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Sergi

Röportaj

“Okur Gezer” yollarda

New York'ta devasa Van Gogh sergisi

İslâm sanatlarında bilinç artıyor

Esenler Belediyesi, içerisinde 2 bin adet
çizgi roman bulunan Okur Gezer’i düzenlediği tanıtım programıyla meraklılarıyla
buluşturdu. >S.2

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent
Van Gogh'un eserlerinin yer aldığı üç boyutlu
sanat sergisi ziyaretçilere açıldı. >13

90'dan fazla ülkede binlerce öğrencisi bulunan ve
İslâmi geometrik desenler eğitimi veren Samira
Mian “Desenlere olan sevgimizi paylaşmak harika”
diye konuşuyor. İsmail Kaplan’ın röportajı >S.18

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi
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Aziz İstanbul’un
büyük şairi

Yahya Kemal Beyatlı’nın
İstanbul sevgisi, Nedim’den
farklıdır. Şehirleri şiirler daha
da güzelleştirir. Şehirlere başka
bir anlam ve ruh kazandırır.
Hele, “Dünya tek bir ülke olsa,
başkenti mutlaka İstanbul
olurdu” denilen bir şehirden
söz ediyorsak… Özcan
Ünlü’nün yazısı >S. 6

Marmara’da felaket “Geliyorum” dedi
Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu müsilaj tehdidini aylar öncesinde yaptığı dalışlarda tespit eden su altı yönetmeni
Özgür Sait Gedikoğlu “Aralık ayındaki dalışlarımızda, 0-15 metre derinlik hattında kısmi olarak müsilaj gözlemi yapıyorduk. O
zamanda bile, yavaş yavaş deniz tabanına çökmeye başlamıştı” diyor. Merve Akbaş’ın röportajı > S. 8

Bu filmlerin yolu
Boğaz’dan geçiyor

Boğaziçi edebiyatımıza
ilham verecek mi?
Doğanın takati kalmadı
Doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, “Denizlerimizdeki müsilaj felaketinden sonra umarım resmi
kurumlar daha sık denetim yapar ve bazı vicdan sahibi
işletmeciler atıklarını denize kontrolsüzce atmaz. Doğa şu
an resmen bize yalvarıyor. Doğanın artık takati kalmadı"
şeklinde konuşuyor. Aylin İzmir’in röportajı >S.4

Türk edebiyatına ilham veren İstanbul Boğazı’nın bu rolünü
ne şekilde devam ettirebileceğini; Prof. Dr. Hüsrev Hatemi,
Mustafa Kutlu, Nurettin Durman ve Özcan Ünlü’ye sorduk.
Halil İbrahim Aygül’ün haberi >S.20

> SADIK

YEMNİ

S.12

> NAİME

ERKOVAN

S.15

İşte deniz kokulu filmler:
James Bond Rusya’dan
Sevgilerle, Ah Güzel İstanbul,
Tabutta Rövaşata, Uzak,
Bir Tutam Baharat, Duvara
Karşı, Organize İşler, Anlat
İstanbul, Hayat Var ve Üç
Maymun. Rabia Bulut’un
yazısı >S.16

> MERVE

UYGUN

S.20
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rif Nihat Asya'yı konu alan ‘Kanatlarını Arayanlar’ belgeseli, seyirciyle
buluşmak için gün sayıyor. Çekimleri devam eden belgeselin yönetmeni Mustafa
Yürekli, Arif Nihat Asya'nın, Cumhuriyet
dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden olduğunu söyleyerek “Sade bir
üslupla milli değerleri ve dini heyecanları
işleyen şiirler yazan Asya'nın, Bayrak, Bir
Bayrak Rüzgar Bekliyor, Fetih Davulları,
Na't, Selimler, Kubbeler ve Süleymaniye'nin en tanınmış şiirleri. Şirlerinde günlük Türkçeyi bir sanat dili haline getirerek
kullanan Arif Nihat'ın rahat, özentisiz ve
sade bir üslubu var” diye konuştu.

Selçuk
Tekay’a
veda

İşgal kederini yaşadı
Arif Nihat Asya'nın Cumhuriyet şiir dilinin gelişmesine katkıda bulunan güçlü
bir şair olduğunu dile getiren Yürekli,
şunları kaydetti: "Arif Nihat, Birinci Dünya Savaşı'nı dört dizeyle ifade edebilen
güçlü bir şairdi. Öğrencilik yıllarında Arif
Nihat, nefesini tutup Milli Mücadele'yi,
Sakarya Savaşı'nı, Dumlupınar Meydan
Muharebesi'ni gün gün takip etti. İstanbul'un işgal yıllarında üniversite öğrencisiydi, işgal kederini yaşamıştı. İstanbul'un
kurtuluşuna tanıklık etti; İngilizlerin gidişini ve halkta yarattığı heyecanı yaşadı."
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen
belgeselin galası, 5 Ocak 2022'de Adana'nın Fransız işgalinden kurtuluşunun
100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında
yapılacak.

Esenler Belediyesi, Türkiye’nin ilk ve tek gezici çizgi roman
otobüsü “Okur Gezer”i düzenlenen tanıtım programıyla meraklılarıyla buluşturdu. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde gerçekleşen
program, vatandaşlardan ve miniklerden büyük ilgi gördü.

E

senler Belediyesi, içerisinde 2 bin adet çizgi
roman bulunan Okur Gezer’i düzenlediği tanıtım programıyla meraklılarıyla buluşturdu.
Sanatseverleri çizgi roman dünyasına götüren otobüste yazar-çizer Demirhan Kadıoğlu
ve Ahmet Çakıl, çocuklara çizgi romanlarla
ilgili bilgiler verip önerilerde bulundu. Esenler Sanat Evi (ESEV) tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisiyle de katılımcılar keyif dolu anlar yaşadı.
Minikler ise otobüsün çevresinde kendileri için düzenlenmiş
renkli alanda çizgi roman okuyarak anın tadını çıkardı.
Okuma kültürümüzü geliştiriyor
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Geçmiş yıllara
doğru gittiğimizde hepimizin belleğinde okuduğumuz çizgi romanlar vardır. Bu çizgi romanlar insanı öylesine tutar ki
bazen dersi ve yemeği unutur onlara dalarsınız. Çizgi roman
hikâyelerinin özellikle devam etmesi ve çocuklarımızla buluşmasını istiyoruz. Çünkü bunların insanın okuma kültürünün
oluşmasında, okuma alışkanlığının hızlanmasında çok önemli
katkısı olduğunu düşünüyorum. Çizgi romanlarımızın bugünkü karakterleriyle çocuklarımızın tanışmasını arzuluyor ve bunun için de bütün sokak ve meydanlarımıza Okur Gezer otobüsümüzü yolcu ediyoruz” diye konuştu.
Red Kit, Kızıl Maske gibi çizgi romanları gördüğünde duygulandığını ifade eden yazar-çizer Demirhan Kadıoğlu ise “70’li
ve 80’li yıllarda çizgi roman zirveydi. Biz çizgi roman kültürüyle büyüdük. Şimdi ise iki elin parmakları kadar çizgi romancı
kalmadı. İstiyoruz ki bu etkinliklerle ve faaliyetlerle çocuklarımıza çizgi roman kültürünü aşılayalım” şeklinde konuştu.
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Hatay’da 3 bin 500 metrekare mozaiğin sergilendiği Arkeoloji Müzesi, yerli turistlerin uğrak mekânı oldu. Dünyanın en
büyük mozaik sergileme alanına sahip müzede, Hitit Kralı 2.
Şuppiluliuma’ya ait 3 bin yıl öncesine dayanan bir heykelin
yanı sıra pek çok mimari buluntu yer alıyor.

H

Yönetmenliğini Mustafa Yürekli'nin
yaptığı Arif Nihat Asya'yı konu alan
‘Kanatlarını Arayanlar’ adlı belgesel, 2022’de seyirciyle buluşacak.
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Hatay Arkeoloji
Müzesi’ne büyük ilgi

"Okur Gezer”
meraklılarıyla
buluştu
Arif Nihat
Asya’nın
belgeseli
çekiliyor
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Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay 68 yaşında hayata gözlerini
yumdu. Tekay, "Beraber yürüdük biz
bu yollarda", "Vurgun" ve "Yorgunum
Dostlarım" adlı şarkıların da arasında
olduğu çok sayıda unutulmaz besteye
imza atmıştı.

T

ürkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden
Selçuk Tekay vefat etti. Müzik camiasında üzüntüyle karşılanan haberi sanatçı
Emel Sayın duyurdu. Emel Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay.
Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
Unutulmaz şarkıların bestecisi
1953 yılında Kars Kağızman'da dünyaya
gelen Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan,
Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalarla çalıştı. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki
Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy, Muazzez
Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek
sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetti. 1991 yılında "Vurgun" adlı bestesiyle
1992'de "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda"
1993 yılında da "Yorgunum Dostlarım" adlı
besteleriyle ‘Altın Kelebek Yılın Bestecisi
Ödülü’nü aldı. 68 yaşında hayata gözlerini
yuman usta sanatçı konservatuar eğitiminin ardından yüze yakın albümün yönetmenliğini yaptı.
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atay Arkeoloji Müzesi, içerisindeki Roma, Selçuklu ve
Osmanlı dönemlerine ait eserlerle tarihe ışık tutuyor. 32 bin 754
metrekare kapalı alan, 10 bin 700
metrekare sergi alanı ve 3 bin 500
metrekare mozaiğin sergilendiği
müze, dünyanın en büyük mozaik
müzesi olarak kabul ediliyor. Hitit
Kralı II. Şuppiluliuma’ya ait 3 bin
yıl öncesine dayanan bir heykelin
yanı sıra, asırlar boyunca birçok
medeniyete ev sahipliği yapan
kentte bulunan lahit mezarlar da
burada sergileniyor.
Hikâyesi olan bir şehir
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay
Milletvekili Hüseyin Yayman,
asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’ın
bir değer olduğunu vurgulayarak:
“Hatay, hikâyesi olan bir şehir. Bu
kent Türkiye’nin en önemli şehirlerinden bir tanesidir, Türkiye’nin
açık hava müzesidir. Biz dünyanın
ve Türkiye’nin tüm insanlarını,
Hatay’a bu müzeyi ve ihtişamı
görmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Müze Müdürü Ayşe Ersoy ise
müzeyle ilgili şunları anlattı: “Müzemiz, ikinci etap açılış tarihi

Meriç’i fikirleri
ve eserleriyle
yaşatacağız

E

senler Belediyesi bünyesinde
2017 yılından bu yana görme engelliler, okuma yazma bilmeyenler ve
kitaplara erişim imkânı olmayanlara
ses olan gençler; yazar, çevirmen ve
mütefekkir Cemil Meriç’i vefatının
34. yıl dönümünde Karacaahmet
Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla andı. Cemil Meriç Gönüllüleri
ayrıca Meriç’in “Bu Ülke” kitabından

olan 2019'dan sonra sergilediği
alan itibarıyla dünyanın en büyük
mozaik müzesi oldu. Son yıllarda
yaptığımız kazılarda çıkan eserleri
sergilemek için yeni sergi salonları
açıyoruz. Önümüzdeki günlerde,
tamamen hasada dayalı bir sergi
açacağız. Ziyaretçilerimizi, üzüm
hasadı ve zeytin hasadı ile ilgili
Neolitik’ten günümüze kadar hasadın nasıl geliştiğini ve yöntemlerini anlatan bir sergiyle buluşturacağız. Müzemizin toplamda 38
bin eseri var. Depolarımızda hala
eserlerimiz var. Müze bahçesinde
bir açık teşhir, müzenin önüne de
bir teşhir yapmayı düşünüyoruz.”

Yazar, çevirmen ve mütefekkir
Cemil Meriç, vefatının 34. yıl
dönümünde Esenlerli gençlerden
oluşan Cemil Meriç Gönüllüleri
tarafından kabri başında anıldı.
Anma programına katılan Rümeysa
Serdar, “Meriç’i fikirleri ve
eserleriyle yaşatacağız” dedi.

pasajlar okudu. Gençler, anma programına katılan Meriç’in kızı yazar
Ümit Meriç ile de hatıra fotoğrafı
çektirdi.
Gençler örnek almalı
Anma programına katılan Cemil
Meriç Gönüllüleri’nden Rümeysa
Serdar, Meriç’in çok önemli bir düşünce adamı olduğunu söyleyerek
“Cemil Meriç, pek çok alanda araştır-

malar yapmış ve 4 yaşında okumayı
öğrenmiş. Görme yetisini kaybettikten sonra bile yazmayı bırakmamış.
Çoğu eserini görme yetisini kaybettikten sonra eşinin, öğrencilerinin ve
çocuklarının desteğiyle kaleme almış
ve bizlere pek çok eser bırakmış. Biz
gençler, Meriç’i her anlamda örnek
almalı, onun daha tanınır olmasını
sağlamalıyız” diye konuştu.

İstanbul Film
Festivali
salonlara
dönüyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
tarafından düzenlenen 40. İstanbul Film
Festivali, 18 Haziran - 4 Temmuz tarihleri
arasında sinemalara geri dönüyor.
İstanbul Film Festivali, 18 Haziran - 4 Temmuz
tarihlerinde çevrim içi filmlere Atlas ve Kadıköy
sinemalarında yapılacak uluslararası yarışma ve
gala gösterimlerini de ekliyor. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışması da bu ay yapılacak.
Programda yer alan 16 uzun ve 6 kısa metrajlı filmin filmonline.iksv.org’da çevrim içi gösterimi
yapılacak. Festival biletleri passo.com.tr/tr üzerinden ve İKSV ana gişeden 14 Haziran Pazartesi
10.30’da başlayacak İKSV Lale Kart üyelerine yönelik indirimli ön satışların ardından, 17 Haziran
Perşembe 10.30’da genel satışa açılıyor.
Uluslararası yarışma
40. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma bölümünde “Sinemaya Yeni Bakışlar” temasını işleyen filmler festivalin büyük ödülü Altın
Lale için yarışıyor. Uluslararası Yarışma’da 9 ülkeden 11 film yer alıyor. İKSV’nin 16 yıl boyunca
yönetim kurulu başkanlığını yürüten, İstanbul
Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı
anısına en iyi filme verilen Uluslararası Yarışma
Altın Lale Ödülü, bu yıl da Eczacıbaşı Topluluğu
tarafından para ödülüyle destekleniyor. Bu ödülün 10 bin Euroluk bölümü Altın Lale’nin sahibi
olacak filmin yönetmenine, 50 bin TL’lik bölümü
filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenecek firmaya, 5 bin avroluk bölümü ise Jüri Özel Ödülü’nü
kazanacak filmin yönetmenine takdim edilecek.
40. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışması'nın jüri başkanı yönetmen Radu Jude, jüri
üyeleri yönetmen Mahnaz Mohammadi, oyuncu
Katia Goulioni, oyuncu Numan Acar, fotoğrafçı,
yönetmen Fabrizio Maltese.
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Marmara
yaptıklarımızı
yüzümüze
kusuyor

R Ö P O R TA J

Son günlerde Marmara Denizi’ni
etkisi altına alan müsilaj, en az koronavirüs kadar gündemimizi meşgul eder oldu. Halk arasında ‘deniz
salyası’ olarak da bilinen müsilaj,
hepimizi Marmara’nın o ışıl ışıl maviliğine hasret bıraktı. Bu özlemi yaşayanlardan biri de doğa fotoğrafçısı
ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş. Yaşananlardan büyük bir üzüntü duyduğunu dile getiren Tüydeş, “Bizler
zaten denizler ve göllere yapılan
sabotajların yıllardır farkındayız. İçimiz kan ağlaya ağlaya bunlara şahitlik ediyoruz. Doğa fotoğrafçıları çok
gezerler. Bir ormana ya da araziye
yapılan her türlü baskıyı ve tecavüzü birçok durumdan önce de fark
ederler. Doğanın pek çok sorunu
var ama bu atık konusu bambaşka”
diyen Tüydeş ile fotoğrafçılık serüvenini ve denizlerdeki misülaj sorununu konuştuk.
Ne kadar süredir fotoğraf sanatıyla uğraşıyorsunuz? Bu alana ilginiz
nasıl başladı?

2000 yılından beri fotoğraf çekiyorum. 2007 yılında ilk profesyonel
makinemi elime aldım. 2012 yılında
ise tele objektifimi… 21 senedir fotoğraf çekiyorum. Doğa fotoğrafına
yönelişim 10 yılı buluyor. Merakım
aslında çok küçük yaşlarda başladı.
Dedemin bana aldığı bilgisayarla
fotoğrafa merak sardım. Bilgisayara takınca webcam, bilgisayardan
çıkarınca da çok düşük mega pikselli fotoğraf makinesi olabilen bir
aletti bu. Resme ve güzel sanatlara
da ilgim vardı. Daha sonra bunu
fotoğraf üzerine geliştirdim. Fotoğrafla ilgili hikâyem kısaca böyle
başlamış oldu.
İNSAN VE DOĞA DOST
OLMALI
Doğa fotoğrafçısı ve
kuş gözlemcisi olarak pek çok proje
ve etkinlik organize ettiniz.
Bu anlamda ekolojik turizme de
katkı sağlamaya devam ediyorsunuz. Bu çalışmalarınızı nasıl bir
motivasyonla gerçekleştiriyorsu-

nuz? Doğa sizin için ne anlam ifade
ediyor?
Doğaya faydalı olabilmenin büyük
bir motivasyonu var. Yani yaptığım
işlerin ilk olarak doğaya faydalı olması bana büyük bir mutluluk veriyor. Bunu yaparken aldığım keyfi
ve farkına vardığım muhteşem doğa
her şeye bedel. Bunun haricinde bir
de bölge halkına, yerele ve yerelin
odağıyla birlikte sürdürülebilir şekilde gelecek yıllara yatırım yapmayı çok önemsiyorum. İnsanlar
doğaya sahip çıkarsa o proje ve o
farkındalık çok daha ileri seviyelere çıkıyor. Ben bunu
Uluabat Gölü’nde, Karacabey Longozu’nda ve Kocaçay deltasında özellikle
yereli de işin içine katarak
ve onları da önemseyerek çalışmalar yaptım. 10 yıllık süre
zarfında tüm bu çalışmaların
meyvelerini yeni yeni almaya başladım. Doğanın
esas
koruyucusu
bölge halkıdır.
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Alper Tüydeş

Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj, son günlerde gündemimizi meşgul eden en önemli konulardan biri
oldu. Yaşananlar karşısında büyük bir üzüntü duyduğunu söyleyen doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper
Tüydeş, “Doğaya yaptığımız iyilik veya kötülük sonsuzluk denizinde kaybolmuyor. Marmara bugün ona
yaptıklarımızı yüzümüze kusuyor” dedi.
AYLİN İZMİR

HAZIRAN/2

Onlar istemezse orada iyi bir şeyler yapamazsınız. Dolayısıyla onları
ikna yoluyla projeye dâhil etmeli,
yapacaklarımızı onlara detaylı bir
şekilde anlatmalı ve onların tecrübelerinden faydalanmalıyız. Daha
sürdürülebilir, daha gerçekçi ve
daha güvenli bir proje ortaya koyabilmek için bunları önemsiyorum.
Yaren Leylek ile Adem amcanın
buluşma anında çektiğiniz fotoğraf herkes tarafından oldukça ilgi
gördü. Hatta sonrasında bu hikâye
belgesel oldu. Siz neler hissetiniz o
anlarda? Buna benzer başka hikâyelere şahitlik ettiniz mi?
Yaren Leylek ile Adem amcanın
buluşmasına ilk tanık olduğum yıllarda yunus balıkları, köpekler ve
hayvanlara uygulanan şiddet çok
fazlaydı. Bu tarz haberlerin basında
sıkça yer aldığı bir dönemdi. Ben de
böyle bir dönemde böylesine güzel
bir dostluk hikâyesini insanlara duyurmak istedim. “Yeryüzünde kötü
insanlar olduğu kadar iyi insanlar
da vardır ve iyilik bulaşıcıdır” man-

tığıyla böyle bir şey yapmaya karar
verdim. Bu hikâyenin ilgi göreceğini
bekliyordum ama bu ilgi beklediğimden daha da büyük oldu. Bu hikâye
bize insanlar doğaya iyi davrandığı
takdirde masalsı ve büyüleyici anlara tanık olabileceğimizi ve iyiliğin
karşısında nasıl güzel bir manzarayla
karşılaşabileceğimizi gösterdi. Leylekler zaten bizim kültürümüzde,
masallarımızda ve şarkılarımızda
vardır. Onlarla yüzyıllardır iç içeyiz.
Anadolu’da da Hacı Leylek olarak
bilinirler. Adem amca da gülen yüzüyle bu hikayenin en güzel tarafı
oldu. Hikâyede de ikisi birbirine
çok yakıştı. Sadece Türkiye’de değil dünyada da gönülleri fethediyor
bu hikâye. Doğada pek çok şeylere
şahitlik ediyorum. Eşsiz anlara, benzeri olmayacak olaylara... Burada
insan ve doğanın dostluğu oldukça
önemli.
FELAKETTE HERKESİN
PAYI VAR

te payı var. Burada herkes sorumlu.
Herkesin bilinçli davranması gerekiyordu. Sadece denizler değil derelere attığımız atıklar da denizlerde buluştuğu için yaşanan felakete
sebep oluyor.

Son zamanlarda gündemimizde denizlerdeki müsilaj sorunu var. Bir
doğa fotoğrafçısı olarak bu konuda
neler söylemek istersiniz?
İçim acıyor gerçekten. Bizler zaten
Marmara Denizi gibi denizlere ve
göllere yapılan sabotajların yıllardır farkındayız. İçimiz kan ağlaya
ağlaya bunlara şahitlik ediyoruz.
Doğa fotoğrafçıları çok gezerler.
Bir ormana, bir araziye yapılan her
türlü baskıyı ve tecavüzü birçok durumdan önce de fark eder. Doğanın ve doğaya yapılanların farkında
olduğunuz takdirde içiniz hiç rahat
olmuyor. Sizi sürekli bir şeyler kemiriyor. Doğanın bir sürü sorunu var
ama özellikle atık konusu çok daha
başka. Günümüzde derelerin pisletildiğini ve o pis derelerin oluk oluk
Marmara Denizi’ne akıtıldığını görüyoruz. Hep söylediğim bir şey var.

Doğa sonsuz bir kaynak değildir.
Doğaya yaptığımız iyilik veya kötülük sonsuzluk denizinde kaybolmuyor. Muhakkak denize attığımız
şeyler geri geliyor. İşte şu an Marmara da bugün ona yaptıklarımızı
yüzümüze kusuyor. Gerçekten çok
fazla atık vardı. Artık bunu kaldıracak boyutta değildi. İşte sonsuz denizin de bu şekilde iflas edebildiğini
gördük. İnşallah bu olay neticesinde
resmi kurumlar daha sık denetimler
yapar ve bazı vicdan sahibi işletme-

Doğanın takati kalmadı

Doğada vakit geçiren biri olarak
başka ne gibi çevresel sorunlara
şahitlik ettiniz?
Doğada doğru bildiğimiz yanlışlar ve
yanlış bildiğimiz doğrular var. Örneğin, bataklıkların gereksiz yere kurutulmaya çalışılması büyük bir hata.
Kuru ağaçların ormandan toplatılması kuru sazlıkların yakılması da
bir hata. Suları göllere hapsetmek,
onları derinleştirmek ve sığ göl ile
dere kenarlarını işgal etmek oldukça
yanlış. Küçücük 20 cm çapındaki bir
ip parçasının bile kuşun onu yuvasına taşımasıyla yavrularının ölümüne
sebep olabileceğini unutmamalıyız.
Bu örnekleri saymakla bitiremeyiz
ama doğanın artık takati kalma-

dı. Doğaya ona ait olmayan şeyleri
bırakmamamız gerekiyor. Doğada
ölü ya da çöp diye bir şey yoktur. O
yüzden doğaya müdahale etmeyelim. Doğada ölen bir ağacı bırakalım orada kalsın. Doğadaki bataklığı
çirkin ya da pis olarak görmeyelim.
Bataklıklar doğada en çok canlı çeşitlerinin yaşadığı yerlerdir. Bozkırlar ise çok sayıda endemik kuş türü,
sürüngen ve memelilere ev sahipliği
yapar. Bunları da böyle değerlendirmek lazım. Her yere ağaç ekmek ve
her yeri yeşillendirmek doğru değil.
Bazı yerlerin de bozkır ve kayalık
kalması gerekiyor. Doğal olanı doğal
bırakmamız şart.

ciler ve yöneticiler bu manzara sonrasında atıklarını denize kontrolsüzce atmazlar. Doğa şu an resmen bize
yalvarıyor. Bu sese kulak vermeliyiz.
Örneğin geçtiğimiz senelerde Kütahya’daki bir vatandaş, traktörüne
yüklediği çöp poşetlerini dereye atıyordu. Yaklaşık 300 km akan o dere,
Marmara Denizi’ne dökülüyor. Burada sadece Marmara Denizi’ne kıyısı olan şehirler ve yöneticiler değil
Kütahya’da yaşayan o vatandaşın da
dereye bıraktığı çöplerin bu felaket-

Müsilaj sorunu ile ilgili herhangi
bir farkındalık çalışmanız olacak
mı?
Kendi bölgemde özellikle Bursa sahillerini yakından takip ediyorum.
Olayın boyutunu göstermek adına
buraları fotoğraflamaya ve gözlemlemeye çalışıyorum. Kocaçay deltasının denizle birleştiği bir kısım
var. Kocaçay deltasının içerisinde
longozun da olduğu o delta içerisine
müsilajlı suyun girmesinden büyük
endişe duyuyorum.
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AZİZ İSTANBUL'A
ÂŞIK BİR ŞAİR

algısının merkezindeki mekan ise Süleymaniye Camisi olmuştur.”
Türk semtlerini yazdı

kalamayıp tekrar Selanik’e gelmiştir.
“Esrar” mahlası ile şiirler kaleme almıştır. Orta öğrenimine devam etmek
üzere 1902’de İstanbul’a gönderilmiştir. Vefa Lisesi’ne kaydolmuş ve o yılın
kış aylarını İstanbul’daki akrabalarının
yanında geçirmiştir. Okuduğu Fransız
romanlarının etkisi ve Jön Türkler’e
duyduğu ilginin etkisiyle 1903 yılında İstanbul’dan Paris’e kaçmıştır. Hiç
dil bilmeden gittiği Paris’te Fransızca
öğrenen Yahya Kemal, bir yıl sonra
Sorbonne Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi Bölümü’ne kaydolmuştur. Okulun
tarih hocası Albert Sorel’le tanışmış ve
tarihe bakış açısı o tanışıklıktan sonra
tamamen değişmiştir.

Yahya Kemal Beyatlı’nın İstanbul sevgisi, Nedim’den farklıdır. Onun sevgisi, Tanpınar’ın deyişiyle, “Estetik plandan
vatanın manevi çehresine doğru genişler.” İstanbul, vatanın özetidir büyük şaire göre; milli ruhun ve ‘Türk zevki’nin
zirvesidir: “Türkiye Türklerinin yer yüzünde başka bir eseri olmasaydı; tek başına, yalnız bu eser şeref namına yeterdi.”
ÖZCAN ÜNLÜ
Şehirleri şiirler daha da güzelleştirir. Şehirlere başka bir anlam ve ruh kazandırır. Hele, “Dünya tek bir ülke olsa, başkenti mutlaka İstanbul olurdu” denilen
bir şehirden söz ediyorsak…
İnsanlık mirası İstanbul, belki de üstüne
en çok şiir, hikaye ve roman yazılan şehirdir. İstanbul, dinamiktir. Günün her
saati yaşar.
Divan edebiyatının büyük şairi Nedim’in
“Bu şehr-i sitanbul ki bi misl ü behâdır/
Bir sengine yek pâre acem mülkü fedadır” şah dizelerinde büyük bir manaya
dönüşen İstanbul’un modern şiire yansıyan gölgesi büyük eserlerin ortaya çıkmasına da vesile olmuştur.
İstanbul’a şiirden bir libas diken Yahya
Kemal Beyatlı, geçiş dönemi edebiyatının da en büyük temsilcilerinden. Cum-

huriyet döneminin ve modern şiirin de
en büyük kalemlerinden olan Yahya
Kemal, kendinden sonra gelen şairlere
de bir İstanbul mirası bırakmıştır. Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Ali, Nazım
Hikmet, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ümit
Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli Kanık, Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Osman Saba,
Oktay Rifat, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif İnan, Attila İlhan
ve hatta Aşık Veysel gibi onlarca şairin
hazinesi olmuştur.
Sade bir semtini sevmek…
“Aziz İstanbul”a “başka bir tepeden bakan” şair şöyle terennüm eder İstanbul
aşkını:
“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim
hiçbir yer.

Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre
değer.”
Sadece bir semtini bile sevmenin bir
ömre bedel olduğu kaç şehir vardır yer
yüzünde?
Fakat gelin görün ki, bu mukaddes şehre
bu muazzam mısraları yazan şair şehrin
güncel hayatına o kadar da dahil edilmemiştir. Yahya Kemal ölçeğinde şairleri
olan ülkelerin bu büyük isimlere yaptıkları anıtlar, sokaklar, parklar, bahçelere
bakıldığında biz, sadece Yahya Kemal
için değil diğer bütün İstanbul şairleri
için de aynı vefasızlığı gösteriyoruz.
İstanbul’a yepyeni bir duyarlılıkla bakan
Tevfik Fikret’in “Sis” şiirini öncülerden
sayabiliriz. “Sis, Aziz İstanbul’un bir
öncüsü olabilir mi?” sorusunu uzun za-

İki aşk: Celile ve İstanbul
devri lânetiyle boğan şairin Sis'i. / Vicdan ve rûh elemlerinin en zehirlisi.”
Öncü bir şair

mandır sorulmaktadır ancak iki şiiri de
kendi yazılış şartları ile değerlendirmek
daha doğru olacaktır. Çünkü “Sis”, siyasi tarafıyla da ağır basan bir şiirdir: “Bir

Yahya Kemal için, “Divan Edebiyatı
ile modern şiir arasında köprü görevi
üstlenmiştir” tespiti doğrudur. “Dört
Aruzcular” olarak bilinen Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Ahmet Haşim ile
birlikte öncü bir isimdir.
Şiirlerini zor yazmıştır çünkü ustalık
isteyen dizelerin her biri mücevher değerindedir. O yüzden yaşadığı sürece
hiçbir kitabını görememiştir. Bitmiş
gibi görünse de yazdıklarının bir kitap
kararlılığı taşıdığına kendini inandıramamıştır.
Albert Sorel’in etkisi
Şairin hayat hikayesine kısaca bakarsak…
1884 yılında Üsküp’te dünyaya gelmiştir. Annesi ünlü divan şairi Leskofçalı
Galip’in yeğeni Nakiye Hanım, babası
dönemin Üsküp Belediye Başkanı İbrahim Naci Bey’dir. Asıl adı Ahmed
Agâh’tır. İlköğrenimini Üsküp’te okuduktan sonra 1897’de ailesiyle Selanik’e
yerleşmiştir. Annesinin veremden ölümü onu çok etkilemiştir. Babası yeniden evlenince ailesinin yanından ayrılıp
Üsküp’e döndü ise de burada çok fazla

Şair, 1913’te İstanbul’a dönüp Darüşşafaka Lisesi’nde tarih ve edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Bu tarihlerde Üsküp
ve Rumeli’nin Osmanlı’nın elinden
çıkması şairi derin üzüntüye sokmuştur.
“Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik/
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik” dizeleriyle başlayan “Akıncılar”
şiiri böyle bir ruh hali içinde kaleme
alınmıştır.
Milli Mücadele’ye destek veren şair,
Lozan görüşmelerinde Türk heyetine
danışmanlık yapmış, Cumhuriyet’in ilanından sonra milletvekilliği ve yurt dışı
görevlerde bulunmuştur.
Yahya Kemal’in Paris sonrası “eve dönen şair” diye tanımlanır ancak birçok
edebiyat araştırmacısı onun için “eve
dönemeyen şair” demektedir.
Hayatı boyunca iki aşkı olmuştur: İmkansız ve büyük bir aşkla sevdiği Celile
Hanım, bir diğeri ise ondaki tarih bilincini daima diri tutan İstanbul…
Mallarme, Verlaine, Valery, Baudelaire
gibi Batı şiirinin usta isimlerinden etkilenmiş olsa da yeni bir şiir yapısı kurmayı
başaran Yahya Kemal, “Beyaz Lisan”la
yazdığı şiirlerinde uçsuz bucaksız Osmanlı coğrafyasını neredeyse İstanbul’da
mezcetmiştir. Bütün Osmanlı şehirleri
ama ille de eski İstanbul… “İstanbul
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Dışarıda -Ankara- iken en çok sevdiği
şeyin “İstanbul’a dönmek” olduğunu
söyleyen şair, “Siste Söyleniş” şiirinde
“Birden kapandı birbiri ardınca perdeler…/ Kandilli, Göksu, Kanlıca, İstinye
nerdeler?/ Som zümrüt ortasında, muzaffer, akıp giden/ Firûze nehri nerde,
bugün saklıdır, neden?”…
“Kar Musıkileri” şiirinde “Birdenbire
mes’ûdum işitmek hevesiyle/ Gönlüm
dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.”…
“İstanbul Ufuktaydı” şiirinde “Gurbetten, uzun yolculuk etmiş, dönüyordum./
İstanbul ufuktaydı…/ Doğrulduğumuz
ufka giderken (…)/ Yıllarca uzaklarda
yaşarken,/ İstanbul’u hicranla tahayyül
beni yordu.” dizeleri yazı ve şiirlerinde
bolca/ çokça yer bulan şairin şehre bağlılığı ve aşkının derin ispatıdır.
Onun şiirlerinde Batılı yaşam tarzını
benimsemiş semtler yoktur. Daha çok
“Türk” geçmişi olan semtleri şiirleştirir:
Süleymaniye, Kocamustafapaşa, Emirgan, Atik Valide, Çamlıca, Kandilli,
Çamlıca, İstinye, Adalar, Üsküdar, Kavaklar, Hisarlar…
Tanpınar’a göre Beyatlı
En iyi talebesi Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre, Yahya Kemal Beyatlı’nın
İstanbul’la ilişkisi şöyledir:
“Evet, İstanbul’u ve bütün vatanı, tarihimizle, halkımızla ızdırap ve neşemizle
bizi birçok o kadar üstün yapan macera
ve tecrübelerden miras hayat ve dünya görüşümüzle, kendimizi hep onun
sesinde duyduk (…) Nedim, bu İstanbullu şairlerin başında gelir. O hastalığını, sefaletini, hiddetini, ruh tezatlarını
İstanbul’a geçirmemiştir. Fakat neş’esi
etrafımızda hala yaşamaktadır. Nedim’i
hatırlamadan eski İstanbul’u, mevsimlerini, eski bayramları, şehirli hayatını,
İstanbul güzelini hatırlamak pek az
mümkündür. Baki ondan çok evvel,
Yahya Efendi Baki’den az sonra, başka bir tarzda olsalar bile, Cafer Çelebi
ve Atai hep İstanbullu şairlerdir. Şeyh
Galip, bu mirası az çok değiştirmiş, yaşadığı şehri yeni denebilecek bir hayal
dünyası arasından görmeye çalışmış,
hiç olmazsa Boğaziçi mehtabını yeni
bir iklim gibi bulmuştur. Bütün bu şairlerin İstanbul’u çok sevdikleri ve bize
parça parça verdikleri muhakkaktır.
Yalnız şu nokta vardır ki, hepsi az çok
şehir çocuğu olarak bunu yapmışlardır.
Yahya Kemal’in onlardan farkı, İstanbul’un şairi olmasıdır. O yaşanan bir
medeniyetin hazır çerçevesinden değil,
bir ferdiyetin adesesinden, bir daüssılaya benzeyen sevgiden ve bir tefekkürün
arasından İstanbul’u gördü ve teganni
etti. Belki daha ileri gitti; bu şehrin güzelliklerinde sanatının nizamını aradı.”
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Aşiyan’da yatıyor
Son günlerini İstanbul’da Park Otel’de
geçiren Yahya Kemal Beyatlı, şiirleri ile
bir İstanbul monografisi yazmıştır. Yakalandığı bağırsak iltihabı sebebiyle tedavi için 1957’de Paris’e gitmiş, 1958’de
İstanbul’a dönüp Cerrahpaşa Hastanesi’ne yatmıştır ve burada da hayatını
kaybetmiştir. Cenazesi Aşiyan Mezarlığı’na defnedilmiştir. Vefatından sonra
İstanbul Beyazıt’ta açılan Yahya Kemal
Enstitüsü, şairin Nihad Sami Banarlı’nın gayretleriyle hazırlanan eserlerini
neşretmiştir. Çok titiz bir şair olan Yahya Kemal, sağlığında hiç kitap yayınlamamış, bütün eserleri vefatından sonra
okurlarıyla buluşmuştur.

YAHYA
KEMAL’İN
ESERLERİ
• Kendi Gök Kubbemiz
(1961)
• Eski Şiirin Rüzgârıyle
(1962)
• Rubailer ve Hayyam’ın
Rubailerini Türkçe Söyleyiş
(1963)
• Edebiyata Dair
• Aziz İstanbul (1964)
• Eğil Dağlar
• Tarih Musahabeleri
• Siyasi Hikayeler
• Siyasi ve Edebi Portreler
• Çocukluğum, Gençliğim,
Siyasi ve Edebi Hatıralarım
(1972)
• Mektuplar-Makaleler
• Bitmemiş Şiirler
• Pek Sevgili Beybabacığım
(Yahya Kemal'den Babasına
Kartpostallar, 1998)
• Gemi Elli Yıldır Sessiz (Özel
Mektupları ve Yazışmalarıyla Ölümünün 50. Yılında
Yahya Kemal)
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FELAKETIN
HEMEN ÖNCESI
KAYIT ALTINDA

Deniz tabanında boyları bir metreye varan müsilajın oluşturduğu adeta yeni
yaşam formlarının belirdiğini söyleyen Gedikoğlu, “İstanbul’un felaketten hemen
önceki son sağlıklı hayatını kayıt altına aldığımızı fark edebiliyorum” diyor.

MERVE AKBAŞ
Son günlerde hepimizin gündeminde
müsilaj, deniz salyası konusu var. Siz
bu olayların çok öncesinde Marmara
çevresindeki yaşamı konu edindiğiniz İki Deniz Bir Şehir isimli belgeseli
çektiniz. Önce şunu soralım, sizin bu
belgeseli çektiğiniz dönemde İstanbul’un denizinde nasıl bir ekosistem
vardı?
İstanbul kıyıları aslında binlerce yıldır
bir şekilde insan baskısı altında olan
bir ekosistem. Ancak artan nüfus ve
sanayi üretimi ile birlikte 1980’li yıllardan itibaren hızla yok oluşa sürüklendiğini biliyoruz. Belirli türlerin bu
baskıya dayanamayarak yok oluşu,
ortama uyum sağlayabilen başka fırsatçı türlerin aşırı çoğalmasına sebep
oluyor. Bu açıdan Marmara Denizi,

çok ciddi bir deney ve gözlem alanı
sunuyor. Örneğin, 1960’lı yıllara kadar fakir balığı olan bilinen ve çok
miktarda avlandığı için çiroz vb yöntemlerle tüketilen Uskumru balığı,
aşırı avcılık sonucu tükenince, bu balığın beslendiği deniz analarında aşırı
bir artış söz konusu oldu. Daha yakın
tarihli bir gözlem olarak, 2000’li yılların başına kadar ender görülen Yazılı
Hani balığı son 20 yılda kabuklularla
beslenen diğer türlerin yok oluşu ile
birlikte kıyı ekosisteminde baskın bir
tür haline geldi.
Bugünden baktığımda, İstanbul’un
felaketten hemen önceki son sağlıklı
hayatını kayıt altına aldığımızı fark
edebiliyorum. Ancak şunu da belirtmem gerekir ki Kurbağalıdere’nin
ıslahı ve Yassıada’nın peyzaj düzenlemeleri esnasında bütün atık, Adalar
bölgesine döküldü ve 10 sene öncesine kadar büyük koloniler halinde
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nuzun bunda etkisi var. O günlerin
Boğaz’ını biraz anlatabilir misiniz?

90’lı yıllarda çocuk olan birisi olarak,
günümüzden çok farklı değildi aslında. Ancak yine de Bugüne göre çok
daha canlı bir deniz olduğunu hatırlıyorum.
Su altında olmak çetrefilli
Peki su altında çekim yapmak normal çekimlere göre nasıl farklılıklar
gösterebiliyor?

Özgür Sait Gedikoğlu
Yaklaşık üç yıl önce İki Deniz Bir Şehir belgeseliyle
bize yaşadığımız kentin nasıl bir su altı ekosistemine
sahip olduğunu gösteren su altı yönetmeni Özgür
Sait Gedikoğlu’yla bugün Boğaz’ın, Adalar çevresinin yani Marmara Denizi’nin karşı karşıya olduğu
müsilaj tehdidinin ne boyutta olduğunu konuştuk.
Sahip olduğumuz denizin dününü ve bugününü anlatan Gedikoğlu çarpıcı bilgiler de veriyor.

gördüğümüz gorgon ve sert mercan
ve yumuşak mercan gibi omurgasızlar
bu esnada yüksek oranda telef oldu.
Ancak yine de ucundan da olsa, son
sağlıklı zamanları yakalayabildik diye
düşünüyorum.
Suda asılı duran garip nesneler
Son günlerde Boğaz’da bir çekim
yaptınız mı? Veya bu konuda bir
tahmininiz var mı? Şu an bu çevrede
müsilajın etkisi ne durumda?
İstanbul Boğazı’nda çekim yapmadık
ancak Aralık ayından itibaren aralıklı
olarak Adalar bölgesinde dalış yapıyoruz. Aralık ayındaki dalışlarımızda,
0-15 metre derinlik hattında kısmi
olarak müsilaj gözlemi yapıyorduk.
O zamanda bile yavaş yavaş deniz tabanına çökmeye başlamıştı ancak şu
anki hali ile kıyas kabul edilmeyecek
kadar iyi durumdaydı. En son Haziran ayının ilk haftasında yaptığımız

dalışlarda ise hem deniz tabanı hem
de su katmanları tamamen müsilaj
ile kaplanmış durumdaydı. Ancak sığ
sulardaki müsilaj daha sık ancak az
yoğun, daha ziyade bir bulutu andırıyor. 25 metreden itibaren, yani tuzlu
ve sıcak Akdeniz katmanının başladığı bölgelerde ise neredeyse 1 metre
boyunda, adeta bir yaşam formu oluşturmuş ve suda asılı duran çok garip
“nesneler” ile karşılaştık.

çok farklı. Karadeniz’in binde 18 olan
tuzluluk oranı, İstanbul Boğazı’nın geçilmesi ile birlikte giderek yükseliyor,
Marmara Denizi’nin 30 metre derinliklerine gelindiği anda bir anda binde
35-38 oranlarını bulan sıcak ve tuzlu
Akdeniz suyu başlıyor. Bu durumun
deniz yaşamına etkisi ise tam anlamıyla kozmopolit bir deniz ekosisteminin
oluşması oluyor. Hem Karadeniz hem
de Akdeniz kökenli türlerin görülebildiği çok canlı bir ekosistemden
bahsediyoruz aslında. Bilindiği üzere
oşinograflar Akdeniz için “mavi çöl”

deyimini kullanırlar. Bunun sebebi,
Akdeniz’deki besin azlığı sonucu ışık
geçirgenliğinin artarak denizin mavi
rengi alması. İşte İstanbul’u çevreleyen suların en büyük şansı bu. Besin
yoğunluğu açısından fakir ancak tür
çeşitliliği açısından zengin Akdeniz,
besin değeri yüksek Karadeniz’in suyuyla birleşiyor.
Canlılık yapısı bölgelere göre değişiklik gösteriyor mu?
Kesinlikle değişiklik gösteriyor. Örneğin, Beykoz’daki Filburnu Dalyanı’nın olduğu bölgedeki çekimleri,

bilmeyen birisine rahatlıkla Çeşme
diye aktarabilirsiniz. Mayıs ve Haziran aylarında İstanbul Boğazı’ndaki
hemen hemen bütün sahiller Deniz
Atları ile dolu. Ancak Temmuz ayının
gelmesi ile birlikte boğazdaki bu yoğunluk İstanbul’un Marmara kıyılarına kayıyor. Ancak yine de İstanbul’da
dalış dendiği zaman ilk akla gelecek
olan bölge tabii ki de Adalar bölgesi.
Bugüne göre daha canlıydı
Sizi su altı çekimlerinde uzmanlaşmaya götüren aslında çocukluk anılarınız. Tarabya’da geçen çocukluğu-

Bu, su altında nasıl çekimler yaptığınıza göre değişiyor esasında. Eğer son
zamanlarda ağırlıklı olarak yaptığım
gibi sinema dizi ve reklam sektörüne
yönelik çalışıyorsanız, öncelikle çok
deneyimli bir dalıcı olmanız kesinlikle
şart. Bununla birlikte karada çalışan
herhangi bir kamera operatörü, Focus Puller ya da görüntü yönetmeni
kadar da kameraya ve sinematografiye hâkim olmak gerekiyor. Yani
özetle, karada ne kadar rahatsanız,
denizde de o kadar rahat olmanız
gerekiyor. Öte yandan su altı belgesel çalışmaları çok fazla dikkat, deniz
biyolojisi bilgisi, sinematografi bilgisi
ve aynı şekilde çok iyi bir dalıcı olmayı gerektiriyor. Dolayısı ile zorluk
açısından bakıldığında, belgesel çalışmak normal bir sinema filminin su
altı sahnelerini çekmekten çok daha
zor ve çetrefilli bir iş. Ancak aynı zamanda çok daha keyifli!
Son günlerde nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz?
Kontrollü açılma dönemi ile birlikte, yoğun bir şekilde sinema dizi ve
reklam filmlerinin su altı sahnelerini
gerçekleştirmeye devam ediyorum.
İzlediğiniz ya da izleyeceğiniz pek çok
işin su altı sahnesinde şirketimin ya
da benim ismimi görebilirsiniz. Öte
yandan, zihnimde halen yazıyor olduğum ve yapım aşamasını da şirketimin
üstlendiği bazı belgesellerin çekimine
devam ediyorum.

Denizimiz de kozmopolit
Boğaz’ı ve çevresini diğer denizlerden
farklı, özel kılan nedir?
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki
yaklaşık 25 yıllık dalış hayatımda, Türkiye’de her zaman dalış yapmayı ve
görüntü almayı en çok sevdiğim yer
İstanbul kıyıları oldu. Belgeselde de
anlattığımız gibi İstanbul’u çevreleyen
iki denizin de ekosistemi birbirinden

İki Deniz Bir Şehir

52 günde 33 farklı noktada 100’ün üzerinde dalış yapılarak çekilen
“İki Deniz Bir Şehir: Su Altından İstanbul” belgeseli ile İstanbul’un su
altı zenginlikleri yeniden tespit edilmiş oldu. Proje kapsamında dalışlar; Selimpaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Florya,
Yeşilköy, Yedikule, Haliç, Sarayburnu, Kız Kulesi, Dolmabahçe, Ortaköy, Çengelköy, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Tarabya, Beykoz, Rumeli Feneri, Anadolu Feneri, Kilyos, Karaburun, Şile, Moda, Caddebostan, Maltepe, Yelkenkaya, Madam Martha, Sivri Ada, Heybeliada,
Büyükada Kurşunburnu, Balıkçı Adası ve Tuzla'da gerçekleştirildi.

Müsilaja karşı neler yapılıyor?

8 Haziran'da "Müsilaj Temizliği Seferberliği" başlatıldı. Bu kapsamda birbirinden
farklı çalışmalar yapılmaya devam ediyor. İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ’da 77 bölgedeki çalışmalarda yüzlerce metreküp müsilaj
temizlendi. Toplanan bu atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın izin verdiği, özel
geçirimsizliğe ve niteliğe sahip depolama alanlarında bertaraf edildi. Numuneler ise
çevre laboratuvarlarında inceleniyor. Marmara Denizi ve kıyılarındaki çalışmalarda
şu an sadece bakanlığın yüzlerce personelle beraber tekneleri, gemileri ve çok sayıda karadan temizleme ekipmanı bulunuyor. “Bariyer serme”, “sorbent yayma”, yüzey
sıyırma”, “kıyıdan uzak noktalarda müsilaj biriktirme” gibi faaliyetlerle çalışmalar
sürdürülüyor. Özellikle güneş ışığının dip alanlara geçişinin sağlanmasının deniz
canlıları için son derece önemli olduğunun altı çiziliyor.
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Boğaziçi günümüz
edebiyatına ilham verir mi?

Mustafa Kutlu

Çevrecilik
kapitalizmin
fiyakasıdır

Marmara’da gerçekleşen müsilaj (deniz salyası) meselesi aslında sürekli göz önümüzde bulunan ve görmek istemediğimiz bir
gerçeği bizlere derinlemesine düşündürdü. Altı asırdır Türk edebiyatına ilham veren İstanbul Boğazı’nın bu rolünü ne şekilde
devam ettirebileceği konusu merak uyandırdı. Bu kapsamda; Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Mustafa Kutlu, Nurettin Durman ve
Özcan Ünlü ilham aldıkları şehrin boğazını anlattılar.

HALIL İBRAHIM AYGÜL

G

eçtiğimiz günlerde aniden gündemimize giren müsilaj, deniz
sıcaklığının yüksek ve denizin durgun
olması sebebiyle etkisini daha da artırdı. Görüntüsü bile tüyler ürperten
bu salya, denizdeki canlı çeşitliliğinin
azalmasına da neden oluyor. Bir doğa
olayı olan müsilajın doğal sebepleri
olmakla birlikte bir sebebi de Marmara Denizi’nin evsel ve endüstriyel
atıklardan çok etkilenmesi. Bu bağlamda Marmara Denizi ile Karadeniz’i Marmara Denizi’ne bağlayan İstanbul Boğazı yıllardır bu ve benzeri
sorunlardan etkileniyor.

Hüsrev Hatemi

Boğaziçi’ne
hayranlığımız
İstanbul’un
fethinden
önce başlar

İstanbul’un fethi ile Boğaziçi’nin tamamına hâkim olmamızla birlikte
Boğaziçi çevresinde gelişen bir Türk
Edebiyatı meydana gelmiştir. Divan
Edebiyatı döneminde divan ve tezkirelerde; kudûmiyye ve teşrîfiyyelerde
Boğaziçi çokça işlenen konulardandır. 18. yüzyıldan itibaren şairlerin
Boğaziçi hakkında birçok şarkı sözü
yazdıkları ve bunların büyük mûsiki üstatları tarafından bestelendiği
görülmektedir. Tanzimat dönemi ve
sonrasında ise roman ve hikâyelere
konu olmuştur Boğaziçi. Boğaziçi’ni
ve Boğaz’daki Türk semtlerini en
güzel ve şairane bir şekilde Yahya
Kemâl söylemiştir. Aynı zamanda

Boğaziçi; denizi ile kıyısı ile semtleri
ve bütünü ile sadece Türk edebiyatçıları değil dünyaca tanınmış birçok
sanatkârı da etkilemiş ve bu sanatkârlar Boğaziçi’nden ilham alarak birçok
eser kaleme almışlardır.

B

da İstanbul’un bir nehri olmadığı için
bir ara Boğaz’a “Nehr-i Aziz” demişiz.
Bu güzel bir benzetmedir. Boğaz’a ve
Marmara’ya hayranlığımız da İstanbul Fethinden önce başlamıştır. Yahya
Kemâl Bey, Itri’nin eserlerini anlatırken
“Onun musikisinde hem din hem hayat
akmış. Bir taraftan Boğaz onun musikisinde akarken Mavi Tunca ile Gür Fırat
nehri de akmış.” diyor.

azı şehirlerin bir büyük nehri vardır. Tuna’nın Avrupa’da Viyana ve
Budapeşte’ye yüzyıllardır nasıl güzellik
ve ilham kaynağı olduğunu hatırlayalım. Paris için Seine, Adana için Ceyhan, Amasya için Yeşilırmak da böyledir. İstanbul’un nehri yok fakat şimdi
ortadan kalkmış veya kısmen ortadan
kalkma yolunda olan dereleri vardı.
Bayrampaşa Deresi, Aya Mama Deresi,
Riva Deresi, Göksu Deresi, Kâğıthane
Deresi. Baltalimanı Deresi. Kadıköy
Kurbağalıdere gibi. Bu dereler ne jeolojik devirlerde ne de Osmanlı döneminde şimdiki hale düştüler. Hepsinin ölüm
veya hastalık yılları 20. yüzyılda gerçekleşti. Bizdeki derelerin de Avrupa’daki
derelerin de kirlenme sebebi endüstri
atıklardır diyebiliriz. Fakat ben Seine
nehrinde, Tuna’da nehre atılmış plastik
sandalye, çeşitli ev atıkları ve eski ev
eşyaları görmedim. Fakat Baltalimanı
Deresi her yağmurdan sonra Boğaz’a
akla gelmedik çöpler sürükler. Kısacası Marmara’nın Haliç’in Boğaz’ın kirli
oluşu bizim vurdumduymazlığımızın
beklenen bir sonucudur. Dereler dışın-

Cumhuriyet döneminde de -bugün
de- Boğaziçi birçok şiire, romana,
hikâyeye; şairlere ve yazarlara ilham
olmuş, Türk şiirini ve nesrini beslemiş ve beslemeye devam etmektedir. Son zamanlarda artan kirlilik ve
Marmara Denizi ile Boğaziçi’ni de
tehdit eden müsilaj sorunu neticesinde “Türk edebiyatında nasıl bir
akis bulur ve edebiyatçılarımız bu

Boğaz can verme döneminde
Yahya Kemâl’in “Her taraftan Boğaz O
şehrayin…” deyişini çok sevdiğimden
içimden tekrarlayıp dururum. Çocukluğumuzda Boğaz’ı sık görmek kısmet
olmazdı. Babaların tatil yapma adeti
yoktu. Sadece pazar günleri evde olurlar ve bahçede oturmakla yetinirlerdi.
Neyse ki ev hanımlarının bazı arkadaş
grupları yaz gelince Beykoz, Küçüksu gibi çayırı olan Boğaz semtlerinde
yılda en fazla üç defa piknik yaparlar
ve bu haber bizi çok sevindirirdi. Bu
piknikler ben ve ikiz birader 15 yaşına
gelinceye kadar sürdü. Sonra İstanbul
kalabalıklaştı. Bizden büyük ablalar

durumda da Boğaz’dan ilham alabilirler mi?” diye merak ettik. Yazar ve
şair Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, hikâye ve deneme yazarı Mustafa Kutlu,
şair Nurettin Durman ve şair Özcan
Ünlü’ye; “Türk edebiyatında önemli
yazarlar önemli eserler kaleme aldı.
Şimdi Marmara Denizi ve dolayısıyla
Boğaziçi’nde kirlilik ve müsilaj sorunu var. Geçmişte yazar ve şairlerimiz
Boğaz’dan nasıl ilham alırlardı? Bundan sonra nasıl ilham alınacak sizce?
Bu mevcut kirliliğin edebiyatımıza ve
edebiyatçılarımıza nasıl bir tesiri olacak? Siz Boğaz’dan nasıl ilham aldınız
ve bu durum sizi nasıl etkiler?” diye
sorduk.
evlenerek piknik aboneliğini bıraktılar.
Ağabeylerin bir kısmı üniversiteli bir
kısmı iş sahibi oldular ve bizim çevremizde piknikler sona erdi. Faruk Nafiz
Çamlıbel’in güftesini yazdığı “Sevdaların en coştuğu yer şimdi Boğaz’dır”
şarkısı radyodan duyulunca ders çalışmayı bırakır ve Boğaziçi hasretini biraz gideren bu şarkıyı sonuna kadar
dinlerdik. Yahya Kemâl 1958'de, Faruk
Nafiz Çamlıbel 1960’lı yılların başlarında dünyayı terk ettiler. 1970’lerde
Boğaz’ın karşı yakası da şehirleşmeye
başladı. Hele 1980’li yıllarda Yahya
Kemâl’in “Vatan semtinin ormanları”
dediği Anadolu Hisarı arkasındaki
tepeler beton ormanı oldu. Artık ipin
ucu elden kaçmıştı. Bu keder ile "Kanlıca Vasfında Elektro Bağlama Eşliğinde
Yozlaşma Gazeli Oyun Havası" şirini
yazdım. 1990’lı yıllar başlamıştı. Otuz
bir yıl sonra Marmara da Boğaz da can
verme dönemine girdiklerini müsilajla
haber verdiler. “Ağla gözüm ağla hicran
yaraşır. Biz vurdumduymazlara buhran
yaraşır.”

armara'da görülen müsilaj (deniz
salyası) insan-tabiat ilişkileri bakımından son derece uyarıcı mahiyettedir. Bu ilişkilerin sadece Marmara'ya
ait olduğu sanılmasın. Mesele çok büyük ve derindir. Öyle ki tüm dünya (gezegen) ve tüm insanlığı ilgilendiren bir
konudur. Bu konu üzerine son derece
geniş bir literatür bulunmaktadır. Ben
de son iki yıl içerisinde bu büyük konuyu ele alan "Kalbin Sesi ile Toprağa
Dönüş" ve "Akıntıya Karşı" adlı kitaplarımla meseleyi İslâmi temeller nazarından dile getirmeye çalıştım.
Bu mesele nedir? Doğrudan söylüyorum: İnsanlığın önüne tek bir seçenek,
tek bir yol konulmasıdır. Bu yolun oluşumu; sermaye temerküzü-sanayileşme-endüstri-teknoloji ile vücut bulan
kapitalizmin, liberal demokrasinin
varlığıdır. Başka bir seçenek kalmamıştır. Vahşi kapitalizmin doğduğu günden bugüne kadar vahşetinden bir şey
eksilmemiştir. Hücum ettiği unsurlar
anâsır-ı erbaadır. Yani toprak, su, hava
ve insan. Bu unsurlar her geçen gün
yok edilmektedir. Küresel kapitalizm
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tekno kapitalizm haline dönüşmüştür.
Ona karşı bir tez geliştirmek neredeyse imkân haricine çıkmıştır. Meselenin
muharrik gücü sanayileşmedir. Bütün
dünyanın kanını emen, şiştikçe şişen,
tuttuğu yoldan döndürülemeyen, en
ufak bir muhalefete dahi fırsat vermeyen bu hayat tarzı insanlığın sonunu
getirmeye, dünyayı bir çöplüğe çevirmeye azmetmiş gibidir. Bu oluşumun
tabiat tarafından (ki bunlar Cenab-ı
Hakkın ayetleridir) çeşitli şekillerde
insanlığı ihtar ettiğini görüyoruz. İster
ozon tabakasının delinmesi ister buzulların erimesi ister okyanusların dibinde
çöp dağlarının yükselmesi ister iklim
değişikliği bu habercilerden bazılarıdır.
Marmara'ya musallat olan müsilaj, tabiatın gördüğü zulüm karşısında adeta
kusmuş olmasıdır. Sanayinin havaya,
toprağa ve suya verdiği tahribat engellenemez, geri dönüşüm bir ham hayaldir. Çevrecilik kapitalizmin fiyakasıdır.
Teklifim insanoğlunun yeniden
toprağa dönmesidir
Tüm önemli ırmaklarımız (Menderes,
Gediz, Kızılırmak, Sakarya vb.) ve tüm
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derelerimiz üzerlerindeki sanayi tesislerinin atıklarıyla simsiyah akmaktadır.
Bu nehirler, dereler dünyadaki diğer
bütün ırmaklar her türlü pisliği denizlere akıtmaktadır. Bu gidişle temiz bir
su ve temiz bir deniz kalmayacaktır.
Toprak zehirlenmiş, hava kirlenmiştir. Dünyada her yıl hava kirliliğinden
sekiz-on milyon çocuk ölmektedir.
Meselenin aslı budur. Teferruatı ve alternatifi hususunda arzu edenler bahis
mevzu ettiğimiz kitaplara bakabilirler.
Benim teklifim: İnsanoğlunun yeniden
Âşık Veysel'in tabiriyle sadık yâri olan
toprağa dönmesidir. Bu teklif kalkınmacı, ilerlemeci, büyümeci, gelişmeci,
zenginleşmeci, konfor düşkünü kitleleri ve hâkim sermayeyi ilgilendirmiyor.
Hakikate kapanmış gözler böyle teklifleri ütopist, romantik, tatbiki nâkâbil
bulmaktadır.
Edebiyata gelince herhalde bu acıklı manzara karşısında ağıt yakmaktan
başka elinden bir şey gelmez. Bu konuda bana esasen söylemek istediklerimi
ifade etmek hususunda fırsat verdiğiniz
için teşekkür ederim.

İ

nsanlar tabiatı sevmekten önce kendilerini sevseler yeryüzünde çok
şeylerin düzeleceği, çok güzelliklerin
etrafa yayıldığını görecekler ama yapamıyorlar bir türlü. Çünkü tabiatı sevmek kendini sevmektir. İnsanların içlerindeki o müfsit o aşırı o gaddar dürtü
alıp götürüyor ne varsa iyiden güzelden
yana olanı. Çer çöp dünyası desek mi
acaba gelecek olan zamanın içinde yer
alacak olan çalının çırpının ormanın
ve dahi tabii ki kendini ölümün kollarına açmış olan denizlere deryalara. İş
öyle bir hale bürünüyor ki buyurganlar
kendileri dışında kalan her şeye yok ol
gözüyle bakmak eğilimindeler. Kitleleri yok eden silahlar nasıl insanı yok
ediyorsa kimyasal atıklar da denizleri,
dereleri o şekilde yok ediyor öldürüyor. Ölüler dünyasında küçük bir öbek
olarak düşünülen azınlık insan pek keyifleniyor olsa gerektir bu durumdan.
Önce oyunlarla, filmlerle, kurgularla

başlıyorlar ve sonunda o doymaz, obur
iştahlarıyla uygulamaya koyuyorlar
planlarını.
Şiirim biraz daha gayret
Vaziyet geldi kapımızda dayandı. Şehrimizin kıyıları teknolojik atıkların,
plastiğin, çeşitli varyantlı kirliliğin taarruzuna uğradı. Şiirimiz boğazın dalgalı
sularında çağlarken böylesi bir kirlili-

İ

Özcan Ünlü

Onlarca
“sıkı” şaire
ilham
aşılamış bir
şehir

stanbul, dünyada eşine az rastlanan bir
medeniyet şehri. 8 bin 500 yılla tarihleniyor. Bu çok mühim. Bu medeniyetlerin izlerini bugüne taşıyor. Hiçbir şehre
nasip olmamış doğal güzelliği... Bütün
bunlara bağlı olarak verdiği ilham. Eskiden İstanbul, Tarihi Yarımada ve Boğaziçi ile Pera’dan müteşekkildi. Uzak
köyleri ise sayfiye yeri. Örneğin Fatih’te
oturan biri Çamlıca’ya veya Erenköyü’ne
misafirliğe gittiğinde mutlaka yatıya kalırdı. Boğaziçi, İstanbul’un gerdanlığı
olarak ayrı bir öneme sahipti. Yalıları,
erguvanlı bahçeleri, bostanları ile Boğaziçi medeniyeti şair ve yazarlara ayrı bir
ilham veriyordu. Nedim’den Abdülhak
Şinasi’ye, Yahya Kemâl’den Sezai Karakoç’a, Necip Fazıl’dan Attila İlhan’a, Turgut Uyar’dan Arif Ay’a... Onlarca “sıkı”
şaire ve yazara ilham aşılamış bir şehir
İstanbul. Batılı seyyahların çoğu oryantalist metinlerinden, filmlere ve tiyatro

ğin içine düşeceğini bilemezdi elbet.
Buyurganlar çarelerini başka alanlara
kaydırmadan has şiirin şiddetini beyinlerinde hissetmeden olmayacak galiba
bu iş.
Beylerbeyi sahilinde dalgalar kıyıya
dalgalanıp geri dönünce şiirin kapıları
daha aydınlık olarak açacak kendini bu
güzeli İstanbul şehrinin esenliğine.
oyunlarına... İstanbul derinlemesine
yerleşmiş bir şehirdir.
Deniz salyası siyasi bir reflekse
bağlanmamalı
İstanbul Boğazı donan suyu, nazlı vapurları, şahane yalıları ile sanatımızı
da besleyen bir kaynak iken şimdilerde
müsilaj yani deniz salyası meselesi ile
gündemde. Bu durumun bir felakete
dönüşmemesi için önlem alınması gerekiyor. Sadece Boğaziçi habitatı için
değil tarihi ve kültürel değerleri açısından da bu meselenin bir an önce
çözümlenmesi gerekiyor. Bu durumun
üzücü fakat geçici bir durum olduğunu
düşünüyorum. Deniz salyasının siyasi
bir reflekse bağlanmaması gerekiyor.
Son yıllarda alınmayan önlemler, yetersiz arınma gibi sebeplere bağlanabilir
ancak bu durumun bir an önce çözüme
kavuşturulması gerekiyor.

Nurettin Durman

Kimyasal
atıklar
denizleri
öldürüyor

Yahya Kemâl’in “Aziz İstanbul”u, Necip
Fazıl’ın “Canım İstanbul”u, Sabahattin Ali’nin “Mantolu Şehri”, Cahit Sıtkı
Tarancı’nın “yasemin kokusu”, Vedat
Türkali’nin “salkım salkım” şehrinin
yaşaması ve ilham vermeyi sürdürmesi
sağlanmalıdır.
Ben, “Doldurdum Bardağıma Bütün
İstanbulları” isimli uzun şiirimde Müslüman taşlardan yapılmış camilere,
Boğaz’daki istavrit sancısına, erguvana
dair şehrin sembollerini yazmış idim.
Fakat birçok şiirimde İstanbul bir gölge olarak hep var. Nedim’den, Yahya
Kemâl’den, Turgut Uyar’dan, Cahit
Zarifoğlu’ndan, Sezai Karakoç’ta en
güzel ve etkili anlamını bulmuş olan
İstanbul’u ben hep sevdim, daima seveceğim.
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DÖRT BUCAK K.S

SERCAN AKSU

Sadık
Yemni

KUTUPLARDA DEMLI
KARADENIZ ÇAYI VE
AYIN ARKA YÜZÜNDE
TÜRK KAHVESI 1

“EN BÜYÜK
TUTKUM
SANATLA MEST
OLMAK”

Berlin Film Festivali'nin 'Yaz
Özel' bölümünde 126 Film
Almanya'nın başkenti Berlin'de, bu yıl salgınla mücadele tedbirleri nedeniyle iki bölüm
halinde düzenlenen 71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) 'Yaz özel' ikinci
bölümünde 126 film gösterilecek.

CHRISTCHURCH
FILMI IÇIN ÇOK
ERKEN

Amerika destekli 'Onlar Biziz' adlı film,
2019'da iki camide en az 51 kişinin hayatını
kaybettiği beyaz bir ırkçının saldırılarına
kurban giden Müslüman cemaat yerine Başbakan Jacinda Ardern'in yanıtına odaklanıyor.

Bu sayıda, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile bir araya
geldim. Değerli sanatçı, birbirinden samimi sorularıma
bakalım nasıl yanıtlar vermiş hep birlikte okuyalım.

Oyuk Dünya
Bir ara ulaşılmaz, soğuk, işe yaramaz ve uzak bir yer gibi görünen
kutuplar zamanımızda giderek büyük bir önem kazandı. Kutuplar
bahsi açıldığında akla gelen çok konu var. Inferno, Agartha Uygarlığı, Şambala, gizemli âlemlere açılan kapılar, yeraltı mağaraları,
UFO’lar, Naziler’in ‘Oyuk Dünya’ araştırmaları, bakir enerji kaynakları, ekonomik ulaşım ve yepyeni ticaret yolları.
Naziler 1930 ve 40’larda Oyuk Dünya’ya inanıyordu. Bu nedenle
kutuplara seferler düzenlemiş, oralarda ölçümler ve kazılar yapmıştı. Bir inanışa göre dünyanın içi bize anlatılanların aksine boştu. Birbirlerine tünellerle bağlı birçok kent ve hatta ırklar mevcuttu. Bu medeniyetlerden biri Agartha’ydı. Battığı rivayet edilen Mu
ve Atlantis medeniyetlerinden göçen bilim insanları tarafından
kurulmuştu. Başkenti Şambala adlı bir şehirdi. Ayrıca bu üstün
medeniyet kalıntısının dünyamızın sadece kabuk bölgesinde mesken tutmuş olması da muhtemel görülüyordu. O dev ve yekpare
kayaları oyabilecek teknoloji de az buz bir şey değildi.
Bugün dahi bütün dünyayı saran mağaralar sistemine sıcak bakanların sayısı bayağı çoktur. Anadolu bu bakımdan da zengin bir
yapıya sahiptir. Kapadokya bölgesi, Nevşehir’in Kaymaklı ve Derinkuyu kasabalarının altındaki yeraltı kentleri ilk aklıma gelenler.
Ataların Kutsal Mağaraları
Dünya ölçeğinde birbiriyle bağlantılı, dev bir mağaralar ve yeraltı
şehirleri sistemi öngörülüyor. Bu mağaraların önemli bir bölümü
Sibirya’da ve Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı Orta Asya'da görülmektedir. Kimi yazarlara göre, Göktürk, Uygur ve Hun masallarındaki, ‘Ataların kutsal mağaraları’ ve bir mağaradan geçilerek
ulaşılan ‘Gizli Ülke’ inanışında Agartha'nın simgeleri de bulunmaktadır. Tibetliler bu yeraltındaki mağaralarda gizlenen bilge
kimselerin bir gün yeryüzüne çıkarak etrafı güllük gülistanlık yapacağına inanıyor. Bugün bile yeraltından gelecek ihya ve hidayeti
bekleyenlerin sayısı hiç de az değildir. Kur’an’daki Yedi uyurlar ve
Yecüc Mecüc bahisleri bu beklentileri destekler gibidir.
Agartha'nın yeryüzüne açılan kapılarının sayısı söylencelerde farklı. Birle yedi arasında değişiyor. Bu kapıların adresi söz konusu
olduğunda listenin başında Kuzey Kutbu’nu görüyoruz. Bu kapılara henüz ulaşılamamış durumda. Yüksek teknolojiye sahip ülkeler
bu eşsiz yerleri bulabilmek için bütün güçleriyle çabalamakta. Bu
konuda Ruslar önde gibi görünüyor.
Derin Bir Adım
Mir 1 adlı mini denizaltı on dört yıl önce Kuzey Kutbu’nun dört
bin metre derinliğindeki tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Ruslar ‘insanlığın tarihinde ilk kez Kuzey Kutbu’nun
altındaki deniz tabanına ulaştığını ve bunun Ay’a ilk kez insan indirmek derecesinde önemli olduğunu belirtti. İnsanlık için büyük
bir adımdı yani.
DEVAMI İÇİN: litrossanat.com

-Merhaba Hikmet Hocam, nasılsınız?
- Hamdolsun, çok şükür.
Hazırsanız keyifli sohbetimize başlıyoruz!
- Eyvallah.
Yeteneğinizi ilk ne zaman keşfettiniz?
- 5 yaşımdayken tavuk kesip anneme götürmüşüm.
En sevdiğiniz renk?
- Mavi.
Türkçede en sevdiğiniz kelime?
- Muhabbet.
Çay mı? Kahve mi?
- Çay.
Geleneksel sanatların olmazsa olmazı nedir?
- Gelene ek.
Sizi en çok etkileyen kişi ya da olay nedir?
- Hocam Emin Barın.
Farklı bir sanat dalıyla uğraşsanız bu ne
olurdu?
- Resim.
En sevdiğiniz şehir?
- İstanbul, Üsküdar.
Sanat hayatınızda unutamadığınız an?
- “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülü.
Dünyada bir şeyi değiştirmek isteseniz bu
ne olurdu?
- Her şey yerli yerinde.

Bir esere başlamadan önce sizi ne motive
eder?
- Ebru duası.

71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) "yaz özel" bölümü için tarihi Müzeler Adası'nda (Museuminsel) kurulan açık hava sinemasında açılış töreni düzenlendi. Covid-19 tedbirlerine
uyularak düzenlenen törenin ardından festivalin
"Berlinale Özel" bölümünde yer alan, Kevin Macdonald'in yönettiği, ünlü aktris Jodie Foster'ın
oynadığı The Mauritanian filminin gösterimi yapıldı. Seyircilere açık olan ve 20 Haziran'a kadar

devam edecek Berlinale'nin son bölümünde, 16
açık hava sinemasında 126 film gösterilecek.
Mart ayının ilk haftasında çevrim içi düzenlenen
71. Berlinale'nin ilk bölümünde, sektör temsilcileri festivalde gösterilen filmleri izlemiş ve Berlinale jürisi, yarışma bölümünde yer alan 15 film
arasından 'Altın Ayı' ve 'Gümüş Ayı' ödüllerini
kazanan filmleri açıklamıştı.

Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- İltifatları hiç dinlemem.

New York'ta sanatseverler
için devasa Van Gogh sergisi

Türk sinemasında en sevdiğiniz film?
- Sinema ile hiç aram yok.

Ünlü Hollandalı post-empresyonist ressam Van Gogh'un eserlerini teknolojiyle birleştiren
üç boyutlu devasa sergi, 70 bin metrekarelik bir alanda sanatseverlerle buluşuyor.

Türkü mü? Klasik müzik mi?
- Her ikisi de.

En büyük tutkunuz?
- Sanatla mest olmak.
Neyi affetmezsiniz?
- Affetmek Allah’a aittir.
Yapmaktan en çok keyif aldığınız ebru
tekniği?
- Barut ebrusu.
Geleneksel sanatlara yeni başlayanlar için
3 önemli tavsiye?
- 1. Geleneksel zanaatları iyice öğrenin.
2. Tefekkür (fikir üretmek) ederek yenilikler
arayın.
3. Gelene ek yapıp zanaattan sanata ulaşmaya gayret edin.
Ve sıra son sorumuzda hocam; hayatta örnek aldığınız kişi?
- Prof. Ahmet Yüksel Özemre ve Prof. Asım
Barut.

Ayak Üstü’nde bambaşka bir konukla, eğlenceli bir sohbetle bir sonraki sayıda yine
Litros Sanat’ta olacağım, hoşçakalın.
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Kovid 19 pandemisi nedeniyle kültürel etkinliklere ara verilmesi ve yaşanan karantina sürecinden sonra sanatçıya karşı büyük bir ilgi patlaması
olurken serginin New York'ta sanat
için büyük, parlak bir umut ışığı olduğu ifade ediliyor.
'Üç boyutlu Van Gogh'un yapımcıları, bir zamanlar 25 basketbol sahasına ev sahipliği yapan sergi alanı
Pier 36'yı, izleyicilerin dolaşabileceği
veya banklarda oturup çevrelerinde
süzülen Van Gogh'un eserlerini izleyebileceği her biri diğerinden büyük üç galeri
olarak tasarladı .
Yapımcılar, etkinlik için Manhattan'da dudak
uçuklatan 70.000 metrekarelik bir mekânı sağladıktan sonra serginin daha göz kamaştırıcı olması için Tony ve Emmy Ödüllü set tasarımcısı
David Korins'ten destek aldı.
'Hamilton' ve 'Sevgili Evan Hansen' için setler tasarlayan ve Van Gogh hayranı olan Korins, “Daha
büyük, daha süslü, daha derin bir şey talep ettiler.

Ben de 2021'deki insanların sanatçıyı daha çok
insan olarak görmelerine yardımcı olmanın bir
yolunu bulmak istedim."dedi.
Korins ziyaretçilere Van Gogh'tan kişiselleştirilmiş bir mektup vermek için yapay zeka kullanılan
'The Starry Night'ı, heyecan verici bir şekilde yeniden üretmek üzere yaklaşık 8.000 boya fırçası
kullanan bir tavan kurulumu ekledi ve ziyaretçilerin telefonlarında onunla birlikte çalışma ve
sanatçının sinestezisini (Birleşik duygu) keşfeden
kabinler oluşturma şansı verdi.

Yeni Zelandalı Müslümanlar, silahlı bir kişinin 51 kişiyi öldürdüğü 2019 Christchurch cami saldırılarıyla
ilgili bir film planına, saldırının yaslı aileler ve cemaat
için çok taze olduğunu söyleyerek itiraz etti.
Hollywood Reporter'ın haberine göre, Ardern'in o
günkü sözlerinden alınan 'Onlar Biziz' başlıklı film,
15 Mart 2019'da beyaz bir ırkçı tarafından iki camiye
düzenlenen saldırılara Başbakan Jacinda Ardern'in
verdiği yanıta odaklanıyor.
Canterbury Müslüman Derneği sözcüsü Abdigani Ali
yaptığı açıklamada, trajik olaylarla ilgili hala birçok
hassasiyet olduğunu belirterek "Başbakanımızın saldırılara verdiği yanıttan dolayı takdir edilmesi hakkı
olsa da biz zamanlamasını ve şu anda bir filmin uygun olup olmadığını sorguluyoruz. Çünkü terör saldırısı hala toplumumuz için taze."
Ardern de Müslüman cemaatle aynı görüşte
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2019 Christchurch terör saldırılarına verdiği yanıtla ilgili planlanmış bir filmi kötü zamanlanmış ve yanlış konuya
odaklanmış olmakla eleştirdi.
Ardern TVNZ'ye verdiği demeçte: "Kişisel görüşüme
göre, Yeni Zelanda için çok erken ve çok taze hissettiriyor. Anlatılması gereken çok fazla hikaye varken
benimkini onlardan biri olarak görmüyorum. Bunlar
toplumun ve ailelerin hikayesi." dedi.
Film yapımcılarının film hakkında kendisine danışmadıklarını da dile getiren liderin saldırıya verdiği
şefkatli tepki, şok olan ülkesini birleştirmiş ve dünya
çapında övgü toplamıştı.
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Naime
Erkovan

İstanbul ve
Boğaziçi

İstanbul
Boğazı

Boğaziçi’nde
Yalılar ve İnsanlar

Boğaziçi’nin
Tarih Atlası

Huzur

Pierre de Tchihatchef

Petrus Gyllius

Murat Belge

Sedat Bornovalı

Ahmet Hamdi Tanpınar

Samet Altıntaş

İş Bankası Yayınları

Eren Yayıncılık

İletişim Yayınları

Timaş Yayınları

Dergâh Yayınları

Timaş Yayınları

1847-1858 yılları arasında Anadolu’yu baştan başa gezen Pierre
de Tchihatchef 19. yüzyılın çığır
açan jeologlarından biridir. Sekiz ciltlik Asie Mineure (Küçük
Asya) adlı dev eseri bu gezinin
ürünüdür. İstanbul’a ilk kez 1845
yılında Rus elçiliğinde ataşe olarak gelen Tchihatchef Boğaziçi’ne
ayrı bir ilgi gösterir. Bölgeyi geniş
bir çerçevede ele alarak Adalar’ı,
Bitinya’yı, Trakya ve Kocaeli’yi de
yaptığı incelemelere dahil eder.
İstanbul’un fiziki yapısı, iklimi,
bitki örtüsü, hayvanları ve suları
hakkında da detaylı gözlemlerde
bulunan yazar, Strabon, Homeros gibi Antik Çağ yazarlarının
aktardığı bilgileri, hikâyeleri, efsaneleri de anlatısına katarak bizi
zaman içinde keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. “İstanbul ve Boğaziçi”, yazıldığı döneme dair kıymetli bilgilerin yanı sıra, içerdiği çok
sayıda görsel malzeme ve büyük
ölçekli bir Boğaziçi haritasıyla
170 yıl öncesinin İstanbul ve Boğaziçi’ni gözümüzde canlandırmamızı sağlıyor.

İstanbul Boğazı, girenleri kucaklamak için kollarını açmış
tepelerle çevrilmiş gibidir. Daha
sonra Myrlea Burnu'na kadar iki
mil uzunluk boyunca bir millik
geçide kadar daralır. Sonra da
dümdüz ilerleyerek çok sayıda liman dolu koylar oluşturur. Marmara'ya kadar büyük büküntüler
ve çok sayıda koyla Byzantion'un
(İstanbul'un) surlarına kadar kıvrılarak uzanır. Byzantion'un gaga
gibi olan burun başı tarafından
ikiye ayrılır: Daha hızlı ve büyük
olan bölüm Propontis'e (Marmara) doğru, girintili kıyılarla, Kadıköy'le Byzantion arası 14 stadion
açılıncaya kadar yavaşça ilerler.
Benzer biçimde, eş bir girişle, Karadeniz'den inen gemi yolcularını
aldığı gibi, Karadeniz'e çıkanları
da içinde barındırır. Öteki bölüm
Keras (Boynuz; Haliç) adı verilen
körfezi oluşturur. Başka söze ne
gerek var? İstanbul, Boğaz olmadan var olamazdı ya da sıradan bir
kent olurdu.

Her ne kadar mimarî bir iddiası
olmasa da Boğaz ve yalılarla ilgili bir şey yazan insan, artık iyice
sayıları artan yeni, beton, zevksiz yapılarla ilgilenmek istemiyor.
Sonunda "bina" anlatmasan da
anlattığın insanların oturduğu konutlar mimarî özellikleriyle ilginç
ve çekici olmalı. Bu zorunlu kararı
verince, böyle güzelliklere sahip
yapıların, birkaç istisna dışında,
geçen yüzyıldan kalma olduğu
görülüyor. Sözü geçen insanların
çoğu da hiç değilse doğum yıllarıyla, o yüzyılın insanları. Tabiî
epeycesinin hayatı bu yüzyılda da
devam etmiş. Dolayısıyla sonuçta
ortaya çıkan şey dedikodu düzeyinde bir On Dokuzuncu Yüzyıl
Tarihi oluyor Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyet boyunca, bu ülkede adı geçen herkes bir
şekilde Boğaziçi'yle bağlantılı olmuş. Fransızca "histoire" kelimesi
hem "tarih" hem de "hikâye" anlamına gelir. İşte bu kitap da tam bu
kesişme noktasına oturmak üzere
yazıldı.

İki kıtayı birleştirmek, üç imparatorluğun ağırlığını omuzlarında taşımak şimdiye kadar tek bir şehre
kısmet oldu. İstanbul ve Boğaziçi
Antik dönemden bugüne çevresindeki tüm siyasi yapıların gözdesi, birçok medeniyetin uğrağı oldu.
Bundan 2500 yıl önce Perslerin
sandalları birbirine bağlayarak “İlk
Boğaz Köprüsü”nü yaptıkları yer
de burasıydı, Latinlerin Bizans’tan
devraldığı yer de burası, Fatih’in o
görkemli fethine sahne olanda da
1624’ün bir Temmuz sabahında
ansızın Tarabya kıyılarına çıkan
Kazak akınıyla şaşkınlığa düşen
de… Kendisi de bir Boğaz çocuğu
olan sanat tarihçi Dr. Sedat Bornovalı rotasını Evliya Çelebi’nin o
meşhur rüyasında “Seyahat ya Rasulallah” dediği Ahi Çelebi Camii’nin önündeki Yemiş İskelesi’nden
başlatıyor; her iki yakadaki tarihî
yapıları, yalıları, görkemli camileri,
çağdaş mimarlık arayışlarını, hatta
hikâyesi olan apartmanları sırayla
anlatarak Kavaklar’a kadar uzanıyor; Bebek’ten, Galata’dan, Kanlıca’dan, Beykoz’dan, Kandilli semaları ve Aşiyan yollarından ses verip
Kız Kulesi’nde sonlanan mavi bir
tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri “Huzur”, yayımlandığı 1948 yılından bu
yana ulusal edebiyatın sarsılmaz mihenk
taşları arasında yer alıyor. İlk olarak 22
Şubat ila 2 Haziran 1948 tarihlerinde gazetede tefrika edilen ve bir yıl sonrasında kitap olarak okurlarıyla buluşan eser,
dönemine ışık tutması bakımından hem
edebiyat hem de tarih alanında çok önemli
bir kaynak olma özelliği taşıyor. Romanın
kurgusunda üç önemli sacayağını oluşturan “Mümtaz”, “Nuran” ve “İhsan” karakterleri; medeniyet çatışmalarının ağırlıkta
olduğu bir dönemin aydın kişileri olarak
tasvir ediliyor. Böylece Tanpınar, Türk edebiyatında Tanzimat döneminden beri üzerinde en çok durulan Doğu-Batı çatışması
konusunu tüm olgunluğuyla eserine sindiriyor. Eserde iki eski âşık olarak anlatılan
Mümtaz ile Nuran arasında geçen olaylar,
romanın hem geçmiş dönemini hem de
ağırlıklı zamanını oluşturuyor. Eser boyunca İstanbul’da gezinirken Nuran ile olan
hatıralarını zihninde canlandıran Mümtaz,
böylelikle dönemin İstanbul’unu da zengin
betimlemeler ile okura aktarıyor.

Boğaz Hakkına
Her Şey
Saffet Emre Tonguç – Pat Yale
Boyut Yayınları

İstanbul Boğazı… İçinden deniz geçen
şehrin gerdanı… Orada mazinin diriltici
saflığı, gökyüzü kadar parlak değil mi?
Burada hayat bulmuş öyküler, uyku değil
hâlâ görülen bir rüya. Bu yüzden ara ara
zamanın perdesini sıyırıp; karşımıza çıkan dejavular, hakikat denizinde seyahat
etmemizi sağlayan sessiz gemi’ler aslında. Belleğimizin ardiyelerinde asılı duran levhalar, kalbi ılıyan hemen herkesi
aydınlığa; ama en çok da hüznümüzün
mayasına yönlendiriyor. Ol sebepten
kurmaca ile gerçeğin tahterevallisinde
bir aşağı bir yukarı seyreden ruhumuz,
hatıraları sayıklıyor. Bu terennümleri,
hiç şüphe etmeden; ahiret rivayetleri
sayıyoruz. “Çünkü kentin izini sürmeye
yeltenmek, kendi ruhunu tamamlaya
yönelik bir yürüyüştür.” diyen yazar, şehrin mazisiyle yaşadığı saatleri birleştiriyor, ikinci zaman’ın kapısını aralıyor. Samet Altıntaş, Boğaz’ın Dört Muhafız’ı;
Aziz Mahmud Hüdâyî, Beşiktaşlı Yahya
Efendi, Yûşâ Aleyhisselam ve Telli Baba
üzerinden bir İstanbul fotoğrafı çekiyor.

Boğaziçi Mehtapları ve Boğaziçi Yalıları
Abdülhak Şinasi Hisar
YKY Yayınları

“Boğaz Hakkında Her Şey”; bugüne kadar Boğaz hakkında yazılmış en
kapsamlı ve en güncel çalışma. Eserde, Boğaz’ın en meşhur yalılarının
hiç görülmemiş iç mekân fotoğraflarının yanı sıra, bir uçtan bir uca Boğaz ile ilgili en yeni bilgiler yer alıyor. Kitabın rotası Avrupa ve Anadolu
Yakası olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Saffet Emre Tonguç,
okurları Cankurtaran’dan Rumeli Feneri’ne, Kadıköy ve Moda’dan Anadolu Feneri’ne kadar toplam 34 durağın yer aldığı heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor. Üstelik eserin en başında yer alan haritada, ziyaret ettiğiniz
yerleri işaretleyebilmeniz için kutucuklar dahi düşünülmüş.
Tam 348 sayfadan oluşan rehberde, yalın ve kolay anlaşılır metne yüzlerce renkli ve özel fotoğraf eşlik ediyor. Saffet Emre Tonguç’un aylarca
süren çalışması; otellerinden restoranlarına, cami ve çeşmelerinden kiliselerine, yalılarından köşklerine, saraylarından müzelerine kadar “Boğaz Hakkında Her Şey”in yer aldığı olağanüstü bir rehber niteliğinde.

Boğaz’ın Dört
Muhafızı

Bütün yapıtları Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Abdülhak Şinasi Hisar’ın iki kitabı daha yayımlandı: Boğaziçi
Mehtapları ve Boğaziçi Yalıları. İstanbul'u
dinlemek ve duymak için mutlaka okunması gereken bu iki kitap, İstanbul üzerine
yazılmış sayılı şaheserlerden. Hisar, Boğaziçi'ni mevsim mevsim, saat saat yaşatmayı başarıyor; geçmiş zaman cennetinde
görülen bir medeniyet rüyasına götürüyor
okurunu.

GENÇ HIKÂYECIYE YOL
İŞARETLERI – I –

E

limizi kaldırmamız, onu bir süre havada tutmamız, bekletmemiz,
yumruk yapmamız veya bütün parmakları gererek birbirlerinden
uzaklaştırmamız, elimizi yavaşça masanın üstüne indirmemiz ya da
cebimize sokmamız ya da onunla bir omza dokunmamız hep hikâye.
Gözlerimizi hızla kırpıştırmamız, korkunç bir şey görmüş gibi sıkıca
yummamız, güzel bir şey görmüş gibi kocaman açmamız, hüzünlendiğimizde yaşlara boğmamız, yalnızca gözlerimizden birini kırpmamız
hep hikâye. Çünkü bütün hareketlerimiz bir niyet veya amaçla yapıldığında hikâyenin o büyülü kaşesiyle mühürlenir.
Bizi kuşatan her şey, bir hikâyenin parçasıdır ve etrafımızda sürekli binlerce hikâye kesişir, uçuşur, başlar ve biter. Durağan görünen anlar dahi
bir yığın hikâye kırıntısıdır. Onları yakalamak isteyenler, önce görmeyi
başarmalıdırlar. Gördükleri takdirde rahatlıkla diğer hikâyelerden kesip
çıkarabilirler onları. Eğer dikkatli olurlarsa binlerce resmin arasından
o bir taneyi çekip alabilir ve tek bir parçaya sahip olabilirler. Dikkatli
olmalı bu işlem yapılırken; başka hikâyelerin değil, sadece o bir tanenin
bağlarını kurtarmalı.
Sonsuz bir yumak olan hayatın içinde o biricik hikâyeyi gördükten sonra ikinci aşamaya geçmeli. Köklerinin kurumaması için ona uygun bir
toprak -ya da bu durumda gerektiği üzere uygun bir kurgu- bulmalı.
Doğal devinimini sağlayan merkezden uzaklaştığı için tek başına hayatta kalması zordur. O yüzden kurgu gereklidir o anda, çünkü hayattan
koparılan her hikâye, yazıya dönüşebilmesi için kurgunun hükümranlığına girmelidir.
Kurguyla hikâyeyi şekillendirmek, ona yeni bir hayat alanı açmak demektir. Tek başına ve yalın hâliyle bu kurgusal dünyada yaşayamayacağı için ona belki yapay kanatlar, gözler, fazladan ayaklar ve hiç sahip
olmadığı sesler vermelidir. Bu önlemler onu çürümeye, hızlıca yok olup
kaybolmaya karşı koruyacak olan hayati önlemlerdir. Bu aşamasında artık saflığını yitirip “öyküye” dönüşür. Karşımıza alıp baktığımızda onda
hayatın bir parçasını görsek de o, işlendiği için karatı yükselmiş bir pırlantadır artık.
İlk aşamaların görmek ve onu ana hikâyeden ayıklayıp çıkarmak olduğu
aşikâr. Fakat görmek, sanıldığı kadar kolay bir eylem değildir. Aslında o
anlık bir eylem değildir; geri planında büyük bir hayat tecrübesi vardır.
Rilke “Malte Laurids Brigge’nin Notları” isimli tek romanında bu hayat
tecrübesine nelerin dâhil olduğunu açıklıyor. Şair her ne kadar bütün
hazırlık evresini tek bir mısra yazmak için gerekli görse de bunu iyi bir
cümle kurmak için de kabul edebiliriz:
“Bir mısra yazabilmek için insan, birçok şehir görmeli, insanları, nesneleri
görmeli, hayvanları tanımalı, kuşların nasıl uçtuğunu hissetmeli, küçük
çiçeklerin sabahları açarken nasıl titreştiğini bilmeli. İnsan, bilinmeyen
yerlerdeki yolları, beklenmedik rastlantıları ve uzun zamandır yaklaşmakta olduğunu sezdiği ayrılıkları düşünebilmeli, hâlâ anlaşılmamış çocukluk
günlerini; sevindirici bir şey söylediklerinde (fakat bir başkası için büyük
bir sevinçti bu) anlamayıp kırdığımız anne babaları; o kadar çok, derin
ve ağır değişimlerle garip, tuhaf başlayan çocukluk hastalıklarını (…) düşünebilmeli. Bütün bunları düşünebilmek de yetmez. Anılar da olmalı
(…) ölenlerin yanında bulunmalı; açık penceresinden içeri kesik kesik gürültüler dolan odalarda, ölülerin baş ucunda oturmuş olmalı. Bu da yetmez, anılar da yetmez. Çoksa anılar, onları unutabilmeli, sonra da dönüp
gelmelerini beklemekten yana büyük sabır göstermeli. Çünkü anılarla
da bitmez. Onlar ancak içimizde kan, bizde bakış ve davranış oldukları,
isimsizleştikleri, artık bizden ayırt edilemedikleri zaman (…) bir mısranın
ilk kelimesi anıların arasından çıkıverir.”
Görebilmek için hayatı fark etmeliyiz. Acısını, sevincini ve getirdiği gibi
aldığı da nice duyguyu özümsemeliyiz. Ne zaman ki artık bizden bir
parçaya dönüşür bütün hisler ve onları anında tarif edebilecek duruma
geliriz, o vakit beyaz sayfanın başına geçmek için bir adım daha atmış
oluruz.
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Yolu
Boğaz’dan
geçen
filmler
RABİA BULUT
Dünyanın zamanı tükeniyor mu? Bir salgın
sonrası doğal afetler mi geliyor? Yıllardır konuşulan büyük İstanbul depremi yoksa yakın
zamanda mı gerçekleşecek derken İstanbul
Boğazını kaplayan müsilaj rotayı başka bir
yere çevirdi. “Deniz bile içindekilere, kendisi-

James Bond Rusya’dan
Sevgilerle (1963)
Boğazın güzelliğini hangi kelime anlatabilir ki. 007 James Bond’un yolu İstanbul’a düştüğü 1963 yıl yapımlı filminde İstanbul güzellikleriyle ajan James
Bond’un görevini gölgeleyecek kadar
güzeldir. Aynı zamanda SSCB Ajanı
Tatiana (Daniela Bianchi) ile Bond’un
(Sean Connery) arasındaki yakınlaşmayı
yaptıkları Boğaz Turu sağlar. Boğaz bir
ajan hikâyesinde kendine ait güzelliğiyle
bulunur.

ne yapılanlara dayanamadı” dendi. Herkesin
güzelliğine hayran olduğu İstanbul Boğazı’nın
kirliliği gören gözleri acıttı, kalpleri kırdı
desek çok romantik olmayız sanırım. Diğer
yandan da dünyada her şey kirlenmeye, yok
olmaya doğru giderken bunun işaretleri artık
herkes tarafından görünür oldu. O zaman her

Deniz kokulu
filmler: James
Bond Rusya’dan
Sevgilerle, Ah Güzel
İstanbul, Tabutta
Rövaşata, Uzak, Bir
Tutam Baharat,
Duvara Karşı,
Organize İşler, Anlat
İstanbul, Hayat Var
ve Üç Maymun.
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Organize İşler (2005)

Bir Tutam Baharat (2003)

Duvara Karşı (2004)

Yabancılaşma, yalnızlık, macera derken
bir gurbet hasreti ya da köklere dair bir
yolculuğun şahidi olmak dersek Bir Tutam Baharat karşımıza çıkar. Yunanlı
yönetmen Tassos Boulmetis Yunanistan
İstanbul’a giden bir yolculuğu anlatıyor.
Çocukluğunu İstanbul’da geçirmiş sonrasında Yunanistan’a göç etmişlerdir. 35
yaşında tekrardan İstanbul’a gelir. Çocukluğunu, anılarını ve bir baharat tadını arar. Aynı zamanda çocukluk aşkı Saime’yi (Başak Köklükaya) görmek ister.
Boğaz ona geçmişinin anılarını ve yarım
kalmış aşkını hatırlatır, getirir. Aynı zamanda filmin müzikleri de özlemi ve aşkı
hissettiriyor.

Özlemle özleşen Boğaz demişken Fatih
Akın’ın Duvara Karşı’sını da anmak gerekir. Cahit (Birol Ünel) ve Sibel’in (Sibel Kekilli) yolları intihara kalkıştıkları
hastanede kesişir. Sibel aile çıkmazından
kaçmak için Cahit ile evlenir. Sonrasında
oyun içinde başlayan bir aşk gerçeğe dönüşür. Ama Almanya’daki çevreleri, hayatları
binbir olayı beraberinde getirir. Sonu İstanbul’da sonlanan hikâyede Boğaz, filmin
içindeki geçiş sahnelerinin oluştuğu müziklerin bir parçası olarak konumlanır.

Anlat İstanbul (2005)

Hayat Var (2008)

Üç Maymun (2008)

Beş farklı hikâyenin İstanbul üzerinden
anlatıldığı filmin senaryosu Ümit Ünal,
yönetmenleri de Ömür Atay, Yücel
Yolcu, Ümit Ünal, Selim Demirdelen
ve Kudret Sabancı’dır. İstanbul’un bir
gecesinde yaşanan beş farklı hikaye ile
yollar gün doğarken birleşir ve Boğaz’ın
şahitliğinde hikayelerinden yersiz yurtsuz kalanlar yeni bir yola doğru klarnet
sesiyle ilerler.

Auteur yönetmenlerimizden Reha Erdem Hayat Var’da bir genç kızın büyümesini anlatıyor. Boğaz Hayat’ın yaşamında önemli bir yer tutar. Babasının
sandalıyla İstanbul’ın diğer yakasındaki
okuluna gider. Babası o güzergahta illegal işler yapar. Hayat evde yatalak
dedesine bakar. Bir yandan büyümeye,
kendini bulmaya çalışır. Boğaz Hayat’ın
büyümesinin, hayatının şahidi olur.

Nuri Bilge Ceylan’ın filmografisi içerisinde
farklı bir yerde duran Üç Maymun’da gerilimin ve tedirginliğin oyuncusudur Boğaz.
Görmedim, duymadım ve bilmiyorum metaforu bir aile üzerinden incelenir. Kullanılan
renkler, film boyunca bir gerilim hissi uyandırır. Boğaz ise bu gerilimin şahididir. Yavuz
Bingöl, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar ve
Ercan Kesal’ın başrolleri üstlendiği film aile
sırlarının ve aile olmanın uçlarında gezinir.

BKM yapımcılığında çekilen Organize İşler sinemaseverlerle buluştuğunda herkesin
beğenisini kazanmış ve kendine has bir yer
edinmişti. Herkesin beğenisini kazanmış
ve kendine has bir yer oluşturmuştu. Film,
suçlarla dolu bir İstanbul anlatır. Ama o
İstanbul’un içinde masumlar ve yolunu kaybedenlerde vardır. Boğaz araba hırsızlığı
yapan ekibin mecburen geçtiği, her geçişte
bir polis çevirmesi heyecanı yaşadığı yerdir.
Diğer yandan hırsızlığa uğrayanların gerçekleri öğrendiği yerdir.

zaman güzelliğiyle baş köşede oturan İstanbul
Boğazı’nın yeni manzarası ne olacak ne sunacak insanlara, sanatçılara sorusu ortaya çıktı.
Biz de sinemada Boğaz’ın başrolde olduğunu
ya da yolların çıktığı şekilde konumlanan 10
filmi derledik.

Ah Güzel İstanbul (1966)

Tabutta Rövaşata (1996)

Türkiye Sineması’nın usta yönetmenlerin
Atıf Yılmaz’ın Ah Güzel İstanbul’u zamanın önünde olan bir kara komedidir.
Haşmet (Sadri Alışık) ve Ayşe’nin (Ayla
Algan) İstanbul’un keşmekeşinde yolları
kesişir. Haşmet fotoğrafçılık yaparak geçimini sağlar. Ayşe ise İstanbul’a ünlü olmak
için gelir. Ünlü olma hayal kırıklığıyla sonuçlanır ama yolu Ahmet ile kesişir. Gönüllerde bir aşk yeşerir. İstanbul Boğazı
ise bu aşkın ve şehrin keşmekeşinin şahidi
olarak konumlanır. Dile gelse Boğaz hangi
aşkları anlatır kim bilir?

Rumeli Hisarı’nda yaşayan evsiz Mahsun’u takip eder, yönetmen Derviş Zaim.
İstanbul’un başka bir yüzünü gösterir.
Mahsun’un geceleri araba çalma tutkusu,
arkadaşlarına olan düşkünlüğü ve Rumeli
Hisarı’ndan gözüken Boğaz. İstanbul değişiyordur, Boğaz’ın şahit olduklarının renginin
değiştiğini anlatır. “Arkadaşlar iyidir.” der
Mahsun. Arabalara olan tutkusunu hisar
içerisinde gördüğü tavus kuşları da eklenir.
Mahsun, saf birisidir. Onun için tutkularının
peşinden ısrarla gider. Rumeli Hisarı’ndan
görünen Boğaz’da onun şahidi olur.

Listede yer alan filmlerin sayısı, türü artabilir ve değişebilir. Ama bir konu ekseninde düşünmeye başladığınızda sizle olan, aklınıza gelenlerdir aslında o
konuda çerçevenizi belirleyen. On filmden oluşan
listemiz Boğaz'ın kesiştiği hikâyelerden oluşmaktadır. Güzelliğiyle acıya, hüzne, hasrete, aşka, mutluluğa, mutsuzluğa şahit olmuş Boğaz'ın her zaman güzel
ve cezbedici olarak kalması dileğiyle...
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Samira Mian

Desenlere olan
sevgimizi paylaşmak
harika

İslâm sanatlarında bilinç artıyor

natlarla birlikte çalışılabilir mi?

İslâm ve sanat deyince insanların aklına kaligrafi, tezhib ve minyatür gibi sanatlar geliyor. Geometrik desenleri bu
sanatlardan ayıran şey nedir? Neden
ilk anda insanların aklına geometrik
desenler gelmiyor?

Evet!
Siz aynı zamanda İslâmi geometrik desen dersleri veriyorsunuz. Öğretirken
hangi yöntemi kullanıyorsunuz? Derslerinize en çok kimler ilgi gösteriyor?
En çok hangi yaş grubundan ve hangi
ülkelerden öğrenciniz var?

Bence bilinç artıyor. Ben de İslâmi sanatlarını zihnimde canlandırdığımda
sadece kaligrafiyi düşünmüştüm. Tezhib
ve minyatürü bilmiyordum. Ancak daha
fazla insan bu sanatları icra ettikçe kendi
tarihimizi ve mimarimizi daha fazla tanımaya başlıyoruz, güzelliğin tekrar eden
düzenini daha iyi görüyoruz.

Öğrencilerim çok çeşitli; farklı inanç, yaş
ve arka plana sahip insanlardan oluşan
gruplarla bir arada olup onlara öğretmek ve desenlere olan sevgimizi paylaşmak harika.

İslâmi geometrik desenler hangi amaçlarla kullanılıyor? Ben genellikle mimaride kullanıldığını görüyorum, doğru
mu?

Doksandan fazla ülkede binlerce öğrencisi bulunan ve İslâmi geometrik desenler eğitimi veren Samira
Mian “Öğrencilerim çok çeşitli; farklı inanç, yaş ve arka plana sahip insanlardan oluşan gruplarla bir
arada olup onlara öğretmek ve desenlere olan sevgimizi paylaşmak harika.” diye konuşuyor.
İSMAİL KAPLAN
2017 yılında bir kitabevinin rafında
Eric Brough’un İslâm Sanatında Geometrik Desenler adlı kitabına denk
geldiğim zamana kadar doğrusu çevremdeki birçok eşyayı ve mekânı süsleyen desenlere dikkat etmemiştim.
Müslümanlar yüzlerce yıldır eşyaları
ve özellikle de cami, medrese, türbe
gibi mimari yapıları çeşitli malzemeler
üzerine işledikleri geometrik desenlerle süslüyorlar. Uzaktan bakıldığı
zaman karmaşık görünen tüm bu desenler, temelde bir ızgaranın içerisine
yerleştirilmiş, birbirini sonsuz kere
tekrar eden temel desenlerden oluşuyor. Bugün bile yalnızca bir pergel ve

bir cetvel kullanarak biraz çaba gösteren herkes temel seviyede bu desenleri çizebilir.
Ben de rafta gördüğüm kitabı alıp
inceledikten ve içindeki örnekleri
uyguladıktan sonra çevremde gördüğüm tüm desenlere dikkat etmeye,
hepsini fotoğraflamaya başladım.
Pandemi sürecinde geometrik desenlerle ilgilenmek için daha fazla vakit
bulduğumda ise uzun zamandır çalışmalarını sosyal medyada takip ettiğim
Samira Mian’ın derslerine katılarak
pratik yaptım. Şimdi ise kendisiyle
İslami Geometrik Desenler hakkında
bir sohbet gerçekleştirdik.
Samira Mian 12 yıl boyunca ortaokul

matematik öğretmenliği yaptıktan
sonra 2015 yılında Fas’ta İslâmi geometrik desenler eğitimi vermeye başlamış ve 2016’dan beri bu eğitimleri
Londra’da sürdürüyor, ayrıca birçok
atölye çalışmasını da yürütüyor. Yine
2016 yılında çevrim içi eğitimler vermeye başlayan Samira Mian’ın 90’dan
fazla ülkede 1900’den fazla öğrencisi
var.
İslâmi geometrik desenleri daha
önce hiç duymamış bir insana kısaca
nasıl açıklayabilirsiniz?
İslâmi geometrik desenler, 8. yüzyıldan bugüne İspanya’dan Çin’e kadar her yerde sarayları, medreseleri,
camileri ve el yazmalarını süslüyor.

Basitten karmaşığa kadar, tekrar
eden, değişik malzemelerde ve farklı
ölçülerde işlenen, kendiliğinden güzel olan ve daha karmaşık bir desenin
parçası olan şekiller. Matematiksel
olarak zekice ve sanatsal olarak güzel. Doğadaki ve evrendeki simetriyi
anlayabileceğimiz için, güzelliklerini,
simetrilerini ve desenlerini tercüme
edecek bir insana ihtiyacımız yok çünkü bunları her insan takdir edebilir.
İslâmi geometrik desenlerle ne zaman ve nasıl ilgilenmeye başladınız?
2013’te Londra’da ilk defa www.artofIslamicpattern.com ile birkaç hafta
sonu kursundan ilkini aldığım zaman
başladım.

Bu sanatla ilgilenmek isteyen bir öğrenci işe nereden başlamalı? Geometrik
desenleri öğrenmek ve uygulamak zor
mu?

Evet, mimaride bir süsleme sanatı ama
bu onu önemsememek değil; bu onun,
tekliğin ve sonsuzluğun tekrar eden,
tefekkür etmemizi ve Allah’ı hatırlamamızı sağlayan teması ile çevremizi güzelleştirdiğini söylemek anlamına geliyor.
Aynı zamanda nesneleri, mobilyaları ve
döşemeleri güzelleştirmek için de kullanılabilir.

Web sitemde (www.samiramian.uk)
başlangıç noktası önerileri ve başka öğretmenlerin linkleri gibi birçok kaynak
var.
Öğrenirken pratik çok önemli
Öğrenirken nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Nelere dikkat edilmeli? İzlemek mi
daha faydalı yoksa sürekli çizmek mi?

Geometri eski bir bilim. Daha önce diğer kültürler de geometriyi sanat için
kullanmış mı?
Geometri, matematiğin en eski konularından birisi. Hâlâ yararlandığımız
konulara muhteşem katkılarda bulunan
Yunanlardan binlerce yıl önceye, Sümerlere, Mısırlılara ve Babillilere kadar
tarihlenebilir.
İslâmi geometrik Desenler nasıl ortaya
çıktı? Tarih boyunca tasarımcılar bu
sembolleri rastgele mi kullandı yoksa
bu sembollerin bir anlamı var mı?
Bu insanların farklı görüşlerde olduğu
bir konu. Bazıları bunların anlamı ve
sembolizmi olduğuna inanıyor. 20. yüz-

yılda bunun hakkında çok fazla yazıldı.
Diğerleri ise onun karmaşıklık içinde
dönüşen ve gelişen bir süsleme sanatı
olduğuna inanıyor.

Farklı kültürlerde farklı desenlerin kullanıldığını biliyorum. Türkiye’de ortaya
çıkan veya kullanılan desenler hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

En beğendiğiniz, hayran olduğunuz desenler hangileri?

Türkiye’deki desenler çok güzel. Güzel
boyanmış kubbelere sahip camilerdeki
ahşap kakma ve taş oyma minberler nefes kesici!

Beğendiğim çok fazla desen var! Ne
üzerinde çalıştığıma, ne gördüğüme
bağlı olarak aydan aya değişiyor.

İslâmi geometrik desenler modern sa-

Pratik çok önemli; bu yolla görmeyi öğrenirsiniz, sadece adımları takip etmek
yerine ne çizdiğinizi anlamayı öğrenirsiniz. Çizerek daha iyi anlarsınız.
Gelecekte geometrik desenlerle ilgili hayalleriniz ve planlarınız nedir?
Her zaman bu desenleri mümkün olan
en geniş hedef kitle için ulaşılabilir kılmayı isterim ki böylece onlar da biz
Müslümanların mirasındaki zenginliği,
anlayışı ve güzelliği görebilsinler.
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Denizin
Düşündürdükleri

Merve
Uygun

İ

nsan öz yaşam öyküsünü çeşitli şeylere dayanarak oluşturabilir. Okuduğu okullar, ailesi, mesleği üzerinden
ya da zaman dizimsel olarak ilerletebilir hayat anlatısını. Bense yaşadığım
ve gördüğüm yerler ile bağlantılı bir
özyaşam anlatısını daha yakın buluyorum kendime. Ne de olsa doğup
büyüdüğü ve yaşadığı çevre insan üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahip.
Denize kıyısı olan bir şehirde doğup
büyüdüğüm ve yine deniz kenarında
olan şehirlerde yaşadığım için gerek
karakterimde gerekse yaşam şeklimde
suyun izleri olduğunu düşünürüm hep.
Kısa süreli gittiğim denizsiz şehirlerde
kendimi daracık bir yere sıkışmış gibi
hissederim. Geçtiğim sokaklar denize çıkacak diye istemsiz şekilde bakıp
durur, şehrin manzarasının görüldüğü
yüksek yerlerde silueti tamamlayacak
bir su aramaya koyulurum. Hele şimdilerde yaşadığım İstanbul’da hiç belli
etmese de denizi, boğazı gören hanlarla çatı katlarıyla karşılaşmak, her yandan görülen maviliğin tadını çıkarmak
eşsiz bir lezzet veriyor. Ara sokakta yürürken karşıma çıkıveren deniz, güzel
Boğaz. Hem şaşırtıyor hem büyülüyor.
Biricik İstanbul Boğazı’na komşu yaşamanın, onu sıklıkla görmenin elbette üzerimizde etkisi olacaktır değil mi?
Kış mevsimi dalgalı haliyle kıyıdan
dahi olsa ürperten, tekinsiz ve bilinmez hissettiren deniz, havaların ısınıp
rüzgârın gücünü yitirmesiyle dinginlik
ve huzura bürünür. Gerek tedirginliğin ve acizliğin gerekse huzur ve sü-

kunetin sembolü olarak deniz, yaşamımızda olduğu gibi sanatta da hep var
olmuş. Sanatın doğadan ilham aldığı
ve insanın kendini daha iyi hissetmek
ya da düşüncelerini toparlamak için
güzel bir manzaraya ihtiyaç duyduğu
aşikâr. Denize doğru yürümekle bile
şifalanıldığı Ortaçgil’in yazdığı dizelerden belli. “Denize doğru üç beş dakika
yeter/ Derdimi anlatmaya/ Zaten çoğu
şeyi değmez çok konuşmaya/ Denize
doğru, denize doğru” Aynı durum aklımıza hemen Sait Faik’i getirir. Burgazada’da yaşayan, çoklukla balıkçılarla arkadaşlık yapan ve denizi yazan,
denizden beslenen yazar için de deniz
bir hekim, bir dost yüzü. “Tek ihtiyacım olan şey; bir deniz kıyısında sabaha kadar oturup, olan biteni gözden
geçirdikten sonra kafasında her şeyi
aşmış bir insan olarak kalkıp gitmek.”
Dalgaların sesini dinleyip uçsuz bucaksızmışçasına uzanan denizi seyretmek,
kıyısında oturup düşünmek bir sağaltım aracı olarak daima bizimle. Ufka
bakarak içi ferahlayan insan aynı hissi denize ait bir resmi seyrederken de
alabiliyor. Bunun için Ayvazovski’nin
19. yüzyıl İstanbul Boğazı’nı resmettiği
tablolarına bakmak bile yeterli.
HER ŞEYİN BAŞLANGICI SUDUR
Tüm kozmonogik destan, efsane ve
mitlerde başlangıçta sadece su vardır.
Klasik mitolojide Tanrıların ve insanların ortaya çıktığı ilk madde okyanustur. Türk mitlerinde de ilk madde
önemli bir yer tutar. Gök ve yer yokken her şey sudur. Başlangıçta uçsuz
bucaksız denizden başka hiçbir şey
yoktur. Mitlerde gördüğümüz bu durum, monoteist dinlerde de aynı şekildedir. Kur’an-ı Kerim’de de yaratılışla
ilgili olarak suya dikkat çekilir. “Kafirler görmezler mi ki gökler ve yer birbirine bitişik idiler, onları biz ayırdık ve

canlı her şeyi sudan yarattık.” Başlangıçta tüm yeryüzünü kaplayan denizin,
yaratılışın özü olması sahip olduğu
güçlü çekim gücünü sağlayan nedenlerden biridir belki. Taşıdığı güzellik
ve derinlik dışında arınmanın, yenilenmenin ve üretkenliğin simgesi olan
deniz, tüm yaratılışın kaynağı olmakla
ayrıca etkiliyor.
Bunca güzelliğine rağmen yaşamın
sonunu da imler deniz. Nuh Tufanı’nı
düşündüğümüzde dünyanın ikinci kez
yeniden kurulması yükselen suların
her şeyi yutmasıyla gerçekleşmiştir.
Boğaz’dan, denizi izlemenin şifa veren
yanından, sanat eserlerinden uzaklaşıp denizin yıkıcı gücünden bahsetmek
istiyorum. Sahillere vuran sığınmacılara değinmek istiyorum. Belki sert bir
geçiş oldu fakat günümüzde umutla
denize açılan ve okyanusun yuttuğu,
fırlattığı, suyun içinde çöp gibi oradan
oraya sürüklenen insanları özellikle
de çocukları anmadan denize dair düşünmek mümkün değil. Batı kültürü
ve sanatının biçimlenmesini Yunan
mitolojisinin sağladığını, Avrupa’nın
atalarının Yunan tanrı ve kahramanları olduğunu söylemek mümkün.
Bu noktada kıyıya çıkmaları engellenip yasaklanan ve denizin ortasında
ölüme terk edilen mültecileri, Klasik
mitosun ünlü kahramanı Odysseus’a
benzetiyorum. On yıl boyunca ülkesi
İthaka’ya dönmeye çalışan, denizde
oradan oraya savrulan Odysseus her
seferinde acı bir sonla karşılaşsa da
çoklukla sığınacak bir ada buluyor. Fakat günümüzde sığınmacılar yaptıkları
yolculuklarda işe yaramayan can yeleklerine tutunarak küçücük botlarında fırtına ile alabora oluyorlar. Onları
denizde yok etmeye çalışan askerlerin
sayısız kurşunları varken Odysseus
Skylla’nın altı kolu ile mücadele etmiş-
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İstanbul Boğazı’nın
Manevi Muhafızları
ti. Niyetleri sorgulansa da Odysseus’u
ülkesine kabul eden Kirke, Kalypso ya
da başkaları vardı. Ama umutla denize açılan sığınmacıların ulaştıkları kıyılarda onları tekrar denize atan, asla
kabul etmeyen ve ısrarla görmezden
gelen bir Avrupa var. Homeros’un
kurgusal karakteri Odysseus’tan daha
zor durumda olan kanlı canlı kendi hayatlarının kahramanı insanlar. Bu içler
acısı duruma olsa olsa Ayvazovski’nin
fırtına tabloları eşlik edebilir. Resimde
dahi olsa dev dalgalar arasında sağlam
kalmaya çalışan gemileri ve içindekileri görünce ürperiyor insan. Korku ve
çaresizlik hissediyor. Ya gerçekten bu
yazılıp çizilenleri yaşayanlar? Küçücük
botlarla dalgalara direnenler?
İSMAİL İÇİN DENİZ ŞEYTANDIR
Moby Dick’in anlatıcı karakteri sürgününden dolayı kendini Hz. İsmail’e
benzettiği için bana İsmail diye seslenin der. Sürgününü denizlerde geçiren
İsmail için deniz, bir şeytandır. Şefkatli
ve uysal yeryüzüne hiç benzemez. “İkisini de zihninizde bir tartın, denizi ve
karayı; kendinizdeki bir şeyle tuhaf bir
benzerlik bulmuyor musunuz? Zira
bu korkunç okyanus yemyeşil toprağı
nasıl çevreliyorsa, insan ruhunda da
huzur ve neşeyle dolu bir Tahiti adası
var ama etrafı, yarı bilinmez yaşamın
tüm dehşetiyle çevrilidir. O adadan
kendini dışarı atma, hiçbir zaman geri
dönemeyebilirsin!” Yazımı İsmail’in
denize dair okura yaptığı bu uyarılarla bitirmek istiyorum. Vatanından
zorunlu durumlardan, güç yaşam koşullarından dolayı ayrılıp umuda tutunarak denize açılan zamanımızın
İsmaillerinin dehşetle çevrili botlarını
düşünerek hiçbir zaman geriye dönememelerine hatta bir daha karaya
ayak basamamalarına ah ederek Akdeniz’e bakıyorum bu sırada.

• • Şeyh Yahya Efendi • •

ŞEREF YUMURTACI
Aşkın, sevdanın ve umudun şehridir
İstanbul…
İşte sizlerle bu aşkın belki de en önemli noktası adına şarkılar, şiirler, kitaplar, makaleler, destanlar, efsaneler
yazılmış baktığımız her köşesinde bize
bir hikâyeyi fısıldayan İstanbul Boğazı’na, Boğazın dört manevi muhafızına
yolculuğa çıkacak, Fatihalarımızı okuyarak boğazın manevi havasını soluyacağız. Denizciler İstanbul Boğazı’nın
dört manevi bekçisi olduğuna inanır.
Bunlar Üsküdar’da Aziz Mahmud
Hüdayi Hazretleri, Beykoz’da Yûşa
Hazretleri, Sarıyer’de Telli Baba Hazretleri ve Beşiktaş’ta Yahya Efendi
Hazretleri’dir...
İlk Durak Şeyh Yahya Efendi
Şeyh Yahya Efendi, Kanuni Sultan
Süleyman’ın süt kardeşi, Sultan Süleyman’ın tabiri ile onun ağabeyidir.
1495 yılında Trabzon’da doğmuştur.
Müftü Ali Çelebi, Zembilli Ali Efendi
gibi devrin önemli âlimlerinden ders
almış ve Cambaziye Medresesinde
müderrislik yapmıştır. Müderrislikten
sonra, bugün üzerinde türbesinin ve
mezarlığın da bulunduğu bu yeri satın almış, bir ev, bir mescit, küçük bir
medrese, hamam ve çeşme yaptırarak

• • Telli Baba Hazretleri • •
burada inzivaya çekilmiştir. Türbe, Beşiktaş’ta Çırağan Sarayı’nın karşısında
1570 yılında Kanuni Sultan Süleyman
tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Hem Şeyh Yahya Efendi’nin sağlığında hem de vefatından sonra burası
çok ziyaret edilen bir yer olmuştur.
Özellikle denizcilerin seferden sonra
türbeyi ziyaret etmesi bir adet haline
gelmiştir.
Telli Baba Hazretleri
Sarıyer ve Rumeli Feneri arasında Rumeli Kavagı’nın girişinde bulunan türbe
hakkında pek çok rivayet ve efsane vardır.
Söylentiye göre buralara daha önceleri
Telli Tabya denilmekteymiş. Bu türbede de Telli Tabya ‘da balıkçılık yapan
bir ermiş yatmaktaymış. Telli Tabyalı
ermiş zamanla “Telli Baba” olmuştur.
Bir rivayete göre de Telli Baba; Fatih
döneminde tabur imamlığı yapan Abdullah Efendi'dir. Şehit olmuştur bir kız
onu rüyasında görür. Rüyasından yola
çıkarak Telli Baba'nın mezarını bulur
ve genç kız hızlı bir şekilde iyileşir. İyileştikten sonra birçok kişinin türbeyi
ziyaret etmesine vesile olur. Başka bir
rivayete göre ise; Telli Baba aslında bir
memurudur. Gemilerde kılavuzluk ettiği bir gün denizin kabardığını ve kabaran denizde küçük bir kayık içinde genç
bir kızla delikanlı görür. Ardında he-

Hüdayi Hazretleri’nin sevenlerine duâsı:

• • Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri • •
men onları kurtarmak için denize atlar;
kızı kurtarır fakat erkeği kurtaramaz.
Genç kız yıllar sonra evlenmeden önce
Telli Baba'ya teşekkür etmeye gider ancak Telli Baba’nın vefat ettiğini öğrenir
bunun üzerine kız ağlayarak telli duvağını mezara bırakır.
Türbenin yapısı diğer türbelerden
farklıdır. İçeride bir sanduka ve namaz
kılınabilecek küçük bir oda bulunmaktadır. Bu odada da Boğaz’a açılan
küçük bir pencere bulunmaktadır. Günümüzde: burası özellikle yeni evlenen
çiftlerin uğrak yeridir.
Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri
Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri 1541
yılında Şereflikoçhisar’da dünyaya gelmiştir. Anadolu’nun büyük evliyalarındadır. Ayasofya Medresesinde eğitim
gördüğü esnada hocası Nazırzade Ramazan Efendi ondaki yeteneği görerek yanına almış ve vefat edene kadar
yanından ayırmamıştır. 1576 yılında
Nazırzade Ramazan Efendi’nin vefatı
üzerine onun yerine Bursa kadısı olmuştur. Bursa kadılığı yaptığı esnada
rüyasında cennetlik sandığı kişileri cehennemde, cehennemlik sandığı kişileri cennette görünce uyanır uyanmaz
Üftade Hazretlerinin yanına gitmiş ve
ona teslim olmuştur. Malını mülkünü
Bursa’da fakirlere dağıttıktan sonra

• • Hazreti Yuşâ • •
Üftade Hazretlerinin özel olarak yaptığı bir sopaya ciğer takarak pazarda
ciğer satar. Bir süre sonra Üftade Hazretleri onun kemale erdiğini anlar ve
onu İstanbul’a yollar.
İstanbul’a geldikten sonra, Üsküdar’da
I. Ahmet devrinde kurduğu dergâhta
öğrencilere yetiştirir. Küçük Ayasofya ve Fatih Camilerinde dersler verir.
1628 yılında vefat etmiş ve Üsküdar
Gülfem Hatun Mahallesi Mektep Sokakta bugün Aziz Mahmut Hüdai Cami’nin bulunduğu yere defnedilmiştir.
Yuşâ Hazretleri
Yuşa Hazretleri Tepesi, Boğaziçi
Anadolu kıyısındaki Anadolu Kavağı semtinin tepelerinde denizden 201
metre yükseklikte bulunan ve Hazreti
Yuşa Peygamber’in (M.Ö. 1082-972)
türbesinin bulunduğu rivayet edilen
bir tepedir. Muhteşem bir boğaz manzarasına sahip olan Yuşa Tepesi, aynı
zamanda Çamlıca Tepesi‘nden sonra
gelen İstanbul’un ikinci en yüksek tepesi konumundadır.
Türbede gömülü olan zatın Yuşâ
Hazretleri olduğuna inanılmaktadır.
Hazreti Yuşâ bir rivayate göre Musa
Peygamber ile birlikte Mecmeu'l-Bayreyn’e yani Boğaziçi’ne gelmiş ve vefat
ederek bu tepeye gömülmüştür.

“Yâ Rabbî! Kıyâmete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip rûhumuza Fâtiha okuyanlar bizimdir… Bize mensub olanlar, denizde boğulmasınlar; âhir ömürlerinde fakirlik görmesinler; îmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler; öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de
ölümleri denizde boğularak olmasın!..”
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1 9 H AZ I R A N C U M A R T E S I

2 5 H AZ I R A N C U M A
Yer: www.iksv.org
“Dünyalılar! Sanat Gezegeni
İyileştirebilir mi?”
Doğa, ekoloji ve iklim bağlamında
hikâye anlatıcılığına sıklıkla başvuran belgesel sinema konu edilecek. Özşener'in konuğu senarist,
yönetmen ve yapımcı Zeynep Dadak, ekolojik tahribatın yanı sıra
sinemanın anlatıcılık gücü ve bizi
harekete geçirme potansiyeli üzerine düşünmemizi sağlayacak.
Hikâyeler Bizi Harekete Geçirebilir mi? Zeynep Dadak

Yer: Trump Sahne 19.00

SEDAT ANAR

1 6 -3 0 H AZ İ R A N
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S E S L İ K İ TA P (Ç o c u k l a r İ ç i n)

• • •

H AZ I R A N - E Y LÜ L 2 0 2 1
Yer: www.sakipsabancimuzesi.org
'Ben Dali'
Sanatçıların hayat hikâyeleri ve sanatsal üretimlerini, çocuklara dijital ortamda dinleme ve
okunma imkanı sağlıyor.
Küçük yaştaki henüz
okuma-yazma bilmeyen
çocuklar için de eğitici ve
eğlenceli bir fırsat sunan
uygulama kapsamında
sitedeki hikayelere ücretsiz ulaşılabiliyor.

Feminister / Feminist Bakan (2018 - Belgesel)
Yer: kundurama.beykozkundura.com
Avrupa’da Filistin Devleti’ni tanıyan ilk dışişleri bakanı olan
ve Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’ne girebilmek için yürüttüğü kampanya sebebiyle de
herkesin dikkatini üzerine çeken
Wallström’ü görevde olduğu 1461
gün boyunca takibe alan film,
alışageldiğimiz politikacı portresine dair ezberleri bozan, taze ve
sürükleyici bir anlatı. Stres kaynaklı hastalıklar, ölüm tehditleri,
yalnızlık, kayıp, korku…

SOHBET •

•

SERGİ

•

4 H AZ I R A N C U M A

• • •

H a z i ra n - E y l ü l 2 0 2 1
Yer: http://www.rmk-museum.org.tr
14 Bin Obje Online Sergide!
Rahmi M. Koç Müzesi, 14 binin üzerinde objeyi online
görünüme açtı. Müzenin açık ve kapalı dahil olmak üzere 23
bin metrekarelik alanında nostaljik tren turu, denizaltı gezisi,
atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar, klasik otomobiller online
görülebiliyor.

İklim-kurgunun edebiyattaki ilk temsilcilerinden kabul edilen Buket Uzuner'le Özşener, edebiyatın kadim bilgileri hatırlatma gücünü ve iklim değişikliğinin edebiyattaki yerini konuşuyor.

KONSER •

•

Yer: www.youtube.com
Geri Dönüşüm / CRR Oda Orkestrası
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser
Salonu’ndan 31 Mayıs Pazartesi
akşamı çevrim içi yayınlanan 'Geri
Dönüşüm' konseri için CRR Konser
Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem
Mansur konser hakkında şunları
söylüyor: “Geri Dönüşüm” kavramı yaşamlarımızda oldukça yeni,
ancak müzik tarihi boyunca besteciler, farklı eserler için yarattıkları
müzikleri birden fazla defa ve çeşitli
kılıklarda geri dönüştürmüşler.

F İ L M G Ö ST E R İ M İ

• • •

H AZ I R A N - E Y LÜ L 2 0 2 1
Yer: Akbank Kısa Film Kanalı www.youtube.com

T İ YAT R O • • •

1 2 H AZ I R A N C U M A RT E S I
Yer:www.youtube.com
Bir Nefes Dede Korkut
Havanın, toprağın, denizin, dağların, taşların, insanın dilinden anlamak kalbi duymaktır. Geçmişten bugüne birlikte
yaşamın bilincini aktaran en kadim anlatılardır Kitabı Dede
Korkut. Geçmiş, gelecek bugün bir olur, insan bir parçası…

Akbank Kısa Film Kanalı
Akbank Sanat YouTube kanalı üzerinden oluşturulan Akbank
Kısa Film Kanalı ile sinemaseverler, özel bir seçkiyle birbirinden güzel ödüllü yerli ve yabancı kısa filmlere ulaşabilecekler.
Akbank Kısa Film Kanalı’nın gösterim programı kapsamında,
Türkçe altyazılı 8 yapım yer alıyor.

•

•

•

H AZ I R A N - AĞ U STO S
Yer: Cam Küp Sanat Galerisi - Fatih
Belediyesi

'İbnülemin Mahmud Kemal İnal'

•

17 HAZIRAN PERŞEMBE

SERGİ
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Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği;
Çamlıca'da, yerdedir göklerin derinliği.
Oynak sular yalının alt katına misafir;
Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir.

Necip Fazıl Kısakürek

