
A r k e o l o j i

Mısır’da 3 bin yıllık buluş Müzisyen olmasaydım
çiftçi olurdum.

Hırka-i Saâdet Dairesi 
ziyaretçilerle buluşacakMısır'da 3 bin yıllık kayıp altın şehir gün 

yüzüne çıkarıldı. Bu şehir Tutankhamun'un 
mezarının ardından en büyük arkeolojik 

buluş olarak tanımlanıyor.  >S.13

Ayak Üstü’nde bu hafta Türk halk müziğinin 
önemli sanatçısı Ender Balkır ile bir araya 

geldik. >S.12

Topkapı Sarayı Müzesi'nde ‘Mukaddes Emanet-
ler’in yer aldığı Hırka-i Saâdet Dairesi, Ramazan 
ayına özel kapsamlı restorasyon çalışmalarının 

ardından ziyaretçilerle buluşacak.  >S.3
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Ah nerede o eski 
Ramazanlar!

HOCA AHMET 
YESEVI BÜYÜK 
BIR ÖNCÜ

“Ah, nerede o eski Ramazanlar!” cümlesini sıkça 
kurduğumuz şu günlerde biraz daha eskilere giderek 
kültür ve sanat dünyamızdan; Zihni Göktay, İpek 
Tuzcuoğlu ve Melahat Abbasova’ya özlemle yâd 
ettikleri ‘Eski Ramazanları’ sorduk.
Aylin Izmir’in haberi > S. 8

Türk sinemasının yaşayan en büyük ustalarından Mesut 
Uçakan için en dikkat çekici tespit, onun bir metafizik 
ürpertiye sahip olduğudur. Dünyaya geldiği andan itibaren 
sanki kaderi ile kederi birbirine koltuk değneği olmuştur.
Özcan Ünlü'nün Yazısı >S.6

Oscar tartışmalarında; “Adaylık noktasında nelere dikkat 
etmek gerekiyor?”, “Dikkat edilen noktalar ülke sine-
ması açısından ne söylüyor ya da söylemiyor?” soruları 
ortaya çıktı. Bu soruları; Sinema yazarları Rıza Oylum 
ve Mehmet Açar ile akademisyen Doç. Dr. Aydın Çam’a 
yönelttik. Rabia Bulut’un haberi >S.16

Prof. Dr. Musa Yıldız, 
Hoca Ahmed Yesevi 
Hazretlerinin çocuk 
yaşlarından itibaren derin 
bir bilgi, irfan ve belagat ile 
yetiştiğini söyleyerek, “O 
Altın Silsile’nin en önemli 
halkalarından biridir.” diyor. 
Halil Ibrahim Aygül’ün 
röportajı >S. 10

Teknoloji
devleriyle 
çalışmak çok zor
Yeni medya sanatçısı Refik 
Anadol’un son sergisi 
‘Makine Hatıraları: Uzay’ 
Pilevneli Gallery’ ile ilgili 
konuştuk. Ayşe Deniz’in 
röportajı  >S.4Sinemanın şairi

Bize Oscar ne zaman?

R ö p o r t a j

S.15
NAİME 
ERKOVAN

>

S.20
GÜLPER 
REFİĞ

>

R ö p o r t a j

S.12
ABDÜLBAKİ 
KÖMÜR 

>
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan ve M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edi-
len Attouda Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması için yüzey araştırma izni ve-

rildi.
Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Caria ve Frigya arasında bir sınır kenti 
olarak 2 bin 200 yıl önce kurulduğuna inanılan Attouda Antik Kenti için Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunulan 'At-
touda ve Çevresi Yüzey Araştırması' projesi kabul edildi.  Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Pamukkale Üniversitesi ve Sarayköy Belediyesi iş birliğiyle başlatılacak olan çalışma-
nın,  Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bilge 
Yılmaz Kolanca başkanlığında 27 kişilik ekip tarafından gerçekleştirileceği bildirildi. 
Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, "Farklı bilim dallarından 27 uzman araştırmacıyla birlikte 
yüzey araştırmalarını yürüteceğiz. 2023'te bu çalışmaların tamamlanmasını hedefliyo-
ruz.  Öncelik olarak Attouda'daki antik yapıların tanımlaması, buraya ulaşan antik yol 
güzergâhlarının belirlenmesi, antik kent içindeki kutsal sayılan alanların tespiti için 
çalışacağız. Burası ile ilgili antik kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda bazı kutsal 
köy yerleşkeleri, tıp okulu ve tapınakların olduğunu da biliyoruz. Bu çalışmalar bize 
Anadolu arkeolojisi açısından oldukça önemli veriler sunacak" şeklinde konuştu. 

Üsküdar'da, koleksiyoner Yusuf İyilik'in üç kıtaya yayılmış antikacılardan 
ve ailelerden topladığı Osmanlı kıyafetleri, aksesuarlar ve gündelik hayata 

yön veren eşyalar; Kalbe Dokunan İlmek Sergisi'nde sanatseverlerin beğenisine 
sunuldu. 

Üsküdar Belediyesi, İstanbulluları tarih yolculuğuna çıkaran sanat sergilerine 
bir yenisini daha ekledi. Koleksiyoner Yusuf İyilik, 3 kıtaya yayılmış Osmanlı 
dönemine ait kıyafet, aksesuar ve gündelik hayata yön veren eşyaları ailelerden 
ve antikacılardan toplayıp Türkiye'ye getirdi. Üsküdar Belediyesi de bu tarihi 
eserleri 'Kalbe Dokunan İlmek Sergisi' ile Nevmekân Sahil'de vatandaşların be-
ğenisine sundu. Kalbe Dokunan İlmek Sergisi'nde, Osmanlı'nın tarihi ve kültü-
rel zenginliğini yansıtan tekstil ürünlerinin yanı sıra ütü sobası, dikiş makinesi, 
fener, ayna, takı ve kemer gibi Osmanlı günlük kullanım eşyalarına yer verildi. 
Yüzlerce parçadan oluşan Osmanlı dönemi tekstil ürünleri arasında Türki-
ye'nin yörelerine ait gelin ve damat kıyafetleri dikkat çekerken yöresine göre 
uzmanlar tarafından eşleştirilen giysiler, cansız mankenlere giydirilerek sergi-
lendi. Osmanlı ile özdeşleşen dival işlemelerinden oluşan bindallılar, elbiseler, 
bohçalar, yatak örtüleri ve sedir takımları ile Türk işi bildirilerinin sunulduğu 
sergi, yörelerine göre tasnif edilmiş 3 bini aşkın parçadan oluşuyor.

Antik kent gün 
yüzüne çıkıyor

5. İstanbul Tasarım 
Bienali sona eriyor 
5. İstanbul Tasarım Bienali’nin son etabı 24 
Nisan’da gün boyu sürecek bir çevrim içi 
etkinlikle sona erecek. 24 Nisan Cumartesi 
günü çevrim içi yayınlanacak ‘Pek Kapanış 
Sayılmaz!’ başlıklı etkinlikle bienalin bir ev-
resi daha tamamlanacak. Bienalin 1 Nisan’da 
başlayan bu son etabında, şehrin farklı nok-
talarına yayılan yerleştirmelere beş yeni eser 
daha eklenecek. Studio Ossidiana’nın göçebe 
pavyonu Büyükada Şarkı Hatları, 26 Nisan’da 
Büyükada-Haliç seferlerine başlayacak. Stig-
merjiyi Aramak ekibi’nin Stigmerjiyi Aramak 
isimli uydu projesi ise 30 Nisan’dan itibaren 

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu bahçe-
sinde görülebilecek. 

Yeni Yurttaşlık Ritüelleri projeleri kapsamın-
da Orkan Telhan ve elii’nin IMNA desteğiyle 
tasarladığı ‘İstanbul’un Mikrobik Meyveleri’ 
Özgürlük Parkı’nda; Public works ile Freddie 
Wiltshire ve Billy Adams’ın imzasını taşıyan 
‘Özenle Kurutun’ Fenerbahçe Parkı Toplu-
luk Bahçesi’nde; Martí Guixé’nin tasarladığı 
‘Güneş Mutfağı’ İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Santralistanbul Kampüsü’nde 1 Nisan’dan bu 
yana görülebiliyor. 

Üsküdar’ın kalbine 
dokunan sergi



Bayburt’un
sıra dışı müzesi

Türk cam sanatını
dünyaya tanıtan mekân
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HIRKA-I 
SAADET 
DAIRESI 
ZIYARETÇI 
BEKLIYOR

Topkapı Sarayı Müzesi'nde ‘Mukaddes 
Emanetler’in yer aldığı Hırka-i Saâ-

det Dairesi, Ramazan ayına özel kapsamlı 
restorasyon çalışmalarının ardından ziya-
retçilerle buluşacak.  

İlk olarak Yavuz Sultan Selim'in 1517'de 
Mısır'ın fethinden sonra İstanbul'a ge-
tirdiği Mukaddes Emanetler, bugün adı 
Hırka-i Saâdet Dairesi olan Has Oda'da 
sergileniyor. ‘Mukaddes Emanetler’ ara-
sında Hazreti Muhammed (SAV) başta 
olmak üzere, daha önceki peygamberlere, 
halifelere ve sahabelere ait eşyalar bulu-
nuyor. Dairede ayrıca Hazreti Muham-
med'in hırkasının yanı sıra sancak-ı şerif, 
Uhud Savaşı sırasında kırılan dişinin par-
çası, nâme-i saâdetleri, sakal-ı şerifleri, 
kılıcı, yayı ve kadem-i şerifleri yer alıyor. 
Müzede, Hazreti İbrahim'in tenceresi, 
Hazreti Musa'nın asası, Hazreti Davud'un 
kılıcı, Hazreti Yusuf'un cübbesi, halifelere 
ve sahabeye ait kılıçlar, Hazreti Fatıma'ya 
ait gömlek, Kâbe anahtarları, Hacerü'l 
Esved mahfazası gibi ‘Asr-ı Saâdet’i yan-
sıtan mukaddes emanetler de sergileniyor. 
Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi 
Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Ko-
caman, “Ecdadımızın bu mekâna vermiş 
olduğu önem harikuladedir. Çünkü Pey-
gamber Efendimizin manevi eserlerine 
hürmeten hazırlanmıştır. Eserlere hürme-
ten mekânın büyüklüğü ve tezyini, mekân-
da bulunan eserler Efendimize gösterilen 
hürmetin bir göstergesidir" ifadelerini kul-
landı. Özel yöntemlerle muhafaza edilen 
eserlerin bulunduğu Topkapı Sarayı Mü-
zesi, salı günleri hariç her gün ziyaretçile-
rini ağırlıyor. 

Bayburt'un Bayraktar köyünde Çoruh Vadisi'ne 
bakan bir tepenin üzerinde yer alan Baksı Müze-

si, mimari tasarımı, konumu ve sıra dışı projeleriyle 
ilgi çekiyor. Salgın tedbirleri kapsamında kış boyunca 
ziyarete kapalı kalan Baksı Müzesi, kapılarını sanat-
severlere açtı. Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından 
kurulan müze, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü ile 
aynı yıl TBMM Onur Ödülü'ne layık görüldü. 
Geleneksel kültürü koruyarak gelecek kuşaklara ak-
tarmak için pek çok araştırmaya ev sahipliği yapan 
müzede, diğer yandan da kadın istihdamı projeleri, 
özel yetenekli çocukların tespiti ve desteklenmesi gibi 

çalışmalar yürütülüyor. Sıra dışı sergileriyle yurt için-
de olduğu kadar yurt dışında da ilgi odağı olan mü-
zenin bakım ve sorumluluğunu üstlenen Bayraktar 
Köyü Muhtarı Nabi Akçelik, geleneksel ile çağdaş sa-
natları harmanlayan müzenin temelinin 2000 yılında 
atıldığını belirtiyor. Akçelik, 60 dönüm araziye kurulu 
müzede, ana müze, depo müze, el sanatları atölyeleri, 
konuk evleri, konferans salonu, kütüphane ve amfiti-
yatro gibi alanların bulunduğunu belirterek, ana bina-
da dönem dönem çeşitli sanatçıların sergiler açtığını, 
şu anda Şakir Gökçebağ'ın "Aşina" isimli sergisinin yer 
aldığını ifade ediyor. 

Türk cam sanatının dünyaya tanıtılması amacıy-
la kurulan Beykoz Cam ve Billur Müzesi, Sel-

çuklu'dan Osmanlı döneminin sonuna kadarki dö-
nemden bin 500 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. 
Toplam 390 dönüm arazide, yaklaşık 3 bin metre-
karelik kapalı alanda kurulan müze, adını Osmanlı 
dönemindeki Beykoz Cam ve Billurât Fabrika-i Hü-
mayunu'ndan alıyor. Sultan Abdülaziz tarafından 
vezirlik görevine getirilen Abraham Paşa tarafından 
inşa ettirilen müze, 12 tematik bölümden oluşuyor. 
Modern müzecilik kriterleri göz önünde bulundu-
rulan müzede, Memluk kandilleri, Osmanlı revzen-
leri, Avrupa camları, cam bahçe, kristal piyano ve 

Sultan II. Mahmud'un renkli camlarla bezeli salta-
nat arabası da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 
Müzede, cam sanatıyla ilgili kütüphane de oluş-
turuldu. Türkçe başta olmak üzere yabancı dilde 
600 eserin yer aldığı kütüphane, süreli sergi alanı, 
çocuklara yönelik eğitici atölyesi, seçkin lezzetler 
sunan kafesi ve cam eserlerin satışa sunulduğu he-
diyelik eşya ofisi de hizmete açıldı. Müze alanı içe-
risinde bulunan ormanlık alan, 117 farklı ağaç türü-
ne ev sahipliği yapması bakımından botanik müze 
özelliği taşıyor. Müze, Covid-19 tedbirleri çerçeve-
sinde 12 Nisan'dan itibaren hafta için her gün saat 
09.00 ile 18.00'de ziyaret edilebilecek. 
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Yeni medya sanatçısı Refik 
Anadol’un son sergisi ‘Makine 

Hatıralar: Uzay’ Pilevneli 
Gallery’de sanatseverlerle 

buluştu. Her eserinde yeni kod 
hazırladığını söyleyen  Anadol, 
“Teknoloji devleriyle çalışmak 

inanılmaz zor” diyor.

AYŞE DENİZ

Veri bilimi, müzik, teknoloji ve gün-
cel sanatı birleştirerek alışılmışın 
dışında eserler ortaya koyan dijital 
sanatçı Refik Anadol, hayal gücünü 
zorlayan yeni sergisi ‘Makine Hatır-
ları: Uzay’ ile İstanbul Pilevneli Gal-
lery’de sanatseverlerle buluştu. 2019 
yılında Floransa Bienali’nde Yaşam 
Boyu Başarı ödülüne layık görülen 
Anadol, aynı zamanda Da Vinci’nin 
ruhunu yansıttığı düşünülerek aldığı 
mektup ile onurlandırılmıştı. Genç 
yaşta birçok başarıya imza atan Ana-
dol, sanata bakış açısının temelini ise 
teknolojinin oluşturduğunu söylü-
yor. Anadol “Teknolojiyle elele çalış-
mak inanılmaz zor. Çok zeki insan-
larla az zamanda üretilmesi gereken 
işlerle boğuşmak gerekiyor. Hiçbiri 
sizden hazır bir şey istemiyor. Yeni 
sorular sormuyorsanız  zaten tekno-
loji devleri sizinle çalışmıyor” diyor. 
Dünyaca ünlü sanatçı Refik Ana-
dol’un yeni sergisi 25 Nisan’a kadar 
sanatseverlerle buluşmaya devam 
edecek. Bizde Anadol’un sanata ba-
kış açısını, yeni sergisini ve bu yolcu-
luğunu kendisine sorduk.

Genç yaşta birçok işe başarıyla 
imza attınız. Ailenizin katkısı ne 
yönde oldu?

Öğretmenlerle dolu bir aileye doğ-
dum. Ailem her zaman kurduğum 
hayallere destek oldu. Babamın  ma-
tematikle arası çok iyi. Benimde ma-
tematiğe olan ilgimin babamla ilişkili 

olduğunu düşünüyorum. Annem ise 
her zaman en iyi okulları, en iyi ho-
caları, en iyi imkân bulmak için elin-
den geleni yaptı.

MÜHENDISLERE ILHAM 
OLDUM

2019 yılı Floransa Bienali’nde ‘Da 
Vinci Yılı’ ilan edildi ve orada ‘Ya-
şam Boyu Başarı’ ödülünü aldı-
nız. Bu ödülün sizin için anlamı 
nedir?

Hayatımda aldığım en anlamlı ödül. 
Çünkü Floransa Bienali özellikle ba-
şarı ödüllerini benden yaşça büyük 
sanatçılara vermeyi tercih ediyor. 
Fakat bu ödüle ben layık görüldüm. 
Ödül verilirken yanında bir not ve-
rildi ve bu notta Da Vinci ruhunu 
hatırlatan özellikle yapay zeka ve 
sanatı bir araya getiren deneyimler 
tasarladığım için bu ödüle layık gö-
rüldüğümden bahsedilmişti. 

Dünya’nın ilk mimari görsel data 
heykeli olan ‘Virtual Depictions’ 
adlı eseriniz 2015 yılında San 
Francisco’da sergilendi. Böyle bir 
şeyi dünyada ilk kez yapıyor ol-
mak nasıl bir his?

En büyük hayalim sanatımı her yaş, 
kesim ve kültüre ulaştırabilmekti. 
Özellikle açık veriyi yine kamusal 
alanda kullanma hayalim vardı. 2011 
yılında Türkiye ve dünyanın ilk veri 
heykeli olan ‘İstiklal Caddesi'nin Sesi’ 
projesini Yapı Kredi Kültür Sanat 
Merkezi’nde yaptığımda da benzer 

bir hissiyatım vardı. Bu data heykeli 
muazzam bir iş getirdi. Birçok fir-
manın mühendisleri görüp yaptığım 
işten  ilham aldı.

BILL GATES SUNUMU ÇOK 
BEĞENDI

Bill Gates’in karşısında da sunum 
yaptınız. Olaylar nasıl gelişti?

Olaylar aslında 2012 yılında öğren-
ciyken “Bir bina rüya görebilir mi? 
Bir bina hatırlayabilir mi?” sorusuyla 
başladı. En sonunda bölüm başka-
nımız çalışmamın en uygun çalışma 
olduğunu ve sunum yapmam gerek-
tiğini söyledi. Sunum esnasında Bill 
Gates’in orada olduğunun farkında 
değildim. O gün orada Harward gibi 
önemli okullar arasından benim bu 
ödülü alıyor olmam çok anlamlıydı. 
Bill Gates ile yaklaşık 6 saat farklı 
zamanlarda toplantılar yaptık. Bu 
görüşmeler zamanla bende motivas-
yona dönüştü.

Peki… Sizce sanat nedir?

Benim için sanat insanlığın hayal gü-
cünü kullanabilme kapasitesidir. Ben 
bu kapasitemi kullandığımda her za-
man karşıma teknoloji çıkıyor.

ŞIIRSEL ETKI ÖNEMLI

Son serginiz “Makine Hatırala-
rı-Uzay”ın çıkış noktası nedir? 
Nelerden ilham aldınız?

2018 yılında NASA'dan 6 kişilik ekip 
bizleri ziyarete geldi. Bu ekip NASA 
JPL’nin 60 yıllık arşivlerinden so-
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Teknoloji 
devleriyle 
çalışmak 
çok zor
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rumlu ve yeni yapılacak bir binanın 
girişine yapılacak enselasyon için 
sanatçı arıyorlardı. Benimle beraber 
çalışmak istediklerini söylediler. O 
günden beri NASA ile beraber çalı-
şıyor, üretiyorum. Bu esnada aklıma 
bir proje geldi. O kadar çok etkilen-
dim ki…”60 yıla yayılmış veriler ile 
bu teleskopların hatıralarından ne 
üretilebilir? sorusunu sormaya baş-
ladım kendime. Özellikle ISS, Hubb-
le ve MRO isimli bu üç teleskoptan 
ilham aldım. Ortaya 5 katlı 14 farklı 
eseri ürettiğim bu sergi ortaya çıktı. 
Sergi 2 bölümden oluşuyor. Birinci 
bölüm ‘Hatıralar’, yapay zeka ile di-
namik veri tablosu sunuyor. İkinci 
bölüm ‘Düşler’ ile, üç boyutlu veri 
heykelleri ve 15 dakikalık mekanla 
bütün zeka sinemasından oluşuyor.

Eserlerinizde ziyaretçilere ver-
mek istediğiniz bir mesaj var 
mı? Şiirsel etki sizin için oldukça 
önemli sanırım…

Kesinlikle. Özellikle pandemi gibi bir 
dönemde maddi, manevi ve mental 
olarak yoğun geçen bu dönemde bu 
sergimin herkese iyi gelmesini umu-
yorum. Herkesin hayatından 1 saat 
bile olsa kopup yeni dünyaya açıla-

bilmelerini istiyorum.

Eserlerinizin  müzik ile uyumunu 
nasıl oluşturuyorsunuz?

Müzik kimi zaman görsel deneyim-
lerden bile daha önemli olabiliyor. 
Son 10 yıldır Kerim Karaoğlu ile be-
raber üretiyorum. Kimi zaman ona 
program yazıp yapay zekayı kullana-
bilmesini sağlıyorum. Kimi zaman 
da duyguların insana geçebilmesi 
için günlerce çalışıyoruz. 

Sanatınızı icra ederken özellikle 
üzerinde durduğunuz şeyler var 
mı?

Benim için en önemli şey işlerimin 
yeni sorular sordurabilmesi. Görül-
memişi görme deneyimi, yenilikçi, 
ruha ve akla aynı anda dokunabilme 
ihtimaline çok önem veriyorum. İş-
lerimin arka planında çoğunlukla 
komplex algoritmalar ve üretim yön-
temleri var. 

14 KIŞILIK BIR EKIBIM VAR

Bunların hepsini tek başınıza mı 
yapıyorsunuz?

Hayır. 14 kişilik bir ekibim var. Eki-
bim 14 dil konuşabiliyor. 10 farklı 

ülkeyi temsil ediyoruz.

Teknoloji devleriyle çalışmak ko-
lay olmasa gerek. Siz bunun üste-
sinden nasıl geliyorsunuz?

Teknolojiyle elele çalışmak inanıl-
maz zor. Çok zeki insanlarla az za-
manda üretilmesi gereken işlerle 
boğuşmak gerekiyor. Hiçbiri sizden 
hazır bir şey istemiyor. Bu durum 
oldukça stresli. Fakat bunun yanında 
yenilik ortaya çıkıyor. Yeni sorular 
sormuyorsanız, söylemiyorsanız za-
ten  teknoloji devleri sizinle çalışmı-
yor. Google ile çalışmalarımda hiçbir 
zaman hazır kod kullanmadım.

Yapay zeka, insan duyuları ve ma-
kineleşmenin birlikteliği neden 
bu kadar önemli?

Son birkaç yıldır çevremizdeki her 
sistem, yazılım, donanım, yapay zeka 
ile dananmış bir halde. Yediğimiz, iç-
tiğimiz, okuduğumuz, duyduğumuz, 
işittiğimiz her şey makineler tarafın-
dan öngörülerle önümüze sunulmuş 
halde. O yüzden işlerimde duygu, 
hatıra, bellek, rüya gibi kavramları 
makine üzerinden anlamaya çalışı-
yorum.

TEK
DERDİM
YAŞAYAN
PİGMENT

Kripto sanatın da içinde yer 
aldınız bildiğim kadarıyla. 
Nasıl gidiyor?

Geçtiğimiz yıl kripto sanatın 
içinde yer aldım. Ekim ayın-
dan beri aktif bir şekilde üreti-
yorum. Çok güçlü, yenilikçi bir 
fikir olduğunu düşünüyorum. 
Özellikle dijital sanatta birçok 
sanatçı için yepyeni bir dün-
ya açtı. Doğru yaklaşabilirsek 
yeni bir sanat dağıtım ağına 
sahip olabiliriz.

Sergi yolculuğunda nasıl 
araştırmalar yaptınız?

Araştırma süreci 3 yıl sürdü. As-
lında bizim araştırmamız büyük 
verinin kendisiyle başlıyor. Daha 
sonra GAN isimli algoritma ile 
bir yapay zekanın bütün arşiv-
den varolanı öğrenmesini sağlı-
yoruz. Çıkan sonuçlar şiirsel al-
goritmalarla mekanın tamamını 
kaplayacak şekilde şiirsel boyuta 
ulaşıyor.

Dijital sanatı hiç bilmeyen bi-
rine verilerle hikaye anlatma-
yı nasıl tarif edersiniz? 

Bir rüzgâr verisi düşünelim. 
Hava durumu, hava kirliliği, 
yağmur oranını düşünelim. İşte 
tüm bu bilgiler aslında zamana 
yaydığımızda insanlar tarafın-
dan da okunabilir hale gelmeye 
başlıyor. Benim derdim bu ha-
tıralarla bir pigment oluştura-
bilmek. Yaşayan pigmentlerle 
resim, heykel, sinema yapabilir 
miyiz… 

YENİ DAĞITIM AĞI 
KRİPTO SANAT OLABİLİR
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Hayatını fikrine uyduran insanların 
sayısı oldukça azdır. Çilesi, metafizik 
bunalımları, heyecanları, idealleri, sez-
gileri ile bu insanlar, yığınlardan farklı 
durur. Onların hayatları genellikle çi-
lelerinin paralelinde yürür.

Onlara huzur yoktur yeryüzünde. Bi-
lirler ki, atalete kapıldıkları anda dil-
leri konuşmaz, gözleri görmez, elleri 
tutmaz olur. O yüzden sürekli uyanık 
olmak zorunda hissederler kendile-
rini. Öyle ki, gümrah bir kaynaktan 
çıksalar da sessiz ve derinden akarlar 
Büyük Nehre doğru…

İşte, Türk sinemasının yaşayan en bü-
yük ustalarından Mesut Uçakan da 
böyle bir metafizik ürpertinin çocuğu-
dur. Dünyaya geldiği (1953, Kırıkkale) 
andan itibaren sanki kaderi ile kederi 
birbirine koltuk değneği olmuştur.

Gazetecilik ve halkla ilişkiler eğitimi 
almış olmasına rağmen yazdığı senar-
yolar, çektiği filmler ve yapımcılığını 
üstlendiği bütün projeler hep bu kay-
gının sonuçları olmuştur. O yüzden 
kendini sadece işine karşı sorumlu his-
setmiştir; bir de taşıdığı değerlere ve 
milletine…

Sonsuz karelerdeyiz…

“Hepimiz sonsuz karelerden oluşan 
bir filmin içindeyiz” (bu aforizma daha 

sonraları arkadaşlarıyla birlikte 2003’te 
çıkaracağı Sonsuzkare dergisine isim 
olacaktır) diyerek olgunlaştırdığı ba-
kışını, yapıp ettiği bütün işlerine ak-
settirmiştir. Bu şiirsel ifadeyi besleyen 
ana fikir onun şiirle olan ünsiyetinin 
bir sonucudur. Şiiri çocukluğundan iti-
baren hep sevmiştir. Klasik Türk şiiri, 
özellikle halk şiiri onu çok etkilemiştir 
ama Üstad Necip Fazıl, İstiklal Şairimiz 
Mehmet Akif beslemiştir şiir damarını. 
Fakat o, şiirini kameraların arkasında 
söylemeyi tercih etmiştir. Çünkü di-
zelere dökülmüş mebzul miktarda şiir 
vardır fakat “bizim” en zayıf halkamız 
olan sinemaya henüz birkaç kişi şiirli 
imza atmayı başarabilmiştir. Tek usta 
ise Yücel Çakmaklı’dır.

Henüz yirmili yaşlarında (1977) iken 
kaleme aldığı “Türk Sinemasında İde-
oloji” isimli kitabı ile zaten yönünü ve 
yolunu belirlemiştir. Büyük yönetmen 
Halit Refiğ’in “Türk sinemasını teorik 
olarak en cesur şekilde betimleyen ki-
tap” diye tanıtılmıştır.

İmam hatipli şair

O, bir İmam Hatiplidir. İslam dünya-
sından yapılan tercümelerin yayın pi-
yasasını allak bullak ettiği bir dönem-
de imam hatip okulunda eğitim almak 
önemlidir.

Henüz ortaokul yıllarında iken tat-
tığı ilk ‘kara sevda’ onu şair etmiştir. 

1960’lı yıllardır. Yücel Çakmaklı’nın 
Tohum dergisinde “Milli Sinema” fik-
rini yavaş yavaş dillendirmeye başladı-
ğı yıllardır. Uçakan’ın da ilk şiirlerini 
terennüm ettiği yıllar…

Şiirleri çevresi tarafından beğenilmek-
tedir. Bu ona roman yazma gücü de 
verir ancak yazdığı romanı hiçbir za-
man tezgah üzerine çıkarmaz.

Kırıkkale ona küçük gelmektedir. 
İstanbul’da olmalıdır. Çünkü şiir, si-
nema, hayat… Her şey bu büyülü şe-
hirdedir. Neredeyse bir cep harçlığı 
ile tutar İstanbul’un yolunu. Fakat bu 
koca şehre gelmek yetmez, tutunabil-
mek de gerekir. Üniversitede okuya-
caktır ancak para kazanması lazımdır. 
Beyoğlu sokaklarında helva satarak 
ayakta kalmaya çalışmaktadır. Şiir gü-
zeldir ama karın doyurmamaktadır.

Helvacılıktan setlere

Beyoğlu, onun hayatının da şekillendi-
ği yerdir artık… Helva satarken artist-
lerin iş beklemek için toplandığı kah-
velere dadanır bir süre sonra. Hatta 
birkaç filmde figüranlık bile yapar.

İstanbul’a şair olmak için gelmiştir 
ama hayat onu başka bir yere doğru 
itmekte veya çekmektedir…

Bir de hayat ırmağının akışına yön ve-
ren Yücel Çakmaklı ve MTTB elbet-
te…

Mesut Uçakan, şiirsel sinemaya merak 
saldığı dönemlerde aslında pratikte 
yönetmenliği düşünmemektedir. Te-
orik olarak kendini beslemek ve sine-
ma dünyasına ideoloji, fikir ve estetik 
kazandırmak için kafa yormaktadır. 
1970’li yıllarda MTTB Sinema Kulübü 
ile başını Çakmaklı’nın çektiği “Milli 
Sinema” fikrini olgunlaştırmanın der-
dindedir. Çünkü öncüsü Yücel Çak-
maklı, 1963 yılından itibaren Tohum 
dergisinde “Milli Sinema” fikrinin 
temellerini atmıştır zaten. Dolayısıy-
la estetik ve fikri olarak bu kavramın 
içini doldurmak gerekir. Dönemin 
sineması yoğun olarak politik ve müs-
tehcendir.

Mutlak, fikir, estetik

İşte bu anlamda, ürettiği fikirleri si-
nema diline uygulama pratiği konu-
sunda da kendini geliştirmiştir. “Milli 
Gazete”de kaleme aldığı yazıları ile 
de bütünleşen bu sancılı süreç kendini 
beyazperdeye başarılı projelerle yan-
sıtmıştır.

Sadece altı sayı yayımlanabilen “Mut-
lak Fikir Estetiği ve Sinema” dergisi-
nin isminde yer alan “mutlak”, “fikir”, 
“estetik” ve “sinema” kelimeleri üze-
rinde çokça düşünülerek seçilmiştir. 
Mutlak’ın emrinde, estetik ve fikirle 
beslenmiş bir sinema dilini inşa etmek-
tir amacı.
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MESUT UÇAKAN, SON YARIM ASIRLIK SİNEMA TARİHİMİZİN HİÇ ŞÜPHESİZ EN ÖZGÜN YÖNETMENİ. 
ŞAİR OLARAK KIRIKKALE’DEN ÇIKTIĞI SANAT YOLCULUĞUNUN BEYOĞLU DURAĞINDA 
KAMERALARLA TANIŞTI. MTTB VE YÜCEL ÇAKMAKLI İLE KESİŞTİKTEN SONRA YOLUNU BULDU. 
ESTETİK VE FİKRİ KAYGILARINDAN TAVİZ VERMEDEN BUGÜNE DEK SÜRDÜRDÜ BEYAZPERDEDEKİ 
ŞİİRSEL YOLCULUĞUNU...

Sİnemanın 
Şaİrİ

UÇAKANMESUT
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Bu arada sinema dilini oluştururken 
mırıldandığı şiirler de yordamını belir-
lemiştir. İlk ve tek şiir kitabı “Sıkı Tut 
Ellerimi” metafizik ürpertilerini yan-
sıttığı şiirler kadar, estetik duruşunu 
mücadeleci bir üslupla ortaya koyan 
şiirlere de yer vermiştir.

1978’de kamera arkasına geçtiği “La-
net”, onun çıraklık dönemi filmidir. 
Fakat bu çıraklık şaşırtıcı ve merak 
uyandırıcı bir maceraya dönüşmüştür. 
Arkasından gelen “Rahmet ve Ga-
zap”la, Yeşilçam’da bir Mesut Uçakan 
gerçeğinin fitilini ateşlemiştir.

İlk bilim-kurgu…

Ülkemizin ilk bilim-kurgu denemesi 
olan ve Üstad Kısakürek’in eserinden 
televizyon dizisi olarak 1987 yılında çek-
tiği “Kavanozdaki Adam” bütün çevre-
lerde heyecan uyandırmıştır. Dizide be-
yin nakli anlatılmaktadır. Hemen bir yıl 
sonra yine Üstad’dan sinema perdeleri-
ne taşıdığı “Reis Bey” yine şaşırtıcı bir 
sonuçla alkışlanmıştır. Merhum Haluk 
Kurdoğlu’nun büyük oyunculuğu ile bü-
tünleşen filmin “Reis Bey, ağlayabilsey-
diniz, anlayabilirdiniz” repliğiyle bugün 
bile yürekleri titretmektedir.

Türkiye’yi ceberut 28 Şubat sürecine 
götüren şartları ve trajediyi 1970’li yıl-
lardan itibaren takip eden ve kendini 
bu konuda sorumlu hisseden Mesut 
Uçakan, üniversitelerdeki başörtü-
sü zulmünü duygusal ve manevi gel-
gitlerle anlattığı “Yalnız Değilsiniz” 
(1990) ile bir “misyon” adamı olduğu-
nu kanıtlamış oldu. Film çok tartışıldı, 
hakkında çok yazılıp çizildi ve bugün 
örneğine rastlanmayan bir cesaretle 
arşivdeki yerini aldı.

Uçakan, hayata bakışını, dünya görü-
şünü ve sinema dilini ideolojik bulan-
lara inat üretmeyi sürdürdü. Hem de 
aynı doğrultuda ve zerre kadar eğilme-
den…

İskilipli Atıf Hoca’nın mücadelesi ve 
trajik hayatını anlattığı “Kelebekler 
Sonsuza Uçar” (1993), iki yıl sonra 
çektiği “Ölümsüz Karanfiller” (1995) 
ve uzun bir aradan sonra beyazperde-
ye çıkan “Anka Kuşu” (2007) filmleri 
ile fikri ve estetik kaygısından ayrılma-
dan izleyicileri ile buluştu.

Büyük Ödül Uçakan’a 

Alkışlanmak için çekmedi filmlerini… 
Belgesellerini ve televizyon dizilerini 
de… Ama gören gözler yapılan işin 
büyüklüğünü ve samimiyetini gördü: 
“Rahmet ve Gazap” filmine 1981’de 
Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Yönet-
meni ödülü geldi. Bu ilk ödülü idi…

Yaş almasına rağmen hala genç olan 
Mesut Uçakan, sinemada var olma 
mücadelesini bugün de aynı karar-
lılıkla sürdürmekte. Türkiye gibi bir 
toplumda idealist sanatçı olmanın zor-
luğunu çok iyi biliyor. Ama yolunun 
üzerindeki dikenleri ayıklamayı sür-
dürüyor. İstiyor ki, arkasından gelecek 
olanlar aynı dikenlere basarak yara-
lanmasınlar ve vakit kaybetmesinler…

Bir not düşmekte fayda var: 2019 yı-
lında “sinema” dalındaki Cumhurbaş-
kanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, 
“Türk sinemasının milli ve yerli kimliği 
için bir ömür boyu süren çabaları ve bu 
uğurda ürettiği özgün sinema eserleri 
dolayısıyla” Mesut Uçakan’a takdim 
edildi. 

Tutarlı ve kararlı

Onu çok yakından tanıyan dostu İhsan 
Kabil’in şu sözleri aslında onun yolcu-
luğunu özetleyen en net tespittir:

“Mesut Uçakan, yönetmenlik kariye-
rinde sinema yazarlığından başlayan 
serüvenini tutarlı bir şekilde sürdüren, 
yaratılışa dair tasavvurunun peşinde 
yılmadan koşturan bir sinema adamı 
olarak müstesna duruşunu sürdür-
mektedir. Bütün olarak ele aldığımız-
da Uçakan, sinemaya ilk atılışındaki 
duruşu muhafaza eden, ondan asla 
taviz vermeye yanaşmayan, her daim 
baş koyduğu ilkelerinin yanında duran 
ve bundan sonra da bu yoldan sapma-
yacağını her fırsatta ortaya koyan bir 
sinema neferidir.”

…

Not: Mesut Uçukan’ın sinema anlayı-
şını, kaygılarını, fikri ve estetik duruşu-
nu çok iyi biçimde yansıtan birkaç ese-
ri burada not düşmek isterim: Esenler 
Belediyesi’nin “Mesut Uçakan - 40 
Yıllık Sinema Serüveni” kitabı, şair 
Hüseyin Karaca’nın “Bir Mesut Uça-
kan Kitabı” isimli eksiksiz biyografi 
çalışması, hikaye yazarı ve eleştirmeni 
Necip Tosun’un “Mesut Uçakan’la Si-
nema Söyleşileri” isimli kitapları…

Uzun metraj filmleri

Televizyon filmleri

Dramatik belgesel filmleri

• Lanet (1978) Rahmet ve Gazap (1982, Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Yönetmeni Ödülü) • Öç (1984) • Sessiz Ölüm (1985) • Yapayalnız (1986) 
• Zeynepler Ölmesin (1987) • Reis Bey (1988, Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü – Türkiye Yazarlar Birliği En İyi Film Ödülü) • Yalnız Değilsiniz (1990)
Sonsuza Yürümek (1991) • Çöküş (1992) • Sevdaların Ölümü (1992 • İskilipli Atıf Hoca / Kelebekler Sonsuza Uçar (1993, Antalya Altın Portakal Halk Jürisi 
Ödülü - Türkiye Yazarlar Birliği En İyi Yönetmen Ödülü - BİRSAD İn İyi Film Ödülü) • Ölümsüz Karanfiller (1995) • Anne ya da Leyla (2005) • Anka Kuşu (2006)

• Kavanozdaki Adam (1987, TRT, 5 bölüm dizi) • İnsanlar Yaşadıkça (1989, Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 bölüm dizi) • Otel İstanbul (2005, TRT)
Sevda Kuşun Kanadında (TRT, 31 bölüm dizi)

• Ahmet Hamdi Tanpınar (1986, TRT) • İstiklâl Marşı Şairi Mehmet Âkif Ersoy  (1996, Kültür Bakanlığı) • Deprem ve Merkez Üssü Gölcük (2000, Gölcük Belediyesi)
Hacc-Sonsuza Doğru (2003, Kanal 7) • Gönül Dosta Gider (2005, Beyza Müzik) • Tuna Nehri Aksam Diyor (2011)
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Mesut 
Uçakan’ın
bir şiiri
Bir dilim umuttu istediğimiz
Ölüm verdiniz.
Bir kuru sevgiydi, 
Bir avuç tebessümdü,
Merhametti, rahmetti
Zulüm verdiniz.

Ama ey kahkaha çocukları,
Biz yaratılmışların en şereflisiyiz.

Bize el verildi pençe diye,
Kurşun diye göz verildi.
Stenlerin bizden korksun,
Şeytanların korksun bizden;
Bize, sevgilimizden
Zafer için söz verildi…
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AYLİN İZMİR

Büyüklerimizden sıkça duy-
duğumuz “Ah, nerede o eski 

Ramazanlar!” cümlesini şu sıralar 
pek çoğumuz kuruyor şüphesiz… 
Covid-19 salgını gölgesinde geçen 
on bir ayın sultanı Ramazan’ı bu 
yıl da tedbirlere uyarak evlerimiz-
de geçiriyoruz. Birkaç yıl öncesine 
kadar katıldığımız toplu iftarlar ve 
renkli etkinlikler, bu yıl da yerini 
çevrim içi görüşmelere ve aile içi 
aktivitelere bıraktı. Biz de bu sa-
yımızda biraz daha eskilere gide-

rek kültür ve sanat dünyamızdan 
birkaç isme özlemle yad ettikleri 
‘Eski Ramazanları’ sorduk. Türk 
tiyatrosunun duayen ismi Zihni 
Göktay, Fatih’te geçen çocukluk 
yıllarındaki Ramazan hatıralarını 
bizlerle paylaşırken Azerbaycan 
asıllı oyuncu ve yönetmen Me-
lahat Abbasova ise Sovyet işgali 
gölgesinde geçen Ramazan ayla-
rına dair hüzünlü hikâyesini an-
lattı. Oyuncu İpek Tuzcuoğlu ise 
İzmir’de geçirdiği çocukluk yılla-
rındaki Ramazan aylarını özlemle 
yad ederek anılarını tazeledi.

Covid-19 gölgesi altında idrak ettiğimiz af ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif ’i bu yıl da tedbirlere uyarak 
evlerimizde geçiriyoruz. “Ah, nerede o eski Ramazanlar!” cümlesini sıkça kurduğumuz şu günlerde bizler de 
kültür ve sanat dünyasından birkaç isme çocukluk yıllarındaki eski Ramazanları sorduk. Türk tiyatrosunun 
duayen ismi Zihni Göktay, Fatih’teki cümbüşlü Ramazan günlerini, oyuncu Melahat Abbasova, Sovyet işgali 

altında geçen zor zamanları ve oyuncu İpek Tuzcuoğlu ise Karşıyaka’daki kalabalık iftar sofralarına dair 
özlemlerini dile getirerek geçmişi yad ediyor. 

NEREDE O ESKI 
RAMAZANLAR!

Ilk olarak çocukluğunuzdan başla-
yalım. Çocukluk dönemleriniz ne-
rede geçti?

1945 yılında Fatih’te doğdum ve ço-
cukluğum Fatih’te geçti. Fatih, mü-
tedeyyin bir semtti. O dönemde Ra-
mazanları doya doya yaşadık. Yaşım 
küçük olmasına rağmen o dönemleri 
çok iyi hatırlıyorum. 

O dönemlerde Ramazan ayları na-
sıl yaşanırdı?

Ramazanlarımız çok renkli ve cüm-
büşlü yaşanırdı. O dönemde tekno-
loji yoktu.  Herkes birbirinin evine 
gider gelirdi. İnsanlar arasında yar-
dımlaşma vardı. Herkes iftar saati 
geldiğinde birbirlerine karınca ka-
rarınca bir şeyler götürürdü. Ertesi 
gün o tabaklar yine dolu bir şekil-

de komşuya verilirdi. Bir de sadaka 
taşları vardı. Akşam karanlığında 
ihtiyacı olanlar için oraya para bıra-
kılırdı. Maddi durumu kötü olanlar 
ihtiyacı olduğu kadarını bu sadaka 
taşından alırdı. Fitre ve zekâtlar bu 
şekilde verilirdi. Veren el, alan eli 
görmezdi. Keşke bunu devam ettire-
bilseydik. Paşa konakları ve zengin 
köşklerinde ihtiyaç sahiplerine sof-
ralar kurulurdu. Zengin ailelerin ka-
pısı Ramazan ayı boyunca açık kalır-
dı. “Sen kimsin, fakir misin, zengin 
mi?” diye sorulmazdı. Pide kuyruk-
larımız vardı bir de. Pide kuyrukları 
bugün de var fakat o zamanın ruhu 
bir başkaydı. Bir de mahyalar bu-
günkü gibi elektronik değildi. Mah-
yacılık bir sanat olarak icra ediliyor-
du. 

Siz neler yapardınız? 

Ben o dönemlerde yaşça küçük ol-
duğum için dışarıda arkadaşlarımla 
oynardım. Fatih Camii avlusunun ya-
kınlarında bulunan askerlik şubesinde 
kurusıkı top atılırdı. Bu iftar saatinin 
geldiğini bildirirdi. Annemler de ben 
sokakta olduğum için “Kandiller yandı 
mı?”  diye sorar, ben de “yandı, yandı, 
orucunuzu açabilirsiniz” derdim. Ba-
zen kandiller yanmadığı halde şakası-
na onlara “Kandiller yandı” demiştim. 
Tabii annemler bunu öğrenince bana 
çok kızmıştı. Bir daha yapmamak 
üzere onlardan özür dilemiştim. Bir 
keresinde Kadir Gecesi'nde Fatih Ca-
mii’nde bulunan Sakal-ı Şerif ’i ziyaret 
etmiştik babamla. O gün babamın 
elini bırakıp kalabalıkta kaybolmuş ve 
çok ağlamıştım. 

Zihni Göktay
Oyuncu ve Seslendirme Sanatçısı 

KANDILLER 
YANDI ANNE!
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NEREDE O ESKI 
RAMAZANLAR!

Çocukluk yılları İzmir’de geçen 
oyuncu İpek Tuzcuoğlu ise o dö-
nemde yaşadığı Ramazan aylarını şu 
sözlerle anlatıyor: “İzmir doğumlu 
olduğum için çocukluğum ve gençli-
ğim İzmir Karşıyaka'da geçti. Rama-
zan ayının ve bayramların güzel bir 
heyecanı var her zaman anılarımda. 
Ramazan deyince Karşıyaka’da hep 
yaz aylarını hatırlıyorum. Mahal-
lelerin balkonlarında iftar sofraları 
kurulurdu. Top patlama sesi yerini 
ailece açılan iftar sofralarına bırakır-
dı. O dönemler hem insanların güzel 
ahlâkı hem sofraların bereketi var-
dı. Anılarım Ertem Eğilmez filmleri 
tadında doğrusu. Aile olmak, güzel 
insan olmak, helalinden kazanmak 
olunca zaten huzurlu bir yuvası ola-
biliyor insanın. Benim için işte böy-

le... Ne yazık ki pandemi sürecindeki 
ikinci Ramazan olacak hayatımızda 
ve dilerim seneye Ramazan ayına 
kavuşabildiğimizde tüm bu zorlu sü-
reçler sona erdiğinde, daha umutlu 
daha farkında daha anlayışlı ve daha 
merhametli insanlar haline gelmiş 
oluruz. İnsanoğluna bir emanet ve 
hediye olarak sunulan bu dünyanın 
ve üzerinde yaşayan tüm canlıların 
kıymetini bilerek...

Tedbirlerimizi almaya devam edece-
ğimiz uzun aylar olmasına rağmen 
umut her daim olmalıdır. Maneviya-
tı en yüksek bu ayda hem düşünce-
lerimizi hem gönlümüzü dualarımız 
ile yıkayabilirsek ne mutlu bize... 
Denir ya "Yer gök dua ile ayaktadır." 
Dualarınızın kabul olacağı hayırlı bir 
Ramazan olması dileğimle...” 

O dönemle günümüzü karşılaştı-
racak olursanız neler söylersiniz? 

Eskiden herkeste ‘Sağ elin verdiğini 
sol el görmez’ ahlâkı vardı. Göste-
rişin olmadığı bir semtte büyüdüm 
ben. O dönemde zembiller vardı. 
Zembil, hasırdan örülmüş bir tor-
badır. Herkes eşyalarını bu zembil-
lerde taşırdı. Aslında zembilin anla-
mı ‘içindekini yalnız sen bil, kimse 
görmesin’ manasına gelmekteydi. 
Zamanla halk arasında söyleyişi de-
ğişerek ‘sen bil’, zembil oldu. İşte biz-
ler bu terbiye ile yetiştik. Bir de yine 
Ramazan aylarında ve diğer dönem-
lerde bir cenaze olduğunda komşu-
lar radyolarını dahi açmazdı. Herkes 
birbirine işte böyle saygı duyuyordu. 

Ramazan aylarında ne gibi şen-
likler yapılırdı? Geleneksel Türk 
tiyatrosuyla tanışma hikâyeniz o 
dönemlere mi rastlıyor? 

Evet… Yaz aylarına denk gelen Ra-
mazanlarda Gülhane Parkı’na İsmail 
Dümbüllü hocamız gelir, oyunlar oy-
nardı. Şark Kıraathanesi’nde, Saray-
burnu’ndaki düzlükte, Kadıköy’deki 
Kuşdili çayırında, Fatih’teki Madal-
yon sinemasında, Eyüp Sultan’daki 
Bahçe Sineması ve Çırpıcı Çayırı'nda 
Teravih namazından sonra orta oyu-
nu ve tuluat oynanırdı. Bir de unutul-
maya yüz tutmuş geleneksel sanat-
larımızdan bir tanesi olan Karagöz 
oynanırdı. Bizim zamanımızda Ha-

yali Küçük Ali vardı. Hayatı boyun-
ca Karagöz sanatını sevdirmek için 
çalışan Hayali Küçük Ali’yi seyrede-
rek büyüdük biz. Karagöz oyunlarını 
izlerken tiyatroya gönül vermişliğim 
vardır. Evde Karagöz oynatmaya 
kalktım, neredeyse evi yakıyordum. 
(Gülüyor) Babam terzi olduğu için 
onun patiskalarını alır, mahallenin 
ustasından aldığım çıtalarla Karagöz 
oynatırdım. Bir keresinde mumu de-
virdim ve neredeyse evi yakıyordum. 
Böyle çok sayıda anım vardır. 

Bu değerlerimize de sahip çıka-
madık değil mi?

Maalesef… Karagöz oyunumuza 
sahip çıkamadık. Yunanistan’da 49 
tane Karagöz tiyatrosu varmış. ‘Ka-
ragiozi ve Hacivatis’ adıyla bu oyunu 
oynattılar ve ustaları da 5-6 yıl evvel 
vefat etti. Biz ne yazık ki değerlerimi-
ze sahip çıkamıyoruz

Ipek Tuzcuoğlu
Oyuncu

ANILARIM ERTEM EĞILMEZ 
FILMLERI TADINDA

Azerbaycan asıllı Türk oyuncu ve yö-
netmen Melahat Abbasova ise ülkesi-
nin Sovyetler Birliği tarafından işgal 
edildiği dönemlerde Ramazan aylarını 
hakkıyla yaşayamadıklarını belirterek 
şunları söylüyor: “Sovyetler Birliği’nin 
ülkemizi işgal ettiği dönemde Allah 
demeyi bile bize yasakladılar. Toplum, 
dinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor-
du. Bu bir politikaydı zaten. İnsanla-
ra Ateizm'i aşılanmaya çalışıyorlar-
dı. Ama insanların içindeki o Allah 

inancını bitirmeye kimsenin gücü 
yetmedi. İnsanlar korkudan rejimin 
dediklerini yapmak zorunda kaldı. 
Dolayısıyla Ramazan aylarını da ya-
şayamamıştık. 1991 yılında Türkiye’ye 
geldim. Kayınvalidem namaz kılınca 
oturup onu izlerdim. O kadar hoşuma 
giderdi ki. Türkiye’de en çok toplu if-
tarları sevdim. Tiyatro oyunum olma-
dığı zamanlarda ben de yakın çevremi 
ve ailemi iftara davet eder sofralar 
kurardım. Bakü’de yaşayan arkadaşla-

rıma da hep “Türkiye’de Ramazanlar 
bir başka” derim. Özellikle iftar sof-
rasında ezanı beklemek kadar huzur 
veren başka bir şey yok. Azerbaycan’a 
girişler serbest olunca ve Türkler de 
oraya gidince Azeriler de artık Rama-
zan aylarını güzel geçirmeye başladı. 
Pek çok etkinlikler düzenlenmeye 
başladı. Bu anlamda Türklerin etkisi 
büyük oldu.”

Melahat Abbasova 
Oyuncu ve Yönetmen

SOVYET IŞGALI ALTINDA 
RAMAZANLARIMIZI YAŞAYAMADIK 

KARAGÖZ OYNATIRKEN EVI YAKIYORDUM BAYRAMLARIMIZ DA 
YOZLAŞTI

Bayramda neler yapacaksınız peki…
Ramazanlarımız yozlaştığı gibi bayramları-
mız da yozlaştı ne yazık ki. Annem, babam 
ve akrabalarımın çoğu vefat ettiği için her 
bayram evlatlarım, damadım, kızım, yeğen-
lerim ziyaretimize gelirdi. Teknolojiyle bir-
likte zaten yozlaşmalar yaşandı. Herkes bir-
birlerinin bayramını mesajla tebrik etmeye 
başladı. Pandemi öncesinde de iş hayatında 
bunalan insanlar bayramları tatil köylerinde 
geçirmeyi tercih ediyordu. İnşallah sağlıklı 
günlerde yeniden hep birlikte nice bayram-
lara ulaşmak nasip olur. 
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Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca 
Ahmed Yesevi Hazretlerinin çocuk yaşlarından itibaren 
derin bir bilgi, irfan ve belagat ile yetiştiğini söyleyerek, 
“O Altın Silsile’nin en önemli halkalarından biridir. 
Kendinden sonraki silsilenin de kurucusudur” dedi.

Hoca Ahmed 
Yesevî büyük 
bir öncüdür

HALİL İBRAHİM AYGÜL

Hoca Ahmed Yesevî’nin tarihi şahsi-
yetine dair vesikaların az olduğunu 
biliyoruz. Elimizdeki mevcut vesi-
kalar da menkıbelerle karışmış hal-
de. Bunları cem ettiğimizde Ahmed 
Yesevî Hazretlerinin kişiliği hakkın-
da neler söyleyebilirsiniz?

“Bismillah deyip beyan ederek hikmet 
söyleyip/ Talep edenlere inci cevher 
saçtım ben işte/ Riyazeti sıkı çekip, 
kanlar yutup/ İkinci Defter'in sözlerini 
açtım ben işte.” 

Hoca Ahmed Yesevî Hazretleri Dîvân-ı 
Hikmet’ine besmele ile başladığı gibi 
biz de besmele ile sözlerimize başlamış 
olalım. Peygamber Efendimiz buyu-
ruyorlar ki; “Besmele ile başlanmayan 
her iş eksiktir, kısırdır, gariptir.” Yesevî 
Hazretleri’nin tarihi hayatından ziya-
de menkıbevi hayatı ön plana çıkmış. 
O dönemde yazılı kültür değil sözlü 
kültür, halk kültürü hâkim. Elimizde 
onunla ilgili belge yok. Daha sonraki 
yüzyıllarda yazılan belgeler var. Özel-
likle onun devasa eseri olan Dîvân-ı 
Hikmet'in bulunduğu döneme ait bir 
yazma eseri elimizde yok. En eski yaz-
ma eser nüshası 16. Yüzyıla ait. Oradan 
da şunu anlıyoruz: Hoca Ahmed Yesevî 
Hazretlerinin bunu yazdığı net olarak 
belli değil. Talebeleri tarafından kaleme 
alınmış. Zira Hoca Ahmed Yesevî’nin 
yaşadığı dönem 12. yüzyıl; Karahanlı 
dönemi. O dönemin dili Karahanlı leh-
çesi ya da Hakaniye Türkçesi ya da Ya-
bgu Türkçesi olarak adlandırılır. Bizim 
elimizde olan Dîvân-ı Hikmet nüsha-
ları Çağatay Türkçesi dönemine denk 
gelen Çağatay lehçesi ile olan Dîvân-ı 
Hikmet nüshalarıdır. 

KÖPRÜLÜ BIZE TANITTI
Hoca Ahmet Yesevî Hazretlerini ve 
onun eserlerini bize tanıtan değerli 
büyüğümüz Fuad Köprülü hocamız-
dır. Ona da tanıtan Yahya Kemâl’dir. 
Malumunuz Tanzimat’la birlikte, Ana-
dolu’ya geldiğimiz coğrafya olan Tür-
kistan'a, sırtımızı dönüp Batıya yönel-
mişiz. Herkes de Batı ile ilgili çalışmalar 
yapmak istiyor. Fuad Köprülü hocamız 
da bir konu arayışı içerisindeyken Yah-
ya Kemâl ile karşılaşıyor. Üstad ona 
diyor ki: “Şu Ahmed Yesevî kim? Bir 
araştırın, göreceksiniz, bizim milliyeti-
mizi asıl onda bulacaksınız.” Fuad Köp-
rülü’ye Ahmed Yesevî Hazretleri ile 
ilgili bir araştırma yapmasını öneriyor. 
Enine boyuna araştırıyor. 1918 yılında, 
Anadolu’nun en sıkıntılı günlerinde de-
vasa eseri “Türk Edebiyatında İlk Mu-
tasavvıflar”ı kaleme alıyor. Ahmed Ye-
sevî Üniversitesi olarak bu eseri Kazak 
Türkçesi olarak Kiril harfleri ile bastık. 

Buradan yola çıkarak onun hayat 
hikâyesi hakkındaki bilgilerimiz ne-
lerdir?

Hoca Ahmed Yesevî, Kazakistan'ın 
güneyinde, Çimkent’e yakın Sayram 
kasabasında dünyaya geliyor. Babası 
İbrahim Ata âlim bir şahsiyet. Annesi 
de Karakaş Ana. Asıl adı Ayşe Hanım. 
Kara kaşlı, kara saçlı olduğu için öyle 
bir lakap takmışlar. Soyu Hz. Ali Efen-
dimize dayanıyor. Hazreti Ali Efen-
dimizin soyu bir taraftan Peygamber 
Efendimizin kızı Hz. Fatıma validemiz-
den devam ettiği için Hz. Hasan ve Hz. 
Hüseyin soyundan gelenler seyit ve şe-
rif olarak adlandırılıyor. Fatıma anamız 
hayattayken Hz. Ali Efendimiz başka 
bir evlilik yapmıyor. Fatıma anamız 
vefat ettiğinde birkaç evlilik yapıyor ve 

onlardan biri olan Havle binti Hanef î 
adlı hanımından Muhammed Hanef î 
adında bir çocuğu dünyaya geliyor. O 
da Hz. Ali Efendimiz gibi cengâver bir 
şahsiyet. Türk edebiyatında Muham-
med Hanef î Cenknâmeleri var.

Hoca Ahmed Yesevî Hazretleri küçük 
yaştayken önce annesini, sonra baba-
sını kaybediyor. Babasının vefatından 
sonra ablasıyla Sayram’a yaklaşık 170 
kilometre mesafedeki Yesi şehrine ge-
liyor. Tarihte Oğuzlara başkentlik yap-
mış bir şehir. Buraya geldiğinde Yesi 
soğuklarında bir kişiyi arıyor. Bakıyor, 
beklediği pir-i fani yaşlı amca karşıdan 
geliyor. Eteğine yapışıyor ve “Ata Ata! 
Peygamber Efendimizin emanetini ver 
bana.” O da Peygamber Efendimizin 
vermiş olduğu hurma emanetini tak-
dim ediyor. Sonra Aslan Baba’yı bırak-
mıyor. 

Aslan Baba ile ne kadar kaldığını bilmi-
yoruz ama bu sürede çok güzel yetiş-
tiriliyor, irfan dersleri veriliyor. Hocası 
vefat ettiğinde çok üzülüyor. Onun ve-
fatından sonra kaşık ve kepçe yontma 
işini öğreniyor.

HEMEDÂNÎ’NIN 
YOLLARINDA
Yusuf Hemedânî ile tanışma hikaye-
si de çok önemli değil mi hocam?

Çok doğru… Buhara’da Yusuf Heme-
dânî adında büyük bir âlim olduğunu 
öğrenince tekrar yola düşüyor. Heme-
dânî Hazretlerinin karşısına çıkıyor 
ve hemen keşfediliyor. Onunla özel 
ilgileniyor. Nizâmiye medreselerinde 
yetişmiş Yusuf Hemedânî, İmam-ı Ga-
zalî’nin de sınıf arkadaşı. Her ikisinin 
de hocası Ebu Ali el-Farmedî. Onun 
hocası da Ebu'l Hasan Harakânî. Bu-

gün Kars'ta medfun. Anadolu'nun fet-
hi sırasında Anadolu’ya gelmiş, cihat 
ederken şehit olmuş. Yusuf Hemedânî 
bir Hanef î fâkihi, aynı zamanda da 
Selçuklu sultanı Sencer'in de hocası. 
Yusuf Hemedânî hayatının son demle-
rine geldiğini hissedince öğrencilerini 
topluyor ve onlara diyor ki: “Ey benim 
değerli öğrencilerim! Dünya fani, ben 
de hayatımın son demirlerine geldiği-
mi hissediyorum. Benden sonra yerime 
Abdullah Berkî geçsin. Ondan sonra 
Hasan el-Harakânî geçsin. Ondan son-
ra Ahmed Yesevî geçsin. Ondan son-
ra da Abdulhâlik Gucdüvânî geçsin.” 
Peygamberimizin arkasından 4 büyük 

Prof. Dr. 
Musa 
Yıldız
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halife geldiği gibi Allah dostları da ge-
nelde 4 halife bırakırlarmış. Hakikaten 
de sırayla talebeleri yerine geçiyor. Ah-
med Yesevî’ye sıra geldiğinde Buha-
ra'da hocasının kurmuş olduğu irfan 
mektebinin ocağını tüttürüyor. Orada 
öğrenciler yetiştirmeye gayret ediyor 
ama onun tüm beklentisi Yesi’ye dön-
mek. Yesi’den ayrılığı zaman çok üzül-
müş.  Özlediği Yesi’ye dönmek istiyor. 
Orayla ile ilgili planları var Ahmed'in. 
O da hocasından manevi işareti alı-
yor ve emaneti Abdulhâlik Gucdüvânî 
Hazretlerine verip Yesi’ye geliyor.

Yesi’de değerli talebeler yetiştiriyor. İlk 
öğrencilerden biri Hacı Bektaş-ı Veli 
Hazretleridir. Yetiştirip Anadolu'ya 
göndermiştir. Hoca Ahmed Yesevî 
Hazretleri de bütün öğrencilerini insan 
yetiştirmeye odaklı eğitir. Hacı Bektaş-ı 
Veli’ye takviye olarak Sinop’tan yanına 
gelen çepni Türkü Sarı Saltuk’u gönde-
rir. Onun kızılelması ise Balkanlar olur 
ve Osmanlı'dan tam 100 yıl önce gelir. 

ILK MÜSLÜMAN TÜRKLER
Bir diğer özelliği de ecdadımızı ana 
dilimiz olan Türkçe olarak ihya et-
mesi değil midir? Bir de Türkler, 
Hoca Ahmed Yesevî’den önce Müs-
lüman olmamış mıydı? 

Çok doğru… Tarihte ilk defa, ecdadı-
mıza Türkçe olarak ana dilimiz ile İsla-
miyet’i anlatmasıdır. Hoca Ahmed Ye-
sevî Hazretlerinden önce İslâm dini ya 
Farsça ya da Arapça olarak anlatılıyor-
du. Peygamber Efendimizin 610 yılında 

İslâmiyet’i getirmesi ile birlikte Türkler 
İslâm'a girmeye başlamışlardı. Hz. Sü-
meyye validemiz ilk İslâm şehidesi ve 
Türkistan'dan gelen bir Türk bacımız-
dır. Hz. Ömer Efendimizin ordusunda 
Türkistan’dan gelen okçular vardı. 751 
yılındaki Talas Savaşında (bugün Kaza-
kistan ve Kırgızistan arasında bulunan 
ova) büyük bir savaş cereyan etmişti. 
Araplar ile Çinliler karşılaşmışlardı. 
Arapların katbekat fazla olan Çin ordu-
sunu yenme ihtimali yoktu. O bölgede 
yaşayan Karluk Türkleri, Çin ordusunu 
arkadan kuşatarak Araplara yardım 
etmişlerdi. Arapların da Kök Tengri 
denilen Gök Tanrısı vardı. Savaştan 
sonra Karluk Türklerinin Müslüman 
olmasıyla Türkistan’da İslâmiyet biraz 
daha yayılmıştı. Hoca Ahmed Yesevî’ye 
kadar İslâmiyet çok hızlı yayılamamıştı. 
10. yüzyılda Karahanlılar Devleti Müs-
lüman oldu diye bize öğretilmişti. Fa-
kat tarihteki ilk Müslüman Türk devleti 
Karahanlılar’dan 15 yıl önce İdil Bulgar 
Devleti’dir. Bugünkü Kazan Tatarları ve 
Bulgarların da ataları… Onunla birlikte 
Türkistan bozkırlarındaki insanlar İs-
lâm'a girdiler.

Hoca Ahmed Yesevî “63 yaşına gelince 
Peygamber Efendimiz bu toprağa ayak 
basmadı” dedi ve o yaşa gelince talebe-
lerine talimat verdi. Hemen medrese-
sinin bir köşesine bir çilehane yaptılar. 
Geri kalan yaklaşık 10 yıllık ömrünü bu 
çilehanede tamamladı.

Ahmed Yesevî Hazretleri’nin 
Dîvân-ı Hikmet’ten başka eserleri 
var mıydı?

Hoca Ahmed Yesevî, emrihak vâki ol-
duğunda geriye 4 eser bıraktı. Birisi Ça-
ğatay Türkçesi ile yazılmış olan “Dîvân-ı 
Hikmet”. Bir diğer eseri “Fakr-nâme” 
adlı eseri. Dîvân-ı Hikmet, manzum şiir 
tarzında; Fakr-nâme ise mensur tar-
zındadır. Bir diğer eseri Farsça yazdığı 
“Risâle der Âdâb-ı Tarîkât.” Son eseri 
ise “Risâle der Makâmât-ı Erbaîn”dir. 

ORTA ASYA DEĞIL

TÜRKISTAN
Biz ona neden “Pîr-i Türkistan” di-
yoruz? 

Haritada Çin Seddinden Hazar’a kadar 
olan bölgenin adı Türkistan. Ama ma-
alesef birileri bize bu Türkistan’ı unut-

turmuş. Bize burayı ısrarla Orta Asya 
diye söyletmek istiyorlar ve dilimiz de 
Orta Asya’ya alışmış. Bu tamamen si-
yasi bir kavram. Hoca Ahmed Yesevî 
Hazretleri de İslâm medeniyetinin 
neşvünemâ bulduğu, ilk tohumlarını 
attığı Semerkand, Buhara, Merv gibi 
çok önemli kültür merkezlerinin oldu-
ğu coğrafyanın piridir. Bu coğrafyanın 
büyük bir kısmı olan Doğu Türkistan 
da tüm bu mayalanan coğrafyada İslâ-
miyet’i dalga dalga yaygınlaştıran ana 
dilimiz Türkçe ile birlikte ifade ederek 
yüce dinimiz İslâm'ın esaslarını bize 
öğreten bir pir var. Pir demek Farsça 
‘usta’ demek. O da Pîr-i Türkistan Hoca 
Ahmed Yesevî.

YESEVILIK BIR
TARIKATTIR
Nakşibendilik ve Bektaşilik dışında 
doğrudan Ahmed Yesevî’den hare-
ketle oluşmuş başka tasavvufi yollar 
var mıdır?

Tarikatler daha oluşmamış o dönem-
de. Altın silsile var. Tasavvufta silsile 
Hz. Ebubekir Efendimiz üzerinden 
Bekrî diye gelir. Ya da Alevî diye Hz. 
Ali üzerinden gelir. Bu silsile Hazreti 
Ebubekir, Selmân-ı Farisî, Kasım bin 
Muhammed, İmam-ı Caferi Sadık, Ba-
yezid-i Bestami, Ebu’l Hasan Harakânî, 
Ebû Ali el-Fâremedî Efendilerimizden 
Ahmed Yesevî Hazretlerine ulaşır. He-
medânî Hazretleri'nden sonra da gelen 
9 kişi bu altın silsileyle de Gucdüvânî 

Hazretleri ile Hemedânî arasında olan 
Hoca Ahmed Yesevî vardır. Ahmed Ye-
sevî Hazretleri Yesi’ye gelip orada onun 
oluşturduğu ekole zaman içerisinde Ye-
sevilik deniyor. 16. yüzyılda bir Yesevî 
dervişi olan Hazînî tarafından kaleme 
alınmış “Cevahirü'l-Ebrar min Emvâc-ı 
Bihâr” adlı bir eser var. Kitap tamamen 
Yesevîlik ile ilgili. Yesevilik diye bir ta-
rikat yoktur demek yanlış olur. Abdul-
hâlik Gucdüvânî Hazretleri’nden sonra 
da Şâh-ı Nakşibend Hazretleri geliyor. 
Manevi olarak gıdalandığı kişi Abdul-
hâlik Gucdüvânî Hazretleri’dir ama 
aralarında 3 kişi daha vardır. Dolayı-
sıyla bugün İslâm coğrafyasındaki en 
büyük tarikat olan Nakşibendilik tari-
katının piri manevi gıdasını aldığı Ab-
dulhâlik Gucdüvânî Hazretleri emaneti 
Hoca Ahmed Yesevi Hazretleri’nden 
almıştı. Böyle bir bağ var Nakşibendi 
Tarikatı ile. Bektaşilik ile ilgili de Vila-
yetnâme’de geçiyor; Hacı Bektaş Veli 
Hazretleri'nin eserinde. Onu görevlen-
dirip Sulucakarahöyük’e göndermesi ve 
Diyâr-ı Rûm’u ona yurtluk olarak verdi-
ğini söylemesi meselesi var. Bektaşilik 
de Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerinin 
yoluyla geliyor. Aslında Bektaşilik ta-
mamen Sünni çizgide olan bir tarikat. 
Yesevilik de zaman içerisinde Bektaşi-
lik, Vefailik, Nakşibendilik, Kalende-
rilik gibi tarikatlar içerisinde kaybolu-
yor. Bazı ülkelerde izin verilmiyor ama 
Özbekistan'ın içerisinde hâlâ Yesevilik’i 
devam ettiren kişilerin olduğunu bili-
yoruz.

2016'da UNESCO Ahmed Yesevi 
Yılı ilan etmişti. Yapılan faaliyetler 
yeterli oldu mu?

O zaman ben Ahmet Yesevi Üniversi-
tesinin mütevelli heyet başkanıydım. 
Bizzat kendim yönettim o süreci. Tür-
kiye'de ve dünyada Yesevî’yi tanıtmak 
için yaklaşık 500 civarında faaliyet yü-
rüttüm. İlk yaptığımız faaliyetlerden 
biri de Ankara'da TİKA’da “Dîvân-ı 

Hikmet Sohbetleri” oldu. Bu soh-
betleri kitap olarak “Dîvân-ı Hikmet 
Sohbetleri” diye üniversite yayınları 
arasında bastık. Ahmet Yesevi Üniver-
sitesi internet sayfasında yer alıyor.

Kazakistan devlet televizyonuna çıkıp 
ilk defa Hoca Ahmed Yesevî Hazretle-
rini ben anlattım. Benim YouTube ka-
nalımda Dîvân-ı Hikmet sohbetleri var. 
TRT Avaz’daki programlarım arşivde 

duruyor. Kazakistan’ın kurucu cum-
hurbaşkanı Sayın Nazarbayev Türkis-
tan şehrini ülkesinin manevi başkenti 
yaptı. Güney Kazakistan eyaletine de 
Türkistan eyaleti adını verdi. Başken-
ti de Türkistan oldu. İstanbul'dan da 
Türkistan’a direkt uçak seferleri başla-
dı. Azerbaycan'a, Kırgızistan'a, Paris'e, 
Berlin'e, Köln’e, Viyana'ya, Roma'ya gi-
dip bu konuda konuştuk. 

YESEVI’YI DÜNYAYA ANLATTIK
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Ayak Üstü’nün bu bölümünde Türk halk müziğinin önemli 
ve güçlü sesi Ender Balkır ile bir araya geldik. Ünlü sanatçı, 
birbirinden eğlenceli sorularımıza bakalım nasıl yanıtlar 

vermiş, hep birlikte okuyalım.
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NAYLON ZAMANLARDA 
RAMAZAN'I YAŞAMAK

Abdülbaki 
Kömür

O hep sıcaktır… Bazen kar yağarken gelir,  ısıtır donmuş insanlık 
yüreğini, ısıtır fukaranın hanesini, ısıtır kainatın buz tutan çehre-
sini
O hep yumuşaktır… Pamuğa değer sanki elleriniz, taşlaşan kalple-
ri kendine benzetir. Katılaşan vicdanları esnetir, değmeye görsün. 
Merhem olur, merhamet olur,  daha bir başka dokunur eşyaya, za-
mana, mekâna ve insana. 
O hep serindir… Sıcak bunalttıkça o serinletir, güneş yaktıkça o 
gölgelendirir soyut bir ihtişamla. İçimizde büyüyen yangınları sön-
dürür. Bir yıl boyunca biriken öfke yalazlarını dindirir.
O hep dayanaktır… Tam düşecekken tutunulacak bir dal gibi ye-
tişir gücü, sırtınızı yaslarsınız, ayağınızı sağlamca basarsınız yere. 
Rabbimizin rızasını kazanmanın kıvancı, saim olmanın iç huzuru 
kaplar yanımızı yöremizi. O’na dayanır, daha sağlam dururuz yer-
yüzünde.
O hep güler yüzlüdür… Çağın mekanik çehresini bir an için örter 
beyaz bir perdeyle. İlkokul çocuklarının teneffüs coşkusunu yaşatır 
yeniden 70’lik dedelere ninelere. Her şey ve herkes bir başka güzel, 
bir başka şirin görünür gözümüze. Tebessümün ne büyük sermaye 
olduğunu fark ederiz. Ve bir tebessümün yeri geldiğinde en büyük 
sadaka olduğunu öğreniriz yaşayarak.
O hep aydınlıktır… Fitneler, çatışmalar, buhranlarla esmerleşmiş 
toplum hayatını adeta enfraruj ışınları gibi ışıtır, ziyasıyla gönül-
leri ferahlatır. Allah’ın bize bahşettiği nimetlerin önemini kavra-
rız. Gündelik yaşantımız içinde hiç fark etmediğimiz ayrıntılar bir 
bir  aşikâr olur. İnsanları anlarız, aynı eylemde birleşebileceğimizi 
öğreniriz. Önümüzde hiç bir fiziksel ve yasal mani yokken, bizi 
yemek içmekten alıkoyan iradeyi sindiririz gönlümüze, aklımıza.
O hep gizemlidir… O gelince ekmeğin kokusu değişir, güllerin ren-
gi. Canlanır tüm tabiat. Cıvıl cıvıl uçar kuşlar ve yağmurlar bereket 
taşır sofralara. Caddeler kalabalıklaşır, dükkânlar heyecanlanır, ha-
neler şenlenir, içi içine sığmaz çocukların. En yoksul zamanlarda 
bile sofralar zengin, zenginler daha cömert olur nasılsa.
O hep özeldir… O oruçtur, o Ramazan’dır.
Ramazan, oruç… Bu coğrafyada yaşayan insanların bir kısmının 
adıdır. İnsanlar neden çocuklarına bu isimleri verirler?  Namaz da 
ibadettir. Hac da zekât da… Ancak yalnızca “oruç” ve orucun tu-
tulduğu ay olan “Ramazan” insan ismi olarak kullanılır. Hiç düşün-
dünüz mü? Abdest almaya, namaz kılmaya üşenen kimi mümin 
insanlar vardır; fakat orucu iştiyakle, şevkle tutarlar. Neden acaba? 
Bir yıl boyunca cami kapısı bilmeyen kimi insanlar Ramazan ile 
birlikte cemaata dâhil olurlar. Hatta tüm yıl boyunca dini değerlere 
sövüp sayan medyanın boyalı kesimi bile Ramazan’la birlikte boya-
sını yeşile endeksleyerek neşrolunurlar…
Ramazan’ın ruhlar üzerinde mistik bir gücü mü var? Elbette var. 
Ramazan sadece bir ay adı, oruç sadece bir tür perhiz eylemi 
değildir. Hiç bir fiziksel ve yasal mani yokken, sadece ve sadece 
Rabbinin rızasını kazanmak maksadıyla kendini yemek içmekten 
alıkoyan insana, Cenâbı Zül Celal’in ikramıdır Ramazan ve oruç. O 
makama yakınlığın bir iltimassıdır.
Ramazan sevap kazanmak için, Cenâb-ı Hakkın müminlere fırsat 
verdiği bir damping sezonudur, tabir caizse. 
Nedir Ramazan? Oruç nedir? Sorularına belki bir sürü bilimsel 
akademik ve felsefi cevap verilebilir ancak Ramazan’ın mahiyeti, 
oruçun gizemi hayatın bizzat kendisinde… Kalbinin ibreleri Yara-
tandan yana olanlar fehmedebiliyor  bu hakikati.

"MÜZISYEN OLMASAYDIM 
ÇIFTÇI OLURDUM"

Merhaba Litros 
Sanat okurları! 
Hepimizin ya-
kından tanıdığı 
simalara sorular 
yöneltiyorum 
ve birbirinden 
samimi cevaplar 
arıyorum. Bazen 
en sevdikleri 
yemekleri bazen 
yapmaktan en 
çok hoşlandıkları 
şeyleri bazen de 
hayatlarına yön 
veren isimleri 
öğreneceğiz. 
Hazırsanız başla-
yalım!

Merhaba Ender Bey!
- Merhaba.

Sorular hazır siz de hazırsanız hemen baş-
layalım!
- Ben de hazırım, başlayalım!

Siyah mı? Beyaz mı?
- Siyah-beyaz en büyük Beşiktaş!

En sevdiğiniz yemek?
- Biber dolması.

Kiminle aynı sahneye çıkmak isterdiniz?
- Hasret Gültekin.

Türkü mü? Arabesk mi?
- Tabii ki türkü.

Türkçede en sevdiğiniz kelime?
- Sevgi.

Sizi müziğe teşvik eden kişi?
- Babam ve dedem.

Türk halk müziği dışında en sevdiğiniz mü-
zik tarzı?
- Caz, blues.

En sevdiğiniz şehir?
- Tunceli tabii ki.

Dünyada bir şeyi değiştirmek isteseniz bu 
ne olurdu?
- Sınırları kaldırırdım.

En son dinlediğiniz şarkı?
- Tahir Palalı’dan “Ah u Figan Dilber” dinledim. 

Çay mı? Kahve mi?
- Kahve.

Şehir hayatı mı? Köy hayatı mı?
- Köy hayatı.

Müzisyen olmasaydınız hangi mesleği yap-
mak isterdiniz?
- Çiftçi olmak isterdim.

En büyük tutkunuz?
- Türkü söylemek!

Türkülerini okumaktan en çok hoşlandığı-
nız yöremiz?
- Doğu Anadolu.

Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- Güzel insansın.

Neyi affetmezsiniz?
- Yalan.

Twitter mı? Instagram mı?
- Instagram.

En büyük yeteneğiniz?
- Türkü söylemek.

Hayatta örnek aldığınız kişi?
- İnsanlık olarak babamı örnek alırım, sahnede 
de örnek aldığım birçok ustalarım var.

Ayak Üstü’nde bambaşka bir konukla, eğlenceli 
bir sohbetle bir sonraki sayıda yine Litros Sa-
nat’ta olacağım, hoşça kalın.

Ender Balkır

Ustu:

SERCAN AKSU

Ayak Üstü’nde bambaşka bir konukla, eğlenceli bir sohbetle bir sonraki sayıda yine 
Litros Sanat’ta olacağım, hoşça kalın.
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Belçika'da ormanda 
sergilenen ahşap dev 
heykellere ziyaretçi akını

ALTIN KÜRE'DEN 
SONRA BAFTA 
ÖDÜLLERİ DE 
NOMADLAND'İN

74. İngiliz Film ve Televizyon Sanatları 
Akademisi (BAFTA) Ödülleri sahiplerini 
buldu. Londra'daki Royal Albert Hall'da 
seyircisiz olarak düzenlenen törene sade-
ce ödül sunanlar fiziksel katılım gösterdi. 

Adayların ve kazananların görüntülü bağ-
lantıyla katıldığı geceye 'En İyi Film', 'En 
İyi Yönetmen', 'En İyi Kadın Oyuncu' ve 
'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödüllerini 
alan Nomadland filmi damga vururken 
Anthony Hopkins, 'The Father' filmiyle 
'En İyi Erkek Oyuncu' seçildi.

Eşi öldükten sonra düşük ücretli işler ya-
parak hayatta kalmaya çalışan ve karavanı 
ile seyahat eden 60 yaşındaki bir kadının 
hikâyesini anlatan 'Nomadland', Altın 
Küre'de 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' 
ödüllerini ve Uluslararası Venedik Film 
Festivali'nde de Altın Ayı kazanmıştı.

Davetliler arasında yer alan ve her yıl eşi 
Kate Middleton ile töreni ön sırada izle-
yen Prens Willam, dedesi Prens Philip'in 
ölümü nedeniyle törene katılmadı. Tören-
de Prens Philip için anma yapıldı. 

Ünlü Mısır Bilimci Zahi Hawass, efsa-
nevi Krallar Vadisi'nin evi olan Luksor 
yakınlarında bulunan 'Kayıp altın şehir' 
in keşfini duyurdu. Amerikan Johns 
Hopkins Üniversitesi Mısır Çalışma-
ları Profesörü Betsy Bryan buluntuyu, 
yaklaşık bir asır önce Tutankhamun'un 
mezarının gün ışığına çıkarılmasından 
bu yana ülkedeki en büyük arkeolojik 
keşif olarak tanımladı ve şöyle dedi: 

"Şehir bize imparatorluğun en zengin 
olduğu dönemde, eski Mısırlılar'ın 
yaşamına yönelik nadir bir bakış açısı 
sağladı."

Kazı ekibi yaptığı açıklamada, kentin 
kumlar altında kaybolduğunu ve III. 
Amenhotep dönemine tarihlendiğini 
ve Tutankhamun ve Ay tarafından kul-
lanılmaya devam edildiğini söyledi.

Mısır'da 3 bin yıllık 
'Kayıp altın şehir' 
ortaya çıkarıldı

Tutankha-
mun'un mezarı-
nın ardından en 
büyük arkeolojik 

buluş olarak 
tanımlanan 3 

bin yıl öncesine 
ait antik kent 

bulundu.

Belçika'da geri dönüşüm sanatçısı Thomas Dambo tarafından tasarla-
nan ve Boom kasabası yakınlarındaki De Schorre parkında sergilenen 
7 büyük ahşap heykel, ziyaretçilerin ilgi odağı olurken geri dönüşü-
mün de önemine dikkat çekiyor.

Adeta geri dönüşüm müzesine çevrilen ormandaki dev heykeller, ma-
sallardaki karakterlere benziyor ve görenlerin hayranlığını kazanıyor.

Kendini 'geri dönüşüm sanatçısı' olarak tanımlayan Dambo, 2019'daki 
bir müzik festivali için yaptığı heykelleri atık raflar, kopmuş ağaç dal-
ları ve eski paletler gibi malzemelerle hazırladı. Bölge halkına hediye 
ettiği folklorik karakterli heykeller için gerekli malzemenin toplan-
masına yaklaşık 200 kişi yardım etti. Boyları 7 ile 18 metre arasında 
değişen heykellerin  yapımı 25 hafta sürdü ve sanatçıyla 15 kişilik bir 
ekip çalıştı.



14 K ITA PLIKNISAN/2 NO  007

Dersaâdet’te 
Ramazan 
Akşamları 

Eski
Istanbul 
Ramazanları

Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e 
Istanbul’da 
Ramazan 

Ramazan 
Kitabı 

Timaş Yayınları Dergâh Yayınları

Iş Bankası
Kültür Yayınları

Kitabevi Yayınları

Dursun Gürlek Halit Fahri Ozansoy 

François Georgeon 

Özlem Olgun 

Kültür dünyamızın önemli sima-
larından Dursun Gürlek’in süz-
gecinden geçen ve yine kültür 
dünyamızın canlı tablolarından 
olan yazarların, şâirlerin, edebi-
yatçıların Ramazanlarla ilgili hâtı-
raları… Kendisinin “Dersaâdet’te 
Ramazan Akşamları” adını verdi-
ği bu kitapta, Refi’i Cevad Ulunay, 
Münir Süleyman Çapanoğlu, A. 
Râgıp Akyavaş, Ercüment Ekrem 
Talu, Safiye Ünüvar, Ayşe Osma-
noğlu, Mehmet Kaplan ve Süheyl 
Ünver gibi İstanbul yazarlarının 
yanı sıra daha birçok kalem erba-
bının yazısı bulunuyor.

Istanbul’da
Bir
Ramazan 

Dergâh Yayınları

Cenab Şahabeddin 

Hayatının büyük bir kısmını, kim-
liğini yeni yeni kaybetmeye baş-
layan İstanbul'da geçirmiş olan 
Edebiyat-ı Cedîde döneminin ünlü 
şairi Cenab Şahabeddin'in eski 
bir gazetenin sararmış yaprakları 
arasında unutulup kalmış yazıları, 
eski İstanbul'u hatırlamak ve an-
lamak isteyen İstanbul sevdalıları 
için çok anlamlı. Cenab Şahabed-
din'in, kitabın birinci kısmındaki 
"Ramazan Hasbihalleri" başlıklı 
makaleleri Anadolu'nun önemli 
bir kısmı ile İstanbul'un işgal al-
tında bulunduğu bir sırada kale-
me alınmış. 1920'de İstanbul'da 
Ramazan ayı, İstanbul'un geçmişi, 
şehrin tabiî ve tarihî güzellikle-
ri, bazı dinî ve siyasî konularla I. 
Dünya Savaşı'nın memlekette aç-
mış olduğu derin yaralar etrafında 
kaleme alınan bu yazıların hemen 
her satırında, Cenab Şahabeddin'in 
zekâ ve ironisini görmek mümkün. 
İkinci bölümde ise, yazarın çoğu 
1922 yılında Peyâm-Sabah gazete-
sinde yayımlanan Ramazan, oruç, 
iftar ve bayramlar hakkındaki on 
üç makalesi yer alıyor.

Eski İstanbul Ramazanları, Halit 
Fahri'nin çocukluk günlerinden 
izler taşıyan satırlarla başlıyor. 
Doğduğu evin bulunduğu Çıkmaz 
Terazi Sokağı'ndan, evlerinde Ra-
mazan'ın karşılanması için yapılan 
hazırlıklardan, Ramazan akşamla-
rının, Kadir gecesinin, akşamları 
Şehzadebaşı'nda kurulan eğlence 
yerlerinden, sosyal yapıdan, azın-
lıkların Ramazan ayıyla olan mü-
nasebetlerinden bahsediliyor.

Bir ibadetin de ötesinde oruç “imanın, İslâm 
topraklarında gözlemleyebileceğimiz en önem-
li kolektif tezahürüdür.” Ünlü Osmanlı tarihçisi 
François Georgeon bu kitabında 19. ve 20. yüzyıl 
İstanbul’undaki siyasal reformlar ve kentsel dö-
nüşümler çerçevesinde Ramazan yaşantısındaki 
değişimi ele alıyor. Jean-François Pérouse ise yaz-
dığı kapanış yazısıyla Georgeon’un Cumhuriyet’in 
başlangıcına kadar getirdiği bu tarihi günümüz 
İstanbul’u ile bağlantılandırıyor.

İkindi güneşinin kızarıp akşam dakikalarını hızlandırdığı demlerde başlar iftar heyecanı; 
susuzluk ve açlık hissi giderek zayıflayıp yerini iftar meclisinin huzuruna terk eder. İftar 
dakikasını güzelleştiren şey, sair zamanlardan daha zengin ve daha ziyade bir sofranın va-
dettiği damak lezzetleri değil cennetten rayihalar getiren bir iftar meclisinde o heyecanı bi-
rileriyle bölüşmektir. Oruç haletini sona erdiren an, bölüşmek ve beraber olmak ana fikriyle 
manidardır ve dünyada hiç kimse orucunu yalnız başına açmak zorunda kalan birisi kadar 
yalnız değildir. Şüphesiz herkesin zihninde unutulmayan iftar meclislerinin lezzeti vardır; 
içinizde saklı duran o güzelliklere atıfta bulunmak gayesiyle, bütün cazibesi "sıradanlıkla" 
inşa edilmiş birkaç iftar hatırasını yad etmek geldi içimden.

Osmanlı’da 
Ramazan 

Akçağ Yayınları

Muharrem Yılmaz 

Ramazan; gözleri ve gönülleri yı-
kayan, sessiz ve güzel gelen bin ay-
dan daha hayırlı olan “On Bir Ayın 
Sultanı” bir huzur meleğidir. Hem 
hasret ve hem vuslat olan bu kut-
sal ayın manevi ikliminde nefesle-
nip, arınıp, durulur ve kendimizi 
biliriz. On Bir Ayın Sultanında 
mahyalardan iftar ve sahur sofra-
larına, eğlence çeşitlerine, ilahi-
lere, davullara, bekçi manilerine 
kadar her şeyinde bir incelik ve 
başkalık vardır. Osmanlı Devleti 
zamanında saray, padişah, devlet 
adamları ve halkın Ramazanından 
şiir ve fıkralarla çeşitlendirip, ke-
sitler sunduğumuz bu kitabımızla 
sizleri baş başa bırakıyoruz. 
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DELILIK ÜLKESINDE 
BIR ŞAIR 

Naime 
Erkovan

1770 yılının dünyaya armağanlarından biriydi Friedrich Hölderlin. 
Neckar’da dünyaya geldiğinde zorlu bir hayatın kendisini beklediğini 
ne annesi ne de iki sene sonra ölümüyle oğlunu tek başına bıraka-
cak olan babası biliyordu. Tipik bir Avrupalı aile tutumunu sergile-
yen annesi, Hölderlin için bir hayat hazırlamıştı. Din adamı olacak 
ve Tanrı’ya hizmet edecekti oğlu. Pietistlerin manastırına gitmekten 
ve din eğitimi almaktan başka çaresi yoktu Hölderlin’in. Rahipler, 
öğrencilerini dünyevi her tür etkiden uzak tutmak için son derece 
disiplinli davrandılar. Ailelerin çocuklarını ziyaretleri hoş karşılan-
madı mesela. Günlük ayinlere katılmayanlara akşam yemeğinde 
şarap verilmedi de lokmalar kuru kuru yutuldu mesela. Geçmiş ve 
dünya gibi kavramlar, geride bırakılması gereken kelimelerdi mesela. 
Goethe’nin bazı din adamlarının öfkesini üzerine çeken efsane ese-
ri “Genç Werther’in Acıları” okunamazdı mesela. İncil okunabilirdi 
ama sanılmasın ki bol bol ve rastgele bölümleri okunabilirdi. Sadece 
seçilmiş yerlerdi izne dâhil olanlar. 

Manastırdaki katı tutumlar, mevcut insanı yok edip yerine yepyeni 
bir insan inşa etme amacına hizmet ederken Hölderlin bir kaçış yolu 
buldu. Duvarların ötesine geçemiyordu ama zihnindeki duvarları 
aşmasına hatta gerektiğinde yerle bir etmesine kimse karışamaz-
dı. Kaçtıkça şiire sığındı şair. Manastır yılları nihayet bir gün sona 
erdi. Kararı kesindi: Din adamı olmayacaktı. Annesinin emrinden 
çıkabilmek için her şeyden önce maddi imkânlara ihtiyacı vardı. Bir 
yol buldu yine. Özel öğretmen olarak aristokrat ailelerin çocukları-
nı eğitecekti. İlk öğrencisi Charlotte von Kalb’in oğlu oldu. Her şey 
yolunda gidiyordu fakat çocuktaki bazı tavırlar Hölderlin’i o kadar 
tedirgin etti ki, geceleri uyuyamaz oldu. Bir sinir krizinin eşiğine gel-
diği aşikârdı. Yardım Charlotte’den geldi. Şairi evden ve oğlundan 
uzaklaştırırken onu bir süre idare edecek parayı da cebine koydu. Yıl 
1795’ti ve efsanevi Jena şehri ile arasında hiçbir engel kalmamıştı. 

O yıllarda Almanya’nın felsefi ve edebî kalbi olan Jena’da Goethe ve 
büyük bir hayranlık beslediği Schiller’le tanıştı. Evindeki bir toplan-
tıya katıldığında şaire hayranlığı o kadar büyüktü ki arkasında duran 
yabancıyı fark etmedi. Schiller bir ara salondan çıkınca ve Hölder-
lin’in ayakları yeniden yere basınca yabancı adamı gördü. Masanın 
üzerinde duran dergiye yaklaştı, sayfaları çevirdi, Hölderlin’in “Hype-
rion”undan bir bölüm gördü ama adam, yabancı kalmaya devam etti. 
Bu bahtsızlığı Hölderlin ömür boyu unutmayacaktı çünkü yabancı, 
Goethe’den başkası değildi. O gün büyük şaire gerektiği şekilde dav-
ranmadığı için kendisini hiçbir zaman sevmediğine inandı. Haksız 
sayılmazdı çünkü Goethe, ona dersini vermekte gecikmedi. Büyük 
şiirler yerine küçük şiirlerle uğraşmasını salık verdi. Hölderlin Schil-
ler’i hayal kırıklığına uğrattı düşüncesiyle bir süre sonra Jena’ya veda 
etti.

Hölderlin yakasını bırakmayan hastalık hastalığının kurbanı olarak 
hayatını sürdürdü. Umutsuz bir aşk ve onun erken ölümü, annenin 
baskıları, kendi sesini bulamamış olması onu sonunda bir delirmenin 
eşiğine getirdi. Öyle ki bir kış günü Stuttgart’tan yola çıkıp Bordeaux 
şehrine yürüyerek gitti. Oraya vardığında bahar gelmişti. Mutluydu 
bir süre fakat bilinmeyen bir nedenden dolayı üç ay sonra geri dön-
dü. Ve sonrası büyük çile. Görenlerin tanıyamadığı, dilenci kılıklı bir 
adam, her geçen gün delilik ülkesinde ilerliyordu. Annesine ömür 
boyu itaat eden Hölderlin onu ve kız kardeşini evden atınca dün-
ya için henüz esrarengiz bir yenilik olan psikiyatri kliniğine yatırıldı. 
Tedavi yöntemleri ilkeldi. Hastalara zorla maske takıldığı ve gevşe-
miş yüz hatlarını gördükçe onların iyileşeceklerine inanılan bir yerdi 
burası. Başhekime göre şiirden uzaklaşmalıydı Hölderlin iyileşmek 
istiyorduysa. Korkunç şartlar altında yaşadığını gören Zimmer isimli 
bir marangoz, şairin kurtuluşu oldu. “Hyperion”u okumuş olan ma-
rangoz, onun bakımını üstlenmek üzere evine aldı. Bugün “Hölderlin 
Kulesi” olarak anılan bölüme konuldu şair ve 1843 yılında ölüm gele-
ne kadar oradan çıkmadı. 

Ramazan 
Medeniyeti 

Albatros Yayınları
Ibrahim Refik 

Ramazan-nâme 

Dergâh Yayınları
Âmil Çelebioğlu 

Ramazan 
Sohbetleri 

Kapı Yayınları 
Ahmet Rasim 

Kıtalar ve okyanuslara uzanan coğraf-
yaların renklerinin asırlar süren zaman 
dilimi içinde ciddi bir emekle harman-
lanmasıyla oluşan köklü bir imparatorluk 
geleneğine sahip olan Türk milletinin, 
kendine has orijinal üslûbu ile ramazan 
ayını idrak etmesini rahmetli Süheyl Ün-
ver, güzel bir ifade ile "ramazan medeni-
yeti" olarak nitelendirmektir. Gerçekten 
de ecdadımız, bir aylık zaman dilimine 
tekabül eden İslâm'ın bu güzel nimeti-
ni, iftarından teravihine, mahyasından 
diş kirasına, huzur derslerinden sadaka 
taşlarına kadar kendine has bir şekilde 
yorumlayıp hayata geçirerek orijinal bir 
"Ramazan medeniyeti" ortaya koymuş-
lardır. Bu kitap, madde endeksli sürat 
çağının içinde günübirlik ve derinliksiz 
yaşamaya mecbur bırakılan insanımıza 
derunî bir mânâ buudu olan Ramazan’ın 
güzelliklerini duyurma gayesiyle kaleme 
alınmıştır.

Eski İstanbul Ramazanlarında, her gün iftar ve sa-
hur vakitlerinde davulcu ya da bekçi tarafından 
okunan mâniler, edebiyat açısından olduğu kadar 
İstanbul folklorunun tanıkları olmaları bakımından 
da kıymetli dil ve kültür yadigârlarıdır. Bu mânilerde 
hikmetli sözlerin yanında, çoğunlukla nükteli bir dil 
kullanılması dikkat çeker. Bunun amacının muhata-
bı güldürmek, eğlendirmek, hoşça bir an geçirtmek 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu şekilde, dinî 
günlerin, çeşitli vesilelerle sadece birer ilahi vazife 
olmaktan çıkarıldığı, burada olduğu gibi iftarda, sa-
hurda okunan mânilerle onların “bu mâh aylar yüce-
sidir / zevk u safâ gecesidir” denilerek bir neşe kay-
nağı kılındığı, yolu gözlenir bir hâle getirildiği, külfet 
değil büyük bir nimet bilindiği kolaylıkla görülebilir. 
Ramazan-nâme, içerdiği yüzün üzerinde fasıl ve bin 
dört yüz yetmiş beş mâni ile türünün en hacimli ese-
ridir. Yalnızca edebiyat ve dil açısından değil; dinî, 
tarihî, coğraf î, içtimaî yönlerden de zengin içeriğiyle 
kıymetli ve nadir bir eserdir. Eserde, umumiyetle İs-
tanbul’un semt, hamam, mesireleri vs. gibi özellik¬-
leri işlenmekle beraber renklerden, mesleklerden, 
hayvanlardan, meyve ve tatlılardan da bahsedilir.

Edebiyatın ve gazeteciliğin duayen ismi 
Ahmet Rasim’in 1913 yılının Ramazan 
ayında yayımlanan bu yazıları, birbirin-
den güzel hikâyecikler ve tarihi anekdot-
larla farklı bir Ramazan okuması deneyi-
mi sunuyor. Üstat, tüm ülkenin Balkan 
Savaşı cephelerinden gelen haberlerle 
yatıp kalktığı bu dönemde yazılarıyla 
halka ve cephedeki askerlere moral ver-
meye çalışmıştı. Bunu yaparken Osmanlı 
tarihinden karşılaştırmalı örnekler ve-
rerek önemli tespitler yapmış, milletçe 
gelinen noktayı cesurca göstermiştir. 
Muzaffer Gökman’ın 1967’de yeni ya-
zıya çevirip dipnotlarla zenginleştirdiği 
Ramazan Sohbetleri, hem eski Ramazan 
kültürümüzü görmemizi sağlayacak hem 
o günlerin siyasi hayatına ışık tutacak.
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OSCAR’DA ‘MUTLU SON’A
ULAŞACAK MIYIZ?
Aday adayı filmlerin belirlenmesinden itibaren başlayan Oscar tartışmaları, ödüllerin dağıtılması 
sürecine dek devam ediyor. Her yıl farklı tartışmalara konu olan Oscar’a bu yıl 7. Koğuştaki Mucize 
filmi aday adayı olarak gösterildi. Sinema yazarları ve akademisyenler, filmin yanlış bir tercih 
olduğunu söyleyerek ülkemizi temsil edecek bir yapımın başka bir ülkenin sinemasından uyarlama 
olmaması ve kendi kodlarımızı taşıması gerektiğini belirtiyorlar. 

RABİA BULUT

Ülke sinemalarının yarıştığı ‘En İyi 
Uluslararası Film’ kategorisinde bu 
seneki aday adayımız 7. Koğuştaki 
Mucize oldu. Filmin aday adaylığının 
açıklanmasıyla birlikte farklı bir tar-
tışmanın da fitili ateşlendi. Tartışma-
nın sorusunu “Uyarlama bir film ile 
aday olmak mı?” oluşturdu. Kısa aday 
listeleri açıklandığında 7. Koğuştaki 
Mucize’nin orada olmaması şaşırt-
madı hatta çok normal olarak karşı-
landı denilebilir. Tekrardan: “Adaylık 
noktasında nelere dikkat etmek gere-

kiyor?”, “Dikkat edilen noktalar ülke 
sineması açısından ne söylüyor ya 
da söylemiyor?” soruları ortaya çıktı. 
Dosya haberimizde bizde bu sorula-
rı Sinema yazarları Rıza Oylum ve 
Mehmet Açar ile akademisyen Doç. 
Dr. Aydın Çam’a yönelttik. 

Yönelttiğimiz sorulardan farklı ce-
vaplar alsak da ortak bir sonuca ulaş-
tık. Görüşüne başvurduğumuz sine-
ma yazarları ve akademisyenlere göre 
film seçiminde muhattap olunan 
çevrenin bakış açısı ve filmde dikkat 
edilen unsurların göz ardı edilmeme-

si gerekiyor. Aynı zamanda farklılık 
ve özgünlük bağlamında bize ait bir 
hikâye anlatımının öne çıkarılmasıy-
la da başarı sağlamak mümkün. Si-
nemamızın önemli yönetmenlerine 
ait Bal ve Kış Uykusu filmlerinin de 
aday adaylık noktasında öne çıkma-
dığı ve Oscar için sadece iyi bir bakış 
açısının belirleyici olmadığı görüşü-
ne sahip olan akademisyen ve sinema 
yazarları, 7. Koğuştaki Mucize filmi-
nin gişe başarısı ve halk nezdindeki 
karşılığının da göz ardı edilmemesi 
gerektiğini belirtiyorlar.

Oscar, kuşku yok ki politik bir ödül 
ve sinemanın dışındaki nedenlerle de 
ödül verilebiliyor. Ancak yine de en 
prestijli ödüllerden biri olma gerçek-
liğini de koruyor. Bu açıdan Oscar’ın 
reddedilemeyen bir cazibesi var. ‘Ya-
bancı Dilde En İyi Film’ kategorisi 
de Oscar ödülünün dünya sineması-
na bıraktığı küçük bir pencere ve bu 
pencereden son yıllarda olanca yakı-
cılığıyla ülke sineması örnekleri Holl-
ywood’un üstüne doğru gölge etmeye 
başladı. Öyle ki artık bu kategoride 
olanlar öteki kategorilere de uzanma-
ya başladılar. Amour ve Roma film-
lerini istisna görürken Güney Kore 
yapımı Parazit, Oscar'a 6 dalda aday 
olup 4 dalda  ödül kazandı. Ülke si-
nemalarının gözle görünür hale gelen 
yükselişi sinemanın hâkim yapılarının 
da artık daha fazla farklı dillerde çeki-

len filmlere alan açmaya mecbur kal-
dıklarını gösteriyor. 

ISTEDIĞIMIZ BAŞARIYI 
YAKALAYAMADIK

Çerçeve bu şekildeyken biz ne yapı-
yoruz? Oscar yarışında Türk sineması 
bir türlü istediği başarıyı yakalayama-
dı. Çok yaklaştığı yıllar oldu. Özellikle 
Üç Maymun ve Bir Zamanlar Anado-
lu’da filmleri Oscar alacak potansiyeli 
olan filmlerdi. Politik sebeplerle Tür-
kiye’nin Oscar yarışına yollamadığı 
filmler de oldu. 1982’de Cannes film 
Festivali’nde Altın Palmiye ödülü ka-
zanan Yol filmi Oscar yarışına yolla-
namamıştı. Bazen ödüle yaklaşıyoruz 
ama çoğunlukla yanlış ata oynuyoruz. 
Yedinci Koğuştaki Mucize de bariz 
yanlış tercihlerden biriydi. Ülkenin 
temsilini yapacak bir filmin başka ül-

kenin sinemasından uyarlama olması 
olacak iş değil. Türkiye kökenli yönet-
melerin çektiği ya da Türkçe çekilen 
ve farklı ülkelerin aday gösterdikleri 
filmlerin gösterdikleri başarı, Oscar 
adayı tercihlerimizin yanlış olduğu-
nun göstergelerinden biri. Sözgelimi 
İsveç adına yarışan 1990’da Anado-
lu’dan bir ailenin İsveç’e göç etmesini 
anlatan Umuda Yolculuk, Oscar yarı-
şında birinci olmuştu. Deniz Gamze 
Ergüven’in 2015 yapımı filmi Mustang 
da Fransa’nın Oscar adayı olmuştu. 
Mustang bize göre fazlaca oryanta-
lizm unsuru taşısa da Oscar yarışında 
son beş filme kalmıştı. Oscar’a göre 
film seçmek gerekiyor ama ne olursa 
olsun bir başka ülkeden uyarlanan bir 
yapımla başvurmak yapılması gereken 
son şey.

Rıza Oylum 
Sinema Yazarı

OSCAR POLITIK 
BIR ÖDÜL
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Uluslararası film festivalleri ya da 
yarışmalar hâkim, baskın bir sinema 
alanına –başka bir deyişle, belli bir 
sinema biçiminin hâkim olduğu coğ-
rafyaya– diğer alanlardan, coğrafya-
lardan film akışını sağlayacak bir yol 
açar, ağ kurar. Pek çok açıdan sömür-
gecilik pratiklerine benzer bu; her ne 
kadar bunun tümüyle sömürgeci bir 
ilişki olduğunu söylemesem de, ak-
lımızın bir köşesinde bunu tutmakta 
fayda var. Hâkim alana dâhil olmaya 
çalışan bu filmler, diğer pek çok kültür 
ürününde örneğini gördüğümüz gibi, 
bu alanın kodlarıyla hareket etme, 
kabul görmek için alanın istediği gibi 
görünme eğilimindedir. Bizim coğraf-
yamız için bunun en çok görülen ör-
neği, Batı’daki film festivallerinde ve 
yarışmalarda boy göstermeye çalışan 
yönetmenlerimizin Batı’nın coğrafya-

mıza bakma biçimiyle, yani oryanta-
list bir perspektifle hareket etmeleri-
dir. Hâlihazırda, bu biçimde hareket 
etmeyen bir yönetmenin ve filmleri-
nin uluslararası alanda “görünür ola-
madığını” bile söyleyebiliriz. Bu eğili-
mi ancak kendine özgün bir biçimde 
bakabilen yönetmenlerimiz kırmıştır 
ki onların bazı filmlerinin başarıları 
ancak yakın zamanda aşılabildi.

KENDI GÖMLEĞIMIZLE FARK 
YARATALIM

Uluslararası film festivallerini ve ya-
rışmaları reddetmek mümkün de-
ğil, üstelik bunu yapmak sinemamız 
için hiç hayırlı olmaz. Ancak, hele de 
Akademi Ödülleri’nin “En İyi Ulus-
lararası Film” kategorisi gibi, adaylık 
ve yarışma süreci kamu kaynaklarıyla 
desteklenen festivaller ve yarışmalar 

için aday film seçilirken bu durumun 
gözetilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Nihayetinde bu alana, hâkim bakışı 
kırarak girdiğinizde etki yaratırsınız. 
Demek istediğim şu ki, bu yarışma-
ların size biçtiği gömleği giydiğinizde 
belki kabul görür ve organizasyonu 
“zenginleştirirsiniz” ama farkı ancak 
kendi gömleğinizle yaratırsınız. Me-
selenin, bu konuyla ilgili gündemin 
epey ötesinde olduğunu düşünerek 
bu yılki yarışma için, ülkemizi temsil 
etmek üzere seçilen ve desteklenen 
filmle ilgili yorum yapmak istemiyo-
rum. Sadece bir başka coğrafya için 
biçilen ve sonra kendimize uydurdu-
ğumuz bu gömleğin, yarışma için de 
uygun olduğunu çoğumuza düşün-
dürenin ne olduğunu ben de merak 
ediyorum.   

Bu yıl Oscar için 90'ın üzerinde ülke 
başvurdu. Her yıl da bu sayı artıyor. 
Her ülke Oscar’a film göndermek is-
tiyor. İlk 5’e ilk 10’a girmek her yıl bi-
raz daha zorlaşıyor. Orada bir seçim 
komitesi var. Filmleri beşe ya da ona 
indirmekle onlar ilgileniyor. Ve onla-
rın da göz önüne aldığı bazı kriterler 
var. O ülkenin sinemasını tanımak 
istiyorlar. Yeni bir hikâye görmek is-
tiyorlar. Siz onların karşısına Güney 
Kore uyarlaması bir filmle çıktığınız-
da, en baştan bir eksi oluşuyor kafala-
rında. Bu uyarlamayı nasıl yaptığınızı 
düşünmüyorlar. Temelde daha başka 
şeylere bakıyorlar. Oscar’da ilk beşe 
ilk ona giren filmlere baktığımızda 
sanat filmlerine ve bağımsız filmlere 
ağırlık verdiğini kesinlikle görüyoruz. 
En İyi Uluslararası Film kategorisinde 
festival mantığı var. Bunu iyi çözme-
miz gerekiyor. Şimdi seçici kurul 13 ya 
da 15 kişiden oluşuyor. Orada herkes 
kendi en beğendiği filmi göndermek 
istiyor. Oylama yapılıyor, kim kaza-
nırsa o gidiyor. Orada oturup kriter-

ler konuşulmuyor. Yıllar önce bende 
Türkiye’nin Oscar adayını belirleme 
komitesinde bir kez yer almıştım. İn-
sanlar fikirlerini söylüyorlar ama son 
tahlilde oyunu kullanıyor ve o seçi-
liyor. Bu belirli bir kriterler üzerine 
kimse konuşmak istemiyor. 

BIRTAKIM GEDIKLERDEN 
SIZAMIYORUZ

Herkes kendi kafasındaki en iyi filmi 
belirlemek istiyor. Hatta bu konuda siz 
şöyle olur falan derseniz daha da ters 
tepiyor olabilir. Çünkü insanların tek 
bir şeyi var. O da kafalarındaki en iyi 
filmi göndermek istiyorlar. O yüzden 
bu yıl da o komitede yer alanlarının 
çoğunluğunun kafasındaki en iyi film 
7. Koğuştaki Mucize’ymiş. Ama bu da 
ilk baştan itibaren çok eleştirildi. Ben-
de eleştirdim ve yanlış bulduğumu da 
söyledim. 7. Koğuştaki Mucize çok 
popüler ve seyirciye dokunmuş bir 
film olabilir. Ama Oscar için doğru 
bir tercih olmadığını ben de söyledim. 
Oralarda daha çok festivallerde orta-

ya çıkmış, adını duyurmuş, tanınan 
filmler bizim için çok daha avantajlı 
olur. O yüzden 7. Koğuştaki Mucize 
bu yıllık bir eksiydi. Ama şu kadarını 
söyleyeyim; Semih Kaplanoğlu’nun 
Bal’ı, Cannes’ı kazanmış Nuri Bilge 
Ceylan’ın Kış Uykusu gibi en iyi film-
leri gönderdiğimizde Amerika’daki 
seçim komitesinde ilk 10’a girmekte 
zorlanıyoruz. Orası çok zor. O yüzden 
biz ülke olarak Oscar’ı kendimize bir 
hedef olarak koymamız gerekiyor. Biz 
zaten Cannes, Berlin, Venedik gibi 
çok önemli festivallerde önemli ba-
şarılar kazanıyoruz. Oscar’ı romantik 
bir hedef haline getirmemek gereki-
yor. Biz en iyi filmlerimizle de ilk beşe 
giremedik. Demek ki orada başka bir 
şey var. Bir takım gediklerden sızamı-
yorsunuz demektir ve Türk Sinema-
sıyla daha henüz ilgilenmediklerinin 
kanıtıdır. Bu söylediğim Amerika'daki 
komitedekiler için geçerlidir. O yüz-
den 7. Koğuştaki Mucize olmasa da 
yine aynı duvarla karşılaşabilirdik. 

Doç. Dr. 
Aydın Çam 
Akademisyen

Mehmet Açar
Sinema Yazarı

YÖNETMENLERIMIZ ORYANTALIST BAKIŞA SAHIP 

YENI BIR HIKÂYE GÖRMEK ISTIYORLAR
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Ajanda

22 NISAN PERŞEMBE 

SINEMA    •  •  •  

Yer: https://filmonline.iksv.org/
Saat: 21.00   

40. Istanbul Film Festivali
Fransa’da Kasım 2018 ile Şu-
bat 2020 arasında Sarı Yelek-
liler hareketi sırasında polisle 
göstericilerin karşı karşıya 
gelişlerinin video kayıtları bu 
filmin temelini oluşturuyor. 

S O H B E T  •  •  •  

18  NISAN PAZAR

ÇOCUK T IYATROSU   •  •  •  

Yer: DasDas Online
Saat: 13.00

Astro Ay’a Tırmanıyor
En büyük hayali astronot olup 
uzaya gitmek olan Bağış, o gece 
yine gökyüzünü inceleyip, göz-
lem yapıp, notlar almaktadır.  Bir 
gece ona gökyüzünün bir sürprizi 
vardır. Dostu Astro, Babi’yi bir 
yolculuğa çıkaracak ve belki de 
böylece Babi’nin hayalleri gerçek 
olacaktır. 

20 NISAN SALI

S E M I N E R  •  •  •  

Beykoz 
Kundura 
Zoom
Saat: 21.00

21 NISAN ÇARŞAMBA

17 NISAN VE HER GÜN

K O N S E R  •  •  •  

Yer: İş Sanat YouTube Kanalı
Saat: 20.30
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15-30 Nisan

Siyaset: Karşı mı, Ayna mı?
FelsefeLab, akademisyen Dr. Umut Eldem’in eşliğinde bu ay 
Star Wars evrenine açılıyor ve 'güç' kavramı üzerine konu-
şuyor.

Anadolu Nefesli Beşlisi
Anadolu’nun çok seslili-
ğini dünyaya duyurmak 
amacıyla kurulan topluluk, 
geleneksel müzik kültürü-
müzün ezgilerini modern 
batı enstrümanları ile İş 
Sanat sahnesinde buluştu-
ruyor.

Yer: sehirekrani.com
Saat:  20.00
MUHAMMED
EMIN YILDIRIM

Bilet: 12 TL
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23 NISAN CUMA 30 NISAN -1 1  HAZIRAN 

25 NISAN PAZAR 30 NISAN CUMA

TIYATRO • •  •  
SERGI  •  •  •  

KONSER   •  •  •  
SOHBET  •  •  •  

Yer: İş Sanat YouTube Kanalı 
Saat: 11.00 - 13.00 - 15.00

Yer: Sakıp Sabancı Müzesi / Online 

Yer: radyoesenler.com
Saat: 15.00

Yer: CRR YouTube Kanalı
Saat: 20.00

Nasrettin Hoca
Çocuklar İçin Öylesine 
Bir Dinleti
Keloğlan

SALVADOR DALI SERGISI
Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), 
geçmiş sergilerinden zengin içe-
rikleri kapsamlı seçkilerle dijital 
kanallarında paylaşıma açmaya 
devam ediyor. Müze, 20 Eylül 
2008 – 1 Şubat 2009 tarihleri 
arasında Akbank’ın desteğiyle 
gerçekleştirdiği “İstanbul’da Bir 
Sürrealist: Salvador Dalí” sergisi-
ni çevrimiçine taşıdı.

HER DEM MELEK ŞAFAK
Konuk: Hayati İnanç

Besteci, caz piyanisti Evrim Demirel’in 3 yıldır içinde yer al-
dığı “Stanpolites Project” bir trio olarak hayata geçti. Kontra-
basta Andreas Metzler ve davulda Riccardo Marenghi’nin yer 
aldığı bu üçlü genel olarak Demirel’e ait kompozisyonları icra 
ederek çok sayıda konser gerçekleştiriyor.

26 NISAN PAZARTESI

BELGESEL   •  •  •  

Yer: sehirekrani.com
Saat:  21.45

ANADOLU ERENLERI
 YUNUS EMRE

AJA N DANISAN/2 NO  007



YÜCE FEDAİ 

KEMAL 
TAHİR 

Mutlak olan bir görüş 
varsa o da Kemâl Tahir’in 
Türkiye’nin ve Türk 
insanın özel yapısında 
onun dramını ararken, 
onu bütünleştiren 
parçalanmasını önleyen 
kolektif vicdanın 
temsilcisi konumuna 
vardığı gerçeğidir. 

NISAN/2 NO  007

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

YUNUS’TAN BALZAC’A…

Kemâl Tahir romanlarını okuyan ve 
anlayanlar onda Dede Korkut’tan, 
Yunus Emre’ye, Evliya Çelebi’den, 
Cervantes’e, Balzac’ın acı insan 
dramından Dostoyevski’nin insanın 
karmaşık ruh yapısına, çağdaş 
İngiliz -Amerikan yazınının soyut 
psikolojik betimlemelerine kadar 
geniş bir yelpazede roman geleneğini 
en uç noktalara taşındığını görürüz. 

Mutlak olan bir görüş varsa o da 
Kemâl Tahir’in Türkiye’nin ve 
Türk insanın özel yapısında onun 
dramını ararken, onu bütünleştiren 
parçalanmasını önleyen kolektif 
vicdanın temsilcisi konumuna 
vardığı gerçeğidir. 

GÜLPER REFIĞ 

Uygarlıkların büyük atılımlarında 
ilk hamle her zaman büyük düşü-

nürler, kâmil insanlar olan yazarlardan 
gelmiştir.  Bu cesur hamle onların ha-
yatlarına da mâl olsa tarih boyunca hiç 
değişmeden tekrar etmiştir.

Kendisine İbn-i Arabi’nin tasavvuf ila-
hiyatını örnek alan Rönesans’ın önder 
eseri ‘İlahi Komedya’nın yazarı Dan-
te Alighieri, Floransa’dan ve kiliseden 
kaçarak canını kurtarmış, Câbir Bin 
Hayyan’dan etkilenerek ‘Ütopya’yı ka-
leme alan Thomas More, İngiliz Sarayı 
zindanlarında yok olmaya terk edil-
miş, Lord Byron ülkesi İngiltere’yi terk 
etmiş, kilise tarafından aforoz edilen 
Tolstoy, Astapovo köyünün tren istas-
yonunda tek başına son nefesini vermiş-
tir. Batı’da Sokrates’in baldıran zehrini 
içmesi, Anadolu’da Efes-Milet Mede-
niyetlerinin büyük filozoflarından feyz 
alan Atina Felsefe Ekolünün hocası Pi-
sagor’un Sicilya’ya kaçmak zorunda kal-
dığı ilk örneklerden başlayarak, gerçeği 
dile getiren, toplumuna ışık tutan yazar 
ve sanatçıların canlı canlı yakılma dahil 
büyük işkencelere uğraması sık görülen 
bir vakadır.

Buna karşılık gerek diğer Asyatik ka-
vimler ve özellikle Türk toplumlarında 
ise bilgelik, yazarlık, âlimlik en yüce in-
san mertebesidir.

Atatürk’ü kullandılar

Özellikle İslâm inancından sonra geli-
şen Türk devletleri ve Abbasi Halifeli-
ğinde ilim adamları ve kitap yazarları 
toplumun en asil en yüksek sınıfını teş-
kil eder büyük itibar ve şerefle ödüllen-
dirilirler.

Selçuklu ve Osmanlı devletleri için-
de aynı kural geçerlidir. Cumhuriyet’in 
başlangıcı bu geleneği devam ettirse de 

Atatürk’ün vefatıyla birlikte, büyük bir 
histeri nöbetiyle Batı’ya, sömürgeci, ırkçı 
düzenin iktidarına teslim olan, Alafranga 
elitler hakimiyeti ele geçir geçirmez hem 
düzeni altüst etmiş hem de büyük kültü-
rel, sosyal geleneklerimizin hunharca yok 
edilmesine göz yummuşlardı. 

Bunu da ömrü boyunca Batı ile savaş-
mış, büyük Türk-İslâm medeniyetini 
yeniden diriltmek en büyük amacı olan 
Atatürk’ün adını hiç utanmadan kulla-
narak yapmışlardır.

Oğuz Atay anlayabildi

İşte Kemâl Tahir bu büyük değişim dö-
neminde korkmadan, yılmadan, kültür 
ithalatçısı Batı müritleri ile tek başına 
mücadele eden bir yüce fedaidir.

Hallacı Mansur “Her gerçek bir kıvılcım 
ister, ilk kıvılcımı yakanlar yüce fedailer-
dir.” diyor.

“Kemâl Tahir Türk tarihine eğilirken 
zengin kültür geleneğimizden esaslı bir 
şekilde yararlanma gereği duyan ilk ro-
mancımızdır” sözü Oğuz Atay’a aittir.

Oğuz Atay dürüstçe Kemâl Tahir hak-
kında gerçek fikrini söyleyen vicdanlı bir 
yazardı ve bu yüzden sağlığında, çevre-
sindeki ‘aydın’ sefaletinin iç yüzünü an-
lattığı romanları hiç ilgi görmedi, genç 
yaşta vefatından otuz yıl sonra sadece 
bireyi ön plana alan bu öz eleştiri ro-
manları kült haline getirilirken, toplum-
sal, Türk insanın gerçek yüzünü anlatan 
son eserleri yine mahirce göz ardı edildi. 
Kemâl Tahir’in ise 1965 yılında yazdığı 
‘Yorgun Savaşçı’ beğenilen son eseridir. 

‘Devlet Ana’ şaheserdir

Eşim Halit Refiğ’in bir film teklifi üzerine 
hazırladığı ‘Osman Gazi’ senaryo taslağı-
nı, pahalı bulan film şirketi projeden vaz-
geçince, daha önce fikrini almak üzere 
götürdüğü Kemâl Tahir bu taslak üzerin-
de bir yıl çalışarak baş yapıtı ‘Devlet Ana’ 
romanını yazar. 1968 yılı Kemâl Tahir’in 
hayatında bir dönüm noktası olacaktır.

Batıcılar, Ortodoks Marksistler ve libe-
raller tarafından hasım, gerici, dönek 
ilan edilirken, anti-Batı fikirleriyle mu-
hafazakâr çevrenin hayranlığını kazanı-

yor, ayrıca ilk defa bir kitabından eline 
geçen telif ücretiyle araba ve daire sahibi 
oluyordu.

1938 yılında Nazım Hikmet’in Yavuz 
zırhlısında isyan çıkarması davasında, 
kardeşi Nuri Tahir’e okuması için ver-
diği iddia edilen solcu kitaplara dayanı-
larak 15 yıl ağır hapse mahkum edilen 
ve 12 yıl sonra 1950’de genel aftan ya-
rarlanarak özgürlüğüne kavuşan Kemâl 
Tahir şimdi hayatının ikinci mahkumi-
yetini yaşıyordu.

Edebiyat ve düşünce tarihimizde üstün-
de en şiddetli tartışmaların yaşandığı eser 
hiç kuşkusuz “Devlet Ana” olmuştur.

Ölümü çok trajiktir

İsmail Cem, Bülent Ecevit, İlber Ortay-
lı vb. birkaç dürüst yurtsever aydının 
dışında, Batıcı aydın kesimi topyekün 
Kemâl Tahir’e cephe alıyor, onu gerici-
lik, Osmanlıcılıkla suçlayarak ‘Devlet 
Ana’ kitabının edebi bir değer taşıma-
dığını ileri sürüyorlar. Kendisine ün sağ-
layan ve hakkında ilk kez maddi rahata 
kavuştuğu ‘Devlet Ana’ romanın yarattı-
ğı fırtınalar devam ederken 1970 yılında 
akciğer kanseri teşhisi konulan Kemâl 
Tahir’in sol akciğeri tamamen alınmıştır.

Çankırı, Çorum, Malatya ve Nevşehir 
cezaevlerindeki 12 yıllık mahkumiyeti 
sırasında içtiği en ucuz tütünden kalite-
siz sigaralar bir akciğerini kaybetmesine 
neden olmuştu. 

Büyük bir azim ve metanetle iyileşmeye 
başlayan usta yazar ‘Batı Çıkmazı’, ‘To-
pal Kasırga’, ‘Şeytan Aldatması’ tasarım-
larını tamamlayamadan 21 Nisan 1973 
akşamı davetli olduğu bir aydın toplan-
tısında kendisine M.T. tarafından yönel-
tilen ağır sözler ve tartışma sonrasında 
eve dönüşünde kalp krizi geçirerek ba-
şını dayadığı 23 yıllık vefakâr eşi Semiha 
hanımın dizinde vefat etmiştir.

Hakaret ve hayranlık

Yalnız Türk edebiyatı değil dünya ede-
biyat tarihinde eşi benzeri bulunmayan 
aydınların Kemâl Tahir’e yönelik haka-
rete varan görüşlerinden bazı örnekler:

“Türkiye’de sosyalistler çarpıcı müca-

delenin devamıdırlar. Türkiye’de ye-
nilikçi akımların en son sahibidir. Ebu 
Cahil Kemâl Tahir ise bir gericidir. Bir 
Osmanlı sevdalısı, fakat aynı zamanda 
Mustafa Kemâl Paşa hayranıdır… Aynı 
zamanda bir İttihat ve Terakki hayra-
nıdır… Ebu Cahil Kemâl Tahir aslında 
Türkiye’nin tüm cahillerinin babasıdır.”  
(Yalçın Küçük)

“Kemâl Tahir cezaevine Marksist girer 
anti-Marksist çıkar…”  (Şükran Kurda-
kul)

“Klasik anlamda bir çeşit ruh hastası…” 
(Refik Erduran) 

“Bilinen tarih gerçeklerini çarpıtıp içine 
soğan doğrar...” (İlhan Selçuk)

‘Gerici’, ‘cahil’, ‘psikopat’ gibi hakaret içe-
rikli tepkilerin yanı sıra ona büyük hay-
ranlık ve takdir duyanlar elbette vardı: 

“Bir neslin yüz akıdır Kemâl Tahir. Türk 
düşüncesine ufuklar açmıştır. Türk 
romanın en yiğit, en güçlü, en büyük 
temsilcisidir. Belki de çağdaş romanın 
demeliyim.”  (Cemil Meriç)

“Kemâl Tahir halkın yararına bir tarih 
ve kültür yorumunun ilk örneklerini, 
çoğunluğun bir büyük suskunluk içinde 
olduğu, anlayıp göremediği yıllarda ce-
saretle söylemiştir.” (İsmail Cem)


