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Söyleşi

‘4 Mevsim’de kazananlar açıklandı

Ahmet Özhan: Güzel insan
dünyaya tenezzül etmez

Türkiye’nin çeşitli illerinden profesyonel
fotoğrafçıların çektiği fotoğrafları kapak
fotoğrafı olarak paylaşan Facebook Türkiye,
Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’yla yeni kapak fotoğrafını belirledi. >S.2

Sinema
Nomandland'dan Oscar'da 3 ödül

Radyo Esenler'de Melek Şafak'ın konuğu olan
tasavvuf müizği sanatçısı Ahmet Özhan güzel
insanın sıfatlarını anlatarak "Güzel insan dünyaya tenezzül etmez" dedi. >S.2

En iyi yönetmen ödülünü alan Nomadland
filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao
Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen
ödülünü alan ikinci kadın oldu. >S.13

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi
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Çocuklarımız
doğar doğmaz
dijitale boğuluyor

Bu dizileri izleyen
terapi istiyor!

Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Doğduğun
Ev Kaderindir ve Camdaki Kız… Son dönemin
izlenme rekoru kıran önemli dizileri. Bu dizilerin
toplumun ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini
ya da toplumsal bir farkındalığa sürüklediğini
savunanlar oldu. Bizler de konuyu alanında uzman
kişilere sorduk. Ayşe Deniz’in haberi > S. 8

Ramazan’ı camdan
cama yaşıyorlar
Musıkinin üstadı

Tatyos Efendi öldükten sonra kilise kayıtlarına mesleği
“çalgıcı” olarak kaydedilmiş olmasına rağmen 8 peşrevi, 6
saz semaisi, 1 taksimi ve 47 şarkısı ile arşivlerdeki yerini ilk
günkü gibi korumaktadır.
Özcan Ünlü’nün Yazısı >S.6

Eskiden sokaklara taşan Ramazan ruhunu evlere sığdırmak
isteyen bir grup genç anne sosyal medyada #ramazanpenceremde hareketini başlattı. Hareketin üyelerinden Ayşe
Yılmaz: “Biz istedik ki komşumuz penceremize bakınca
Ramazan’ın o coşkusunu görsün, belki kendisi de kalkıp
çocuklarıyla birlikte pencerelerini süslesin.” diye konuşuyor.
Zeynep Çelik’in röportajı >S.16

> SADIK

YEMNI

S.10

> MUHIBURRAHMAN
MIHRABI

S.13

'YouTuber Buğra ile
Fenomen Ela’nın Maceraları'
isimli çocuk kitabını
kaleme alan USMED
Kurucu Başkanı Said
Ercan ve Çocuk Gelişimi
Uzmanı Züleyha Çay ile
kitabı ve çocukların sosyal
medya ile olan ilişkisini
konuştuk. Fatma Çelik’in
röportajı>S. 10
Müzik

Büşra Kayıkçı DG
Classics'te albümü
olan ilk Türk
müzisyen oldu
Neoklasik müziğin
temsilcilerinden Kayıkçı'nın
tekli albümü "Bring
the Light", Deutsche
Grammophon etiketiyle
sanatseverlerin beğenisine
sunuldu.>S.3
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İki kültür varlığımız daha
UNESCO listesinde

K

ültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzincan Kemaliye
Tarihi Kenti ile Mardin Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Orta çağ
Kilise-Manastırları da Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi. Kemaliye ilçesi, tarihsel süreçte İpek ve Kervan yolları üzerinde bulunan kendisine özgü kent dokusu,
mimarisi ve özgün evleri ile öne çıkıyor. Hıristiyanlığın erken dönemlerinden itibaren yoğun imar faaliyetinin yaşandığı manastır mimarisinin erken örneklerini
sunan Tur Abdin bölgesi, tarih boyunca Süryani Ortodoks cemaati ile ilişkilendi-

‘4 Mevsim’de
kazananlar belli oldu

rilebilen yeni ve kendine özgü bir mimari dilin ortaya çıkışına tanıklık ediyor.
Bazı ortak özelliklere sahip olan ve 6 ile 8'inci yüzyıllara tarihlendirilen bu yapılar,
bölgenin karakterinin bir bütün olarak anlaşılmasını sağlıyor. Çevresindeki teraslı
üzüm bağları, zeytin ve badem ağaçları ile etkileyici bir peyzaj oluşturuyor. Türkiye'deki farklı inançlara ait zengin kültürel mirasa da önemli bir örnek teşkil ediyor.
Türkiye'nin iki kültür varlığı daha UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendi. Böylece Türkiye'nin listedeki kültür varlığı sayısı 85'e yükseldi.

Tarihi konak
müze oluyor

K

Ü

ç yıldır Türkiye’nin çeşitli illerinden profesyonel fotoğrafçıların çektiği fotoğrafları kapak fotoğrafı olarak paylaşan Facebook Türkiye, Anadolu’nun
4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’yla yeni kapak fotoğrafını seçti. FOTON (Fotoğraf Organizasyonları Derneği) iş birliği ile başlatılan yarışmanın sonucunda kazanan fotoğraflar 3 milyondan fazla takipçiye sahip Facebook Türkiye sayfasının
kapak fotoğrafı olmaya hak kazandı. Yüzyıllardır birbirinden farklı manzaralara
ev sahipliği yapan Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden manzara fotoğraflarının yer
aldığı yarışmanın jürisinde ise savaş fotoğrafçısı Coşkun Aral, Küratör Merih
Akoğul, Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, fotoğraf editörü Murat Gür ve fotoğrafçı Tanın Helvacı gibi fotoğrafçılık alanının tanınmış isimleri yer aldı. İlkbahar, Yaz,
Sonbahar ve Kış olmak üzere dört kategorinin kazanan fotoğrafları her ay kategorilerine uygun mevsime göre Facebook Türkiye’nin kapak fotoğrafı olarak
takipçilerle buluşacak.

ibar Feyzo, Ezo Gelin, Kaçak ve Asi gibi birçok film ve diziye mekan olan Hatay'daki Fatih Aliye Müderris Konağı'nın müzeye dönüştürülmesi için proje hazırlandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık Mahallesi'nde bulunan tarihi Fatih
Aliye Müderris Konağı, restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek.
Çalışmalara ilişkin bilgi veren Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Geçtiğimiz günlerde konakta incelemelerde bulunduk. Filmdeki halinden eser kalmayan konak, aşırı yıpranma nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşıyor. Konaktaki havuz ve eklentileri ise bakımsızlıktan adeta harabeye dönmüş durumda. Türk sinemasının sevilen filmlerine ev sahipliği
yapmış konağı kaderine terk edemezdik. Konağı şehrimize, ilçemize, sinema sektörüne ve turizme kazandırarak eski günlerine kavuşmasını amaçladık” dedi. Konağın restore edilecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Reyhanlı Belediye Başkanı
Mehmet Hacıoğlu ise, şunları kaydetti: "Bu konak yıllar boyunca birçok Türk sinemasına ait film ve diziye ev sahipliği yaptı. Uzun süredir bakımsız ve bazı yerleri zarar
görmüş durumda. Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilçemize gelerek bu konağa yaptığı ziyaretin ardından restore edileceğini söyledi. İlçe halkı ve mahalle halkı olarak kendisine
teşekkür ediyoruz. Burası hem Hatay için hem Reyhanlı için çok önemli bir yer. Burası,
başta Kemal Sunal olmak üzere birçok oyuncuya ev sahipliği yapmış bir yapı. İnşallah,
yapılacak restorasyonlar neticesinde burası bir turizm noktası olacak."

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 Danışmanları: Abdülbaki KÖMÜR, Özcan ÜNLÜ, Suat Köçer • Editör: Aylin İZMIR • Edebiyat: Halil İbrahim AYGÜL • Tarih: Şeref YUMURTACI• Dünya Haberleri ve Ajanda: Mine ÇAKAR
Grafik Tasarım: noontasarim.com İletişim: www.litrossanat.com. • iletisim@litrossanat.com • Adres: Nenehatun Mah. No: 4, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Esenler/ İST. Telefon: 444 00 73 Yayın Türü: 2 haftada bir yayımlanır.
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ÖZHAN:
GÜZEL INSAN
ÜLKESINI
HAYIRLA ANAR

‘Nidâ’ programının konuğu tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan, Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) sünnetinin yaşam
biçimi haline getirilmesi gerektiğini belirterek,
“Bunu başaran kimse bu dünyada mutlu olur,
çevresini de mutlu eder ve sonsuzluk âleminin
mutlu bir ruhu olur” dedi.
Radyo Esenler’de Melek Şafak, bu hafta tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan’ı ağırladı.
Af ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif’in manasına uygun bir şekilde idrak edilmesinin önemine
dikkat çeken Özhan, “Sadece adet olduğu için
yaşanılan Ramazan’ın hiçbir faydası olmaz. Bu
şekilde sadece günü geçirmiş oluruz” şeklinde
konuştu.
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DG Classics'te albümü
bulunan ilk Türk müzisyen:

Büşra Kayıkçı

N

eoklasik müziğin temsilcilerinden Büşra Kayıkçı'nın tekli albümü "Bring the Light", köklü klasik
müzik plak şirketi Deutsche Grammophon etiketiyle
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kayıkçı, DG Classics'te albümü bulunan ilk Türk müzisyen oldu.
Klasik müzik endüstrisinde 123 yıllık tarihe sahip Deutsche Grammophon'un Project XII kapsamında hazırladığı
kolektif albüm projesinin parçası olan neoklasik müziğin
genç temsilcilerinden Büşra Kayıkçı, yıl sonunda piyasaya sunulacak plakta yeni özgün eseriyle yer aldı.
Kayıkçı, aralarında Moby, Sting, Max Richter, Vikingur
Olafsson, Krystian Zimerman'ın bulunduğu DG Classics'te albümü olan ilk Türk müzisyen olarak tarihe geçti.
Minimalist ve neoklasik tarzda 9 eserden oluşan çıkış
albümü "Eskizler"i 2019'da bağımsız olarak yayımlayan
Kayıkçı, ikinci albümü "Tuna"yı geçen yıl piyano tasarımcısı David Klavins'in daveti üzerine Macaristan'daki
atölyesinde Architizer ödüllü "Una Corda" isimli tasarım
piyanoda kaydetti.

Mısır’ın yeni antik
mezarları

Efendimizin ahlâkını taklit edelim
Sadece Ramazan ayında değil diğer zamanlarda da beşeri hallere tenezzül edilmemesi
gerektiğini söyleyen Özhan, “Oruç, yükselme
manasına gelen ‘uruç’’tan türemiştir. Oruç, insanın beşeri hallerinden uruç etmesi anlamına
gelmektedir. Yükselmemiz için bu disiplini devam ettirmemiz gerekiyor. Bunun için de Efendimizin güzeller güzeli ahlakını taklit etmeye
çalışmalıyız. Cenâb-ı Hakk cümlemizi Muhammedî bir üslup ile yaşatsın inşallah” ifadelerini
kullandı.
Güzel insan dünyaya tenezzül etmez
Programda güzel insanın sıfatlarını sıralayan
Özhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Güzel insan, yanında Allah’tan başka bir şey
düşünemediğin insandır. Dünyaya tenezzül etmeyen, bütün muhtaçlara yardım için çırpınan,
parada pulda, makamda zerre gözü olmayandır. Allah için gerekiyorsa canını vermekten
daha tatlı bir şey ona teklif edilemez. O, her
hâlükârda şehit olduğunu bilir ve o lezzetle yaşar. Güzel insan vatanını, memleketini, ülkesini
idare edenleri her an hayırla anan, dualar eden
insandır. Güzel insan tevhid ehli olarak kimseyi ötekileştirmeden herkese ‘Abdullah’ olarak
bakan insandır. Melekler, güzel insana hizmet
etmek için yarışa girerler. Bu sıfatlara sahip bir
insan gördüğünüz zaman yanına gidin. Çünkü o
sizi arındırmak için karşınıza çıkmıştır.”

A

rkeologlar, Mısır'daki Nil Deltası'nda yaklaşık
5 bin yıl öncesine ait 110 antik mezarı ortaya
çıkardı. Keşifte insan ve bebek kalıntılarının yanı
sıra antik Mısır'ın üç dönemine ışık tutan mobilyalar, süs eşyaları ve çeşitli vazolar ve çömlekler de
bulundu. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı,
aynı zamanda çömlek ve cenaze ekipmanı da içeren
mezarların, Kahire'nin kuzeydoğusundaki Dakahlia
eyaletindeki Koum el-Khulgan arkeolojik kazı alanında bulunduğunu açıkladı. Bakanlık, 68 oval tabutu da içeren en eski mezarlıkların MÖ 6000 ile
MÖ 3150 yılları arasındaki Hanedanlık Öncesi Mı-

sır dönemine ait olduğunu ifade etti. Diğer mezarlıklar ise Neolitik çağdan ilk firavuna uzanan eski
Mısır'ı kapsayan bölge ile MÖ 3 bin ve MÖ 1700
yıllarına tarihlendiği belirtildi.
Keşifte ortaya çıkarılan bir çocuk mezarının içinde
çömlek vazo ve gümüş yüzüklerin yanı sıra büyük
bir vazonun içine gömülmüş bir bebeğin kalıntıları
bulundu. Öte yandan söz konusu keşif, son yıllarda
Mısır'ın turizm sektörünü canlandırma umuduyla
peşi sıra yaptığı bir dizi arkeolojik kazının sonuncusu olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Musıkinin
Ermeni Üstadı:

Tatyos
Efendi
Son günlerin en tartışmalı konusu hiç şüphesiz ABD Başkanı Biden’in, 1915 olaylarına ilişkin kullandığı
‘soykırım’ ifadesi oldu. Bütün dünya Ermenilerin yalan ve iftiralarına kapılmış giderken onların işlediği
insanlık suçuna kulaklarını tıkıyor. İşte, bu duyarsızlığa en büyük cevabı, 106 yıl aradan sonra Türk
musıkisinin büyük üstatlarından Kemani Tatyos Efendi’nin eserleri veriyor.
ÖZCAN ÜNLÜ
ABD Başkanı Joe Biden, Ermeni
diasporasının tehdit ve şantajlarına
boyun eğerek, 1915 olaylarına ilişkin
‘resmi’ görüşünü açıkladı. Osmanlı’nın
güvenlik sorunu nedeniyle Ermeni nüfusunu devlet sınırları içindeki başka
bir yere nakli ile başlayan olaylar sırasında ortaya çıkan hadiseler sırasında
hayatını kaybedenlerle ilgili Ermenilerin yıllardır yürüttüğü soykırım yalanı
ve iftirasına teslim oldu. 1915 olayları
için ‘soykırım’ ifadesini kullandı. Bu
sonuç aslında bekleniyordu.
ABD ile birlikte sözde soykırım ve yalan mıknatısına yakalanan ülke sayısı
30’u aşmış oldu.
Bu kararın hukuki olarak bir yaptırımı
bulunmuyor ancak NATO’nun iki büyük ülkesinin, hem de stratejik ortaklık belgesine imza atmış iki ülkenin bu
noktaya gelmiş olması ciddi bir kırılmanın da başlangıcı anlamına geliyor.
Ermeniler, büyük Osmanlı’nın birinci
sınıf muamelesi gören diğer azınlık üyeleri gibi yüzlerce yıl barış içinde yaşadı.
Devletin en üst makamlarına değerli
bürokratlar verdi, sanatın zirvesinde yer
alan imzaları ile bugüne yansıyan büyük
eserleri koleksiyonlara kazandırdı.

Ülkemizde akla ilk gelen Ermeni sanatçılar arasında olan Toto Karaca,
Ara Güler, Onno Tunç, Arem Tigran,
Rober Hatemo, Maide Arel, Kemani
Sarkis Efendi, Nubar Terziyan, Arem
Ateşyan, Arto Tunçboyacıyan, Artun
Yeres, Asu Maralman, Can Arat, Cem
Karaca vb. isimler Türk sanatının bütün dünyada bilinmesini sağlayan çok
kıymetli isimler…
ASALA’dan Hocalı’ya…
Ermenilerin, zaman içinde Fransa,
Rusya, İran ve ABD’nin kışkırtma ve
sırt sıvazlaması ile bugüne geldiğini belirtmek isteriz. Türkiye’nin “karşılıklı
olarak arşivleri açalım, gerçekler ortaya çıksın” teklifine bugüne kadar direnen Ermeniler, dünya kamuoyunu bu
gerçekten uzaklaştırmak için de arka
yollardan dolaşarak soykırım virüsünü
dünyaya bulaştırmaya devam ediyor.
Ermenilerin Doğu illerimizde hunharca katlettiği 550 bine yakın Müslümanı, yakın geçmişte en eli kanlı terör
örgütü olan Ermeni ASALA’nın dünyanın birçok yerinde katlettiği onlarca
diplomatımızı ve vatandaşımızı kimse
hatırlamak istemiyor.
Hatta 1990’lı yıllarda, bine yakın şehit
verilen Hocalı katliamı bile dünyanın

gündeminde değilken soykırım yarışına giren “dost” ve “müttefik” ülkeleri
anlamak hiç de zor olmasa gerek…
Reha bulamayan adam
Bu kültürün yetiştirdiği en büyük bestekarlardan Kemani Tatyos Efendi’nin
de Türkiyeli bir Ermeni olduğunu belirtelim.
Hani;
“Gamzedeyim deva bulmam,
Garibim bir yuva kurmam,
Kaderimdir hep çektiğim,
İnlerim hiç reha bulmam" diye başlayan şahane uşşak şarkının da bestekarı olan Tatyos Efendi için var olmak,
içinde yaşadığı topluma ihanet tohumu ekmek değil, sanatın gücüyle farklılıkları bir arada tutmaya çalışmaktan
başka bir şey değildi. Bu eser, yakın
dostu Ahmet Rasim’in tespitiyle, “ömrünün hasılıdır.”
Sofyan usulündeki bu şarkıyı yazıp
besteledikten bir ay sonra, “reha bulamadan” dünyaya gözlerini kapayan
Tatyos Efendi, üstelik Ortaköy doğumlu bir İstanbulludur. 1858 doğumlu… Gerçek adı Tateos Enserciyan...
Mart 1913’te, yani 1915 olaylarına iki
yıl kala hayatını kaybetti.
Kemani Tatyos Efendi, musıki tari-

himizin en renkli simalarından biridir. Babası Manokyan (Manuk Ağa),
Ortaköy Kilisesi’nin müzisyenleri
arasında idi. Henüz öğrenim çağında
iken, Ortaköy Ermeni Mektebi’nde
okurken onun yeteneğini ilk keşfeden
dayısı Movzes Papazyan olmuştur. İlk
musıki derslerini dayısından alan Tatyos Efendi, ondan kanun meşk etmişti. O sıralar bir çilingirin yanında çırak
olarak çalışan genç Tatyos, musıki alanında kısa sürede çok büyük bir gelişme göstermiştir. Dayısı, dahi yeğenini
elinden tutarak dönemin en büyük
Ermeni müzik adamlarından Civan ve
Andon kardeşler ile Asdik Efendilere
(Asadur Hamamcıyan) götürmüştür.
Bir yandan da İstanbul’un değişik
semtlerindeki fasıllara giderken yanından ayırmamıştır.
Kanundan kemana…
Enstrüman olarak dayısı ona kanun
çalıştırsa da gönlü kemandan yanadır.
Parmakları keman çalmaya uygun olmamasına rağmen dönemin usta ismi
Kemani Kör Şebuh’dan aldığı derslerle kısa sürede kemanı ustalık derecesinde öğrenmiştir. Hatta dönemin en
büyük keman üstatları arasına girmeyi
başarmıştır. Ardı ardına bestelediği
eserler de fasıllarda okunmaya baş-
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dır ancak kayıt altına alınmadığı için
bazı eserleri bugüne gelememiştir.
Kemani Tatyos Efendi, 50’li yaşların ortasına doğru kara sarılık yüzünden yatağa düşmüştür. Birkaç
dostundan biri de yazar Ahmet
Rasim’dir. Karaciğer hastalığından
kurtulamayan Tatyos Efendi 16
Mart 1913 hayatını kaybetmiştir.
Cenazesine sadece 15 kişi katılmış,
arkadaşları cenazesini Uzunçayır
(Kadıköy) Ermeni Mezarlığı’nda
toprağa vermişlerdir.
47 sözlü eseri kaldı

lamış, bu arada ekonomik olarak da
durumu düzelmiştir. Ancak evde üç
kız kardeşi vardır. Onların bakımını
da üstlenmiştir.
Tanınan bir bestekar olmuş, fasıllarda eserleri çalınmaya başlamıştır.
Kendisi de fasıllarda sık görülmektedir. Divanyolu’nda Raufpaşazade
Said Bey Gazinosu’nda Kemençeci
Vasil’in (Vasilaki) fasıl takımında yer
almıştır. Çıktığı ilk musiki sahnesi dönemin en gözde eğlence mekanı Galata’daki Pirinççi Gazinosu olmuştur.
Hanende Karakaş, Tanburi Ovakim,
Kanuni Şemsi, Udi Hapet Mısırlıyan
ile aynı sahnede çalmıştır.
Bazı eserleri kayıp
Fasıl yöneticiliğine ise Şehzadebaşı
Direklerarası’nda Alyanak Mehmed

Efendi’nin kıraathanesinde başlamıştır. Daha sonra yine aynı yerdeki Kazım’ın kıraathanesi ve Divanyolu’ndaki Arif’in kıraathanesinde devam
etmiştir. Boğaziçi’ndeki mehtap gezilerinde Kemani Aleksan Ağa, Kanuni Şemsi, Tanburi Cemil Bey, Lavtacı
Andon, Udi Basri Bey ve Kemençeci
Vasilaki ile birlikte sahne almıştır.

Tatyos Efendi’nin bugün de keyifle
dinlenen birbirinden büyük besteleri
vardır. Öldükten sonra kilise kayıtlarına mesleği “çalgıcı” olarak kaydedilmiş olmasına rağmen 8 peşrevi, 6
saz semaisi, 1 taksimi ve 47 şarkısı ile
arşivlerdeki yerini ilk günkü gibi korumaktadır. Klasik musıkimizin ifade
gücü onun eserlerinde çok başarılı
biçimde hissedilmektedir.
Yaşadığı hayatın zorluklarından kay-

Ünlü yazar Ahmet Rasim, Civan ve
Andon kardeşler, Şevki Bey, Kemençeci Vasilaki, Tanburi Cemil Bey yakın arkadaşları olmuştur. Onlarla da
aynı sahneleri paylaşmıştır.
Sözlü eserlerin yanı sıra saz eserleri ile de dikkat çekmiştir. Karcığar,
suzinak, rast peşrevlerinin yanı sıra
hüseyni, suzinak, rast saz semaileri ile
de meşhur olmuştur. Nota bilgisi var-

Tatyos
Efendi’nin
Bazı
Şarkıları

naklanan hüzünlü hali, “çatık kaşlı,
pos bıyıklı, kısa boylu, tıknaz yapılı,
kalender yaradılışlı, hafif şehlâ gözlü” olan Tatyos Efendi’nin “Gamzedeyim deva bulmam” şarkısı kadar
meşhur olan “Mani oluyor halimi
takrire hicabım”, “Bir gönlüme bir
hal-i perişanıma baktım”, “Bu akşam
gün batarken gel”, “Çektim elimi
gayri bu dünya hevesinden”, “Affetme sakın hançer-i müjganını nagah”
isimli şaheser besteleri gönüllerimizi
doyurmayı sürdürüyor.
Bilsen ne bela geçti şu bi-çare serimden (Hicaz şarkı)
Gülşen-i zevk-i hayatın şimdi mehcurlardan (Hicaz şarkı)
Nev-bahar-ı dehr içinde harsız gül olur mu (Hicaz şarkı
Neydi maksudun senin bu hale koymaktan (Hicaz şarkı)
Şu mahzun gönlümü yar yad eylesin (Hicaz şarkı)
Yok mudur ey mah-peyker zerre insafın bana (Hicazkar şarkı)
Çektim elimi gayrı bu dünya hevesinden (Hüseyni şarkı)
Ölürüm terk edemem ey gül-i nev-reste seni (Hüseyni şarkı)
Açtım yüzünü talat-ı didarına baktım (Hüzzam şarkı)
Gözüm hasretle giryandır (Hüzzam şarkı)
Akl-u sabrım gitti mahzun oldum ah (Isfahan şarkı)
A gözüm bakma hevayi sözüne (Karcığar şarkı)
Göz süzüp yan bakışınla yine aldatma beni (Karcığar şarkı)
Hatırım rahatsız etmezse seni (Karcığar şarkı)
Hoş geçen eyyamı cana her nefes ah özlerim (Kürdilihicazkar şarkı)
Uyandı bahtım artık etmem şekva felekten (Muhayyer şarkı)
Gel ela gözlüm efendim yanıma (Suzinak şarkı)
Güzelim gözlüğünü çeşmine tak (Suzinak şarkı)
Mavi atlaslar giyersin (Rast şarkı)
Mey-i lalinle dil mestane olsun (Rast şarkı)

05

06

MAYIS/1

NO 008

PORTRE

Bizler
bağımlı,
çocuklarımız
kötüye
kullanım
kurbanı
Çocukların nerdeyse tamamının YouTuber olmak istediği bir dönemde dijital medya okuryazarlığı konusunda çalışma
yapan USMED Kurucu Başkanı Said Ercan ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Züleyha Çay, 'YouTuber Buğra ile Fenomen Ela’nın
Maceraları' isimli çocuk kitabıyla hem çocuklara hem de ebeveynlere yol gösteriyor. Çocuk edebiyatı alanında ilk olan
kitap, çocuklara engel koyma yerine bilinçli bir kullanım ile özgün içerikler üretebilmenin mesajını temel değerler
eşliğinde veriyor. "Bizler gerçek hayatı biliyoruz ve dijitale daha bağımlıyız" diyen Ercan ve Çay, "Çocuklar ise bağımlı değil
kötüye kullanım kurbanı. Onlara alan açmalı gerçek hayatla buluşturmalıyız" diyor.

FATMA ÇELİK
Yetişkinlerin dijital göçmen olduğu
teknoloji çağında çocuklar ise dijital
yerliler olarak dünyaya geliyor. YouTube'dan yıllık en fazla gelir eden fenomenler yetişkinler değil çocuklar olunca artık doktor ya da öğretmen olma
hayali rafa kalktı. Aileler çocuklarını
olumsuz içeriklerden korumanın yollarını ararken çocukların hayali ise yaşıtları gibi YouTuber olmak oldu. Peki,
bunu doğru bir şekilde nasıl yapacaklar? Sosyal medyanın yanlış kullanımı
neticesinde çözümsüz kalan ailelere
yol göstermek isteyen USMED Kurucu
Başkanı Said Ercan ve Çocuk Gelişimi

Uzmanı Züleyha Çay, 'YouTuber Buğra
ile Fenomen Ela’nın Maceraları' isimli
çocuk kitabını kaleme aldı. Sürekli birlikte vakit geçiren iki kuzen olan Buğra
ve Ela, YouTube fenomeni olmak için
güzel bir video çekmek isterler ve bu
süreçte başlarından geçenlerin anlatıldığı kitap, çocuk edebiyatı alanında bir
ilk olma özelliği taşıyor. Motto Yayınları'ndan çıkan kitap, medya okuryazarlığı konusunda çocuklara eğlenceli bir
dille yol gösteriyor. Hem kitabı hem de
çocukların sosyal medya ile olan ilişkisini konuştuğumuz Ercan ve Çay, ebeveynlere birbirinden kıymetli öğütler
veriyor.

Sizleri bu kitaba hazırlamaya iten
sebepler nelerdi?
Çocuklarımızın tüketimin hedefi haline geldiği günümüzde, onları ekran bağımlılığının tüm olumsuzluklarından
korumak çalışmalarımızda öncelikli
hedefimizdir. Bu hususta bilinçlendirici bir yol haritasının eksikliğini fark
etmek, çocuklarımızın sağlıklı bir gelişim sağlayabilmeleri için onları ölçülü
ve bilinçli bir kullanıcı olmaya teşvik
etmek bu kitabı hazırlamamızdaki en
önemli etkendir. Çocukların nerdeyse
tamamının YouTuber olmak istediği
bir dönemde dijital medya okuryazarlığı konusunda çalışma yapmak önem-

MAYIS/1

liydi. Bu alanda ilk kitabı yazmak da
bize nasip oldu.
Kitap çocuklara nasıl mesajlar veriyor?
Alanında ilk olan bu kitap, çocuklarımıza kısıtlama ve engel koyma yerine
ölçülü ve bilinçli bir kullanım ile özgün içerikler üretebilmenin mesajını
vermektedir. Temel değerlerimizin
çocuklarımıza aktarılması, kul hakkı,
büyüklere saygı, iletişimin önemi gibi
temel değerler işlenmiştir.
KITAP KÖPRÜ VAZIFESI
GÖRMEKTE
Size göre ebeveynler kitabı neden
çocuklarına okutmalı?
Ebeveynler, çocukların ekran ile ilişkilerini düzenlerken birçok hususta
yönlendirici olmaktadır. Ancak bu
süreçte çocukları ile fikir ayrılıklarına
düşmektedirler. Kitap içeriği aslında
bir anlamda sosyal medyanın yanlış
kullanımı neticesinde çözümsüz kalan
ailelerimiz ve kendilerini ifade edeme-

diklerini düşünen çocuklarımız için
bir köprü vazifesi görmektedir. Aileler
maalesef şu süreçte ne yapacaklarını
şaşırdılar. Bizlerde aileden biri olarak
destek olmak üzere bu kitabı çıkarttık.
Çocuklara doğru sosyal medya kullanımını anlatırken kul hakkı gibi
hassas bir konuyu nasıl bir dille ele
aldınız?
Yetişkin birçok insanın sosyal mecralarda fikir beyan etmenin sınırlarını
bilmemesi ve sanal ortamlarda yapılan paylaşımların ahlaki ve insani
olarak denetimlerini göz ardı etmesi
çocuklarımızda da sanal alemin sınırsız özgürlükler dünyası olduğuna
dair bir izlenim oluşturmaktadır. Her
hak birtakım sorumlulukları da beraberinde getirir. Dolayısıyla hepimizin
üzerinde bulunan birçok hak ve sorumluluklar, toplumsal ilişkilerimizde
mutlaka dikkate alınması gereken en
önemli görevlerimizdendir. Kul hakkı
bilincini çocuklarımızda oluşturmak
daha güzel bir dünya için en önemli
mihenk taşımızdır. Kitapta yer alan
“iyilik zinciri” ayrıntısı ile çocukla-
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rımıza aslında kul hakkının dikkate
alındığında tüm kâinatı etkisi altına
alacak bir sevgi seli oluştuğunu göstermeye çalıştık.
SIBER ZORBALIĞIN
AŞILABILIR BIR SORUN
OLDUĞUNU ANLATMALIYIZ
Peki, izinsiz paylaşımlar, ifşalar, dijital ve siber zorbalık sadece yetişkinler için değil özellikle çocuklar için de bir tehlikeli.
Onları nasıl bilinçlendirebiliriz?
Çağımızda hızla yaşanan gelişmeler
siber zorbalık gibi birçok sorunu da
beraberinde getirmektedir.
* Çocuklarımıza kişisel bilgi paylaşımlarının sonuçlarını anlatmak,
* Teknolojiyi çocuklarımızdan daha
iyi kullanarak onların sanal ortamda
düzenli takibini yapmak,
* Denetimli ve sınırlı internet tercih
etmek,
* Çocuklarımızı internet kullanımı ile
ilgili eğitmek,
* Çocuklarımızın teknoloji kullanımı
sonrasında davranışlarını gözlemle-
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mek,
* Siber zorbalık ile karşılaştıklarında
bunun alışabilecek bir sorun olduğunu çocuklarımıza anlatarak, onların
bu konuda ebeveynleri ile rahatlıkla
iletişim kurabileceğinin mesajını çocuklarımıza vermeliyiz.
Günümüz çocuklarını sosyal medyadan uzak tutmak mümkün değil.
Bu yüzden de bunu nasıl engelleriz
değil de nasıl kontrol altında tutabiliriz?
Sosyal medya çağında doğan ve gün
içerisinde birçok ekran ile karşılaşan
çocuklarımızı sosyal medyadan tamamen soyutlamak sadece kısa vadeli bir
çözümdür. Çocuklarımıza karşı internet ortamını tamamen kötülemek ve
sanal alemi yok saymak yerine daha
güzel bir sanal dünya inşasında öncülük etmeleri için yavrularımızı teşvik
edebiliriz. Sosyal medyaya sağlanacak
katkılarla bu ortamın eksileri konusunda çocuklarımızla beraber istişareler etmek gerekmektedir. Böylelikle
çocuk ve aile arasında çatışmadan
uzak olumlu bir iletişim dili gelişebilir.

Tarihte hiçbir bağımlılıkta böylesine
yönetilemez bir duruma gelmemişti
Çocuklar ve sosyal medya denildiğinde bu konuyla dertlenen bir isimsiniz. Son olarak ebeveynlere neler demek istersiniz?
Sosyal medya ve dijital dünyada ortalama geçirilen süre 18 saate dayandı. Bu artık yönetilebilir bir zaman
değil. Tarihte hiçbir bağımlılıkta böylesine yönetilemez bir duruma gelmemişti. Artık devlet kurumları,
STK’lar, aileler, herkes bu konuya eğilmeli. Çocuklarımız doğar doğmaz “dijital yerliler” olarak dijitale boğuluyorlar. Bizler “dijital göçmenler” olarak dijitale sonradan girdik. Biz gerçek hayatı biliyoruz ve dijitale
daha bağımlıyız çocuklar ise bağımlı değil kötüye kullanım kurbanı. Çünkü yapacak başka şeyleri yok, onlara alan açmalı gerçek hayatla buluşturmalıyız. 5 yaşına kadar mümkünse ekranı olan hiçbir teknoloji ile
çocukları başbaşa bırakmamalıyız. 13 yaşına kadar oyunlarına beraber karar vermeli, sınırsız bir internet
kullanımı değil, kullanım saatleri farklı ve bağımlılık oluşturmayacak şekilde kontrollü kullanıma müsaade
etmeliyiz. Evrensel yasalara göre sosyal medyada kayıt olma yaşı 13. Bizim kitabımız ise 6-13 yaş arası
çocuklarımıza hitap ediyor. 13 yaşından önce çocuklarımızın merakı doğru yöne yönlendirilmeli, yaşadığı
topluma, ailesine ve en önemlisi kendisine fayda oluşturacak değer katan içerikleri teşvik edilmelidir.
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Psikiyatristlere ilgi arttı

Leyla Benkurt

Uzm. Dr. Psikiyatrist Leyla
Benkurt Alkaş, psikolojik temalı dizilerin psikiyatri merkezlerine olan ilgiyi arttırdığını söyledi.
Alkaş, “Bugün ortaya çıkan
davranış ve duygularımızın aslında geçmişteki yaşantılarımızla özellikle de erken çocukluk
deneyimlerimizle ilgili olduğunu bilmek önemli. Bu diziler
toplumsal farkındalığı sağladı.
İzledikçe problemlerinin olduğunu farkedenler bize başvuruyor. Bu çok güzel bir durum.
Aynı zamanda insanlar hem
kendisinin hem de etrafındaki
kişilerin zihnini, duygularını, niyetini ve davranışlarını önceden
tahmin etmek istiyor ” diyor.

AYŞE DENİZ

K

I

R

-

M

I

Z

I

O

D

A

K

ırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir
ve Camdaki Kız… Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından
uyarlanarak ekranlara taşınan psikolojik temalı diziler son zamanlarda
reyting sıralarının zirvesini koruyor.
Toplum olarak dizi izlemeyi oldukça
seviyoruz. Hal böyle olunca gerçek
hayattan uyarlanan bu dizileri izledikçe seyirci olarak çocukluğumuzu, özümüzü, hatalarımızı istem dışı
irdeler olduk. Seyirciyi bu denli ekrana kilitleyen senaryolar birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Kimi
bu dizilerin toplum ruh sağlığını
olumsuz yönde etkilediğini savunurken kimi toplumsal bir farkındalığa
gidildiğini söyledi. Kimi ise dizideki
psikyatristin seans esnasında danışana olan yakınlığını eleştirdi. Bizde
tüm bu soruların cevaplarını alanında uzman kişilere sorduk.

Eski travmalarına dönebilirler
Aile danışmanı Selcen Yıldız Karahan ise seanslara düzenli bir
şekilde devam eden kişilerin filmlerde izlediği sahnelerle eski travmalarına dönebileceğini söyleyrek dizilerin olumsuz etkilerine
dikkat çekiyor Dizileri izledikten
sonra ‘Ben de hastayım sanırım,
depresyondayım, kaygılarım var’
gibi birçok şikayetle kendisine gelen hastasının olduğundan bahseden Karahan, “Amaç olarak ’Danışmanlık hizmeti almak bir diş
hekimine gitmek kadar doğaldır’
mesajını topluma aşılamaları oldukça önemli. Mesajın yerini bulduğunu da görebiliyoruz” diyor.

Selcen Yıldız
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İlknur Kılıç

TERAPIST
DANIŞANINA
SARILAMAZ

Ön yargıyı kırdılar
Toplum olarak meraklı olduğumuzu
söyleyen Psikolog İlknur Kılıç, “Bir ötekini her zaman merak ediyoruz. Anlam
bulmaya çalışıyoruz. Psikolojik dizilere
olan rağbete döndüğümüzde bir şeyleri anlamlandırmak yaşamımız sınırları
içinde onu bilindik kılar. İnsan olarak
tekinsiz ve bilinmez de kalmak çoğu zaman güvensizliğe iter. Kişilerin dizilerdeki kendiliklerine dair açılan bilinmez
“Aaa hiç bu açıdan düşünmemiştim”
dedirten noktalar tam da aradığımız anlamları bulduğum noktalar olabilir. En
temelde kendimizi merak ediyoruz. Bu
açıdan kişiler izledikleri dizilerde kendilerinden bir iz bulabilir ya da “bunu
yaşayan tek ben değilmişim başkaları
da benzer hikayelere sahipmiş” diyebilmek isteyebilir. Diziler bu sorgulamaları
daha görünür kılmaya başladı da diyebiliriz. Travmalar zorlayıcı deneyimlerdir.
Nesiller arası aktarımdan söz edebiliriz
bu nokta da. Anne ve babaların kendi
ebeveynlerinden öğrendikleri bir takım
tutum ve davranışları kendi çocuklarına yansıttıkları gözlemlenmiştir.Her

travmatik deneyim yaşayan bunu beklediğimiz derecede ailesi üzerinde yansıtmayabilir. Psikolojk dizilerde de tam bu
noktada şiddetin boyutlarını göstermek,
sevgisiz büyütülen çocukların nasıl bir
hayatla karşılaşabileceklerini bir parça
göstermek amaçlanmış olabilir” diyor.
Kılıç, “Dizilerdeki terapi ortamı kişilerin zihnindeki bir takım algıları değiştirebilir. Toplumumuz terapiye gitme
konusunda daha önyargılı yaklaşırken
dizilerle birlikte fikirleri değişebilir.
“Demek ki içerik böyleymiş, seanslarda
böyle oluyormuş” diyerek gelebiliyorlar
seansa. Dedik ya bilinmezlik beraberinde güvensizliği getirir. Bildiğimiz bir yerde kalmak bize daha güvenli ve tanıdık
hissettirir. Tabi bunların bir dizi olduğu
ve kurgulandığı unutulmamalıdır. Sempatiye dayalı bir sohbet çoğu danışana
iyi gelmiyor. Gerçek hayat size dizilerdeki gibi bir terapi sunmayabilir. Gerçek
terapi ortamı çoğu zaman zorlayıcıdır ve
terapist o zorlukla sınırlarını da korumalıdır. Bu nokta da danışanın terapiye
dair beklentileri ve düşünceleri mutlaka
psikolog tarafından sorgulanır” diyerek
ekliyor.

ÇOCUKLAR IZLEMESIN!

Dizi kitlesini yalnızca yetişkinler oluşturmuyor. Aynı ortamda bulunan çocuklar
da verilen mesajları en hızlı alanlardan. Uzmanlarımız psikolojik dizilerin çocuklara olumsuz etki oluşturduğu noktasında ortak görüşe sahip. Uzm. Dr. Leyla Benkurt Alkaş, “Dizilerin reyting amacıyla drama, cinsel istismar ve şiddeti
trajik bir şekilde işlemeleri çocuklar için uygun değil. Çocuklar tokat atan birini
gördüğünde olayın tamamını anlamadan direk tokat atmaya odaklanabilir. Bizde
istemeden çocuğumuza kötü bir deneyim yaşatmış olabiliriz.
Çocuk oyuncularının dizide yer alması bu dizilerin çocuklar tarafından izlenmesinin uygun olacağı anlamına da gelmez. Bazen çocuklar sahneleri görüp yoğun
korku endişe ve panik yaşayabilir” derken Psikolog İlknur Kılıç ise, ”Belli bir yaş
grubu altının televizyon izlemeleri ve izleme süreleri onların yaşına göre belirlenmeli ve neyi izlemeleri de tabi ki… Bu dizilerin onların yaş aralığına ya da direk onlara hitap eden şeyler olduğunu düşünmüyorum. Çocuk algısı bambaşka
bir boyut” diyor. Aile danışmanı Selcen Y. Karahan ise bu konudaki fikrini şöyle
belirtiyor: “Başkalarının çektiği acıya karşı duyarsızlaşma ya da aşırı duyarlı hale
gelebilirler. Çevrelerine ve çeşitli olaylara karşı bir korku geliştirebilirler. Saldırgan ya da zarar verici davranışlar geliştirmelerine neden olabilir.”

Kırmızı Oda dizisinde terapistin danışanına karşı sergilediği tavır ise
en çok eleştirilen ve tartışılan konu oldu. Uzman Psikolog İlknur Kılıç, “Adı üstünde dizi. Abartılan, eksik gösterilen ya da kurgulanan
boyutları mevcuttur. Fakat benim gözlemlediğim; psikiyatrist ya da
psikolog konumundaki kişilerin seans içindeki danışanıyla olan ilişkileri gerçek seans ortamıyla benzerlikler gösterse de abartılan kısımları var. Burada psikoloğun uyguladığı yöntem de çok önemli. Her
terapistin yoğurt yiyişi farklıdır. Psikolog danışanıyla kurduğu ilişkide
sınırlarını iyi belirlemek zorundadır. Dizideki gibi, terapilerde danışanlarla dostane bir ilişki kurulmaz, kurulmamalıdır. Sarılmak, seans
içinde ya da dışında çay kahve vs içmek, danışana sevgi sözcükleri
söylemek veya dostane bir tavırla seans yürütmek terapi dinamiğine
uymayan şeyler” diyor.
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“YAĞMUR VE KAR GIBI
“İNCELIK YAĞIŞI” İSTERIM!”
Sadık
Yemni

BORGES’IN GÖZÜNDEN
SINIRSIZ BELLEK VE
ÖLÜMSÜZ
İkinci Dünya Savaşı’nı tasarlayanların yüz yıl sonrası için koydukları hedef çok ilginç. Yıl 2045’te zihnin harddiske indirileceği, hastalıkların tarihe karışacağı, bütün işlerin robotlara devredileceği,
sınırsız bellek hacmine ve ölümsüzlüğe yaklaşılacağı bir evrenin
başlangıcı gibi takdim ediliyor. Bu tarihte yapay zekânın insan
zekâsını geçmiş olacağı ve insanların 2030’dan itibaren belleklerini hard diske, internete aktarmaya başlayacakları tahmin ediliyor.
Yalnız bu güzel günlere! sözü edilen tekno-rönesansa daha az sayıda dünya sakiniyle ulaşma planları da var malum.
Yüz yıl geriye gidelim. J. L. Borges’in 1942’de yazdığı Bellek Funes
– Funes el Memorioso adlı öyküsünde İreneo Funes adlı bir gencin
her şeyi hatırlaması yüzünden büyük bir yükün altında ezildiğini, insan bedeninin bunu kaldıramadığını, attan düşme nedeniyle
aldığı yaralar yüzünden çok genç yaşta ölerek kurtulduğunu anlatır. Adı barış, huzur; soyadı eğlenceli anlamına gelen İreneo Funes
bütün ayrıntıları hatırlıyor; bu benzersiz hatırlama yetisi sayesinde
sayılar yerine kelimeler ikame ediyor, nesnelerin bozulmasını, dişlerin çürümesini ve ölümün yavaşça yaklaşmasını derinden hissedebiliyordu. Belleğinin müthiş gücü nedeniyle azap çekiyordu.
Unutmak tanrının bir ihsanıydı, kurtuluştu.
Ireneo bir öncüdür. Bana bir cyborg öncülü çağrışımı yapıyor. Cyborg dedim çünkü hisleri olmayan bünyedeki bir mega bellek asla
yıpratıcı ve rahatsızlık verici bir yük değildir. Tamamen organik
bir yapı bütün ayrıntıyı belleğinde tutabilse o bahtsız delikanlı gibi
çok acı çekerdi. Ayrıntıların dar bir alanda sınırsız çoğalmasının
zamanla kara delik benzeri bir yapıya evrilmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.
Borges 1947 yılında yazdığı Ölümsüz (El Immortal) adlı öyküsünde artık yemeğe içmeye gerek kalmadan ölümsüzlüğü yakalanmış
kimselerin bin yılda geldikleri aşamayı şöyle betimler:
İşte o gün her şey aydınlandı gözümde. Mağaralılar, Ölümsüzler’di; suları bulanık çaysa atlının aradığı ırmak. Ünü Ganj’a kadar
yayılmış kente gelince, Ölümsüzler onu yerle bir edeli dokuz küsur yüzyıl geçmişti. Onun kalıntılarıyla aynı yerde, benim kat ettiğim şu çılgın kenti kurmuşlardı. Belki bir yansılama, bir çarpıtma
olarak, ama aynı zamanda , insana benzememeleri dışında hiçbir
özelliklerini bilmediğimiz tanrılara bir tapınak olarak. Ölümsüzlerin yaratmaya gönül indirdikleri son simgeydi bu yapı; girişimlerinin tümünün boşunalığını kavradıkları ve bundan böyle yalnızca
düşün dünyasında, katışıksız kestirimler ardında yaşamaya karar
verdikleri bir dönemin temel taşı. Yapılarını kurdular, sonra onu
unutarak mağaralarda yaşamaya gittiler. Düşünceye öyle dalmışlardı ki, fiziksel dünyayı bile zar zor algılıyorlardı.
J. L. Borges Ölüm ve Pusula (Tomris Uyar çevirisi) Ada Yayınları
1982
Bu öykü sonradan çok tanınmış bilimkurgu romancılarına da esin
kaynağı olacak ve onlar da ölümsüzlüğü benzer şekillerde tasvir
edeceklerdir
Modern Gılgamışların ihtirasla aradığı ölümsüzlük bizi ağırlaştırıp
zamanla yerinden kımıldamak istemeyen, yoğunlaşmış düşüncelerine kapanmış varlıklar haline getirmesin sakın? Kâinat bahçesinde
canlı, ama taşınmaz mal statüsündeki varlıkların bulunduğu müzeler keşfedilmeyi bekliyor olabilir pekâlâ.

Ayak Üstü’nün bu bölümünde sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu
Ali Nuri Türkoğlu ile bir araya geldik. Ünlü oyuncu, birbirinden
eğlenceli sorularımıza bakalım nasıl yanıtlar vermiş hep
birlikte okuyalım.

Ali Nuri Türkoğlu

SERCAN AKSU
Merhaba Litros
Sanat okurları! Hepimizin yakından
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
başlayalım!

Merhaba Ali Nuri Bey, nasılsınız?
- Şu an iyiyim çok şükür. Bir an sonra da iyi olurum diye ümit ediyorum.
Ayak üstü sohbetimize başlayalım mı?
- Tabii, başladık bile! :)
Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz?
- Galiba insanı anlama disiplinlerinden birini
seçerdim. Psikolog yahut antropolog.
Şehir hayatı mı? Köy hayatı mı?
- Köyden kopuk olmayan bir şehir hayatı.
Türkçede en sevdiğiniz kelime?
- Gönül.
En sevdiğiniz yemek?
- Yemek sayılır mı bilmem ama katıksız pastırma.
Siyah mı? Beyaz mı?
- Siyah.
Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- Samimisin.
Oynayacağınız sahneye nasıl motive olursunuz?
- Canlı cansız tüm “eşyayı” o adamın gözüyle
görmeye çalışırım. Gördüm mü tamamdır.
Dünyada en sevdiğiniz şehir?
- İstanbul.
Dünyada bir şeyi değiştirmek isteseniz bu
ne olurdu?
- Yağmur ve kar gibi arada “incelik yağışı” isterdim.

Türk sinemasında en sevdiğiniz film?
- “Sevmek Zamanı”
Çay mı? Türk kahvesi mi?
- Kahve -tabii ki TürkBaşınıza gelen en ilginç olay?
- “Hayat olağan bir mucizedir” olaylara pek şaşırmam, hatırlamıyorum.
Beraber oynamaktan en çok hoşlandığınız
oyuncu?
- Şevket Altuğ.
Hayatınızın dönüm noktası var mıdır? Varsa nedir?
- İlkokul öğretmenim Mehmet Kovancı’yı tanımak.
En büyük tutkunuz?
- Yaradılış sırrı.
Neyi affetmezsiniz?
- Nezaketsizlik.
Sizce dünya sinemasının en iyisi?
- “Kelebek Etkisi”
En büyük yeteneğiniz?
- Sezgilerim.
Hayatta örnek aldığınız kişi?
- Barış Manço.
Ayak Üstü’nde bambaşka bir konukla, eğlenceli
bir sohbetle bir sonraki sayıda yine Litros Sanat’ta olacağım, hoşçakalın.

Ayak Üstü’nde bambaşka bir konukla, eğlenceli bir sohbetle bir sonraki sayıda yine
Litros Sanat’ta olacağım, hoşçakalın.
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Dünyanın en pahalı
posta pulu 15 milyon
dolara alıcı bulacak

POSTA PULLARININ
'MONA LİSA'SI
Filatelik (posta pullarını konu edinen uğraş alanına

Fred Çakmaktaş emekli olmak üzere iken
kızı Pebbles 20 yaşında genç bir kız olarak
kendi kariyerini yapmaya başlıyor. Taş
devrinin yerini ise aydınlanmış yeni bir
bronz çağı alıyor.
Çakmaktaşlar'ın devamı olarak geliştirilen
'Bedrock' adlı yeni animasyon dizi, orijinalini bu kadar popüler yapan şeyin ne olduğuna bir bakış olacak. Taş Devri ortamında modern gündelik endişeleri ele alan
Çakmaktaşlar'ın animasyon evrenindeki
izlerinin yadsınamayacağı ve onu bugünün
izleyicileri için uyarlama fikrinin bir meydan okuma olduğu belirtiliyor.
Charlie'nin Melekleri'nin (2019) yıldızı ve
yönetmeni Elizabeth Banks, dizinin baş
yapımcısı ve Pebbles'ın sesi olarak rol alacak.
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İngiliz Guyanası’nda 1856
yılında üretilen
posta pulunun
başkent Londra’da yaklaşık 15
milyon dolara
(122 milyon 932
bin TL) satılması
bekleniyor.

İngiliz Guyanası’nda 1856 yılında üretilen posta pulu,
servet değerinde satışa sunulacak. En eski pul olarak
belirtilen posta pulu, Haziran ayında Londra'daki Sothebys Müzayede Evi'nde açık arttırmada 15 milyon
dolar gibi rekor bir fiyata satılması bekleniyor.

Taş Devri'nden Bronz Çağ'a
geçen Çakmaktaşlar 'Bedrock'
dizisiyle sevenleriyle buluşacak.

D ÖRT BUCAK K .S

verilen isim) uzmanı David Beech, "Bu pul, posta
pullarının 'Mona Lisa'sı gibidir. Bir sentlik pul esas
olarak gazete dağıtımı için kullanıldı. Bu pulun günümüze ulaşması bir mucize" dedi. Pul, 1873’te İngiliz
Guyanası'nda yaşayan İskoç asıllı Vernon Vaughan
adlı 12 yaşındaki bir çocuk tarafından bulundu. Vaughan’ın amcasının kağıtlarını karıştırdığı sırada bu
pulu gördüğü ve değerli olduğunu düşündüğü gerekçesiyle sakladığı ifade edildi.

Nomandland Oscar'da
da sürprizi bozmadı
Akademi Ödülleri'nde 6 dalda
aday olan Nomadland En İyi
Film, En İyi Yönetmen ve En İyi
Kadın Oyuncu ödülleri olmak
üzere toplam 3 Oscar kazandı.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar
Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini buldu. Sinema
dünyanın en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar
Ödülleri, diğer ödül törenlerinin aksine yüz yüze
bir etkinlik olarak düzenlendi. Pandemi dolayısıyla iki ay gecikmeli olarak yapılan törene, test ve
sosyal mesafe önlemleri alınarak Los Angeles’ta,
Oscar'ın geleneksel evi Dolby Tiyatrosu ve Union
Garı olmak üzere iki ayrı mekânda gerçekleştirildi.
Frances McDormand, Nomadland'de performansıyla En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, Anthony Hopkins, The Father filmiyle En İyi Erkek
Oyuncu oldu. McDormand üçüncü kez Oscar
kazanırken, 83 yaşındaki Hopkins, Kuzuların Sessizliği'nden sonra ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu
Oscar'ını kazanmış oldu. Bu ödül, Hopkins'e en

yaşlı oyunculuk Oscar kazanan aktör unvanını da
kazandırdı.
EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ İKİNCİ KEZ
BİR KADININ OLDU
En iyi yönetmen ödülüne ise Nomadland filminin
yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı.
Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi
yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu.
Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé,
"Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için
cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum" dedi.
Daha önce "Oscar çok beyaz" protestolarına sahne
olan Akademi'nin bu yıl, eleştirilere karşılık olarak
kazananlarda çeşitliliğe önem vermesi öne çıktı.
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Paris’te Otuz
Bin Budist
Ahmed Midhat Efendi
Büyüyen Ay Yayınları

Akıntıya
Karşı
Mustafa Kutlu
Dergah Yayınları
“… Oltanın ucundaki balık şöyle
dedi: ‘Yem öyle büyü¬lü, çekici,
gerçek idi ki; nasıl desem gerçekten daha gerçekti. Şimdi şu son
nefesimi verirken itiraf edi¬yorum: “Tanrım bunu beklemiyordum’.
*
Elinizdeki kitap sadece şu mektuptaki cümle yüzün¬den kaleme
alınmıştır desem yeridir. Çağdaş
Küre¬sel Medeniyet’in (O iki asırdan beri peşine düşüp yetişmeye
çalıştığımız muasır medeniyet)
insanlığı getirdiği son durak burasıdır.”
Mustafa Kutlu’nun gazete yazılarından derleyerek yazdığı yeni
eseri toplumumuzun tüm sorunlarına, eksiklerine, nereden nerelere gelindiğine ışık tutarken,
çözümlerini de kelimelerinin arasında ilgililere sunuyor

Ahmed Midhat Efendi’nin bu eseri kaleme alması Le Siecle ve Le Presse gazeteleri başta olmak üzere Fransız matbuatında Budizm’le ilgili
yazıların artmaya başlaması üzerine gerçekleşir. Budizm’e yönelik bu
ilgi, ünlü Fransız etnolog Leon de Rosny’nin Sorbon Üniversitesi’nde
verdiği derslerle başlar. Bu yazıları okuyan ve modern oryantalist kaynakları gözden geçiren yazar, konuyla ilgili kendi düşüncelerini ortaya
koyarken hem Osmanlı okuyucusunu bilgilendirir hem de sonunda
lafı kendi kültürünün ve dininin metinliğine getirir. Önce Tercüman-ı
Hakikat gazetesinde yayımlanan bu yazılar daha sonra bir kitap haline
getirilir ve Paris’te Otuz Bin Budist adlı eser ortaya çıkar.
Eser, temelde eğitimli ve genç okurlar hedeflenerek kaleme alınmıştır. 1870’lerde toplumun her kesimini okumaya, öğrenmeye alıştırmak amacıyla yola çıkan yazar, zamanla ortaya çıkan eğitimli ve genç
neslin Batı’nın kavramları karşısında yalpaladığını görünce özellikle
1890’lardan sonra bu nesle dikkatini yöneltir. Elinizdeki eser de bu
dikkatin ürünlerinden bir örnek. Avrupa’nın evrensel olarak ürettiğini ileri sürdüğü bilginin çoğu durumda sadece kendi şartlarından/
sorunlarından kaynaklanan ve kendine has bir bilgi olduğunu hatırlatan yazar, bu bilginin ve tartışmaların Avrupa kültürünün kendi içindeki hesaplaşmasının bir ürünü olduğunu ve çoğu durumda dünyanın geri kalanını ilgilendirmediğini ileri sürerek kavramlara dikkatle
yaklaşmak gerektiğini yüksek sesle bir defa daha söyler. Özellikle eserin temel konusu olan din, bilim vb. kavramların Avrupa’da ve İslâm
dünyasında farklı anlamlara geldiğini; Avrupai düşüncede yer alan din
kavramının temelde yalnızca Hristiyanlık ve Avrupa bağlamında kullanılabilecek bir geçerliliğe sahip olduğunu ifade eder

Ceviz Sandıklar ve
Para Kasaları
Ali Ayçil
Dergâh Yayınları

Elifbeden
Alfabeye
Rekin Ertem
Dergâh Yayınları

Benim Adım
Dertli Dolap
Türkan Alvan
Büyüyen Ay Yayınları
“Eşyanın hakikati insanın hakikatidir.”
bilinciyle donanmış bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu yüzden atalarımız eşyaya
hürmet eder ve hiçbir varlığı incitmek istemezdi. Ağaç kesmeye giderken ormandaki diğer ağaçları incinmesin, diye baltasını bezle saklayan köylülerimiz vardı.
Değiştik… Aslımızı ve ezelde Rabbimize
verdiğimiz ahdi unuttuk… Bu yüzden
günümüzde ‘dolap’ deyince ‘mutfak dolabı’ aklına gelen gençlere dolab-nâmelerin değerini anlatmak epey zor.
Dolab-nâmelere ilham veren Hama’daki
Dolab-ı Muhammedî, kanaatimizce hakikat-i Muhammediyye’nin mecazıdır. Türk
edebiyatına özgü dolab-nâme türü nedense ihmal edilmiştir. Yeni dolab-nâme şiirleri içeren bu kitap, Türk edebiyatında dolab-nâme hakkında yapılan ilk çalışmadır.

Ne savaşlar ne düşen kentler ne karmaşa ne kaos; hiçbiri, hiçbiri değil inceliğimin sebebi.
Sanki yeryüzünde hiç kimse yok, bir tek ben varmışım gibi; sanki ilk insanın yeryüzüne
atıldığında duyduğu o gariplik, o yalnızlık, o şaşkınlık, milyarlarca insanın bilinçaltından
geçerek gelip bende konaklamış gibi; sanki bütün gövdem iyilikle yıkanmış ve her şeyi affetmeye hazır hâle getirilmiş gibi...
Bugün inceyim...
Ama ne yaşadığım dünyayla ne öteki insanlarla ne de geçmişimle ilgili inceliğim. Sanki
her şeyden koparılmış ve kendi insanlığımla baş başa bırakılmışım gibi: Yalnızca benimle,
benim ruhum arasında...
Bu incelemede, 1852’den 1928 Harf İnkılabı’na kadar, “ıslahtan tebdile” bütün alfabe tartışmaları, harf devriminin sebepleri, bu konuda yapılan çalışmalar, tartışmalar, hazırlıklar, devrime
geçiş ve kanundan sonra yaşananlar etraflı şekilde ele alınmıştır. Ayrıca eserde, “Devrim niçin
yapıldı? Ne isteniyordu ne oldu? Devrimin getirdikleri ve götürdükleri nelerdir?” gibi sorulara
da cevap aranmaya çalışılmıştır. Eser hazırlanırken ilgili eski ve yeni kaynaklar taranmış, özellikle tartışmaların başladığı tarihlerden Latin asıllı harflerin kabul edildiği 1928’e kadar basılan
kitap, risâle, dergi ve gazeteler taranmış, konuyu açıklığa kavuşturacağına inanılan yazılardan
alıntılar yapılmıştır. Bu konunun nasıl bir atmosfer içinde tartışıldığını göstermek için de kişiler ve alıntılar geniş tutulmuş ve konunun bütün yönleri ele alınmaya çalışılmıştır. İlk baskısı
1991 yılında yapılan Elifbeden Alfabeye’nin, 30 yıl sonra yapılan bu yeni baskısında, eser yeni
kaynaklarla zenginleştirilmiş ve içeriği genişletilmiştir.

MAYIS/1

Uçtun Yine
Deli Gönül
Asım Gültekin
Aşina Yayınları

Türkler'in
Sherlock Holmes'i
Amanvermez
Avni'nin
Maceraları
Ebu’s-Süreyya Sami
Beyan Yayınları

Merhum Asım Gültekin'in yazılarından derlenen "Uçtun Yine Deli
Gönül" isimli eseri Aşina Kitap'tan
çıktı. Yazarın dostlarının şahitliklerinin de yer aldığı kitaptaki başlıklar günümüz gençliğine seslenmeye
yol göstermeye ediyor.
Aşina Kitap Genel Konsept Danışmanı Süleyman Ragıp Yazıcılar;
Asım Gültekin'in vefatının ardından, "özlem dolu hüznün gölgesinde, vefa hisleri eşliğinde” onun adına bir kitap olması niyetiyle böyle
bir kitabı hazırladıklarını açıkladı.
Yazıcılar; "Özellikle gençler yazılarından daha çok istifade etmeliler
diye düşünüldü. Bir de nasıl bir yürek taşıdığına dair şahitliklerin derli
toplu bir şekilde kayda geçmesini
istedik. Zira Asım Gültekin bir dönemin hafızasıdır, bıraktığı izlerle
birçok insanın hayatına dokunmuş
eşsiz isimlerden biridir." ifadelerini
kullandı.
Yazarın "Uçtun Yine Deli Gönül"
kitabı iki bölümden oluşuyor. İlk
bölümde yazıları yer alırken ikinci
bölümde dostlarının, öğrencilerinin şahitlikleri yer alıyor.

Geçen devirde, sırf aklının dâhice çalışmasına güvenerek bu mesleğe giren
“Avni” daha yirmi beş yaşında iken arkadaşlarının dikkatini ve hayretini çekmeye başlamış, az zamanda Zaptiye
Nezareti yöneticilerinin de takdirini kazanarak en önemli olayların, en gizemli
cinayetlerin araştırılması ve takibi kendisine verilmişti. Emniyet hizmetlerine
girişinin beşinci senesinde “Amanvermez” lakabıyla anılmaya başlanmış ve
bu lakap memleketin en sefil tabakasına
kadar yayılmış, yarası bulunan sefiller
bundan pek gocunmakta kendilerini
haklı görmüşlerdi. Avni ilk senelerde
hırsızlar, yankesiciler, adi kabadayılar
için bir afet, bir musibet kesilmişti.
“Avni” çok çalıştı, o kadar çok çalıştı ki
nihayet vücudu bu güç yetmez çalışmaya dayanamayarak kırk iki yaşında
yıprandı. Saçında, sakalında bir tane siyah kıl kalmamış halde ahirete göç etti.
Ölüm anında yanındaki ahbaplarına:
- Rahat döşeğimde can vermekte olduğuma kendim de şaşıyorum! demişti.
İşte serimizin kahramanı böyle bir
“Avni” idi.
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Kandahar
Muhiburrahman Mihrabi

Kandahar Büyük İskender’in gelişi ile batılı tarihçilerin ilgisini çekmiş, hakkında çok sayıda yazılar ele alınmıştır. Antik Yunan’ın meşhur tarihçilerden Herodotos kitaplarında Kandahar’dan “Arakozya” adıyla bahsetmektedir. 1700’lerin
başlarından beri Afganistan’ın başkenti konumuna gelmiş olan Kandahar geniş
ovalıklara, yalçın dağlara, verimli topraklara sahip bir şehirdir. Kandahar eskilerden bu yana bölgenin en önemli transit, ticaret konumundadır. Bunun için
Kandahar, Afganistan’ın Güney bölgesine etkisini bırakacak denli iyi bir ekonomiye sahip olmuştur.
Kandahar ismi ve isimlendirmesiyle ilgili çeşitli rivayetler mevcuttur. Bazı tarihçiler Kandahar isminin, Büyük İskender’in buralarda (İskenderiye) ismiyle
bir şehrin kurulmasından kaynaklandığını düşünmektedirler. Tarihçilerin bir
kısmı da bu iddiayı reddetmekle birlikte Büyük İskender’in bu bölgeye gelmeden önce bile Gandarosya (Kandaharosya) adında bir şehrin var olmasından
bahsetmektedirler. Üçüncü bir rivayete göre; Gandahara’nın halkını bu bölgeye
yerleştikten sonra bölgeye Gandahara ismi verilmiş fakat daha sonra Arapların gelişiyle bu isim Kandahar’a dönüştürülmüştür. Ünlü tarihçi Hirodots
Paktika’nın1 dört kabilesinden ilk (Gandahari) kabilesinden bahsetmektedir.
Ona göre; Gandaharilerin veya Kandaharilerin yaşadığı bölgeye tarihin bütün
devirlerinde Gandahara denilmekteydi. Diğer bir yandan Avista’da bu bölgede (Gandahara veya Gandofaara) adındaki bir pehlivandan bahsedilmektedir.
Argandab civarlarında bir şehir kurmuş ve bu şehrin padişahı olmuştur. Ve bu
bölgenin ismi Kandahar olarak kalmıştır.
Çok eski tarihlerde Kandahar (Harıh- Havay- Tıy) veya ( Harıh vity) isimleriyle yazılmıştır. O zamanlarda Harahvati (Sarasvati) Argandab’ın ismiydi ve
Arahosya Argistan’ın ismiydi. Bunların merkezi Arahostin’di. Sonralarda Yunanlılar buralara Arahosya, Arakozya veya Arakosya demiştir.
Sasaniler, Kidariler ve Kabilşahlar zamanlarının olaylarında Kandahar’dan (Rahac, Rahaç, Rahaz) olarak bahsedilmiştir. Arapların gelişiyle bu isim Arahosya’dan Alrahc veya Alrahz olarak dönüştürülmüştür.
Bu bölgede merkezi şehir Rahc’dı ve Gaznevîler zamanında Tekinabad merkezi
şehir idi. Bunun için Kandahar fecî veya harabe bir şehir olarak kalmış. Bu dönemin yazılıp çizilmiş olan kaynaklarında Kandahar’dan bahsedilmemektedir.
Bu devirden sonra Kandahar ün kazanmaya başlamaktadır. Bu da şehrin kuruluş tarihi ile alakalıdır. (Malak Hüseyin Alavedin-i Gori) üç kardeşin (Malak
Kütbudin-i-Sori’nin, Sayfudin’in ve Sam Bahaudin’in) intikamı için Gaznevî
İmparatorluğu’nu yıkarak her kardeşin karşılığında Gaznevîlerin bir şehrini
harabeye çevirdi. Gazne, Takinabad ve Bust şehirlerini yerle bir etti. Bundan
sonra Kandahar’ın ismi daha sık bir şekilde anılmaya başlamaktadır. Tarihçi
Sayfi Tarihname-i-Hirat adında kendi kitabında Kandahar’dan Arapçalaşmış
şeklinde bahsetmektedir.
1700’lerin sonlarında çeşitli nedenlerden ötürü Ahmed Şah Dürrani’nin vefatından sonra tahta çıkan oğlu Temur Şah tarafından Kandahar yerine Kabil başkent
haline gelmiştir. Başkentin Kabil’e taşınmasında en önemli faktörlerden biri Kabil’in Kandahar’a göre Delhi’ye daha yakın olması idi. Dolayasıyla Afgan yöneticiler bu hamleyle Hindistan’daki karmaşık durumlarına daha yakın olmayı hedeflemiştir. Başkent taşımasının diğer önemli bir sebebi ise Kandahar’daki güçlü ve
köklü kavim liderlerinin esaretinden devletin kurtarılması idi.
Buna rağmen iki yüz senedir Kandahar gerek ekonomik gerek siyasal, sosyal, kültürel anlamda etkisini sürmektedir. Son 300 senedir Afganistan çok istisnai durumlar
dışında hep Kandahar kökenli önemli aileler tarafından yönetilmiştir. Bu anlamda
kendisi Kandaharlı olamayan şimdiki Afgan cumhurbaşkanı Eşraf Gani’nin “ Kandahar Afganistan’ın siyasi kalbidir.” sözü gayet anlamlı hale düşmektedir.
Tüm bu iyi ve müspet yönleriyle birlikte Kandahar Afganistan’ın diğer önemli
büyük şehirleri olan Kabil, Hirat, Mezar-i Şerif, Gazne ve diğerleri gibi özellikle
son kırk senedir savaş içinde büyük hüsranlara maruz kalmaktadır. Klasik tarihi çehresinde eski güzelliği kalmamış olan Kandahar günümüzde bile savaşın
toz ve gürültülerinden rahatsızlık duymaktadır. Zamanında Delhi, Meşhed,
Sistan, Beloçistan, Lahor gibi önemli bölge şehirlerine hükümdarlık yapmış
olan Kandahar günümüzde ne yazık ki o ihtişamını kaybetmiştir. Ne yazık ki İslam dünyasında Kandahar’a benzeyen nice şehirler vardır ki azametini, manevi
büyüklüğünü ve en önemlisi Müslümanlar için birleştirici özelliğini yitirmiş
hale gelmiştir. Tekrar güzel günlerimizin umuduyla…
1 Paktika Afganistan’ın doğusunda bulunan şehirdir.
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Aj a n d a

1 M AYIS
15 M AYIS
SİNEMA

AJANDA

NO 008

Ç O C U K T İ YAT R O S U

• • •

18 NISAN PAZAR
Yer: Akbank Sanat Evinizde

akbanksanat.com

Mağaralardan Göbeklitepe’ye Sanatın Başlangıcı
Akbank Sanat birbirinden farklı ve yaratıcı çocuk atölyelerini evlerinize taşıyor.

• • •

1 6 N I S A N – 1 9 T E M M UZ
Yer: kundurama.
beykozkundura.com

Notes From A Journey / Bir
Yolculuktan Notlar
İngiliz sanatçı ve yönetmen
ikili Daniel & Clara’nın 2019
yapımı belgeselleri “Notes From A Journey / Bir
Yolculuktan Notlar” yalnızca
görsel değil işitsel olarak da
duyularımızı açmaya davet
ediyor.
Ücretsiz

SİNEMA

B E LG E S E L

• • •

3 M AY I S PAZ A RT E S I
Yer: sehirekrani.com
Saat: 21.45
ANADOLU ERENLERİ

• • •

1 6 N I S A N – 1 9 T E M M UZ
Y e r : k u n d u r a m a .
beykozkundura.com

Rüyanın Öte Yakası
Berlin ve Cannes festivallerinin
geleceğin yönetmenleri arasında
gösterip desteklediği Hindistanlı
genç yönetmen Payal Kapadia’nın rüyalardan ve efsanelerden
beslenen ödüllü kısa filmleri de
sizleri geçmiş zaman masallarını
andıran ruhani bir dünyanın içine
çekecek.
Ücretsiz

B E LG E S E L

• • •

3 MAYIS PAZARTESI
Sait Faik Hikâye
Dinletisi
Yer: İş Sanat
http s : / / w w w.
youtube.com

İş Sanat’ın gelenekselleşen dinleti serisi
edebiyatımızın usta kalemlerinin şiir ve
hikayelerini edebiyatseverlerle buluşturuyor.
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SERGİ

ANMA • • •

3 M AY I S PAZ A RT E S I

‘Lütfi Özkök: Portreler’ Sanal Tur
Yer: istanbulmodern.org

Ömer Döngeloğlu Anma Programı
Yer: sehirekrani.com
Saat: 21.30

SOHBET •

• • •

İstanbul Modern Fotoğraf
Galerisi, “Lütfi Özkök: Portreler” adlı fotoğraf sergisini, sanal
tur ile evde keşfetme olanağı
sunuyor. Sergi, yazar ve sanatçı
portreleri ile uluslararası alanda
tanınan fotoğraf sanatçısı Lütfi
Özkök’ün (1923-2017) 1950’li
yıllardan itibaren edebiyat ve
sanata yön veren 80 ismin fotoğrafına yer veriyor.

•

•

7 MAYIS CUMA

SERGİ

• • •

Yer: sehirekrani.com
Saat: 17.30
Tezhip (Nazan Berbercioğlu)
Yer: sehirekrani.com

GELENEKSEL
SANATLAR

KO N S E R

• • •

7 M AY I S C U M A
#mecburevde
Yer: CRR YouTube Kanalı
Saat: 20.00

Prömiyeri 4 Kasım 2020’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR)
gerçekleşen Mücbir Sebep pandemi sürecinde insan hâlleri, kısıtlamaların
insan üzerindeki etkilerine dansla tanıklık eden bir proje. Hayatın akışının
tam kapanma ile her alanda değiştiği yeni dünyada, Zeynep Tanbay
koreografisini yaptığı Mücbir Sebep’in “ev hâli”ni filme çekmeye karar
verdi. ‘Evde kal’ süreciyle birebir örtüşen bu versiyonunu yaratmak için
dansların her bölümü pandemi kısıtlamalarının izin verdiği ev/balkon/
teras/bahçe gibi alanları simgeleyen değişik mekânlarda filme çekildi.
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Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

Ramazan
Penceremde

Pandemi öncesi sokaklara taşan Ramazan ruhunu evlere sığdırmak isteyen bir grup genç anne, sosyal medyada başlattıkları
#ramazanpenceremde hareketiyle adından söz ettiriyor. Adeta çığ gibi büyüyen bu hareket ile evlerin pencereleri Ramazan ayı boyunca ışıl ışıl…
ZEYNEP ÇELİK
Dünyanın her yerinde farklı geleneklerle
karşılanan Ramazan ayında kimi ülkeler
sokakları, caddeleri fenerlerle süslerken,
kimileri camileri temizleyerek merhaba
diyor on bir ayın sultanına… Ülkemizde
ise camilerde mahyalarla karşılıyoruz Ramazan’ı. İşte buradan yola çıkan bir grup
genç anne, Ramazan ayı buruk geçmesin
diye anlamlı bir hareket başlattı. #RamazanPenceremde hareketini başlatan
Zehra Şener, Günay Yaşa ve Aysel Yılmaz, Kudüs’ün Ramazan için hazırlandığı videodan esinlenerek “Neden bizler
de pencerelerimizi süsleyerek karşılamıyoruz Ramazan’ı?” diyerek yola çıktılar.
Amaçları ise eski Ramazanları anmak
yerine şimdiki Ramazanları daha da güzelleştirmek. Gelin bu güzel hareketi ekip
üyelerinden Aysel Yılmaz'dan dinleyelim.
Ramazan'a az bir zaman kala başlattığınız hareket kısa sürede büyük ilgi
gördü @ramazanpenceremde isimli
sosyal medya hesaplarınızdan Ramazan’a özel hazırlanmış ışıl ışıl pencereleri, evleri paylaşıyorsunuz. Sizi
daha yakından tanıyabilir miyiz?
Dünya, Ramazan'a büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Bizler bu yıl Ramazan’ın
coşkusunu pencerelerimize taşıyoruz.
Fenerler asıyor, kandiller yakıyoruz. Evde
kalıyor, Ramazan’ın coşkusunu pencerelerimize yansıtıyoruz. “Peki senin penceren
Ramazan’a hazır mı? Eğer hazırsa fotoğrafını çek, #ramazanpenceremde etiketiyle
paylaş! Bizler de hesabımızda paylaşalım”
diyoruz. Bizler kim miyiz? Ramazan’ı tüm
dünya Müslümanları gibi neşeyle karşılamak isteyen bir grup genciz.
RAMAZAN KÜLTÜRÜNÜN EN
GÜZEL ÖRNEĞİ MAHYALAR
Müslüman bir ülkede Ramazan ayı
geldiğinde farklı bir atmosfer oluşuyor. Bizim ülkemizde koronavirüs öncesi Ramazan eğlencelerinin merkezi
İstanbul'du. Anadolu başta olmak
üzere bu atmosfer manevi olarak hissediliyordu. Diğer ülkelerle kıyaslarsanız Türkiye'deki Ramazan kültürünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bizler genelde bu kültürü ev içlerinde yaşıyoruz. Müslüman coğrafyalardaki diğer
ülkelere bakınca Ramazan coşkusunun
sokaklara, caddelere, camlara, pencerelere taştığını görüyoruz. Bizde ise genelde
Ramazan eğlenceleri belirlenen alanlarda ve belirli bir düzenle yapılageldi. Öte
yandan camilere asılan mahyalar, Ramazan kültürüne dair bizim diyebileceğimiz

en güzel geleneklerden biri. ‘oruç tut,
sıhhat bul, oruç bedenin zekâtıdır, İslam
kardeşliktir’ gibi cümleleri herkesle aynı
anda, madebimiz üzerinde görmek içimizi coşturuyor, bu da büyük bir gerçek.
RAMAZAN'I CAMDAN CAMA
YAŞAYALIM İSTEDİK

#RamazanPenceremde hareketine
başlamaya nasıl karar verdiniz?
Başta da söylediğim gibi özellikle Arap
devletlerine bakınca sokaklara taşan o
coşku ve heyecanı bizler de yaşayalım istedik. Özellikle çocuklar için bu tarz bir
hoş geldin merasimi daha çok akılda kalıcı oluyor. Müslüman ülkelerde bu coşku
yaşanırken, neden Türkiye’de de olmasın
fikri ile bu harekete başladık. Türkiye’de
son yıllarda evleri süsleyerek bu coşkuya
ortak olan nice aileler olması sevindirici,
biz de bunu pencerelere, balkonlara, kapılara taşımak istedik. Ramazan’ı camdan cama yaşayalım istedik. Tabi bir de
Kudüs’ün Ramazan’a hazırlanırken çekilmiş görüntüleri var ki, neden hala duruyoruz dedirtti bize.

DÜNYADAKİ TÜRKLERDEN
DÖNÜŞLER ALDIK
Yılbaşı geldiğinde neredeyse muhafazakârlar hariç herkesin evinde süslenmiş çam ağaçları görüyoruz. Cadılar
Bayramı geldiğinde kostümlü gençleri sokaklarda görüyoruz. Bunda
değişen toplumsal değerler, teknoloji
ve sosyal medyanın tabii ki etkisi var
ama kültürel kodlarımızı adeta kendimiz bozuyoruz. Ramazan'ın başlaması ile ise sizin sayenizde pencerelerin süslenmeye başladığını gördük.
Size nasıl dönüşler oldu?
Çağrımızın ardından Türkiye’nin her yerinden, hatta dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türklerden çok güzel kareler geldi. Bizler
de onları instagram ve twitter hesabımızdan
paylaştık. Gördük ki aslında insanların böyle
bir şeye özlemi varmış. “Hiç aklımda yokken
penceremi süslemeye karar verdim”, “Çocuğum yok ama ben de Ramazan’ı pencereme
taşıdım” gibi mesajlar aldık. Kısa sürede böyle geri dönüşler almak bizi çok mutlu etti ve
maksat hasıl oldu.

Bu Ramazan ilk defa başlattığınız bu
hareketi gelecek yıllar devam ettirecek misiniz?
Pandemi sebebiyle kısıtlı başladık ancak,
şimdi ileride neden sokaklara mahallelere, taşmasın ki diye düşünmekte, şimdiden bunun hayallerini ve planlamalarını
yapmaktayız ekip olarak.
ESKİ RAMAZANLARI ANMAK YERİNE ŞİMDİYİ
GÜZELLEŞTİRELİM
Son olarak gençlere, anne babalara
Ramazan ayına sahip çıkılabilmesi
için neler demek istersiniz?
Ramazan penceremde ekibi olarak bizler
de çocukları olan anneleriz. Aslında yapmak istediğimiz öncelikle çocuklarımızı
o manevi alana sokabilmekti. Ramazan’ın gelişinin hazırlanmaya, temizlenmeye, her yeri ışıklarla bezemeye değer
bir şey olduğunu ancak böyle gösterebilirdik. Nerede o eski Ramazanlar demek
yerine şimdiki Ramazanları daha güzel
hale getirmek için çok çalışmalıyız.

