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E-Spor Şenliğinde Büyük Heyecan Gazoza Türkler Sahip Çıktı Kolezyum Tünellerinde Keşif Zamanı 

Son yılların popüler oyunu e-spor, Esenler 
Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikle 
gençleri bir araya getirdi. Yüzlerce genç, 

eğlenirken kazanmanın tadını çıkardı. >S.2

İtalya'nın Roma şehrinde bulunan tarihi 
Kolezyum’un (Colosseum) yeraltı tünelleri, 

tarihinde ilk kez halka açılıyor. İki bin yıllık amfi 
tiyatronun bugüne dek gizli kalmış tünelleri 

artık ziyaret edilebilecek. >3
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Yeşilçam'ın 
Karaoğlan'ı 
Veda Etti 

Sözlü tarih alanında saha çalışması yapan Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir, 35 yıldır Türkiye'de 
81 ile giderek topladığı bin 638 masalı tek bir çalışmada 
birleştirdi. Masalların Türk milletinin bilinçaltı olduğunu 
söyleyen Demir, " Masallar tabiri caizse hayat okulu" ifade-
lerini kullandı.  Fatma Çelik’in röportajı >S.4-5

İstanbul’da yeşili özleyenler için şehrin en güzel ve bol oksi-
jenli bahçeli mekânlarını ve kültür sanat rotalarını bir araya 
getirdik. Zeynep Çelik'in  haberi >S.10-11

Yeşilçam'ın usta ismi 
ünlü oyuncu, yönetmen 
ve senarist Kartal Tibet 
83 yaşında hayata veda 
etti. Tibet, sinemamızın 
Karaoğlan'ı ve Tarkan'ı 
olarak anılmaya devam 
edecek.  Özcan Ünlü’nün 
yazısı >S. 6-7 

Sinemada 
Yaz Zamanı 
Haziran’ı uğurlayıp Temmuz 
ayına merhaba dediğimiz 
şu günlerde sinemanın yaz 
halini mercek altına aldık. 
Gelin, Türk sinemasında yazı 
farklı bakış açılarıyla ele alan 
filmlere hep birlikte bakalım. 
Rabia Bulut’un yazısı  
>S.8-9

Masallar Hayat Okulumuzdur

Oksijen ve Sanat Dolu
Güzergâhlar

Ömrünün 57 yılını sahne tozları arasında geçiren ve uzun yaz turnelerinde Anadolu’yu karış karış gezerek herkese tiyatroyu 
sevdiren Zihni Göktay, “Bu turnelerde pek çok anı biriktirdik. Yaz oyunları tıpkı yaz yağmurları gibi” diyor. 

Ayşe Deniz’in Röportajı > S. 16-17

Yaz Oyunları Yaz Yağmurları Gibidir 

S.12

BİLEN
IŞIKTAŞ

>

S.15

GÜLCAN 
TEZCAN

>

S.20

ERCAN 
YILMAZ

>

Bir zamanların en meşhur içeceği gazozu, 5 yıldır 
meraklılarıyla buluşturan Mahmut Saklı, “Gazozla ilgili 
dünyada bir geleneği olan sadece Yunanistan ve Türkiye 

var. Gazozculuğu sahiplenen bir tek bizim Türkler 
olmuş” dedi.  Mine Çakar’ın röportajı >S.18-19

Mahmut Saklı



Anadolu 
Dokumalarını 
Dünya 
Tanıyacak 
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İki bin yıllık tarihi olan amfi tiyatro , gladya-
törlerin ve mahkumların tuzak kapılarından 

arenaya çıkmadan önce bekledikleri yeraltı ge-
çitleri, odalar ve kafeslerden oluşan labirent, 
artık ziyaret edilebiliyor. Kolezyum Arkeolojik 
Park direktörü Alfonsina Russo, “Ziyarete açılan 
bölüm, arenada devam eden gösterilerin sahne 
arkasıydı. O döneme ait bir dizi asansör aracılı-
ğıyla arenaya sahne malzemeleri, dövüşçüler ve 
hayvanlar getirilerek hazırlık yapılıyordu” diye 
konuştu. Russo, yeraltı koridorları olarak bilinen 
yeni restore edilmiş “hypogeum” adlı bölümün 
arkeolojik araştırmalar için çok önemli olduğunu 
belirterek “Buranın tarihini yeniden inşa etme-
mizi sağlıyor” dedi.

10 Yıldır Restorasyonda

Roma İmparatorluğu’nun en büyük amfi tiyat-
rosu ve İtalya'nın en popüler turistik yeri olan 
Kolezyum, 2012'den beri kapsamlı bir restoras-
yondan geçiyor. Proje, Roma'nın Arkeolojik Mi-
rası ile ortaklaşa 30 milyon dolar bağışta bulunan 
İtalyan moda evi Tod's tarafından başlatıldı. 80 
arkeolog, mimar ve mühendisin iki yıl boyunca 
gerçekleştirdiği çalışma sonucunda şimdi tarihi 
yapının bodrumunda 160 metrelik bir yürüyüş 
yoluyla ziyaretçiler, daha önce görülmemiş bir 
tarihe şahitlik edecek. Kolezyum’un yapımına 
usta bir komutan olan Vespasianus tarafından 
milattan sonra 72 yılında başlandı ve 80 yılın-
da Titus döneminde tamamlandı. Daha sonraki 
değişiklikler Domitian hükümdarlığı zamanında 
yapıldı.

Anadolu'nun binlerce yıllık 
dokuma hafızasını gün yü-

züne çıkaran ve Türkiye'nin yöre-
sel dokumalarını ilk kez bir araya 
getiren "Türkiye Dokuma Atla-
sı" projesi hayata geçirildi. Proje 
kapsamında hazırlanan "Dokuma 
Atlası" sergisi Cumhurbaşkanlığı 
Beştepe Sergi Salonu'nda 22 Ha-
ziran'da açıldı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 
himayesinde yürütülen proje, 
Türkiye'nin geleneksel dokuma-
larına yeniden hayat verme ve 
onları uluslararası alanda tanıtma 
amacını taşıyor. 

Dokumanın, insan hayatının yol-
daşı olduğunu, hayatın tüm dö-
nüm noktalarının dokumalarla 
anlam kazandığını dile getiren 
Emine Erdoğan, "Dokuma, sadece 
ipliklerden ve desenlerden oluş-
maz. Yaşamla iç içe geçmiş, haya-
tın her mahfiline mührünü vur-
muş serencamımızdır" ifadelerini 

kullandı. Türk dokumacılığının, 
milletin serüveninden derin izler 
taşıdığını anlatan Emine Erdoğan, 
Selçuklu ve Osmanlı döneminde 
nam salan dokumaların, dünyada 
"Türk Kumaşı" diye tanındığını 
aktardı. 

Genç Neslin Anlam Dünyasını 
Beslemeliyiz 

Başta "Ankara Sof"u olmak üzere, 
literatüre geçen onlarca tür do-
kuma çeşidi bulunduğuna dikkati 
çeken Emine Erdoğan, şöyle ko-
nuştu:

"Tüm bu değerlerin, coğrafyamız 
üzerinde çizdiği bir rota var. Ak-
deniz'in pamuk ipi, Doğu Ana-
dolu'nun yünü, Bursa'nın ipeği, 
Karadeniz'in keteni, Denizli'nin 
buldanı gibi, zevkiselimle karşı-
laştığımız nice durak var. İnanı-
yorum ki, tüm bu harikalar, işte 
bu proje vesilesiyle yeniden gün 
yüzüne çıkacak. Geleneksel sa-

natlarımızın yitik birer hazine ol-
maması, bizim onları göz önünde 
tutmamıza bağlı. Bir varmış, bir 
yokmuş diye başlayan masallara 
karışmamaları için onları yaşat-
mamız gerekiyor. Ayrıca genç 
nesillerin, zihnini ve ruhunu, bu 
zengin anlam dünyası ile besle-
meliyiz. Dünya ne kadar değişirse 
değişsin, gelenek, sanat, zanaat 
ve yerel üretim her zaman ayak-
ta kalmalıdır. Bu nedenle Türkiye 
Dokuma Atlası Projesi'nin hayat 
bulmasını son derece kıymetli bu-
luyorum."

Emine Erdoğan, projeye emeği 
geçenlere şükranlarını da ileterek, 
"Proje kapsamında, ülkemizin 
yedi bölgesine ait dokumalar tes-
pit edilip, kimliklendirilerek, çok 
titiz bir çalışma yürütüldü. Şimdi 
tekstil ve moda dünyası, Dokuma 
Atlası'nın çizdiği bu rotada, ilham 
dolu seyahatlere çıkabilirler" dedi.

18. Akbank Kısa Film Festivali, 21-31 Mart 2022 ta-
rihleri arasında düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl 71 ülke-
den toplam 2 bin 48 kısa filmin başvurduğu "yarışma 
bölümü” için son başvuru tarihi 24 Aralık 2021 Cuma 
olarak açıklandı. 

Geniş Katılımlı Atölye Çalışmaları 

18. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne 
başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlen-
dirmeleriyle belirlenecek. Ulusal Yarışma bölümünde 
“En İyi Kısa Film” 40 bin TL, Uluslararası Yarışma bö-
lümünde “En İyi Uluslararası Film” ise 5 bin dolar ile 
ödüllendirilecek.18. Akbank Kısa Film Festivali, “Fes-
tival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, 
“Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif” “Özel 
Gösterim” ve “Forum” ile yurt içi ve yurt dışından ge-
niş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 21-31 
Mart 2022 tarihleri arasında sinemaseverlerle bulu-
şacak.  Başvurular www.akbankkisafilmfestivali.com 
ya da www.akbanksanat.com adresinden yapılabiliyor. 

Tanpınar Anısına 
Özel Sergi 

Gençler 
E-Spor 
Şenliği’nde 
Buluştu

Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
"Doğumunun 120. yılında Ahmet Hamdi Tanpınar" 
başlıklı sergi, sanat ve edebiyatseverlerle buluştu. Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, araştırmacı 

yazar Birol Emil, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar 
Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Mahmut Ak, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli 
ve İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı açılışa katıldı. Tarık Za-
fer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Araş-
tırmacı yazar Beşir Ayvazoğlu'nun konuşmasıyla başlayan açı-
lışa edebiyat, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. 

Kültürde Devamlılığı Savundu 

Yazar Beşir Ayvazoğlu, Tanpınar'ın musikiyle ilişkisinden 
bahsederek, klasik müziğe olan ilgisinin tam olarak ne zaman 
başladığının bilinmediğini Tanpınar'ın kaleme aldığı "Huzur" 
romanında çocukların bezirganbaşı oyununu oynadıklarını gö-
rünce son derece duygulandığını söyledi. Ahmet Hamdi Tan-
pınar'ın kültürde devamlılığı savunmaya başladığı tarihten iti-
baren Türk musikisinin taraftarı, savunucusu ve yorumlayıcısı 
olarak okurun karşısına çıktığına işaret eden Beşir Ayvazoğlu, 
"Tanpınar'ın eserleri dinlerken hissettiklerini biz hissetmeyebi-
liriz ama Ahmet Hamdi Tanpınar onları dinlerken o eserlere o 
anlamları yüklediğine göre, artık yorumları da o eserlerin bir 
parçası haline gelmiştir. Nasıl bugün Bursa hakkında konuşur-
ken Tanpınar'ın Bursa tasavvurunun dışına çıkmak zorsa, Türk 
musikisi hakkında konuşurken de Yahya Kemal'in ve Ahmet 
Hamdi Tanpınar'ın çizdiği çerçevenin, duyarlılığın ve hassasi-
yetin dışına çıkmak zor gibi görünüyor" dedi.

Kadim Kültürle İlişkisi Çok Sağlam

Serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen ise "Tan-
pınar, doğumundan 120 yıl sonra anılıyor ki bence her zaman 
anılmaya devam edecek. Çünkü Tanpınar gibi sanatçılar çok 
az nasip oluyor ülkelere. Tanpınar Osmanlı döneminde doğdu 
ve İstiklal mücadelesi ile Cumhuriyet'in kuruluşuna şahit oldu. 
Kadim kültürle ilişkisi çok sağlam. Çağdaşa çok meyyal bir sa-
natçı, yeniye çok açık, yeniyi çok seviyor. Ama köklerden ha-
reketle yeniyi bulmak gerektiği konusunda bir entelektüel fikre 
sahip. Bütün ömrünü buna adıyor. Tanpınar'ın bütün eserle-
riyle ilgili çalışmaları burada. Eserin Osmanlıca kendi yazdığı 
el yazısı, daktilo ettiği hali burada. Tefrika edildiği zaman tefri-
kaların yanına düştüğü şerhler de burada. Eşinin dostunun bir 
peçete üzerine ona yazdığı anılar bile burada" dedi.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Hamdi 
Tanpınar, doğumunun 120. yılında Beyoğlu’nda Tarık 

Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir sergiyle  
anıldı. 

Kaplanoğlu'nun 
"Bağlılık Hasan" 
filmi Cannes'da

Son yılların popüler oyunu e-spor, Esen-
ler Belediyesi tarafından düzenlenen 

şenlikle gençleri bir araya getirdi. Etkin-
likte herkese açık ve etkinliğe özel PUBG 
turnuvaları yapıldı. E-spor meraklısı genç-
lerin ter döktüğü şenlikte bir de playstati-
on oyun alanı kuruldu. Katılımcılara 2 GB 
internet paketi ve çok sayıda armağanın 
takdim edildiği etkinlik, LED ekranlarda 
canlı olarak yayınlandı. Etkinlikte birin-
ciye tablet bilgisayar, ikinciye bluetooth 
kulaklık ve üçüncüye cep telefonu uyarlı 
oyun konsolu hediye edildi. Etkinliğin ar-
dından Rüzgârlı Tepe’nin Çocukları sahne 
alarak gençlere keyif dolu anlar yaşattı.

Çok Renkli Bir Turnuva

Etkinliğe katılan 13 yaşındaki Medine Gül-
kitmir, “15 Temmuz Millet Bahçesi’ne te-
sadüfen geldim. Açık hava oyunlarını çok 
beğendim. Oyunların çoğu çok seçenek-
liydi. Genç Yetenek’e katıldık. 2 GB hediye 
verildi. Her hafta sonu bu tarz organizas-
yonlar olursa bizim için çok iyi olur” ifa-
delerini kullandı. Ailesiyle piknik yapmaya 
gelen Furkan Tonyalı ise “PUBG turnuva-
sını gördüm. Hemen görüp geldim. Oyna-
maya başladım. Bu oyunu arkadaşımla da 
oynuyordum. Buraya ailemle geldim. Nor-
malde babam bu oyunu oynamama izin 
vermiyordu. Bu renkli turnuvayı görünce 
oynamama izin verdi. İnşallah şampiyon 
olacağım. Çok heyecanlıyım eğer birinci 
olursam çok mutlu olurum” dedi.

Turnuvayı Duyunca Hemen Geldim

İlk oyunu ikinci olarak kazanan Tunahan 
Çelik de şunları söyledi: “Fazla heyecan 
oluyor. Önüne adam geldiğinde çok fazla 
ne yapacağını bilemiyorsun. Bir şekilde 
başardım. Birinci olmadım ama ikinci 
oldum. Bu oyunu en son bir ay önce oy-
namıştım. Fazla oynamıyorum. Turnuvayı 
duyunca evim yakın olunca hemen gel-
dim. Top ve 2 GB internet hediye ettiler. 
Bir de 50 liralık playstore hediye çeki ka-
zandım” şeklinde konuştu.

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olan 
filmin çekimleri 2019 yılının sonbahar ay-
larında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 
gerçekleştirildi. Bağlılık Hasan'ın başrolle-
rini Umut Karadağ ve Filiz Bozok payla-
şırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu 
olarak yer alıyor. Semih Kaplanoğlu'nun 
'Bağlılık Üçlemesi' adını verdiği üçlemenin 
ikinci filmi olan 'Bağlılık Hasan'ın konu-
su ise şöyle; 'Geçimini baba mirası meyve 
bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan, tar-
lasının tam ortasına dikilmek istenen elekt-
rik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hac 
için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine 
ve kendi içine doğru bir arayışa çıkar.'

4. Kez Temsil Ediyor 

Kaplanoğlu 74. Cannes Film Festivali'nde 
Türkiye'yi dördüncü kez temsil ediyor. Kap-
lanoğlu 2007 yılında 'Yumurta' filmi ile Qu-
inzaine De Realisateurs Bölümünde, yine 
aynı yıl Süt filmi ile Cannes Atelier'de yer 
almıştı. Saraybosnalı yönetmen Aida Be-
giç'in 2012'de Un Certain Regards'da dünya 
prömiyeri yapılan Djeca filminin ortak ya-
pımcısı olan Semih Kaplanoğlu 2013 yılın-
da da Cannes Film Festivali Cinefondation 
ve Kısa Film jürisinde görev almıştı. Bağlılık 
Hasan'ın Cannes Film Festivalinden hemen 
sonra vizyona girmesi bekleniyor. 

Esenler Belediyesi tarafından 
düzenlenen e-spor şenliği, yüzlerce 
genci 15 Temmuz Millet Bahçesi’n-
de buluşturdu. Herkese 2 GB inter-
net paketinin hediye edildiği PUBG 
turnuvalarında gençler, keyifli ve 
heyecanlı anlar yaşadı.

2010 yılında ‘Bal’ filmiyle Berlin’den 
Altın Ayı ve 2017 yılında ‘Buğday 
filmiyle Tokyo Film Festivali’nden 
En İyi film Ödülü ile dönen Semih 
Kaplanoğlu, bu kez ‘Bağlılık Hasan’ 
filmiyle Cannes’da.

Akbank Kısa Film Festivali, 21-31 
Mart 2022 tarihleri arasında 18'inci 
kez düzenlenecek. Yarışma bölümü 
için son başvuru tarihi 24 Aralık 
2021 olarak açıklandı. 

İtalya'nın Roma şehrinde bulunan tarihi 
Kolezyum’un (Colosseum) yeraltı tünelleri, 

tarihinde ilk kez halka açılıyor. İki bin yıllık amfi 
tiyatronun bugüne dek gizli kalmış tünelleri 

cuma gününden itibaren ziyaret edilebilecek.

Türkiye’nin ilk “Dokuma Atlası” sergisi, 
22 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Beştepe 
Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi, 3 ay boyun-
ca ziyaret edilebilecek.

18. Akbank Kısa 
Film Festivali’ne 
Başvurular Başladı

Kolezyum’un 
Yer altı 

Tünelleri 
Açılıyor 
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FATMA ÇELİK

Sözlü tarih ürünlerinden olan 
destanları, masalları, efsaneleri, 

ninnileri, manileri, çocuk oyunları, 
ağıtları ve atasözlerini uzun yıllardır 
toplayan Gazi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Necati Demir, ma-
sallar üzerine yaptığı araştırmalarını 
Anadolu Türk Halk Masalları baş-
lıklı çalışmasında birleştirdi. 10 cilt 
olmak üzere 5 bin sayfa halinde ya-
yımlanan çalışma, Türk kültürünün 
en büyük arşivlerinden biri. Demir, 
35 yıldır Türkiye'nin 81 ilini köy köy 
gezerek bin 638 masaldan oluşan 
eserini Türk dünyasına armağan 
etti. 

Sözlü Kültürün İçine Doğdu

Anadolu Türk Halk Masalları adlı 
çalışmanız alanında en kapsamlı 
çalışma olma özelliğine sahip. 

Ben Ordu'nun Ulubey ilçesinde Ku-
manlar köyünde sözlü kültürün içine 
doğdum. Benim köyüm bir orman 
köyü. İletişim ve ulaşım araçları bu 
denli gelişmiş  değildi. Bu tür yerler-
de de sözlü kültür çok canlı oluyor. 
Haliyle ideal insan tipi geleneksel  
kültürle oluşturuluyordu. Rahmetli 
babam çok zengin bir sözlü kültür 

birikimine sahipti bu bakımdan. An-
nem de öyle. Onlar bu geleneği de-
vam ettirmiş belki de geleneğin son 
temsilcileriydi. Annem ve babam 
anlattığı zaman çok ilginç gelirdi 
bana. Fakat içindeyken bu değer-
lerin farkında değildim. Bunun bir 
zenginlik olduğunu bilmiyordum. 
Üniversite egitimine başladığım za-
man Halk Edebiyatına Giriş dersi 
vardı Prof. Dr. Saim Sakaoğlu hoca-
mızın. Sözlü kültür ürünlerimizden 
olan masalları anlatıyordu. Anlattığı 
şeylerin bende bir karşılığı yaşadı-
ğım köyde dinlediklerimden dolayı 
vardı. Hocamız o zamanlar kitle ile-
tişim araçlarının çok yaygınlaşmaya 
başlamasından dolayı sözlü kültür 
ürünlerinin bir sonraki nesile geçe-
meyeceğinden, insanların uğraşları-
nın değiştiğinin, televizyonları takip 
ettiklerini anlatıyorlardı. Anladım 
ki 5 bin yıl öncesinden getirdiğimiz 
sözlü kültür ürünleri bir sonraki ne-
sile aktarılamayacak. Ben de Şubat 
tatilinde eve döndüğümde hocamı-
zın söylediklerinden sonra içinde ya-
şadığım zenginliğin farkındalığıyla 
hareket ettim. İlk olarak 1985 yılın-
da önce annem ve babamdan bunla-
rı kayıt altına almaya başladım. 

Babam 20. Yüzyılın
Dede Korkut'uydu

Anne ve babanız sözlü kültür ba-
kımından oldukça donanımlıydı o 
halde?

Babam 20. yüzyılın Dede Korkut'uy-
du. Çok zengin bir bilgi birikimi 
vardı. Annem de öyle tabii. Benim 
lisans tezim Ordu manileriydi. An-
necağızım o kadar çok mani bilirdi 
ki 50 tanesini peş peşe söylerdi. Ge-
cenin üçünde farklı bir mani aklına 
geldiğinde de sabah unutmamak 

için beni uyandırır 'kalk yaz' derdi. 
Sonra dedem, köy halkı derken top-
lamaya başladım. Babam ile farklı 
köylere giderdik oralarda anlatılan-
ları yazardım. Ordu'nun ağzı iyi laf 
yapan insanlarının anlattıkları her 
şeyi ben deftere geçirdim. Bu def-
terlerim hala durur. 

At Arabalariyla Köyleri Gezdim

Ve kaydedecek masal kalmadığında 
nerelere gittiniz?

Üniversite bittikten sonra 1987 yı-
lında Gaziantep Sarılsalkım Ortao-

TEMMUZ/1 TEMMUZ/1NO  012 NO  012

kulunda öğretmenliğe başladım. Ga-
ziantep'te de bunu devam ettirdim. 
Çevrede kim ne biliyor bilmiyor diye 
araştırmaya başladım. Hatta oradan 
derlediğim masallarla İnönü Üniver-
sitesi'nin düzenlemiş olduğu masal 
derleme yarışmasında dereceye gi-
rerek bir maaş ödül almıştım. Artık 
ögretmen olduğum için maaşım da 
var, ses kayıt cihazı aldım kendime. 
Araba olmadığı için köydeki çocuk-
lar at arabalarıyla beni başka köylere 
götürürdü. Onlarla beraber  o çevreyi 
de derledik. Sonrasında ise çevre il-
lerden devam ettim.

Guinness Rekorlar Kitabına
Başvuracağım

Gitmediğiniz bir yer oldu mu?

Ben Türkiye'nin her 5 köyünden 
3'üne gittim. Tüm bunları son temsil-
cilerinden aldım. En son temsilciler-
den almış olmasaydım hepsi  onlarla 
beraber ahirete gitmiş olacaktı. Bin 
638 masal dünya rekoru. Böyle bir 
çalışma dünyada yok. Guinness Re-
korlar Kitabı'na başvuracağım.

Peki masalını kaydetmediğiniz iller 
var mı?

Bazı illere gitmeme rağmen masal 
kaydedemedim. Türkü, fıkra, ninni, 
ağıt derken masal derleyemediğimi 
fark edemedim. Hakkari, Çanakkale, 
Tekirdağ, Manisa ve Aydın'dan ma-
sal kaydememeşim. Buralara halbuki 
çok gittim geldim. 81 ilin hepsine de 

gittim. Çalışmada ise 76 tane ilden 
masal var.

Günde 16 Saat Çalıştım

35 yıllık bir bilgi biri-
kiminden bahsedi-
yorsunuz hocam? 
Bunca bilgiyi bir 
araya getirmek, 
bir kitap halin-
de toplamak 
zor olmadı?

35 yıldır ma-
sallar üzerinde 
ç a l ı ş ı y o r u m . 
Fakat bunları bir 
araya getirmek bir 
yılımı alacaktı. Yo-
ğun çalıştığım için de 
uzun bir süre buna cesa-
ret edemedim. Çünkü diğer ça-
lışmalarıma ara vermem gerekecekti. 
Pandemi meselesi çıkınca arşivdeki 
masalla ilgili neyim varsa hepsini ça-
lışma odasına yığdım. Çözülmemiş 
kasetleri çözdüm. Bir yılda ortalama 
günlük 16 saat çalışarak bir külliyat 
çıkarmış oldum. Aslında çok önce-
den halletmem gerekiyordu. 

Böylesi bir çalışmanın dünyada ben-
zer örnekleri var mı?

Bu kadar kapsamlı olmasa da Al-
manya'da Grimm Kardeşler 211 tane 
masal derledi. Almanlar bunun üze-
rinden bir milli birlik oluşturdular. 
Alman yazı dilini o masalları esas ala-

rak oluşturdular. Dolayısıyla o milli 
dilin etrafında farklı unsurları da bir-

leştirdiler. Almanya devleti masal-
lar üzerine kuruludur esa-

sında. Ama sadece bu 
dediğim 211 masa-

lın üzerinde. Ben 
bin 638 masal 
derledim ama 
az olması bir 
şey değiştir-
miyor. Çünkü 
fonksiyon ba-
kımından çok 
önemli. Grimm 

Kardeşlerin ma-
sal derlediği  her 

yer Almanya'da 
müzeye çevrilmiş du-

rumunda.

Misafirperverlik En Çok 
İşlenen Konu

Masalın geçmişten günümüze önemi 
nedir?

Çok eski zamanlardan bahsedecek 
olursak bir okul yok, eğitim alına-
cak kurum yok, cami yok. İslamiyet 
öncesinden de gelir masallar. Der-
lemiş olduğum masallar da önceki 
zamanlarda insanlara doğruyu, iyiyi, 
güzeli anlatıyor. Yardımseverlik çok 
önemli masallarda. İyiler hep kaza-
nıyor. Bilinçaltına kötülerin daima 
kaybettiğini kazıyor. Gerçekler er 
ya da geç ortaya çıkıyor. Dolayısıyla  
buradan aldığınız eğitim şu anlama 

geliyor: Yalan söylememenin, inanç-
lı olmanın önemini, insanları küçük 
görmenin kötü olması, verilen söz-
lerin tutulması, kötülerin muhakkak 
cezalandırılması, iyilerin kazanması, 
dış görünüşe göre insanların yargı-
lanmaması, merhametli olunması ve 
inatlaşmamak gerektiğini anlatıyor. 
Emanete sahip çıkmak gerektiği öğ-
retiliyor. Hatayı anlamanın önemli 
bir erdem olduğu, şükretmek gerekti-
ği, kibirlenmemeyi, sabretmeyi anla-
tıyor. Özellikle kıskançlık üzerine çok 
masal var. Masalların baştan sona 
kadar yapmaya çalıştığı şey, doğru 
bireyler yetiştirmek. Baştan sona ka-
dar değerler eğitimi veriyor. Masallar 
bu milletin bilinçaltıdır. Masallarda 
anlatılan tüm bu güzel davranışlar, 
bu milletin özellikleridir. Mesela mi-
safirperverlik en çok islenen konu-
lardan biri. Kültürel kodlarımız hep 
masallarda saklı. 

Masalları o zaman sadece çocuklara 
indirgemek doğru değil. 

Masallar sadece çocuklara yönelik 
değil, 7'den 70'e her yaşa, toplumun 
her kesimine hitap ediyor. Her bir 
kişi kendine dersler çıkartır. yetiş-
kinler de  okuyabilir. Masallar tabiri 
caizse hayat okuludur.

Çocukları masalla büyütmek hem sözlü kültürün 
yaşaması hem de doğru bireyler yetişmesi açısın-
dan oldukça önemli. Ebeveynlere bu konuda ne 
demek istersiniz?
Günümüzde insanlar çocuklarını kendi masallarıyla 
büyütememekten şikayetçi. Başka kültürün masal-
larının çevirilerini okutuyorlar. Yabancı masallarla 
kendi geleneksel kodlarımızı kaybediyoruz. Alman'ın 
masalı farklı. Oradaki yargılar farklı. Onlarda konuk-

severlik olmaz. Çocuğunu kendi masalı dışında başka 
bir kültürün masalı ile yetiştirirsen millet de raydan 
çıkar. Asıl bizi biz yapan değerlerden uzaklaşmış olu-
ruz. Ben bu açıdan bu millete 10 bin yıllık bir hizmet 
sundum. Bunları ben derlemeseydim kaybolacaktı. 
İnsanlar artık bunları istedikleri gibi kullanabilirler. 
Bizim değer yargılarımız bunun içerisinde. Bin yıl 
sonra kötülük yine kötülük, yalan yine yalan olacak.

Kültürel Kodlarımız 
Masallarda Saklı 

Yabancı Masallarla Değerlerimizi  Kaybediyoruz
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Uzun yıllardır sözlü tarih alanında saha çalışması yapan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Necati Demir, 35 yıldır Türkiye'de 81 ile giderek topladığı bin 638 masalı tek bir çalışmada birleştirdi. 

Masalların Türk milletinin bilinçaltı olduğunu söyleyen Demir, "Kültürel kodlarımız masallarda 
saklı. Masallar tabiri caizse hayat okulu" dedi.

Babam 20. yüzyılın 
Dede Korkut'uydu. 
Annem de öyleydi. 

Çok zengin bilgi 
birikimleri vardı. 

Annem o kadar çok 
mani bilirdi ki 50 
tanesini peş peşe 

söylerdi.
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Tiyatrosu’nun 1959’da Felicien Marce-
au’dan sahneye koyduğu “Ekmek Pa-
rası” ve bir yıl sonra Albert Camus’den 
sahneye alınan “Caligula” oyunları ile 
adından söz ettirmeyi başardığı için bu 
tespit yapılmış olmalı...

Karaoğlan fırtınası

1960’lı yıllar Türk sineması için çok 
önemli projelerin ortaya çıktığı dönem-
dir. Cüneyt Arkın’ın çizgi romanlardan 
sinemaya uyarlanan “Malkoçoğlu” ve 
“Kara Murat” karakterleri sinemase-
verler tarafından büyük ilgi görüyordu. 
Yapımcılar hem Cüneyt Arkın’a hem 
de onun başrolünü üstlendiği karakter-
lere alternatifler aramaya başlamıştı.

O yılların önemli çizgi romancılarından 
Suat Yalaz’ın “Karaoğlan” serisi tefrika 
edildiği gazetelerde büyük ilgi görüyor-
du. İşte, Kartal Tibet’le Yalaz’ın yolu 
da böyle kesişti. Yalaz’ın “Karaoğlan” 
karakterinden sinemaya uyarlanan ilk 
macerası “Karaoğlan: Altay'dan Gelen 
Yiğit” filminde başrol üstlendi ve çok 
başarılı oldu. Henüz 22 yaşında iken 
başrol oynadığı ilk filmiyle dönemin en 
önemli aktörleri arasına girdi.

1966’da “Karaoğlan: Baybora’nın 
Oğlu” ve “Karaoğlan: Camoka’nın İn-
tikamı”, 1967’de “Karaoğlan: Bizanslı 
Zorba” ve “Karaoğlan: Yeşil Ejder” ile 
1972’de “Karaoğlan Geliyor” adlı film-
ler büyük gişe başarısı yakaladı.

Tarkan’la dünya turu

Kartal Tibet’in ünü giderek artarken 
önüne bir fırsat daha çıktı. 1969’da 
Sezgin Burak’ın çizgi karakteri “Tar-
kan” sinemaya uyarlandı ve başrolünü 
üstlendi. Bir yıl sonra “Tarkan: Gümüş 
Eyer”, 1971’de “Tarkan: Viking Kanı”, 
1972’de “Tarkan: Altın Madalyon” ve 
1973’te “Tarkan. Güçlü Kahraman” 
projeleri izledi.

Tarkan filmlerinin “Atıl kurt” repliği 
bugün bile dillerde yaşamaktadır.

Yine Türk sinemasının en önemli pro-
jelerinden olan ve Kemal Sunal, Şener 

Şen, Adile Naşit gibi dev isimleri bir 
araya getiren “Tosun Paşa” filmiyle 
1976 yılında kameranın önünden arka-
sına geçti.

Burada bir “es” vermek lazım: Kemal 
Sunal gerçeği Kartal Tibet’in eseridir. 
Birbiri peşi sıra çektiği Kemal Sunal 
filmleriyle sinemamızda bugüne dek 
yakalanmamış büyük bir başarıya imza 
atmıştır. Onu, “dünya çapında bir sa-
natçıydı, koca filmi bir bakışına sığdırır-
dı” diye tanımlıyor.

Bir yandan tiyatroda yönetmenlik ya-
parken bütün olumsuzluğuna ve kıt 
imkanlarına rağmen sinemayı daha çok 
benimsedi. Bunun nedenini ise “gerçek 
yaratıcılığın yönetmenlik olduğunu gör-
düm” diyerek açıkladı.

Ustası Ertem Eğilmez 

Tabii en büyük şansı Arzu Film ve onun 
gözbebeği büyük usta Ertem Eğilmez 
idi: “Ertem Ağabey’in mesleğini icra 
edişinden etkilenmemek imkânsızdı. 
Asistanlığını yaptım, her boş vaktimi 
onu gözlemleyerek geçirmeye başla-

dım. Her işte şans kadar istek, başarı ve 
yetenek de önemli. 60 civarında sinema 
filmi yönettim. Diziler ve televizyon 
filmleri de cabası…”

Kartal Tibet’in başrol oynadığı 120’nin 
üzerindeki film her tekrarlandığında 
büyük bir mutlulukla izleniyor. Bu eşi-
ne az rastlanır bir başarıdır. “Ölmeyen 
Aşk”, “Dağlar Kızı Reyhan”, “Senede 
Bir Gün”, “Sultan”, “Zübük”, “Gol 
Kralı”, “Şalvar Davası” ve daha onlar-
ca film kadar televizyon ekranlarında 
1993-1997 yılları arasında fırtınalar esti-
ren “Süper Baba” dizisinde onun imzası 
bulunuyordu. Ardından “Zoraki Gece” 
ve “Hayat Güzeldir” dizileri de öyle…

Sinemanın her dalı

Bazen Fatih’in Fedaisi Murat, bazen 
Osmanlı Kabadayısı Deli Murat, bazen 
Çakırcalı Mehmet Efe olarak hayatımı-
za dahil oldu. Oynadığı filmlerden daha 
çok film yönetti.

Türk sinemasının en önemli organi-
zasyonlarından Antalya Altın Portakal 
Film Festivali’nde 2002’de Yaşam Boyu 
Onur Ödülü, 2006’da ise Yıldırım Önal 
Anı Ödülü’ne layık görüldü fakat çekti-
ği filmler ve bu filmlerde oynayan oyun-
cular onlarca ödüle uzanmayı başardı.

Oyunculuğu ve yönetmenliği kadar ka-
leme aldığı senaryoları da burada kay-
detmemiz gerekiyor:

Gol Kralı (1980)
Davaro (1981)
Çarıklı Milyoner (1983)
Şabaniye (1984)
Sosyete Şaban (1985)
Şendul Şaban (1985)
Deli Deli Küpeli (1986)
Arkdaşım ve Ben (1987)
Duygu Çemberi (1990)
Bu filmlerin yanı sıra “Dünyayı Kurta-
ran Adamın Oğlu” (2006) filmine yaptı-
ğı editörlük de kayıtlara geçmeli…

Büyük ustaya Allah’tan rahmet diliyo-
ruz…
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Yönetmenliğini
yaptığı filmler

• Tosun Paşa (1976)
• Cennetin Çocukları (1977)
• Sultan (1978)
• Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978)
• Şark Bülbülü (1979)
• Umudumuz Şaban (1979)
• Zübük (1980)
• Sevgi Dünyası (1980)
• Gol Kralı (1980)
• Annem Annem (1980)
• Mutlu Ol Yeter (1981)
• Gırgıriyede Şenlik Var (1981)
• Gırgıriye (1981)
• Davaro (1981)
• İffet (1982)
• Gözüm Gibi Sevdim (1982)
• Doktor Civanım (1982)
• Baş Belası (1982)
• Şalvar Davası (1983)
• En Büyük Şaban (1983)
• Çarıklı Milyoner (1983)
• Aile Kadını (1983)
• Şabaniye (1984)
• Bir Sevgi İstiyorum (1984)
• Ortadirek Şaban (1984)
• Sosyete Şaban (1985)
• Şendul Şaban (1985)
• Şaban Pabucu Yarım (1985)
• Keriz (1985)
• Gurbetçi Şaban (1985)
• Katma Değer Şaban (1985)
• Milyarder (1986)
• Yaygara 86 (1986)
• Deli Deli Küpeli (1986)
• Japon İşi (1987)
• Arkadaşım ve Ben (1987)
• Aile Pansiyonu (1987)
• Öğretmen (1988)
• Uyanık Gazeteci (1988)
• Sevimli Hırsız (1988)
• Deniz Yıldızı (1988)
• İnatçı (1988)
• Samanyolu (1989)
• Talih Kuşu (1989)
• Gülen Adam (1989)
• Koltuk Belası (1990)
• Duygu Çemberi (1990)
• Kızlar Yurdu (1992)
• Tanrı Misafiri (1993)
• Süper Baba (1993)
• Bizim Aile (1995)
• Yasemince (1997)
• Ah Bir Zengin Olsam (1999)
• Demir Leblebi (1999)
• Keloğlan-Süperoğlan (2000)
• Sınır (2000)
• Borsa (2000)
• Karate Can (2001)
• Şıh Senem (2003)
• Hababam Sınıfı Merhaba (2003)
• Ağa Kızı (2004)
• AB'nin Yolları Taştan (2005)
• Emret Komutanım (2005)
• Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006)
• Amerikalılar Karadeniz'de 2 (2006)
• Zoraki Koca (2007)
• Hayat Güzeldir (2008)

Sinemamızın 
Karaoğlan'ıydı

Türk sinemasının 
en üretken 

oyuncu, yönetmen 
ve senaristlerinden 

olan Kartal Tibet, 
sanat hayatı 

boyunca 300’e 
yakın projenin 

altına imza attı. 
20’li yaşlarda 

sinemamızın en 
önemli aktörleri 

arasına adını 
yazdıran Tibet, 

“Karaoğlan” 
ve “Tarkan” 

karakterleri 
ile bugün bile 
büyük bir ilgi 
ve heyecanla 

izleniyor.

ÖZCAN ÜNLÜ

Bazı insanlar var-
dır. Hayat boyu hiç-
bir temasınız olmadığı 
halde bazen varlığını hisset-

tiğinizde mutlu olursunuz. Bazen bir yazar, 
bir sinema oyuncusu, bir fikir adamı… Uzaktan 
seversiniz bazılarını ama hep ailenizin içinde gibidirler.

İlginç tevafuklarla ortaya çıkan bu yazı işte böylesi insanlardan 
birini anlatmak muradını taşımaktadır: Kartal Tibet bir rüya ile ha-
tırlattı kendini. Sonra kendisini arayıp hakkında bir yazı yazmak istediği-
mi söylediğimde, “onur duyarım” dedi. Bu fikri Litros Sanat yöneticisi arka-
daşlarla paylaştığımda o da sevindi…

1960’lı yıllardan itibaren Türk sinemasının önemli yapı taşlarından olan Kartal Tibet 
(27 Mart 1938, Ankara - 2 Temmuz 2021, İstanbul) sinemamızın güzel insanlarından 

biriydi. Sinemamıza oyuncu, yönetmen, senarist ve danışman olarak büyük hizmetleri 
olan, yüzlerce başarılı projede yer alan Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Tibet, 

ömrünün son yıllarında ortalarda görünmemeyi tercih etti.

Bir gazeteye üç yıl önce verdiği söyleşide, “Yaşlanmak hayatın bir parçası. Kabul edelim 
ki herkesin yapısı farklı, herkes bir Ajda Pekkan gibi yaş almıyor. Beni tanıdığınız film-

lerde ben 20’li, 30’lu yaşlardayım; bugünse Allah’a şükür 80. İnşallah herkes sağlıkla 
benim gördüğüm bu yaşları da görür” demişti.

Önce tiyatro perdesi

Dönemin iptidai şartları ile çekilen fakat bugün bile yayınlandığında hala 
çok izlenen “Tarkan” filmlerinin başrol oyunculuğundan, Karaoğlan 

karakterine kadar Kartal Tibet, Ankara Meydan Sahnesi’nin 
önemli isimlerindendi. Tibet, Ankara Devlet Konservatu-

varı Tiyatro Bölümü mezunu. Bazı kesimler, “keşke 
tiyatrodan sinemaya geçmeseydi” demiş ol-

salar bile, bu haksız bir tespittir. 
Ankara Devlet 
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Sinemanın
Mevsimlerin çeşitli anlamları vardır. Sonbahar melankoliyle özdeşleşirken ilkbahar umudun yaz ise bir 
şenliğin habercisi olur. Yaz mevsiminin hatırlattıkları deniz, karpuz ve güneştir. Haziranı bitirirken yaz 

mevsimini ele aldığımız bu sayıda, sinemada yaz mevsimine bir bakalım istedik. 

Yaz  Hali
Sinema için yaz mevsiminin çeşitli konumları vardır. Sektörel olarak 

romantik, komedi ve aksiyon filmleri yazın vizyona girmeyi tercih 
eder. Sinemaseverler kendilerini yormayacak, zorlamayacak filmleri 
izlemek ister. Yeşilçam filmleri, seri filmler tekrar tekrar izlenir. Eski-

nin yazlık sinemaları açık havada sinema etkinliğine dönüşür. Sevilen film-
lerin gösterildiği etkinlikler planlanır. Yazlık sinemaların anlamı ve önemi o 
dönemi yaşayanlar için tarif edilmezdir. Onlardan birisi olan Sinema yazarı 
Sadi Çilingir’in sadibey.com’da yer verdiği anısına kulak verelim:

En Büyük Eğlence 
“...Yaz mevsimi geldiğinde bizim gibi 
eski kuşak sinemaseverlerin nostaljisi 
depreşir yazlık sinemaları hatırlarız. 
Televizyonun olmadığı o zamanlar ha-
kikaten büyük bir kesimin tek eğlencesi 
sinemaydı. Arka kısımlarından uzun 
tahtalarla birbirlerine monte edilmiş 
sandalyeli yazlık sinemalarda izlenen 
filmin tadı bir başkaydı. Günümüzün 
lüks sinemalarında teknik iyi, görün-
tüler pırıl pırıl, koltuklar gayet rahattır 
ama gelgelelim film seyri hiçbir zaman 
aynı tadı vermiyor, bir şeyler eksik gibi 

kalıyor. Filmler mi daha güzeldi, yoksa 
yaşlılığın bir cilvesi mi bilemiyorum. 
Mahallenin bıçkın delikanlılarının per-
dedeki Erol Taş’a veya Kazım Kartal’a 
sinirlendiklerinde içtikleri sigaranın 
izmaritini perde istikâmetine mermi 
gibi fırlattıkları hâlâ hatırlanır. Yağmur 
yağdığında tek kapalı yer olan maki-
ne dairesinin altına koşuşturur, filmin 
devamını oradan izlemeye çalışırsınız. 
Çünkü yağmur hep filmin en heye-
canlı yerinde başlar. Duvarlara geçmiş 
sezonun ünlü filmlerinin afişleri asılır. 
Hepsine baktığınızda hoş bir heyecana 

kapılırsınız, özlemlere dalar gidersiniz. 
Hatırlarım 1975’lerde Unkapanı civar-
larına afişini asan yazlık sinema Erler 
Film’in 7-8 yıl önceki filmlerini göster-
mişti. Sinemaya gitmesem de merak-
tan haftada bir iki gün yolumu mutla-
ka oralara düşürür afişlere bakardım. 
Çünkü o zamanlar şimdiki gibi bilgi-
sayara bir tıklamayla filmlerin afişine 
veya bilgisine ulaşamıyordunuz…”
Bir dönemin dünyasının anlamı olan 
yazlık sinemalar günümüzde açıkhava 
sinemaları olarak farklı konseptlerde 
devam ediyor. Pandeminin etkisiyle 

birlikte festivallerin gerçekleşmesini 
sağlayan bir olanakta oldu adeta. 40. 
İFF Ulusal Yarışma Film gösterimleri-
ni 1-13 Temmuz’da Maslak Uniq Açık 
Havada gerçekleştirecek. Sinemaların 
1 Temmuz itibariyle açılmasıyla da 
2020’den beri vizyona girmeyi bekle-
yen filmler vizyona girecek. Yaz ayla-
rıyla birlikte pandeminin etkileri yavaş 
yavaş silinecek umudundayız.
Yaz mevsiminin etkilerini farklı alan-
lardan sunduktan sonra sizlere sinema-
mızdan yazı farklı bakış açılardan ele 
alan dört film önerebiliriz.

Sinemamızın usta yönetmenlerinden Metin Erksan’ın Necati Cuma-
lı’nın aynı adlı romanından uyarlanan filmde yaz mevsiminin toplum-
sal yönü ele alınır. Erol Taş ve Hülya Koçyiğit’in başrollerinde yer aldığı 
film, Ege’nin kurak köylerinden birinde yaşanan su sıkıntısını anlatılır. 
Toplumsal taşlamalarla dolu olan Susuz Yaz, Berlin Film Festivali’nde 
Altın Ayı ödülünü kazanmıştır.

Yılmaz Erdoğan’ın oyuncu, senarist ve yönetmen olarak yer aldığı Vi-
zontele sinemamızda kültler arasına girer. Erdoğan’ın yanı sıra Demet 
Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz ve Erdal Tosun gibi isimler yer alır. 
Tek eğlencesi yazlık sinemada gösterilen filmler olan bir kasabanın hi-
kayesi anlatılır. Kasabanın deli oğlanı Emin kasabaya televizyonu ge-
tirmeye çalışır. Emin’in ve kasabanın önde gelenlerin bu çabası çeşitli 
durumlar ve olaylar yaratır.

Susuz Yaz Vizontele 

(1963)

(2001)

Ege’nin küçük bir kasabasından motorsikletiyle dondurma satan bir 
adamın büyük şirketlere karşı savaşını anlatır Dondurmam Gaymak. 
Yüksel Aksu’nun yönetmen koltuğunda yer aldığı filmde profesyonel 
oyunculara Muğla halkı da eşlik eder. Filmin enerjisi, doğru şive kulla-
nımıyla vizyona girdiği yılın konuşulan filmlerinden olur.

Yaz filmlerine baktığımızda komedyenlerin baskınlığı göze çarpar. 
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın filmografisinde farklı bir yerde duran 
Hokkabaz’da bir yaz filmidir. İskender bir sihirbazdır. Ama onu hok-
kabaz olarak tanımlarlar. İskender, yakın arkadaşı Maradona ve babası 
Sait bir turneye çıkar. Turnede hem kendi aralarındaki ilişkiler sınanır-
ken hem de yolları Fatma ile kesişir.

Dondurmam Gaymak Hokkabaz
(2006)(2005)

Sinemamızdan sunduğumuz önerilere Ata Demirer’in Eyvah Eyvah Serisi, Çağan Irmak’ın Nadide Hayat’ı ve Murat Şeker’in Görevimiz Tatil filmleri eklenebilir. Ko-
medinin yanı sıra aşk filmleri derseniz, dünya sinemasının en meşhur serilerinden Gün Doğmadan, Gün Batmadan ve Geceyarısından Önce filmlerine  şans verilebilir. 
Yazın gelişinin ve bitişinin getirdiği duygular, hisler değişir ve dönüşür. O dönüşümün içerisinde sinemaya bakışınız size özeldir.

Rabia Bulut
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ZEYNEP ÇELİK 

Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü günden beri 
kapalı kapılar ardında başlayan bir hayata merha-
ba demiştik. Kalabalık kafe ve retoranlardan uzak 
durduğumuz, iş ve okulu eve taşıdığımız bir yaşam 
standardı oluşturduktan sonra ise normalleşmek 
hiçbirimiz için kolay olmadı. Salgın tedbirleri ne-
deniyle son dönemlerde yine evde kalmayı tercih 
etsek de zaman zaman bunalıp nefes alma ihtiya-

cı duyar olduk. Arkadaşlarımızla buluşmak veya 
yemek yemek için dışarı çıktığımızda en iyi adres 
hiç şüphesiz bahçeli kafeler veya restoranlar oldu. 
Fakat içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde 
mekânlar hızlıca açılıp kapanabiliyor. Peki, açık 
hava özlemi çekenler bu kez ne yapmalı? İstanbul-
luları dört duvar arasından çıkartacak ve yeşile olan 
özlemlerini sona erdirecek gezi önerileri ile kültür 
sanat rotalarını sizler için hazırladık.

10 11

İstanbul'da Nefes 
Aldıran Adresler

Millet Bahçeleri

Polonezköy

Atatürk
Arboretumu

Nezahat Gökyiğit 
Botanik Bahçesi

Emirgan 
Korusu

Uniq
İstanbul

Miniatürk

Belgrad
Ormanı

Koronavirüs ile dört duvar 
arasında geçirilen günler 
kısıtlamaların gevşetilmesiyle 
geride kaldı. İstanbul gibi 
büyükşehirlerde yaşayanlar 
için insan kalabalığının az 
olduğu yerler popüler hale 
geldi. Hal böyle olunca 
yeşili özleyenler için 
bizler de İstanbul’un 
en güzel bahçeli 
mekânlarını ve 
kültür sanat 
rotalarını bir 
araya getirdik. 

İstanbul’da soluklanmak isteyenler için önerebileceğimiz ilk yerle-
rin başında Millet Bahçeleri geliyor. İstanbulluların kolayca ulaşım 
sağlayabilecekleri Esenler 15 Temmuz, Başakşehir , Kayaşehir, Hoş-
dere, Baruthane, Çırpıcı, Nakkaştepe, Pendik, Halkalı ve Ayazma 
gibi Millet Bahçeleri, doğa içinde vakit geçirmek isteyenler için ade-
ta nefes alabilecekleri yerler. Buralarda sadece yürümek ya da piknik 
yapmıyorsunuz. Mesela Üsküdar’da bulunan ve 50 bin metrekarelik 
Boğaz manzaralı Nakkaştepe Millet Bahçesi; mesire alanı, spor ve 
piknik alanları, tenis kortu, biyolojik göleti, kapalı çocuk oyun salo-
nu, doğa kaşif atölyesi, macera parkuru, okçuluk alanı, uçan yol ve 
seyir terası ile hizmet veriyor.

İstanbul’un arka bahçesi olarak adlandırılan Polonezköy,  yeşilin ve 
ormanın korunduğu nadir yerlerden biri. Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında koruma altına alınarak Polonya halkı tarafından kurulan 
bu köyü özgürce keşfedebilirsiniz. Tabii önce kır lokantalarından 
birinde güzel bir köy kahvaltısı yapmanızı tavsiye ederiz. Sonrasın-
da ise Polonezköy Tabiat Parkı’nda yapabileceğiniz doğa yürüyüşü 
ile şehir hayatını geride bırakabilirsiniz. 

İstanbul'un bu zamana kadar en korunaklı 
adreslerinden biri olan Atatürk Arboretu-
mu, Belgrad Ormanı’nın güneydoğusunda 
296 hektarlık bir orman parçası üzerinde 
kurulu. Pandemi öncesi  sosyal medya ile 
popülerleşen bir mekan haline gelen Ata-
türk Arboretumu aslında İstanbul Üniver-
sitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleri ve 
öğrencilerinin, araştırma yapacakları bi-
limsel çalışmalar için  hizmet veriyor. Do-
ğaseverlerin de ziyaretine açık olan Arbo-
retum, şehirden uzaklaşmadan doğanın 
kollarına kendinizi bırakabileceğiniz, göl 
kenarında yürüyebileceğiniz ve yeşilin bin-
bir tonunu bir arada görebileceğiniz muh-
teşem bir köşe.

İstanbul'da adeta 'çölde vaha' tadında bir mutluluk 
kaynağı diye tanımlayacağımız Nezahat Gökyiğit 
Botanik Bahçesi, otoyolların kesiştiği noktada bulu-
nan kocaman bir bahçe. 1995 yılında Ali Nihat Gök-
yiğit tarafından eşi Nezahat Gökyiğit adına hatıra 
parkı oluşturulmak amacıyla kurulan bu muhteşem 
yer, başlangıçta ‘hatıra parkı’ amacına yönelik bir bit-
kilendirme ve ağaçlandırma planı ile hayata geçıril-
miş. Önce yol inşaatı nedeniyle yapısı aşırı derecede 
bozularak toprak ıslah edilmiş; sonra 46 hektarlık 
park alanına takriben 50 bin ağaç ve çalı dikilmiş. 
Daha sonra amaç değiştirilerek bir botanik bahçesi 
olma yolunda çalışmalara başlanmış. 2002 yılına ge-
lindiğinde ise halkın ziyaretine açılmış. Farklı bitki 
türlerine ev sahipliği yapan bahçeyi ücretsiz olarak 
ziyaret etmek mümkün. 

Pandemi öncesi her yıl Nisan ayında dü-
zenlenen lale festivali ile meşhur olan 
Emirgan Korusu, hafta sonu İstanbul’un 
kargaşasından kaçıp kendini doğanın kolla-
rını bırakmak isteyen İstanbulluların tercih 
ettiği yeşillik ve ormanlık yerlerin başında 
geliyor. Rengârenk çiçekler, özel motifeler 
işlenmiş ağaçlar ve Boğaz manzarasıyla zi-
yaretçilerin uzun vakit geçirdiği Emirgan 
Korusu'nda ister piknik yapın ister koru-
da bulunan köşklerden birinde yeme içme 
keyfi yapın. 

Gelelim bir yere kapanmak zorunda olma-
dan açık havada kültür sanat etkinliklerine 
doyacağımız mekânlara. İstanbul’un en 
önemli açık hava  etkinlik mekânlarının  
başında gelen Uniq Açıkhava, Mayıs-E-
kim döneminde İstanbullulara keyifli bir 
ortamda kültür-sanat etkinliklerini izleme 
fırsatını sunmakta. Oturmalı 3 bin, ayakta 
8 bin seyirci kapasitesi ile konser ve festi-
vallere ev sahipliği yapan bu devasa alan, 
İstanbul’da açık hava  sinema etkinliklerine 
ivme kazandırdı desek yeridir. Bugüne ka-
dar yerli-yabancı birçok sanatçıyı ağırlamış 
olan mekan, ev sahipliği yaptığı farklı festi-
valler şehrin kültür-sanat hayatına önemli 
katkılar sunmakta. İstanbul'un Sarıyer İl-
çesinde Ayazağa'da bulunan Arena, trafik 
karmaşasından uzak ormanlık bir alanda 
yer alıyor. 

Müze gezmeyi özleyenler için de listemize Miniatürk'ü ekledik. Türkiye ve Osmanlı 
coğrafyasından 128 maket eserin sergilendiği Minyatür Eserler Parkı ve dev bir açık 
hava müzesi olan  olan Miniatürk’te Ayasofya’dan Selimiye’ye, Rumeli Hisarı’ndan 
Galata Kulesi’ne, Safranbolu Evleri’nden Sümela Manastırı’na, Amasya Yalıboyu Ev-
leri’nden Nemrut Dağı Kalıntıları’na dek gezmek,  Boğaz Köprüsü’nden yaya olarak 
geçerken Beylerbeyi Yalısı’na el sallamak mümkün.

İstanbul'un en çok bilinen ormanlık ala-
nı Belgrad Ormanı, içerisinde 6 kilo-
metrelik yürüyüş ve koşu parkuru ile 
pandemi sürecinde kalabalıktan uzak 
durmak isteyenler için kaçırılmaz 
bir fırsat olmaya devam ediyor. Rota 
dışına çıkıldığında karşınıza çıkan 
dere ve göletlerle gününüzü renk-
lendirmek kaçınılmaz.
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Çöplükten 
Sanat Çıktı 

Filistin’in Pazar
Hikâyeleri
Fotoğraf Karelerinde 

Kanvas resmin arkasında Bowie'nin kendine özgü im-
zası, adı, 1997 tarihi bulunan ve etiketinde resmin 'tu-
val üzerine akrilik ve bilgisayar kolajı' olduğu belirtilen 
DHead XLVI başlıklı portrenin, Bowie'nin 1995 ile 
1997 yılları arasında yaptığı yaklaşık 47 eserlik bir seri-
nin parçası olduğu ifade ediliyor. Müzayede yöneticisi 
Rob Cowley, geçen yaz sanat koleksiyoncusu olmayan 
ve sadece tabloyu beğendiği için alan satıcının, resim 
için bir çöp sahasındaki bağış merkezine 5 Kanada 
doları (yaklaşık 4,10 dolar) ödediğini belirterek şöyle 
diyor: "Bowie DHead serisi için arkadaşlarını, ailesini 
ve diğer müzisyenleri çizdi ve hatta bazı oto portreler 
yaptı. Bu da oldukça çarpıcı bir portre ancak tam ola-
rak kimin portresi olduğunu söylemek çok zor." 
Tablonun tahmini olarak 9 bin ila 12 bin Kanada dola-
rı (7.381 ila 9.841 ABD Doları) getirmesi beklenirken 
satışın ilk gününde bu fiyat çoktan aşıldı. Açık artırma 
24 Haziran'da sona erecek.

Kudüs, Gazze, Nablus, El-Halil, En-Nasıra, Yafa ve 
Akka şehirlerinde  gerçekleştirilen etkinlik, sivil toplum 
kuruluşu Filistin İnsaniyyat Derneği'nin 14 gençlik ku-
ruluşunun iş birliğiyle organize edildi. Filistinli 25 fo-
toğrafçının objektifinden pazarlardaki günlük hayatın 
çeşitli yönlerinin belgelendiği sergide  105 fotoğraf yer 
alıyor. 1 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak. Filis-
tin'in diğer şehirlerindeki sergiler halk pazarlarında dü-
zenlenirken, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki fotoğ-
raf sergisi, İsrail'in bölgeye düzenlediği son saldırılarda 
yıkılan çok katlı bir binanın enkazı önünde gerçekleşti-
rildi. Gazze'deki serginin yetkililerinden Şerif Serhan, 
etkinliğin aynı anda Filistin'in 7 şehrinde düzenlenme-
sinin vatanın birliğine işaret ettiğini belirterek  sergiyle, 
Filistinli gençler arasında bağ kurma, Filistin genelinde 
birlik ve dayanışma içirde sanat ve kültür hareketi ger-
çekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kanada'nın Ontario 
şehrindeki bir çöp 
sahasının bağış mer-
kezinden birkaç dolara 
alınan Rock ikonu 
David Bowie'nin bir 
tablosu, çevrim içi bir 
sanat müzayedesinde 
binlerce dolara satışa 
çıkarılıyor.

Filistinli fotoğrafçıların objektifleriyle pazar-
lardaki günlük yaşamın belgelendiği 'Pazar 
Hikayeleri'  isimli fotoğraf sergisi Filistin'in 7 
kentinde eş zamanlı açıldı.

Simpsonlar'ın (The Simpsons) yapımcısı Mike 
Reiss, şu anda 32. sezonunda olan ve 34. se-

zon onayı alarak şimdiden 2023’te 757. bölüme 
ulaşmayı garantileyen Simpsonlar'ın (The Simp-
sons) sona erme ihtimali üzerine konuştu. Reiss, 
dizinin sonsuza kadar sürecek şekilde  kurgu-
landığına dikkat çekerek sona dair her girişimin 
kısa süre içinde dizinin yeniden başlamasıyla, 
uyarlama dizilerle ve film uyarlamalarıyla sonuç-
lanacağını söyledi. Reiss, "Simpsonlar tamamen 
dünyayla, insanlıkla, dünyada olup bitenlerle ve 
insan olarak yaptıklarımızla ilgili ve bizce diziyi 
bitirmek, insanların yapabileceklerine ve dünya-

da gerçekleşebileceklere dair her şeyden bahset-
tiğimizi söylemek anlamına gelir" dedi. Dünyaca 
ünlü çizgi dizinin 61 yaşındaki yapımcısı "Güncel 
olaylardan bahseden her şey devam etmeli çünkü 
neden dursunlar ki? Dizi sonsuza kadar sürebilir. 
Sona erse bile, 5 yıl sonra yeniden başlar ya da 
uyarlama diziler çekilir. Kesinlikle başka bir film 
de olacak. Gidip bir daha dönme şansımız bile 
olmadı" diye konuştu.

Hayranlar yaygın olarak Simpsonlar'ın altın ça-
ğının 9. veya 10. sezonunda sona erdiğini kabul 
etse de, dizi önemli bir izleyici kitlesini hâlâ ko-
ruyor.

Simpsonlar (The Simpsons) 
Sonsuzluk Rüyasında 

Banksy Yine Hüsrana Uğradı 

Televizyon tarihinin en uzun senaryolu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) yapımcısı Mike 
Reiss, projenin sonsuza kadar sürecek şekilde kurgulandığını açıkladı.

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin kimliğini gizlemesinden dolayı telif hakları aley-
hine sonuçlanmaya devam ediyor. Banksy, son olarak iki eserinin telif hakkını da kaybetti. 
Böylece sanatçının üzerinde yasal hak iddia edemediği eserlerin sayısı 4 oldu.

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin eserini tebrik 
kartlarına basarak satan Full Color Black adlı 
şirkete açtığı telif davası sonuçlandı. Sanatçının, 
2008'de New Orleas'taki 'Girl with an Umbrella' 
(Şemsiyeli kız) ve Londra'daki eseri 'Radar Rat' 
(Radar faresi) için açtığı davalarda karar aleyhine 
çıktı. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi, Banks-
y'nin anonim olmayı seçmesi nedeniyle kimliği-
nin yasal olarak belirlenemeyeceğini ve bu du-
rumun telif hakkı yasaları uyarınca korunmasını 
engellediğini belirtti. Karar heyeti ayrıca sanat-
çının markalaşmak için 2018'de başvuru yaptığı 
ancak herhangi bir mal veya hizmet üretip sattı-
ğına dair yeterli kanıt sunmadığını da vurguladı.  
Heyet Banksy'nin 2019'da Croydon'da bir dükkan 
tuttuğunu ancak hiç açmadığını ve markalaşma 
kanunlarına uygun görünmek için online satış 
yaptığını belirttiği kaydedildi. Bu nedenle, sanat-
çının 'kötü niyetle' hareket ettiği belirtildi. Banksy 
daha önce aynı şirkete 'Laugh Now' ve  'Flower 
Bomber' eserleri için açtığı telif davalarını da aynı 
sebepten kaybetmişti. 
Telif hakkı, bir sanatçının eserini yaşamı boyunca 
ve ölümünden 70 yıl sonra yeniden üretilmesini 
engellerken, ticari marka bir ürünün ticari köke-
nini süresiz olarak güvence altına alıyor.

GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ 
HAYALİ CİHAN DEĞER…

Bilen
Işıktaş

Herkesin hasretle yad ettiği  bir mazisi vardır; İs-
tanbul’un da öyle. Sözü edilen geçmiş, seslerle, 
şiirle, edebiyat ve ilimle örülü bir kültürel evrene 
sahiptir. Bu evren, musiki dediğimiz o sonsuz dü-
şünce ve ilhamla biçimlenen sanatın sığınadır. 
Bu musikidir ki bize kimliğimizin şifrelerini sunar. 
O yüzden Yahya Kemal’in: “Çok insan anlayamaz 
eski musikimizden ve ondan anlayamayan bir şey 
anlamaz bizden” ifadesi bu şifrelerin açığa vurul-
masıdır. Arkada kalan hayatı, Zaharyaların, Suyol-
cuzâdelerin, Dede Efendilerin, III. Selimlerin, Tan-
burî Osman Beylerin, Giriftzen Asım ve Hacı Arif 
Beylerin bizi benliğimizden uzaklaştıran o zarif 
nağmeleriyle ruhumuzu donattıkları eserlerinde 
hatırlarız. O anlarda sesin bir hayal ve aşk engi-
ninde size ulaştığını hissedersiniz ancak bunu 
anlatmak neredeyse imkânsızdır. Yine de peşini 
bırakmazsınız, denersiniz düşlemeyi; fasıllar ter-
tip edildiğinde ruhların nasıl heyecanlandığını, 
gönüllerin ne kadar açıldığını. Bugün artık tarihe 
karışan o ilahî gecelerin sadece parıltısı sinede 
yer eder.
“Zaman ve mekân insan ile mevcuttur” der Tan-
pınar, insan ahenkli bir akışla ürettiği nağmelerle 
mekâna ruh verir. Edebiyat ve musiki mahfil-
lerinde haftanın belli günleri toplanan seçkin 
üstatlar, seslerin ve sözlerin manevi ikliminde 
seyre çıkarlardı. Kimler yoktu ki o meclislerde? 
Ahmet Rasim, Ressam Şeker Ahmet Paşa, Piya-
nist Hegyei, Kemanî Tatyos Efendi, Udî Nevres 
Bey, Tanburî Cemil Bey’in çok sevdiği, sanatına 
ve maharetine hayran olduğu kemençe üstad-ı 
bînaziri [eşsiz kemençe üstadı] Vasilaki gibi isim-
lerini sayabileceğimiz daha pek çok değerli edip 
ve sanat müntesibi, zihne ve ruha haz sağlarlardı. 
Hele ilkbahardan yaza geçerken mehtap meraklı-
ları, saz âşıkları sandallara ve kayıklara coşkuyla 
biner, gece ilerledikçe gizli elemleriyle birlikte kü-
rekleri mehtabı uyandırmayacak biçimde aheste 
çekerlerdi. Örneğin Sarıyer’in sularında zamanın 
güzide saz takımları çalardı. Hünkâr Suyu’nun 
kestane ormanında, Çırçır’ın havuz başında, Fın-
dık Suyu’nda, birbirinden nefis şifalı sular içerek 
Kemanî Memduh’u, Udî Afet’i, Hanende Karakaş’ı 
veya o ustalıktaki şöhretleri dinlemek cana can 
katardı.  Göksu, Boğaziçi ve Kozyatağı mesiresi 
gibi birçok açık hava ve bahçe gazinosunda de-
ğerli sazende ve hanendeleri dinleyebilirdiniz.
Hangi mevsim olursa olsun musiki dinamizmini 
daima canlı tutan yerler vardı. Sonbahardan kışa 
geçerken Avrupa yakasında bir sabah vakti, Şeh-
zade Camii'nden  geniş sükût içinde yükselen ezan 
seslerini duyardınız; o eski, koca şehrin üstünden 
gök kubbeye ulaşan, bir ikindi vakti Münir Nuret-
tin’e Yahya Kemal’in meşhur şiiri “Aziz İstanbul”u 
hicaz makamıyla kavuşturmasına ilham oluşturan. 
Direklerarası’da meşhur sanat gösterilerinin mer-
kezinde günün bir başka vakti musiki ziyafetleri 
başlardı gece yarılarına kadar devam eden.  Sırayla 
dizilen tuluat tiyatroları, dram, komedi kumpan-
yaları, çalgılı kahvehaneler o ışıklı dünyanın sön-
meyen fenerleriydi. Fevziye Kıraathanesi’ndeki 
tiyatroda , başta ve perde aralarında ince saz ta-
kımlarının vazgeçilmez isimleri Kemanî Zafiraki, 
Hanende Karakaş ve Udî Arşak bu ışıklı dünyanın 
parlayan yıldızlarıydı. Devamı litrossanat.com'da.

“EN BÜYÜK 
YETENEK 
SEVEBIL-
MEKTIR”

Bu sayıda, bağlama ve kopuz 
sanatçısı Coşkun Karademir 

ile bir araya geldim. Değerli 
müzisyen, birbirinden 

samimi sorularıma bakalım 
nasıl yanıtlar vermiş hep 

birlikte okuyalım.

- Merhaba Coşkun Bey, nasılsınız?
- “İyi olmaya, oldurmaya gayret ediyorum.” di-
yeyim. 🙂

Sizler için bazı sorular hazırladım, ayak 
üstü bir sohbete hazır mısınız?
- Elbette.

En sevdiğiniz yemek?
- Yemeklerle aram hep iyi olmuştur, ayrım 
yapmak beni üzer ama patlıcan musakka biraz 
önde sanki. 🙂

Türkü mü? Arabesk mi?
- Türkü.

En sevdiğiniz renk?
- Siyah.

Türkçede en sevdiğiniz kelime?
- Gönül.

Kiminle aynı sahneye çıkmak isterdiniz?
- Beraber müzik yapmak istediğim birçok sa-
natçıyla aynı sahnede bulundum diyebilirim. 
Ama bunlar son değil tabii ki, bu heyecan var 
oldukça yeni buluşmalar da kaçınılmazdır.

Sizi müziğe teşvik eden kişi?
- Dedem.

Bağlama dışında en sevdiğiniz enstrüman?
- Tanbur.

En sevdiğiniz şehir?
- Edinburgh.

Sanat hayatınızda unutamadığınız an?
- Sibirya’da katıldığım bir müzik festivalinde 
açık alanda tahminen on bin kişiye konser ver-
miştim. Gördüğüm o atmosferi unutamam…

Şehir hayatı mı? Köy hayatı mı?
-  Belli bir yaşa kadar şehir çekilir, sonrası köy.

Dünyada bir şeyi değiştirmek isteseniz bu 
ne olurdu?
- Parayı ortadan kaldırmak isterdim.

Bu mesleği yapmasaydınız hangi mesleği 
yapmak isterdiniz?
- Tır şoförü olurdum sanırım, çünkü uzun yol-
da araç kullanmayı çok severim. 

Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- Sihirli parmaklar.

En son dinlediğiniz şarkı?
- “Mahsuni Şerif - Bitmez Tükenmez Geceler”

En büyük tutkunuz?
- Seyahat etmek.

Neyi affetmezsiniz?
- Saygısızlığı affetmem.

En sevdiğiniz Türk filmi?
- “Canım Kardeşim”

En büyük yeteneğiniz?
- Estağfurullah, şöyle böyle yetenekliyim de-
mem ben ama işime emeğim ve aşkım fazla. 
Belki de en büyük yetenek sevebilmektir.

Bu sayının son sorusuna geldik! Hayatta ör-
nek aldığınız kişi?
- Her konuda örnek aldığım birileri mutlaka 
var, ayrım yapmak zor ama bütün hayatıma 
tatbik etmeye çalıştığım; “Eline, beline, diline 
sahip ol!” öğretisinin kaynağı “Hünkâr Hacı 
Bektaş Veli” birinci sıradadır diyebilirim.

Ayak Üstü’nde bambaşka bir konukla, eğlenceli bir sohbetle bir sonraki sayıda yine
Litros Sanat’ta olacağım, hoşçakalın.



K İTA PLIK K İTA PLIKTEMMUZ/1 TEMMUZ/1NO  012 NO  012

Bir Yaz Akşamı 
On Buçukta 

Can Yayınları

Marguerite Duras 

Marguerite Duras, geleneksel 
edebiyat öğelerinin önemini yi-
tirdiği yapıtlar verdiğinden olsa 
gerek, birçoklarınca Yeni Roman 
akımıyla birlikte anıldı. Ama Du-
ras; romanları, oyunları ve se-
naryolarıyla her zaman Fransız 
edebiyatının en kendine özgü 
yazarlarından biri olarak kaldı. 
Yazarın okuru daha ilk satırla-
rıyla büyüleyen, alıp götüren “Bir 
Yaz Akşamı On Buçukta” adlı bu 
unutulmaz romanı, insan yaşamı 
ve aşkın en dokunulmaz bölgele-
rine gözü pek bir biçimde giren 
bir yapıt. Bitmekte ve başlamakta 
olan aşkların, kesişen yazgıların, 
acı veren gerilimlerin yaşandığı 
kısa bir tatilin öyküsü. Büyüsünü 
yitiren bir birlikteliğin, bir aşk ci-
nayetinin romanı. Yaz mevsimi, 
Akdeniz, uykusuz geceler, sıcak 
ve alkolün nerdeyse birer roman 
karakteri olarak yer aldığı “Bir 
Yaz Akşamı On Buçukta”, film iz-
lercesine okunacak bir kitap.

Yaz 
Çılgınlığı 

Sel Yayıncılık

Truman Capote 

İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda 
New York'ta yaşayan zengin bir ailenin 
kızı olan Grady McNeil, yaklaşan yaz 
tatilini yalnız geçireceğini öğrenince 
çok sevinir. Ailesinin seyahate gitmesi 
ile özgür ve mutlu bir dünyanın kapıla-
rını aralayan Grady'yi hayal bile edeme-
yeceği bir aşk serüveni beklemektedir. 
Ancak Brooklyn'li Yahudi bir genç ile 
yaşayacağı bu tutkulu aşk beraberinde 
keder ve hüzün bulutlarını da getire-
cektir.
2004 sonbaharında New York'taki So-
theby's müzayede evinden Truman 
Capote Edebiyat Vakfı'na bir telefon 
gelir. Ellerinde Capote'ye ait dört def-
tere yazılmış bir roman dosyası vardır. 
Capote'yi Tiffany'de Kahvaltı'ya götüren 
yazı ustalığının ilk izlerini taşıyan bu 
dosyanın adı Yaz Çılgınlığı'dır. Yazarın 
ölümünden tam yirmi yıl sonra ortaya 
çıkan bu ilk roman, tüm Capote uz-
manlarını ve okurlarını sağlam kurgusu 
ve şaşırtıcı özgünlükteki üslubu ile bü-
yülemiştir.

Dostoyevski’nin 1862’nin haziran ayında Petersburg’dan yola 
çıkarak yaptığı Avrupa gezisi notlarından oluşan “Yaz İzle-
nimleri Üzerine Kış Notları”, yazarın editörlüğünü de yap-
tığı aylık dergi Vremya’nın Şubat 1863 sayısında yayımlandı. 
Dostoyevski’nin Avrupa’daki Rus algısına dair izlenimlerini 
de içeren yazıları içeren bu kitap, birçok eleştirmene göre, 
yazarın “Yeraltından Notlar”da daha derinlikli işleyeceği bazı 
temaları barındırmasıyla o romanı müjdeleyen de bir yapıt. 
Dostoyevski, kendi sara hastalığı konusunda Batı tıbbının ne-
ler söyleyeceğini öğrenmek için çıktığı bu yolculukta Paris, 
Londra, Berlin, Viyana, Milano, Floransa gibi şehirlere gider. 
Burada aynı zamanda Rusya’yı yozlaştırdığını düşündüğü 
Batı kültürünü de gözlemleyebilecektir. “Yaz İzlenimleri Üze-
rine Kış Notları”, yazarlık kariyerinin henüz ilk on yılını de-
virmiş, en bilinen eserlerinin çoğunu daha kaleme almamış 
bir Dostoyevski’nin bakış açısına dair aydınlatıcı bir metin.

Bir Yaz Gecesi 
Rüyası 

Parola Yayınları

William Shakespeare 

Bir Yaz Gecesi Rüyası, William 
Shakespeare’in 1594-1595 yıl-
larında sahnelendiği, 1600’lerin 
başında basıldığı kabul edilen ro-
mantik komedyasıdır. Oyun, evli-
lik ve aşk ilişkilerini konu almakla 
beraber bu kurumlara ironik bir 
biçimde yaklaşmaktadır. Konu, 
Atina’da bir düğün çevresinde 
geçmektedir. Oyun içerisinde 
farklı sınıflardan, farklı türlerden 
hem aşklara hem de ilişkilere yer 
verilmektedir. Shakespeare, bu 
oyunda ironiler de yapmıştır. Sha-
kespeare’in hiciv anlayışının yanı 
sıra Hıristiyanlık, Roma ve Yunan 
mitolojisi hakkındaki engin bil-
gisi, satirik anlatım üslubunu da 
zenginleştirmektedir. Shakespea-
re’in hayal gücümüzü zorladığı bu 
noktada, Puck ile kapanış sözle-
rinde, bu perilerin bir gölge, oyu-
nun ise bir rüya olduğunu söyle-
yerek, bizleri aşkların ve ilişkilerin 
bir gölge ve rüya olup olmadığını 
düşünmeye itmektedir.

Yaz 
Geldi 

Yapı Kredi Yayınları

Füruzan 

Füruzan öykülerinin bu denli sevilmesinin, 
kitaplarının yayımlandıkları tarihlerden 
bugünlere kadar pek çok baskı yapmasının 
nedenlerinden biri de sahicilik duygusunu 
çok güçlü bir biçimde yaratabilme başarı-
sıdır. Sinemasal anlatım kullandığı çokça 
söylenmiştir, ama burada söz konusu olan, 
yalnızca onun gibi has edebiyatçıların ger-
çekleştirebildiği edebiyata özgü görsellik-
tir. Sayısız ayrıntıyla örer öykülerini. Her 
ayrıntı işlevseldir: Renkler, ışıklar, kokular, 
sesler, biçimler... Öykü kişilerinden her 
birinin kendine özgü dili, kullandığı söz-
cükler, o sözcükleri kullanış biçimleri, su-
suşları, duruşları... Bu seçki, onun dünya-
sına açılan kapıyı aralıyor. Yaz geldi. Sabah 
halam gidince, evde ekmek varsa alıyorum 
zeytinle çıkıyorum. Yazın çok seviniyorum, 
sokağa çıkınca. Hep bir şeyler oluyor. Yiye-
cek olmazsa evde, bu bahçenin arkasında 
karavanaları boşalttıkları yerler var. Onla-
rın içinden çok iyi yiyecekler bulunur. Ama 
ben zeytinle ekmeğe bayılırım. Yaz geldi 
artık, canım sıkılmaz. Hem ben buraları bi-
lirim. Aç kalmam. Sen yabancısın. Buraya 
kaç vapur gelir gider bilir misin? Bilmezsin. 
O kadar kolay mı?

Eski Bir Yaz Vakti 
İçin Mektuplar 

Ketebe   Yayınları

Süleyman Unutmaz 

“Hakikat diye bir şey belki yok ha-
yatta. Ama kelime o kadar güzel 
ki varmış gibi sanki hakikat, ara-
da bir tutunuyoruz bu kelimeye. 
Tutunuyoruz ve düzeliyoruz ve 
düzeltiyoruz ve sırtımızı bu keli-
menin ya da hakikatin kendisine 
dayayıp şarj oluyoruz. Allah ile bir 
olup sıfırdan yaşamaya koyulur-
casına bir şeyler oluyoruz. Daha 
güçlü yok oluyoruz böylelikle. Ha-
kikatin darmaduman ettiği hayal-
lerimiz için itina ile mezarlık arı-
yoruz. Hayallerin de gömüldüğü 
bir mezar! Nerededir?” Süleyman 
Unutmaz’dan “Fena”, “Köpeklerin 
Kalbi” ve “Süleyman’ın Kitabı”n-
dan sonra edebiyatın ve yazının 
damarlarına yapılan yolculuklarla 
dolu yazılar. Aşktan, memleket-
ten, taşradan, gençlikten, edebi-
yattan, hayallerden ve hakikatten 
söz etse de yazılarının muhatabı; 
güzellik ve zaman. Yaşamak ve 
ölmek için ihtiyaç duyulan keli-
meler ve sonsuzluk her sayfada 
yeniden başlıyor. Ve bitmiyor. 
Yalnızca “edebiyat”ın dindireceği 
ruhlara...

Muhteşem 
Gatsby 

Yaz İzlenimleri Üzerine Kış Notları 

İletişim  Yayınları

İthaki Yayınları

Francis Scott Key Fitzgerald 

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski 

Muhteşem Gatsby 1920’ler ABD’si-
nin toplumsal portresini çizerken, 
“Amerikan rüyası” düşüncesini 
eleştiriyor. Genç ve yakışıklı zengin 
Jay Gatsby, zengin muhiti Long Is-
land’daki villasında çılgın partiler 
verir ve gösterişli bir hayat sürer. 
Servetinin kaynağı komşuları ara-
sında dedikodu konusu olan Gats-
by, pahalı zevkleri için para harca-
maktan kaçınmaz ve adeta sefahat 
içinde yüzer. Ancak bu ışıltılı haya-
tın ardında, yalnız ve hayal kırıklığı-
na uğramış bir adam saklıdır: Gats-
by’nin hayattaki tek arzusu, geçmişi 
geri getirmek ve savaş öncesinde 
beraber olduğu sevgilisi Daisy Buc-
hanan ile bir araya gelmektir. Oysa 
Daisy savaş sırasında evlenmiştir 
ve şimdi kızı ve kocasıyla birlikte, 
Long Island’ın karşı yakasında ya-
şamaktadır... Birinci Dünya Savaşı 
sonrasında hızla zenginleşen ABD 
toplumunda yaşanan dönüşümü 
ele alan Muhteşem Gatsby, zengin-
lik, aşırılık, gösteriş ve beraberinde 
gelen değerler çöküşünün toplum-
sal güncesi gibidir. Fitzgerald’ın 
başyapıtı kabul edilen ve birçok 
defa tiyatroya ve sinemaya uyarla-
nan roman, 20. yüzyıl Amerikan 
edebiyatının da en parlak örnekleri 
arasında sayılır.

Yaz Bitince 

Kırmızı Kedi Yayınevi

Edith Wharton 

18 yaşındaki Charity, kendisini himayesine alan Avukat Royall’ın 
evinde yaşamaktadır. Genç kız, küçük bir köyde, köyün tozlu ve ba-
kımsız kütüphanesinde çalışır ve büyük kentlerin hayaliyle, sıkıcı bir 
yaşam sürer. Charity’nin birbirinden farksız geçen günleri, köye genç, 
kültürlü ve yakışıklı bir adamın gelmesiyle birlikte ansızın değişir. Mi-
mar Lucius Harney, eski, ilginç yapılar hakkında araştırma yapmak 
üzere geldiği bu küçük köyde ve civarında dolaşırken Charity de ona 
gönüllü rehberlik eder. Genç adamın büyüsüne kapılan Charity’nin 
gözü ondan başkasını görmez, hatta bütün köyü şaşırtan çılgınlıklara 
bile girişir. Lucius’la Charity’nin ilişkisi ilerleyip genç kızı umarsız so-
runlarla karşı karşıya bırakınca, Charity’nin kabullenmekte zorlandığı 
tuhaf çözüm önerisi Bay Royall’dan gelir. Keyif Evi’nin yazarı Edith 
Wharton’un bu küçük romanı, 1900’lerin başında, kapalı bir ortamda 
yaşayan asi ruhlu bir genç kızın cinselliği keşfetmesini anlatırken, o 
döneme özgü, sık rastlanan toplumsal baskıları da naif bir aşk çerçe-
vesinde ustalıkla dile getiriyor.

TRAVMAYI ATLATMAK İÇİN 
SANATA İHTİYACIMIZ VAR

Gülcan 
Tezcan

Son iki yıldır yaşadığımız pandemi şartlarını bir 
yana bırakırsak yazın ölü sezon denilir kültür 

sanat için. Yayıncılar Eylül-Ekim dönemine  bıra-
kır yeni dosyalarını. Dünyanın en iyi kitabını yaz-
mış olsanız yaz için  satmaz! Tiyatrolar turne için 
ara verir. Konser salonları kapılarını kapatır ama 
festivaller ve yaz konserleri müzikseverleri çağırır. 
Sinemalar için de seyirci sayısının düştüğü, orta-
lamanın altı filmlerin vizyona girdiği dönemlerdir 
bu aylar. Komedi desen komedi değil, adı aksiyon 
ama heyecansız işler…
Neden böyledir? Bu durumun sanatı dört duvara, 
konser, sinema, tiyatro salonlarına sığdırmakla 
bir ilgisi var mıdır? Ya da ye, iç, eğlen sistemi için-
de sanat bir ihtiyaç kalemi olarak yer almadığın-
dan ve yaz aylarında tatil tüketimi daha çok kâr 
getirdiğinden mi sanatsal etkinlikler rafa kalkar, 
popüler olan piyasaya sürülür? Üzerine düşün-
mek gerek.
Pandemi sürecinde en ağır darbe gören alan-
lardan biri kültür-sanat hayatıydı. Sanatçılar bir 
şekilde üretimlerini sürdürse de sanatlarını icra 
edecekleri mekânların kapalı oluşu, hem ekono-
mik hem de psikolojik olarak bu kesimi önemli öl-
çüde etkiledi. Büyük çoğunluğu sosyal güvencesi 
olmayan emekçilerden oluşan müzik sektörü ağır 
bedeller ödedi. 
Müzik ve tiyatro içinçevrim içi yayınlar dinleyici ve 
izleyici ile birebir iletişim halindeki performans-
ların lezzetini vermekten çok çok uzaktı. Yine de 
yeni yeni kurulan dijital platformlarla çözüm ara-
yışları devam etti. Sanat ve dijital dönüşüm üze-
rine çokça düşünme fırsatımız da oldu bu arada. 
Aynı ortamda sanatçının sesi, nefesi ve bakışını 
hissederken oluşan enerjinin hiçbir online plat-
formdan geçmesi mümkün değil bu net. Buna 
karşılık sanat kendini giderek hızlanan dijitalleş-
menin dışında tutabilir mi? Bu da zor görünüyor.  
Bu yaz pandemi sonrası kültür ve sanatla ilk bu-
luşmamız olacak. Sanatseverler olarak çok özle-
diğimiz bu ortamlarla yeniden ve eskisi gibi bağ 
kurabilecek miyiz, salonları doldurabilecek miyiz 
bunu da test etmiş olacağız. 
NORMALLEŞMENİN İLACI SANAT
Sinemalar 1 Temmuz itibariyle kapılarını açtı. 
Ancak bilet fiyatları o kadar yüksek ki çoğalan 
dijital platformlarda çok daha ucuza ve avantajlı 
olarak film izleme konforuna alışan seyirci yeni-
den salonlara gidip o kadar para öder mi merak 
ediyorum doğrusu.
Yaz konserleri ‘eğlence’ odaklı olduğundan ona 
yapılan harcama için benzer bir hesap-kitap yap-
mayabilir insanlar. Bu da uzun süredir sıkıntıda 
olan müzisyenlere ve bu sektörün emekçilerine 
maddi anlamda rahat bir nefes aldırabilir.  
Özel tiyatrolar da hızla turne programlarını haya-
ta geçirmeye başladı. Devlet ve Şehir Tiyatroları 
da ‘Yaz Oyunları’ başlığı altında sahneliyor seçtik-
leri oyunlarını. Sanatçılar ve seyirciler açısından 
bir hasret giderme olacak tüm bu buluşmalar.
İstanbul Film Festivali takvimini yıla yayarak 
hem kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı ile ilgili 
belirsizliği böylece aşmış oldu hem de çevrimiçi 
ve fiziksel gösterimlerle seyirciye seçme şansı 
tanıdı. Zira uzunca bir zaman kendini sosyal ha-
yattan izole edenlerin yeniden sosyal ortamlara, 
kalabalık sanat aktivitelerine endişe etmeden 
katılabilmeleri çok kolay değil. Ancak o psikolojik 
kaygı eşiğinin aşılmasında ve normalleşme süre-
cinde sanatsal aktiviteler ciddi fayda sağlayacak. 
Covid-19 travmasının üstesinden gelip yeniden 
hayata karışmak için kültür ve sanatın şifalı doku-
nuşlarına çok ihtiyacımız var. 
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AYŞE DENİZ
Covid-19 pandemisi nedeniyle 

uzun süredir açılamayan tiyatro 
perdeleri, yaz mevsiminin de 

gelmesiyle birlikte yeniden ilgi-
lisiyle buluştu. Açık hava tiyatro 
etkinliklerinin artmaya başladığı 
bugünlerde bizler de tiyatronun 

büyük ustası Zihni Göktay ile 
bir araya geldik. Ömrünün 57 

yılını sahne tozları arasında 
geçiren ve uzun yaz turnelerine 

sayısız anılar sığdıran Göktay, 
Anadolu halkının tiyatroya her 
dönem büyük bir ilgi gösterdi-

ğini belirtiyor. Yeni nesil tiyat-
roculara da önerilerde bulunan 

Göktay, tiyatronun büyük bir 
aşkla yapılması gerektiğinin altı-

nı çiziyor.  

Normalleşme adımlarıyla birlikte 
tiyatro ve sinema salonları 

yeniden ilgisine kapılarını açtı. 
Yaz aylarında uzun turnelere 

çıkan ve pek çok anı biriktiren 
tiyatronun duayen ismi Zihni 

Göktay, “Memleketin her yerine 
oyun götürmek para kazanmanın 

aksine görevimizdi. Anadolu halkı 
tiyatroya açtı” dedi.

Tiyatroya olan bağlılığım 
sinemaya olmadı. 

Tiyatrodaki disiplin 
orada yoktu. Sinemada 

önünüzde bir sürü kamera 
oluyor. Bu nedenle 

duyguları istediğiniz 
gibi veremiyorsunuz. 

Sinemadan pek 
hoşlanmadım o yüzden. 

Senaryolarını beğendiğim 
için 26 film yaptım. 

Memleketin 
Her Yerine Oyun 
Götürdük 
Öncelikle tiyatro sizin için nedir?

Tiyatro hayatın aynasıdır. Tiyatro, 
insanı insanla anlatır. Tiyatro bir 
eğlence aracı değildir. Eğlenceli, fay-
dalı bilgilerle yoğurmak gerekir. İki-
sini birarada sunan bir sanat dalıdır. 
Oynadığımız oyunun muhakkak 
bir mesajı olmalıdır. Amaç salt gül-
dürmek değildir. Toplumdaki sosyal 
çarpıklıkları kimseyi incitmeden din, 
dil, ırk gözetmeksizin etik kuralları 
koruyarak seyirciye ulaştırmaktır. 
Çeşitli dallarda var. Vaktiyle siyasal 
slogan tiyatrosu da yapıldı. Sokak 
tiyatrosu da yapıldı. Epik tiyatro da 
yapıldı ama amaç mutlaka kimseyi 
incitmeden kimsenin başını derde 
sokmadan dava konusu olmadan oy-
namaktır. Eleştiri mutlaka olmalıdır. 
Yanlış olan şeyleri seyircinin hisleri-
ne tercüman olarak anlatmak zorun-
dayız. 

Darbe Dönemlerinde 
Oyun Oynayamadık

Tiyatro sizin için büyük bir sevda. 
Sizi zorlayan şeyler oldu mu? Hiç 
pes ettiniz mi?

Zorlandığım şeyler çok olmadı. Yal-
nızca mesleğe başladığım yıllar biraz 
zorlandım. Meşakkatli geçti. Ben 
Ankara’da profesyonel oldum, kon-
servatuar okumadım. Akademik bir 
eğitim almadım. Usta-çırak  ilişki-
siyle halk evinde yetiştim. Hocala-
rımızdan feyz aldık. Hatalarımızda 

eleştiriye açık olarak daha iyisini 
yapmaya gayret ettik. Mesleğimin ilk 
15 yılı zorluklarla geçti tabii… Bunun 
yanında ekonomik sıkıntılarda oldu. 
Nasıl ki pandemiden dolayı oyunlar 
oynayamadı,  arkadaşlarımız sahne-
den uzak kaldıysa bizim dönemimiz-
de de bu yaşandı. Örneğin 12 Eylül 
dönemi ve 27 Mayıs 1960 ihtilali… 
Bu sıralarda tiyatrolarda oyunlar oy-
nanamadı. Ben o sırada Ankara’da 
özel tiyatrodaydım, Meydan Sahne-
si'nde. 74-75 yılından sonra İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne kadrolu 
olarak geçtim. O sıralarda düşük 
maaşlarımız vardı. Tek başıma yaşı-
yordum. Babama yük olmamak için 
para kazanma derdi içindeydim. 9 yıl 
10 sezon Ankara’daydım. Çocuklu-
ğumda da çok lüks istekleri olan biri 
değildim. Rahat bir hayat sürmedik. 
Orta halli bir aileydik. Babam terziy-
di. Annemizin yaptığı yemekleri ye-
dik. Zamanında üzüm peynir ekmek 
yedik. Ama bu durumdan hiç şika-
yetçi olmadım. “Ben neden bu mes-
leği seçtim, sıkıntısını çektim” deme-
dim. Ailem yüksek mimar mühendis 
olmamı istedi tabii ki ama ben sanata 
yatkındım. Ailemde benim yanımda 
oldu. 3 şey çok önemlidir. Bir insan 
işini, eşini, aşını doğru seçerse çok 
mutlu olur. 43 yıllık evliliğim var. 
Çok mutluyum. 2 evladım var. İkisi 
de sanatla uğraşıyor ve tiyatrocular. 

 

28 yıl boyunca Lüküs Hayat oyu-
nunda Rıza karakterini canlandır-
dınız. Bu zor oldu mu? Sıkıldığı-
nız oldu mu?

Yok. Ben her yıl yenileyerek oyna-
dım. Tüm güncel olayları, sosyal 
çarpıklıkları öyküleştirerek oyunun 
içine kattım. 14 kez seyreden var. 
Seyirci kendisi söyledi. Ben bıkma-
dım, ben işimi seviyorum. Ben aynı 
oynuyorum ama her defasında seyir-
cim değişik. Birçok oyunu uzun yıllar 
oynadım. 

Yıllarca uzun turnelere çıktınız. 
Nasıl geçiyordu turneler?

Benim yalnızca Lüküs Hayat ile yap-
tığım turne 60 bin kilometredir. Mey-

dan Sahnesi ile  de 40 bin kilometre 
yapmışımdır. Çok güzel geçiyordu. 
Değişik yerler görüyoruz turnelerde. 
Turistik gezi gibi görünse de oyunlar 
yorucu oluyor tabii. Ödenekli tiyat-
ro, turne yapmak zorundadır. Yoksa 
4 ay kapalı durur. Türkiye’de oyunlar 
Mayıs ayında kapanır Ekim ayında 
açılır. Yaz oyunları oynanır ama on-
larda tiyatronun masrafını gidermez. 
Bu sebepten dolayı turne yapmak 
zorundadır. Memleketin her yerine 
oyun götürmek para kazanmanın ak-
sine bir görevdir. Kültür homojendir. 
Kars da bizim Ağrı da, Diyarbakır da 
bizim, Edirne de…

Anadolu Tiyatroya Doymuyor

O dönemlerde Güneydoğu’da tiyat-
rolar yoktu değil mi?

Evet… Artık var tabii ama yıllarca 
turnelerde tiyatroya kavuştu insanlar. 
Bu işe görev edinmiş yarı profesyonel 
gençlerimiz var. Onları takdirle karşıla-
mak lazım. Devletin verdiği ufak öde-
nekler ile ayakta kalmaya çalışıyorlar. 
Turneler bizim için yorucu olur. Oyun-
lar arası 200 kilometre  yapmak zorun-
da olduğumuz oldu. Gittiğimiz yerlerin 
hepsinde uçak imkânı da yoktu. Oto-
büsle dolaşıyorduk. İlk gittiğimiz yere 
uçakla gidip orayı merkez tutardık. 
Ondan sonraki yerleri otobüsle gider-
dik. 1-2 gece oynar organizasyon nere-
ye gidiyorsa giderdik. Seyirci tiyatroya 
o kadar aç ki… Televizyondaki saçma 
dizileri izlediği zaman sıkılıyorlar. Ti-
yatroya büyük ilgi oluyor. İyi bir kadro 
ve iyi yönetilmiş bir oyunda yer bulmak 
imkânsız olabiliyor. Mesela Niğde’ye 

gittiğimizde en az 3-4 gün kalmamız 
gerekiyor ama kalamıyoruz. Oranın 
halkı daha seyretmeden protokol sey-
rediyor.  2. gece de bilet bulabilen geli-
yor. Fakat gerçek halk için zaman yet-
miyor, bilet kalmıyor. 

Bu turnelerde geçen unutamadığı-
nız bir anınız var mı?

1964 yılında Anadolu’ya turneye git-
tiğimde bir olay yaşadım. O dönem-
de 5-6 kişi toplanıp çok kötü oyunlar 
sergileyen delikanlılar vardı.  Halk bu 
oyunları tiyatro sanıyordu. 60’lı yıllarda 
böyle bir döngü vardı. Mersin’de Ka-
mer Sineması önüne 4 delikanlı geldi. 
Gişeye eğilerek içeride kaç kadın var 
diye sordu. İçeride dansöz var sanıyor-
lardı. Burayı bir pavyon sanıyorlardı. 
Gençlere dönerek içeride öyle bir şey 
olmadığını anlattım. Gençlere davetiye 
verdim oyunu izlemeleri için. Gerçek 
tiyatronun ne olduğunu görmelerini is-
tedim. Çocuklar mahcup oldu. Çıkışta 

ayrılmamalarını söyledim. Görüşlerini 
merak ediyordum. Delikanlıları  tiyat-
roya kazandırmış oldum. Anadolu’ya 
gerçek tiyatroyu götürmek lazımdı. O 
da çok geç başladı. Anadolu tiyatroya 
açtır. İyi oyun olduğu zaman kaçırmaz-
lar.  Hakkını verirler. Batı da böyle değil 
ne yazık ki. Şu an Anadolu’da tiyatro 
iyi durumda. Gezici ekipler var. Pilot 
bölge belirliyorlar ve her yere oyunları 
ulaştırmaya çalışıyorlar. Bölge tiyatro-
ları haftada 1-2 oyun götürürler. O dö-
nemde Kültür Bakanlığı yoktu. Bakan-
lık gelince her şey daha düzenli oldu. 

Tiyatro Mekteb-i Edeptir 

Batıdaki ve doğudaki tiyatro kültü-
rünü karşılaştıracak olursak nasıl 
bir tablo çıkar karşımıza?

Batıda da tiyatroya değer veriliyor ama 
doğuda  daha fazla değer veriliyor. 
Mardin’de 750 kişi içeriye giremediği 
için tiyatronun camları kırılmıştı. Di-
yarbakır da çok arzu ettiler kalmamızı. 
Ama zamanımız yoktu. Batıda daha 
ziyade antik tiyatrolar vardır. Salon-
lar büyüktü. Seyirciyi topluyordu. Her 
yerde bu imkân yoktu. Küçük Anadolu 
yerlerinde 350-400 kişilik seyirciyi top-
lanmaz. 20 yıl önce Ürgüp'te bir düğün 
salonunda oynamak zorunda kaldık.  
Eksik dekorla oynadık ama seyirci hın-
ca hınç doldurdu orayı.

Tiyatro şöhret için kullanılıyor mu 
sizce?

Hayır. Tiyatro şöhret için kullanılmaz. 
Şöhret için kullanılanlar ajanslara bağlı 
dizilerde oyunculuk yapanlardır. Oyun 
oynatmaya kalksan beceremezler. Ti-

yatro mekteb-i edeptir. Sertifikalı veya 
diplomalı olmanız gerekir. Tiyatro öyle 
her ele gidecek malzeme değildir. Dizi-
lerde de sinemalarda da tiyatrocuların 
oynaması gerekiyor. Tiyatrocu dizide 
de oynar ama dizide oynayan her za-
man tiyatro yapamaz.

Film Montaj Sanatıdır 

Türk tiyatrosundaki tuluat geleneği-
nin son temsilcilerindensiniz. Neler 
söylemek istersiniz bu konuda? 

Tuluat yani doğaçlama yapamayan 
kötü aktör değildir. Yapan edebiyle 
doğrusuyla saçmalamadan yaparsa 
yapar. Cebinde ayrı bir artısıdır bu… 
Doğaçlama insanın zor zamanlarında 
kurtarıcısıdır. 

Tiyatronun yanı sıra sinemada da 
çok güzel işlere imza attınız. Sinema 
sizin için ne ifade ediyor?

26 film yaptım. Tiyatroya olan bağlılı-
ğım sinemaya olmadı. Film çalışmaları 
biraz düzensizdir. O gün hava bozar ça-
lışamazsınız. Yağmur yağar çekemezsi-
niz. Objektif kayar problem olur. Tiyat-
rodaki disiplin orada yoktu. O yüzden 
bende çok hoşlanmadım.  Film montaj 
sanatıdır. Oyuncuya fazla iş düşmez. 
Gözünün altına vicks sürerler ağlatır-
lar. Kısa zamanda çok şey isterler sen-
den. Önünde bir sürü kamera vardır. 
Duyguya giremezsin. Sinemadan pek 
hoşlanmadım bu yüzden. Senaryo ho-
şuma gittiği için 26 film yaptım. Yeterli. 
Sinema yaparken tiyatrodan her zaman 
izin alamıyordum. Şimdi herkes yapı-
yor. Her şey tersine döndü.

Tiyatro adına yetişen günümüz gençlerini na-
sıl değerlendiriyorsunuz?
Eğer bu işi seviyorlarsa, usta-çırak ilişkisiyle ye-
tişeceklerse yapsınlar. Yetenek sınavına girip okul 
okuyup bu işi yapsınlar isterim. Tiyatro yaparken 
başka mesleği icra etme gibi bir düşünceleri varsa 
onu akıllarından çıkarsınlar. Tiyatro yapan oturup 
sadece aşkla tiyatro yapsın. Her şey para değildir. 

Pandemi süreci tiyatroyu nasıl etkiledi?
Çok etkiledi. Ben emekli sanatçıyım. Beni etkile-
mez. Ama özel tiyatroda oynayan genç çocukları 
çok etkiledi. Büyükşehire bağlı tiyatroda oynayan-
ları etkilemedi. Çünkü onlar maaşlarını eksiksiz 
aldılar. Mağdur olmadılar.

Gençler İşin Okulunu Okusun 
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yer vermiyordum. O dönemde bu firmalara tepki vermek amacıy-
la yere dökülen içecekler, yakılan dolarlar, kurulan dolar turşuları 
karşısında farklı bir tepki vermem gerektiğini düşünüyordum. Bir 
gün öğretmenim dükkânıma ziyarete geldi. Gazozu çok sevdiğini 
söyledi ve "Benim için gazoz koyar mısın?" dedi. Yerli ürün olması 
kaydıyla koyabileceğimi söyledim. Ve o gün internette gazoz fiyatla-
rını inceledim, neler olduğuna baktım. Nostaljik, çeşit çeşit gazozla-
rın var olduğunu gördüm. Merak ederek üretimde olup olmadıkla-
rını araştırmaya başladım. Birçoğu kapansa da faaliyette olan 30-40 
çeşit yerel gazozun var olduğunu gördüm ve onları dükkânımda 
vitrin olarak kullandım. Üniversiteye gidip gelirken ticari hayatım 
da ilerliyordu, şu anda Vefa'da bulunan şubemizin devredildiğini 
gördüm. "Acaba burayı devralıp gazozcu mu açsam?"" şakayla 
karışık konuşurken ciddiye dönen bir serüven oldu. İlk başladı-
ğımızda ismimiz Vefa idi fakat patent problemi  yaşadık. Mem-
leket sevdamızla da yola çıktığımız için adını Sevda Gazozu 
koyduk. Yaklaşık 5 yıldır Sevda Gazozcu olarak faaliyetleri-
mize devam ediyoruz. 

Sadece Türkler Sahiplendi 

Hangi aşamalardan geçtiniz ve şu anda vardığınız noktayı 
anlatır mısınız, bu çerçevede hedefleriniz nelerdir?

Biz bu işte çok farklı ve zorlu aşamalardan geçtik. Türki-
ye'de bunun ilki olduk. Yerel gazoz işletmesi açmak ce-
saret edip  yapılabilecek bir şey değildi. İlk açtığımızda 
bu işten kâr beklentimiz yoktu. Tamamen milli ve ma-
nevi duygularla açmış olduğumuz bir şeydi. Ama çok 
ticari kaygımız olmasa da en azından kendimizi geçin-
direcek kadar sürekli bir beklenti içindeydik. Bunun 
ilki olmamız sebebiyle başlangıçta zorluklar çektik. 
Toptancılara ulaşamıyorduk, farklı şehirlerle irtibat 
kurduğumuz için otobüs firmalarından gazozları-
mızı sırtlanıp taşıyorduk. Böyle ter kan içinde zorlu 
aşamalardan geçtik. Daha sonra ortağımla birlikte 
sistemi tüm yönleriyle oturttuktan sonra insanların 
bizden ve başkalarından görüp ilham alması ve bu 
tür işletmelerin artmasıyla işimiz biraz daha kolay-
laştı. Biz istiyoruz ki bu işletmelerin sayısı daha da 
artsın, yerel içeceklere daha fazla kıymet verilsin ve 
bizim yerli firmalarımızın tanıtımı ve dağıtımı daha 
kolaylaşsın. Vardığımız nokta gerçekten çok dikkat 
çekici. Ulaşım konusunda artık hiç bir sıkıntı yaşa-
mıyoruz. İstediğimiz ürünü, istediğimiz an 24 saat-
te işletmemize getirebiliyoruz. Eskiden gelmesi bir 
hafta hatta bir ay süren ürünler, 12 saat içinde bizde 
olabiliyor. Birkaç yıl içindeki bu hızlı gelişim bizi çok 
mutlu ediyor.

Ülkemizde gazozun serüveninden  bahseder misiniz?

Gazoz ismi Fransızca gaze-use kelimesinden geliyor. 
Aslında Fransa ile başlayan bir süreç.  Türkiye'de 
1800'lü yılların sonunda gazoz imalathanesinin ku-
rulmasıyla başlıyor. Bir tarihi var mı diye soracak 
olursak; 1880 ve 1890'lı yıllardaki Karaköy, gazoz 
tarihinin başladığı yer diyebiliriz. Gazozla ilgili dün-
yada bir geleneği olan sadece Yunanistan ve Türki-
ye var. İki ülke dışındaki ülkelerde bir gazoz geçmişi 
veya geleneği yok. Gazozculuğu sahiplenen bir tek 

bizim Türkler olmuş. Yunanistan'da da küçük çapta da olsa bir ga-
zoz geleneği var.

Eskiden her şehirde gazoz olduğu için Türkiye'nin çok önemli bir 
kültürü haline de gelmiş. Global ürünlerin piyasaya girmesiyle 
gazoz sektörü sekteye uğramış ve gazoz kültürü gerilemiş olsa da 

günümüzde hala bu kültür bir şekilde devam ediyor. Otuz yaşının 
üstündeki herkesin gazoz içme isteği, anısı ve hikâyesi var.

Hindistan cevizli, zencefilli, çikolatalı

Kaç çeşit gazoz var dükkânınızda? Dükkânınızı ilk kez görenlerin 
tepkisi ne oluyor?

İşletmemizde şu an yaklaşık 100-120 çeşit gazoz var ama sürek-
li değişiyor. 40 - 50 marka, 20'den fazla da aromamız mevcut. 
En beğenilenleri ise zencefilli, Hindistan cevizli ve çikolatalı 
aromalar. Dükkânımıza ilk girenlerin tepkisi çok farklı oluyor 
genelde. Çünkü herkesin gazozla ilgili bir anısı var Türkiye'de 
ve bu farklı tepkiler de işimizi geliştirmemize katkı sağlıyor 
aslında. O hikâyeleri dinlemek bizi mutlu ediyor. Keyif alı-
yoruz bu işi yaparken. Fotoğraf çekip bizimle ve arkadaş-
larıyla paylaşıyorlar. Bu bizim için bir nevi ücretsiz reklam 
da oluyor. Gelen misafirlerimiz hem yerel gazozlarımızın 
hem de işletmemizin tanıtımını içtenlikle yaparak mutlu 
bir şekilde ayrılıyorlar.

Türkiye'de kaç ilin gazozu var ya da gazozu olmayan şe-
hir var mı?

70 ve 80'li yıllarda her şehrin mutlaka bir gazozu var-
mış. Hatta her mahallede küçük çapta bir gazoz ima-
lathanesi bulunurmuş. İnsanlar gazozculara gidip 
sıraya girer, çocuklar gazoz almak için para biriktirir-
miş. Baba ve oğlu bir kahvehaneye gittiğinde "Bana 
çay, çocuğa da gazoz" dermiş. Bu şekilde insanların 
anıları var. Her ilin gazozu olduğu gibi o yıllarda bin-
den fazla da üretici varmış. Şu an yaklaşık 50 şeh-
rin gazozu var ama yeniden sayıları artmaya başladı. 
Umarız bu artış devam eder.

Kola veya ayrana karşı konumu nedir?

Gazoz nostaljik bir içecek. Tüketim yönünden kola 
gazozun önüne geçse de ayranla başa baş durumda. 
Bir dönem işletmemizde ayran ve yerel marka ko-
lalar da bulundurduk ama gazoz daha ön planday-
dı. Nostaljik bakımdan gazoz, ticari yönden kola ve 
ayran popüler. Fakat her insanın gazoza karşı ger-
çekten farklı bir ilgisi var. Bir şekilde o şişe ve içe-
ceğin buluşması insanları çekiyor. Yemeklerle, kuru 
yemişle, pasta ve tatlıyla uyumlu tadı ve damak zevki 
gazozun sevilen içecek yapıyor.

Kışın İçmek Daha Keyifli

Gazoz içmenin iyi zamanı ya da mevsimi var mı?

Gazoz dört mevsim gidebilen bir ürün olsa da aslın-
da kışın içilir. Çünkü içindeki şeker vücutta bir ısı 
oluşturur, üşümeyi engeller. Bir de kışın içmek daha 
keyiflidir. Çünkü yazın yüksek sıcaklıkta gaz boşluğa 
düşüyor ve asidi verimli şekilde alamıyorsunuz. Ama 
kışın o soğukta içimi sert ve daha güzel tat alıyorsu-
nuz.
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MİNE ÇAKAR

Bir zamanların en meşhur içeceğiydi. 
Şişeleri biriktirilir, kapakları çocuklar 
arasında oyuncağa, kadınların elinde 
sanat eserine dönüşürdü. Sinemala-
rın, okul çıkışlarının, hamamların baş 
içeceği idi. Zamanla küresel rekabete 
dayanamayıp gücünden düştü fakat 
gönüllerdeki yeri ve damaklarda bı-
raktığı tadı hiç unutulmadı. Yüzyıllık 
ömrü nostalji durağına varmış ve ço-
cukluk hatıralarında sıkışmışken genç 
bir girişimcinin sevda aromalı vizyo-
nuyla, gazoz usul usul hayatiyetini geri 
kazanmaya başladı.

Beykoz doğumlu 29 yaşındaki Mah-
mut Saklı'nın 'Sevda' tanımıyla baş-

ladığı işle gazozun tekrar canlanma-
sının nasıl kesiştiğini öğrenirken siz 
de çocukluğunuzun içeceğini arıyor, 
kapağının açılma sesi ve tadıyla nos-
taljik bir serinlik yaşamak istiyorsanız, 
yolunuzu Vefa ya da Balat'taki 'Sevda 
Gazozcusu'na düşürmeyi unutmayın 
diyoruz.

Öncelikle sizin gazoz hikâyenizden 
başlayalım. Nasıl ve ne zaman bu işe 
başladınız, neden 'Sevda Gazoz'?

İstanbul Üniversitesi'ne 2012 yılında 
başladım. Öğrencilik dönemim Fatih, 
Beyazıt ve Vefa semtinde geçti. Bu 
yıllarda sürekli çalışıyordum ve tica-
retle uğraşıyordum. Küçük bir köfte 
dükkânı açmıştım ve global içeceklere 

Bir dönem yazlık sinemaların ve köşe başı 
bakkalların gözdesi olan gazozlar, Vefa ve Balat’ta 
Türkiye’nin dört bir yanından gelenlere nostaljik 
serinlik yaşatıyor. Unutulmaya yüz tutmuş gazozları 
5 yıldır meraklılarıyla buluşturan Mahmut Saklı, 
“Memlekete olan sevdamızla bu yola koyulduk” dedi.

SEVDAMIZ 
SEVDAMIZ BiZiM

GAZOZ 
GAZOZ 

Koleksiyonerlerin Uğrak Noktası
Gazoz sevenler için şişelerinin ve kapakların da 
ayrı bir yeri var değil mi?
Gazoz kültüründe gazoz  şişeleri, kapakları ve etiketleri-
nin de ayrı bir yeri var tabii. Çünkü bunun Türkiye'de on 
binlerce belki yüz bine yakın bir koleksiyoneri var. Özel-
likle kapak konusunda çok hassas olanların dışında da ayrı 
ayrı şişe ve etiket biriktirenler de var. Bu apayrı bir sektör. 
Bizim işletmemize yeni etiketle gelen bir gazozun mutla-
ka 250 kişiye kadar müşterisi oluyor ve ilk seri çok çabuk 
bitiyor. Daha sonra yavaşlıyor tabii ama koleksiyonerler 
bu konuda çok ciddi çaba sarf ediyor ve emek veriyor.
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D
ergâh dergisinde kendisiyle yapılan 
bir mülâkatta yazmaların önemi üze-
rine sorulan bir soruya verdiği cevap-
ta şu ifadeleri de yer alıyordu İsmail 

Kara Hoca’nın: “Şerh, haşiye, talik gibi terim-
lere gelelim. Bunlar birer yazım tekniğidir; 
ilmin ilerlemesi gerilemesi gibi konularla ala-
kaları yoktur. Şerhler, talimî metinler üzerine 
yapılır. Mesela İbn Sina'nın el-Şîfâ'sına şerh 
yazılmaz. Şerh, muhtasar ve müfid talimî bir 
metnin daha üst bir seviyeye çıkartılması için 
yazılır. Şerhi tefsirle karıştırıyorlar, şerh tefsir 
değildir. Yani şerh metni açıklamaz, metni 
daha üst bir seviyeye taşır. Haşiye daha üst 
bir seviyeye, talik ise artık ayrıntılarda takı-
lıp kalan bilgiyi söküp alır. Bu açıdan yazma 
kültürü mantığı içinde, hoca-metin olmazsa 
olmaz ilişkisini de dikkate alarak bu yazım 
tekniklerini değerlendirmeliyiz.”

İslâm dünyasının en tartışmalı hususlarından 
biri olan ve kimilerince ilim ve kültür hayatı-
mızdaki gerilemenin müsebbibi olarak ilan 
edilen 'şerh ve haşiye' meselesine dair bir ki-
tap var elimde: 'İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz.' 
'Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not' 
alt başlığıyla Dergâh Yayınları tarafından ya-
yımlanan kitap İsmail Kara imzasını taşıyor. 
Şerh ve haşiye literatürünün aslında klasikle-
rin bir parçası hatta bazı bakımlardan ta ken-
disi olduğunu iddia eden Kara, İslâm ilim ve 
kültür mirasının yeni bir bakışla ele alınması-
na mütevazı bir katkı yapmayı amaçlıyor bu 
kitapla. Şerh ve haşiye meselesi hususunda 
kayda değer akademik bir çalışmanın olma-
masını ise Kara, kitabın muharrik bir sebebi 
olarak zikrediyor.

Kitap, 'Tarihten Bugüne Gelirken Şerh ve 
Haşiye, Metin, Şerh ve Medrese Sistemi', 

'Bugünden Tarihe Giderken Şerh ve Haşiye, 
Şerh Karşıtı Süreçlerin Bir Mantığı Var mı', 
'Sonuç Yerine-Unuttuklarını Hatırla' ve 'Ekler' 
olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor. 
'Ekler' bölümüne “Sadece haşiyelerle meşgul 
olan ilim namına bir şeye sahip olamaz; ken-
dini haşiyelerden müstağni addedenin de 
ilimden nasibi olmaz.” epigrafıyla başlanan 
kitabın en mühim hususiyetlerinden biri de 
bu bölümün ihtiva ettiği görsel malzemenin 
zenginliği. Şerh ve haşiye meselesini etrafın-
da teşekkül eden birçok tarihî ve aktüel me-
selelerle, muhtelif ilim anlayışlarıyla, metin 
türleri ve dil-ifade şekilleriyle, medreseyle, 
oryantalizmle ve te'lif kitaplar çerçevesinde 
ve onlarla irtibatlandırarak değerlendiren 
Kara, kitabın sonuna eklediği Türkçe metin-
lerle metin, şerh, haşiye, zeyl, tercüme gibi 
konuları vuzuha kavuşturmayı hedefliyor.

Bilhassa son iki asırda kıymetsizleştirilen ve 
itibardan düşürülen şerh ve haşiye gelene-
ğinin Müslüman  Türkler için taşıdığı tehdit-
kâr anlamın altını çizen yazar, bu geleneğin 
Türklerin İslâm tarihine dahil olmalarıyla pa-
ralel bir gelişme gösterdiğini ve şerh ve ha-
şiye edebiyatını ihmal etmenin tabiri caizse 
Türklerin İslâm tarihi içerisindeki yerini ihmâl 
etmek manâsına geleceğini ifade etmek sû-
retiyle önemli bir hususa dikkat çekiyor. Bu 
yaklaşım, zihinleri alafrangalılık ve oryanta-
lizmle malûl Müslüman  entelektüellerin de 
katkısının olduğu İslâm tarihinden Müslü-
man Türkleri tasfiye etme projesinin bir par-
çası mıdır? Bu soruya hiç düşünmeden 'evet' 
cevabını veriyor İsmail Kara.

Şerh ve haşiye, bilindiği üzere sadece İslâm 
dünyasına ait türler değildir. Kutsal metin-
lerden klâsik felsefeye, büyük medeniyet 
havzalarından günümüze kadar ulaşan şerh, 
haşiye, talikat, zeyl gibi türlerin İslâmî ilimler-
le sınırlı olmadığının da altını çizmek gerekir. 
Felsefeden matematiğe, ilmihalden lügate 
kadar birçok alanda hükmünü yürüten şerh 

ve haşiye yazma geleneği “sadece meşru ve 
muteber bir ilmî-talimî faaliyet ve telif tarzı 
değil aynı zamanda ilim yolcusu olmanın bir 
gereği, hoca-talebe münasebetlerinin tabiî 
ve hatta zarurî bir uzantısı” olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

“Bir gün Sahaflar Çarşısı'ndan geçerken Es-
mâr-ı Esrar namında bir risâle gözüme ilişti. 
Aldım, mütalâa ettim; bilimum turuk-ı aliyye 
pîrân-ı kiramın (tarikat şeyhlerinin) silsile-i 
tarikatını gösterir bir hazine-i irfan buldum. 
O dakikada kalbimde bu zümerât-ı kiramın 
teracim-i ahvaliyle meşgul olmak emeli hu-
sule geldi (...) Tarîk-i tedkike koyuldum. Yirmi 
seneyi mütecaviz tetebbuatta bulundum. 
Birçok şehirler gezdim. Tahkikatta, tedkikatta 
niceler elde ettim. Bu eser vücuda geldi. Hüs-
nüniyetle çalıştım. Noksanı çoktur, ihtimal ki 
hatîâtı (hataları) da o nisbettedir.” 

Yukarıdaki satırlar, Hüseyin Vassaf Efendi'nin 
Sefine-i Evliya-yı Ebrâr Şerh-i Esmâr-ı Esrar 
adlı eserinin mukaddimesine ait. Mehmed 
Sami es-Sünbülî 'nin Esmâr-ı Esrar (1900) 
adlı 54 sayfalık telif eserine üstelik şerh ve 
haşiyelerin ilimden sayılmayıp küçümsendiği 
bir dönemde yazılmış 2500 sayfalık devasa 
bir şerh olan Sefine-i Evliya-yı Ebrâr Şerh-i 
Esmâr-ı Esrar'dan hareketle şerh ve haşiye-
lerin gelenek içerisindeki yeri şu cümlelerle 
ifade ediyor Kara: “Şerh ve haşiye geleneği-
nin ilmî yetersizlikle, şahsî zaaflarla, kültür 
ve medeniyetin tıkanmasıyla, gerileme ve 
çökmesiyle alâkası yoktur; aksine bilgi, kültür 
ve irfanın ancak bir miras ve zemin üzerinde 
inşa edilebileceğini, ancak bu yolla anlam 
kazanabileceğini ve nihayet başarısızlıkların, 
sıkıntıların, zaafların, bu kanal işler tutularak 
üstesinden gelinebileceğini derinden hisse-
den ve bunun icaplarını yapan bir zihniyetin 
kökleriyle ilgisi vardır.”

Olumsuz yaklaşımların bir bakıma oryantalist 
bir anlam taşıdığını söyleyen Kara, şerh ve 
haşiye literatürü hakkında bilhassa son iki 

asırda zihinlerimize oryantalistler tarafından 
yerleştirilen küçümseyici ve toptancı hüküm-
leri sorguluyor. Oryantalizmin büyük eserle-
rinden İslâm Ansiklopedisi'nde ünlü müsteş-
rikler tarafından yazılan 'Şerh' maddesinin iki, 
'Haşiye' maddesininse tek paragraftan ibaret 
olduğunu düşünürsek kitabın hem bu zihni-
yete hem de bin yıllık muhteşem birikimi şerh 
ve haşiye edebiyatı diyerek küçümseyenlere 
bir cevap ve reddiye niteliği de taşıyor.

Şerhlerin önemine dair yaptığı vurgularla 
bilinen Âmil Çelebioğlu şöyle diyor: “Eski 
şerhlerde ileri sürülen fikirlerin, yorumların 
isabeti, metodu haklı veya haksız ne kadar 
münakaşa ve tenkit edilirse edilsin onlar 
günümüzde kaybolan veya değişen kültür 
dünyamız ve kültür tarihimiz, hatta tefekkür 
tarihimiz açısından değerlendirilmemiş en 
zengin ve ansiklopedik kaynaklarımız olmak-
la ayrı bir ehemmiyeti hâizdir.”

Hoca-talebe ilişkisi, modernleşme düşüncesi 
ve onun otorite düşmanlığı, oryantalist malû-
liyet, Müslüman  Türklerin İslâm tarihinden 
tasfiyesi meselesi, metni ve ilme talip olanı 
yüceltme, bir üst kademeye çıkarma, asıl 
metnin etrafında teşekkül etmiş başka me-
tinlerin ve onlar arasındaki ilişkilerin, medre-
se geleneği içerisindeki yeri, İslâm dünyası-
nın kendi ilim ve kültür mirasından şüpheye 
düşmesi, çöküş paradigması, kaynaklara dö-
nüş fikrinin teşrihi, şârihler ve ulemanın me-
seleye bakışı gibi zaviyelerden ele alınan şerh 
ve haşiye meselesi alanındaki büyük boşluğu 
nispeten doldurmakla kalmıyor, tahlil edici 
yöntemlerle ve kışkırtıcı sorularla da zihnimi-
zi zorluyor. 

Kitabı okuduktan sonra, Müslüman  aydının 
imtidâdını gerçekleştiren bir unsur olarak 
değerlendirmek mübalâğa olmayacaktır sa-
nırım şerh ve haşiye edebiyatını. Böyle bir ça-
lışma için hem İsmail Kara'ya hem de Dergâh 
Yayınları'na müteşekkir olduğumuzu ifade 
etmeliyim. 

ŞEREF YUMURTACI

Yazın bir başka güzeldir İstanbul’u 
gezmek… Genelde bir rota belirle-
mem kendime yola çıktıktan sonra 
hikâyeler birbirini tamamalar zaten 
genelde… Ancak kimi zaman özellikle 
gitmek istediğim yerler olur ve bu git-
mek istediğim yer genelde Payitahtın 
tarihi dekorlu vitrini Balat olur…  Ay-
vansaray, Balat, Fener rotası gezmeyi 
de, anlatmayı da en sevdiğim yerler-
den biridir. 

Balat, Bizans’tan günümüze Musevi-
lerin, Rumların, Ermenilerin ve Türk-
lerin iç içe yaşadığı kozmopolit bir ya-
pıya sahiptir ve eskilerden bir Yahudi 
mahallesidir tarih boyunca ağırlıklı 
olarak Musevilerin özellikle de “Sefe-
radim - Sefarad” diye tanınan İspanyol 
Musevilerinin yaşadığı bir mahalledir.  
Semte adımınızı atar atmaz şehri kuşa-
tan etnik yapının kültür izleri karşılıyor 
sizi;  Musevilerin Sinagogları, Ermeni-
lerin ve Rumların kiliseleri, ayazmala-
rı, okulları, camiler, fetihten sonra ca-
miye çevrilen kiliseler, cumbalı evler, 
merdivenli yokuşlar, daracık Arnavut 
kaldırımlı sokaklar, pencereden pen-
cereye gerilen iplerdeki çamaşırlar…  

Her yokuşunda, her köşe başında, ne-
redeyse her sokağında ayrı bir hikâye 
çıkıyor karşımıza. İşte bugün bun-
lardan birini ziyaret edeceğiz sizlerle 
“Tur-i Sina Kilisesi”…

Tur-i Sina Kilisesi (Balatkapı İoannes 
Prodromos Metokhion Kilisesi)

Tur-i Sina Kilisesi Balat İskele Cadde-
si ve Mürsel Paşa Caddesi arasındaki 
alanda yer almaktadır. Manastır, Hı-
ristiyanlar için de önemli, çünkü bu-
rası, Mısır, Sina Çölü’ndeki dünyanın 
en eski Hıristiyan manastırı olan Tur-i 
Sina’nın İstanbul’daki şubesidir ve bu 
kilise  hâlâ Sina Başkonsolosluğu’na 
bağlıdır.

Topkapı Sarayı'nda  sergilenen kutsal 
emanetler dışında Payitahtın birçok 
yerinde kutsal emanetlerin bazıları ile 
birlikte Peygamber Efendimizin Sa-
kal-ı Şerif’inin ve ayak izinin olduğunu 
birçoğumuz biliyor ve ziyaret ediyoruz. 

Peki, İstanbul’da hem de bir kilisede, 
Peygamber Efendimizin el izinin oldu-
ğunu duymuş muydunuz?

Peki, Neden Bir Kilise?

Saint Katerine (Tur-i Sina) Manastırı, 
12 yaşında iken Papaz Bahira, 25 yaşında 
iken Papaz Nestura tarafından gördük-
leri alametler neticesi Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’e peygamberliğini müjdeledikleri 
ve uyardıkları manastırdır.

Efendimiz Mekke’den Medine’ye Hic-
retinin 2. Yılında kendisini tebrike ge-
len Tur-i Sina manastır papazlarına, 
evvelki iyiliklerine binaen geri döner-
ken yolda kendilerini güvence altına al-
maları için Saint Katerina (Tur-i Sina) 

Manastırı’na ve bu papazlara üzerinde 
el izinin olduğu bir emanname (doku-
nulmazlık) mektubu vermiştir.

Aradan geçen asırlardan sonra Yavuz 
Sultan Selim Han Hz. Mısır Seferi 
dönüşünde bu emannameyi görünce 
öpüp başına koymuş ve bu emanname-
yi vermeleri karşılığında İstanbul’daki 
evlatlarının bu dokunulmazlığını sür-
düreceklerini, bir de İstanbul’da Tur-i 
Sina’ya ait manastır ve kilise vereceği-
ni beyan ve ferman etmiştir. Bu eman-
namenin nerede saklandığı konusun-
da Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde 
“Bu emanın orijinalinin İstanbul Pat-
rikhanesi’nde 7 cevahir sandık içinde 
saklanmaktadır.” şeklinde yazmıştır.  

İşte Tur-i Sina Kilisesi olarak bilinen 
ve Yavuz Sultan Selim Han tarafından 
bu emannameye karşılık verilen kilise-
nin girişine emannameyi temsilen Pey-
gamber Efendimiz Hz. Muhammed 
Mustafa (s.a.v) el izinin yer aldığı bir 
taş asılmıştır. 

Unutturulmak İstenen Bir Tarihi Eser 

Zamanla yıpranan ve kırılmaya baş-
layan el izi 2007 yılı yaz aylarında kili-
senin girişinden sökülerek düzenleme 
bahanesi ile Fener Rum Patrikhanesi-
nin bahçesine götürülmüş ve bir daha 
da yerine koyulmamıştır… 

Birçok kişi bilmez ama en son geçtiği-
miz günlerde bir Ayvansaray - Balat- 

Fener turu esnasında Fener Rum Pat-
rikhanesinde denk geldiğimiz patrik 
ayini esnasında kilisesinin bahçesinde 
anlatım yaparken tesadüfen denk gel-
dim el izine. Uzun zamandır görmek 
istediğimiz ancak göremediğimiz, 
akıbetinden de habersiz olduğumuz, 
hatta birçok kişinin kaybedildiğini 
dahi iddia ettiği bu el izini merdiven 
altı diye tabir ettiğimiz harabe bir yer-
de üç beş kişi ile birlikte birkaç parça 
taş ve ufak birkaç parça eşya ile bir-
likle gördüğümüzde adeta şok oldum. 
İnsanların anlam veremediği ve ne 
olduğunu sorguladığı pislik içindeki 
bu taş, alemlere rahmet  Peygamber 
Efendimiz (s.a.v)’in merhametinin ve 
şefkatinin bir simgesi olarak yıllarca 
Tur-i Sina kilisenin kapısında sergilen-
mişti… 
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Müslüman Aydının Şerh 
ve Haşiyeyle İmtihanı

Ercan 
Yılmaz

PEYGAMBER 
EFENDIMIZIN 

EL IZI 
BU KILISEDE!
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Ajanda 

1 - 15 TEMMUZ
3 TEMMUZ PAZAR

TEMMUZ - EYLÜL 2021

KONSER •  •  •  

SÖYLEŞİ  •  •  •  

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu 19.30

Yer: www.youtube.com

Saffet Emre Tonguç

T İ YA T R O   •  •  •  

 3 TEMMUZ CUMARTESİ 

S İ N E M A   •  •  •  

Yer: : film.iksv.org 21:00

4 TEMMUZ PAZAR

2 TEMMUZ CUMA

K O N S E R  •  •  •  

Yer: Mask Beach 18.30
Bilet: www.biletix.com

Yer: Cennet Bahçesi Burgazada 20.30

PİNHANİ

BİR GARİP ORHAN VELİ - 
REHA ÖZCAN

TEMMUZ - ARALIK 

CEP T İYATROSU  •  •  •  

Yer:www.biletix.com
Bilet: 18.99 TL  

Külkedisi

1 -  19 TEMMUZ 
S E R G İ  •  •  •  

İstanbul'da Şifa Bulmak

İstanbul'da Senfonik Yaz  / Büyük Bir Gece Müziği

Morning Prayers / Sabah Duası 
Kotzamani’nin filmografisinde farklı bir yere sahip, duygusal etki-
si süresinden çok daha uzun olan bir insani karşılaşmalar portresi.

Temmuz  -  8 Ağus tos 

SERGİ   •  •  •  

Yer: Pera MüzesiYer: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim Yaklaşım Tüneli
Etel Adnan İmkânsız Eve Dönüş

5 TEMMUZ PAZARTESİ
KONSER  •  •  •  

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava 
Tiyatrosu 21.00

TEMMUZ - EYLÜL

S E R G İ  •  •  •  

Yer: artsandculture.google.com

Kütahya Çini ve Seramiklerinde 
Kahvenin Serüveni

İstanbul Kavuştayı: Yüzyüzeyken Konuşuruz
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Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

Sen bir karanfilsin, delisin
İçlisin de, bükersin hemen boynunu

Mendilimin içindeki kirazdır
Mendilimin içi kiraz

Bilmem ki, ne desem, yaz mutluluğu.

 Edip Cansever


