdir. Yeni solukların çıkacağı, 
yeni kalemlerin Dünya tiyatrosu ile 
geleneksel tiyatromuzu sentezleye-
rek muhteşem metinler oluşturaca-
ğı yer tam da bu kavşaktır. Gelenek-
sel olanla kavga etmeden, büyük 
batı tiyatrosu deneyimini es 
geçmeden kültürlerin kav-
şağında durarak ses vere-
ceğiz yeni karakterlerimi-
ze, oyun kişilerimize…
Bu sesi duyacak ve peşi-
nizden gelecek saygın ve 
meraklı seyircileriniz de 
var, daha ne isteriz değil 
mi?

“Salgın sebebiyle 
uygulanan kısıtlamalar 

sebebiyle tiyatro 
kuruluşlarının 

kendilerini döndürme 
ihtiyaçları kaçınılmaz 

olsa da cevabı dijital 
ortamda mıdır, 

çevrimiçi olmak günü 
kurtarabilecek mi bunu 

zaman gösterecek.”
Sizi son dönemde daha çok dizilerde 
izliyoruz ama tiyatro oyunculuğunuz 
çok daha eski. Sahnede sizi en mutlu 
eden ‘iyi ki’ dediğiniz oyunlar ve dö-
nemler hangileriydi?

Dostlar, Ankara Ekin, Tiyatro Adam 
ve Dasdas’ta sahneye çıktığım her dö-
nemim çok keyif verdi. İyi ki demedi-
ğim oyun olmadı desem yeridir.

Oyuncu olarak pandemide tiyatrola-
rın durumu hakkında neler söylersi-
niz? Tiyatro anlamında hayatınızı na-
sıl etkiledi pandemi, yarıda bırakmak 
zorunda kaldığınız oyunlar oldu mu?

Pandemi bütün dünyada sahne sanat-
larını sekteye uğrattı tabii ki. Bizim de 

Dasdas’taki ‘Ben Varım’ adlı müzikli 
oyunumuz yarıda kaldı. Yeni baş-
lamıştık. Henüz altı ya da yedi oyun 
oynamıştık.

Tiyatro, yaşsız bir sanat

Bu süreç özel tiyatroları ciddi anlam-
da etkiledi ve bir dönüşümü zorunlu 
kıldı. Dijital ve çevrimiçi tiyatroya 
nasıl bakıyorsunuz oyuncu olarak?

Salgın sebebiyle uygulanan kısıtlama-
lar sebebiyle tiyatro kuruluşlarının 
kendilerini döndürme ihtiyaçları ka-
çınılmaz olsa da cevabı dijital ortam-
da mıdır, çevrimiçi olmak günü kurta-
rabilecek mi bunu zaman gösterecek. 

Ben kendi adıma bir oyuncu olarak 
beklemekten başka çare göremiyo-
rum.

Tiyatro bundan sonra nasıl devam 
edecek sizce? Bu kadar köklü bir sa-
nat dalı dijital çağda varlığını sürdü-
rebilecek mi? Sizce çağa uyum anla-
mında nasıl bir yenilenmeye ihtiyaç 
var tiyatroda? 

Tiyatro sanatı hep vardı, daha eski 
pandemi ve salgınlar yaşamış koca 
bir dünyada bugüne kadar gelebildi. 
Bundan sonra da devam edecektir 
şüphesiz. Çağa uyumlanmasına gerek 
olmayan zamansız, yaşsız bir sanat 
dalı tiyatro.

Erdem 
Akakçe 

GÜLCAN TEZCAN

‘ÇEVRIM IÇI’ 
KURTARICI MI 
BUNU ZAMAN 
GÖ

 

STERECEK… 
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Erdem Akakçe rol aldığı her sinema filmi, dizi ve oyunda

farklılığını ortaya koyan isimlerden. Döneminin en önemli karakter oyuncularından biri olan Akakçe, tiyatroda 
olduğu gibi sinemada da “Anlat İstanbul”, “Korkuyorum Anne” gibi iz bırakan yapımlarda rol aldı. Televizyonda son 
dönemlerde “Vuslat” ve “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizilerinde seyirci ile buluşan Akakçe’ye tiyatronun pandemi ile 
imtihanını sorduk.

Kökünde muazzam bir söylence, masal ve destan geleneği 
bulunan güzel tiyatro ağacımız çelişerek, gelişerek 
yeni sürgünler ve yapraklar vermiş, vermeye de devam 
etmektedir. Geleneksel olanla kavga etmeden, büyük Batı 
tiyatrosu deneyimini es geçmeden kültürlerin kavşağında 
durarak ses vereceğiz yeni karakterlerimize, oyun 
kişilerimize…

Vasıf 
Öngören

Erwin 
Piscator
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18

Ajanda 

16-28 Şubat

19

16 ŞUBAT SALI 

18 ŞUBAT PERŞEMBE 21 ŞUBAT PAZAR 25 ŞUBAT PERŞEMBE

26 ŞUBAT CUMA

27 ŞUBAT CUMARTESİ

22 ŞUBAT PAZARTESİ

23 ŞUBAT SALI

19 ŞUBAT CUMA

17 ŞUBAT ÇARŞAMBA

20 ŞUBAT CUMARTESİ 

T İ YA T R O  •  •  •  

K O N S E R  •  •  •  ÇOCUK T İYATROSU  •  •  •  
KONSER  •  •  •  

SERGİ  •  •  •  

T İYATRO  •  •  •  

HİKAYE DİNLETİS İ   •  •  •  

SÖYLEŞİ  •  •  •  

S E M İ N E R  •  •  •  

P A N E L   •  •  •  

MÜZİKL İ  SÖYLEŞİ  •  •  •  

Yer:  http://onlive.mobilet.com/ 
Saat: 20.00

Yer:  CRR Youtube Kanalı
Saat: 20.00

Yer: Das Das Online
Saat:13.00

Saat:13.00
Yer: İş Sanat Youtube Kanalı

Yer: esenlersergi.com

Yer: Oyun Atölyesi Online
Saat: 20.00

Yer: İş Sanat Youtube Kanalı
Saat: 20.00

YER: Esenler Kültür Zoom
Saat: 15.00

Yer: İl Kültür Turizm Müdürlüğü Kartal Kütüphane İnstagram
Saat: 13.00

Yer: sehirekrani.com
Saat: 16.00

Yer: Esenler Kültür Youtube Kanalı
Saat: 20.00

Michelangelo -Bambu Sahne
Michelangelo oyunu dijital göste-
rim için hazırlandı. Rönesans’ın 
derinliklerindeki sanat bizlere 
bugün de ışık olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor. 

SAYGUN AKSES
Adnan Saygun ve Necil Kazım 
Akses Şarkıları 
Esra Abacıoğlu Akcan soprano 
Fügen Yiğitgil korrepetitör

ASTRO AYA TIRMANIYOR 
En büyük hayali astronot olup 
uzaya gitmek olan Bağış, o gece 
yine gökyüzünü inceleyip, göz-
lem yapıp, notlar almaktadır. 
Gökyüzü her zamankinden daha 
hareketli ve eğlencelidir.

MİLLİ
REASÜRANS
ODA
ORKESTRASI

RETROSPEKTİF
SERGİ 
HAYDAR 
ŞİŞMAN

PENCERE
Oynayanlar: Esra Bezen 
Bilgin, Haluk Bilginer, 
Kürşat Demir

HALDUN TANER
“İNSAN SADECE BİR ARAÇ”

EYÜP SULTAN’DA BİR GÜN
SERDAR DUMANSIZ

KUKLA YAPIMI
Dilek Han / Eğitimci

BİR DUAYEN 
GAZANFER ÖZCAN
Usta Tiyatro sanatçısı Gazanfer 
Özcan vefatının yıl dönümünde 
Şehir Ekranı’nda yayınlanacak 
panelle anılıyor. Gazeteci Yazar 
Gülcan Tezcan’ın yönetimindeki 
programda; Tiyatro Oyuncuları 
Ali Nuri Türkoğlu ve Tarık Ün-
düz Gazanfer Özcan’ı anlatıyor.

ENDER BALKIR
Erdal Şahin’in moderatörlüğün-
deki programda Halk müziği 
sanatçısı Ender Balkır müzik yol-
culuğunu ve türkülerini sizlerle 
paylaşıyor.
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UNESCO Dünya Miras Liste-
si'nde yer alan ve "en iyi ko-

runan 20 kent" arasında bulunan 
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 48 
dükkandan oluşan 360 yıllık ‘Yeme-
niciler Arastası’ aradan geçen yıllara 
rağmen işlevselliğini sürdürmeye 
devam ediyor.

Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne biti-
şik şekilde 1661'de kurulan Yemenici-
ler Arastası tarihe tanıklık etmeyi sür-
dürüyor. 48 ahşap dükkandan oluşan 
360 yıllık tarihi arastada yemenicilik 
1950’li yılların sonuna kadar önemli 
bir zanaat kolu olarak görüldü.

Osmanlı geleneğinde bir dini yapı-
nın yanına kurulan arastada caminin 
zorunlu giderleri, buradaki gelirlerle 
karşılanıyordu.

Geleneksel el sanatlarının merkezi 
haline getirilen ve hizmet kültürünü 
sürdüren Yemeniciler Arastası, Milli 
Mücadele sırasında imkanlar dahi-
linde ordunun ayakkabı ihtiyacını 
karşılamıştı.

HER SOKAKTA AYRI TARİH

Araştırmacı yazar Aytekin Aytekin, 
Safranbolu’nun hayat dersleri veren, 
hayatın işlevselliği ve geleceğe taşın-
ması bağlamında çok özel bir örnek 
olduğunu söyledi.

Aytekin, “Bunlar Osmanlı gelene-
ğinde mutlaka bir dini yapının ya-
nında yer alır. O dini yapı dediği-
miz caminin zorunlu giderleri bu 
arastadaki gelirlerin bir bölümü ile 
karşılanıyor. Cennetmekan Köprü-
lü Mehmet Paşa Safranbolu’da bir 
müddet görevde kalmış. 1661 yılın-
da yaptırdığı cami avlusu, şadırvanı, 
muvakkithanesi, kütüphanesi ile bir 
yerleşim şeklinde arastada Safran-
bolu’nun tabakhanesinde üretilen 
ürünlerin ayakkabıya dönüştüğü bir 
çarşı. Köprülü Mehmet Paşa Cami-
i’nin yanındaki bu arasta yemenici-
lere ilişkin. Ondan 100 sene sonra 
Safranbolu’da sadrazam olan İzzet 
Mehmet Paşa’nın yaptırdığı caminin 
yanında Demirciler Çarşısı vardır. 

Yani Safranbolu’nun her sokağında 
o sokağa uygun esnaf topluca çalı-
şırlar” diye konuştu.

TÖRENLERİN YAPILDIĞI 
ÖZEL YER

Arastanın çıraklık, kalfalık törenle-
rinin yapılması açısından önemli bir 
konuma sahip olduğunu ifade eden 
Aytekin, “Bu bir eski zaman tanığı, 
geleneksel yaşamında çok işlevsel 
sürdürmesine, planı ile özel bir tat 
verir. Lonca mesleki kuralların kon-
duğu piyasa koşullarının belirlendiği 
ve esnafın göreve kabulü, yani kal-
falık çıraklık törenlerinin yapıldığı 
özel bir yer. Şu anda önünde bulun-
duğumuz yerde dua meydanı, yiğit-
başı dediğimiz buradaki esnafların 
yöneticisi konumunda olan kişinin 
buradaki esnafa yemin ve dua ettiği 
yerdir. Buraya gelen 4 yıl çalıştıktan 
sonra çıraklıktan kalfalığa geçer. Bu 
kahvede onun duası yapılır. Daha 
sonra usta olur. Usta olduktan sonra 
şed töreni var” dedi.

360 YILLIK KÜLTÜR 
BU ARASTADA

HİZMET KÜLTÜRÜ 
SERGİLENİYOR

Yemeniciler Arastası’nın metruk bir va-
ziyetteyken eski Kültür Bakanı Ahmet 
Taner Kışlalı tarafından kamulaştırılarak 
geleneksel el sanatlarının merkezi haline 
geldiğini dile getiren Aytekin şunları 
söyledi:

“Safranbolu’nun Dünya Mirası Listesi’ne 
girmesi turizmde ünlenmesi ile burası 
yeni yaşama göre işlevlendirildi. Şimdi 
burada geleneksel el sanatları pazarlama 
ve üretim noktası. Her dükkanda beceri-
lerini yansıtan ustalarımız var. Arastanın 
ruhunda birlik ve beraberlik dayanışma 
içerisinde hizmet kültürü sergileniyor. 
Bugün de eski bir zaman tanığının çok 
işlevsel konumunu görüyoruz"

Osmanlı'nın parmak izi 
unvanıyla geleneksel 
Osmanlı mahalle 
kültürünün en iyi 
örneklerinden biri olan 
Safranbolu, "Yemeniciler 
Arastası" ile 360 yıllık bir 
kültürü yaşatmaya devam 
ediyor. Ordunun ayakkabı 
ihtiyaçları için kurulan 
Yemeniciler Arastası, 
geleneksel el sanatlarının 
merkezi haline geldi.
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