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Sinema

Kahramanlık destanı sinemalarda

74. Cannes Film Festivali'ne boykot

Türk sinemasının darbelerle imtihanı

FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı
darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen "15/07 Şafak
Vakti" filmi seyirciyle buluşuyor. >S.2

Filistinli oyuncular, 74. Cannes Film Festivali'ne
katılan 'Sabah Olsun' filminin organizatörler
tarafından 'İsrail filmi' olarak tanımlanması nedeniyle festivali boykot etme kararı aldı. >S.13

Sinema yaşanan hemen her olayın yansıdığı bir ayna
olmanın yanı sıra bu olayların çeşitli taraflarıyla ele
alındığı bir muhasebe alanıdır da aynı zamanda.
Suat Köçer'in yazısı >S.4-5

Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi
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Geçtiğimiz ay Hakk'a yürüyen Ressam Şafak Tavkul, 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız
o uzun geceyle ilgili yaptığı çizimlerle ilgili “İlk defa mutsuz çizdim. Bugüne kadar
bana en çok acı veren şeydi bu çizimler, bir daha böyle bir şey yapmak istemem.” Diye
konuşmuştu. Kübra Kuruali Yaşar’ın yazısı > S. 8-9
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28 Şubat’ı
roman yaptı

Ahmet Kekeç’e göre,
“28 Şubat, tarihin en
alçak, sonuçları itibariyle
en yıkıcı ama en ‘salak’
darbesiydi. On binlerce
kişi okullarından atıldı.
On binlerce kişi işsiz kaldı.
Binlerce derneğin, vakfın,
okulun, Kur’an Kursu’nun
kapısına kilit vuruldu.”
Özcan Ünlü’nün yazısı
>S. 6-7

Mustafa Ağabeyin
hayali gerçek oldu
Bir dönem mesai arkadaşı
olduğum Mustafa ağabeyin
fotoğrafları Ayasofya-i Kebir
Cami-i Şerifi’nde sergileniyor.
Fotoğraflarını İstanbul’un
kadim bir camisinde
sergilemek isteyen Mustafa
ağabeyin bu hayali, ne
mutlu ki gerçek oldu. Aylin
İzmir’in yazısı >S.18-19
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Darbeler halkı hizaya
getirmek için yapıldı

Alkımın Altından Kimse Geçemez roman serisiyle yakın tarihimizdeki darbelerin
Anadolu’ya nasıl yansıdığını anlatan gazeteci-yazar Ahmet Tezcan, “Türkiye’deki askeri
darbelerin halkı hizaya getirme operasyonları olduğunu düşünüyorum. Bu romanlarla
asıl vurgulamak istediğim, her on yılda bir askeri darbeleri çağıran bir siyasi, ideolojik
ve sosyal felakete dikkat çekmek.” diyor. Gülcan Tezcan’ın röportajı > S. 16-17
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Darbeleri
Sinyal
Almanya’dan
ödülle döndü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen 15 Temmuz
gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikâyelerinden
esinlenilen 15/07 Şafak Vakti’ filmi
izleyiciyle buluşuyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH)
İnsani Yardım Vakfı tarafından Mavi
Marmara yılı ilan edilen 2020 yılına
özel hazırlanan Sinyal adlı film, 11
yıl önce yaşanan saldırıyı gerçek
görüntüleriyle birlikte beyaz perdeye
aktardı. Film, Kiez Berlin Film Festival'inde "En İyi İnsan Hakları Filmi
Ödülü"ne layık görüldü.

F

etullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi
anlatan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığınca desteklenen "15/07 Şafak Vakti" filmi 15 Temmuz'da seyirciyle
buluşuyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,
darbe girişimi sırasında Çengelköy ve
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklana film, milletin ortaya
koyduğu kahramanca mücadeleyi beyaz
perdeye taşıyor.
Gerçek hikâyelerden esinlenildi
Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan,
Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, oyuncular arasında Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz
Bolışık ve Hatice Sibel Aytan yer alıyor.
15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikâyelerinden
esinlenilen film, Çengelköy'de pastane
işleten Cevdet (Erkan Petekkaya) ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor. Siparişleri yetiştirmeye çalışırken köprüde
bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya
gelen Cevdet'in yolu, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray (Tugay Mercan)
ve küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp
kalan Mustafa (Serkan Ercan) ve diğer
vatandaşlarla kesişir.

M
15 Temmuz Derneği’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
desteğiyle düzenlediği On5sıfır7 Film Haftası dolayısıyla
dünyanın dört bir yanından darbe ve direniş konulu 17
film seyirciyle buluşuyor.

15 Temmuz Derneği’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği On5sıfır7 Film Haftası, darbe ve direniş
filmlerini bir araya getiriyor. Festivalde üç farklı mekânda 17
film izleyiciyle buluşuyor. On5Sıfır7 Film Haftası Genel Sanat
Yönetmeni ve sinema eleştirmeni İhsan Kabil, projenin hazırlıklarının nisan ayından bu yana sürdüğünü belirterek "Bu hafta içinde neler yapabiliriz diye düşündük. 15 Temmuz olayına
ilişkin dünya sinemasında değinilecek temalar, darbe, direniş
ve özgürlük olmalıydı. Tabii daha geniş kapsamda düşünecek
olursak sömürgecilik, antiemperyalizm, antikolonyalizm gibi
dünya ve insanlık tarihini, toplumları yakından ilgilendiren
konuları da ele alacak geniş bir sinema ve film portföyünden
yaklaşmak istedik. Bu bağlamda bütün dünya sinemasını taramamız gerekti." dedi.
İnsanlığın yüreğine dokunuyor
Dünyanın çeşitli ülkelerinde darbelerden muzdarip olmuş toplumların hikâyelerine de film haftasında yer verileceğinin altını
çizen Kabil; Malezya, Pakistan, Azerbaycan, Çeçenistan, Mısır,
Libya, Nijerya ve Cezayir filmlerinden bir seçki oluşturduklarını kaydederek, "Bu programda hakikaten insanlığın yüreğine
dokunan, bazı ülkelerin, başka ülkeleri, toplumları ve halkları
esaretleri altına alma çabalarını, zaman zaman bunda başarılı
olmalarını ama daha çok halkların bunlara karşı direnişlerini,
özgürlük mücadelelerini işleyen filmler var" diye konuştu.
Darbe-Direniş-Özgürlük temasının temel kavramsal çerçevesini oluşturduğu proje ve etkinliklerle ilgili geniş bilgiye "www.
on5sifir7filmhaftasi.com" sitesinden ulaşılabilecek.
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Anadolu’nun
ilk müzik
aleti bulundu

filmler
anlatıyor

Kahramanlık
destanı beyaz
perdede
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avi Marmara saldırısında yaşananları
anlatan Sinyal adlı film, Almanya’dan
ödülle döndü. Film daha önce de Kazakistan, İtalya, Kanada, Romanya, Hindistan ve
Mısır'da festival seçkilerinde gösterilerek
izleyiciyle buluştu. Çekimleri Şubat 2020'de
tamamlanan filme ilişkin açıklamada bulunan yönetmen Recep Köse, geçen sene 31
Mayıs'ta çevrim içi galada seyirciyle buluşan filmin festival yolculuğunun bir yıldır
yurt dışında sürdüğünü söyledi.

Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki
9 bin yıllık kalıntıların bulunduğu kazı
alanında 8 bin 500 yıl öncesine ait kemik
bir müzik aleti gün yüzüne çıkarıldı. Yakın
zamanda Bilecik Arkeoloji Müzesi'nde
sergilenmeye başlayacak kemik objenin,
Anadolu’nun bilenen ilk müzik enstrümanı olabileceği belirtiliyor.

B

ilecik'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki kazı alanında
8 bin 500 yıl öncesine ait kemik
bir müzik aleti gün yüzüne çıkarıldı. Mahallede yaşayan bir
kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesi sonucu önceki
yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve
Bilecik Belediyesince imzalanan
protokol kapsamında, Valilik ve
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü'nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı
çalışmaları sürüyor. Kazılarda, 9

bin yıl öncesine ait olduğu tespit
edilen 11 insan iskeleti, siyez buğdayı, gernik buğdayı, ekmeklik ve
makarnalık buğday, arpa, mercimek ile karaburçak gibi tohum
kalıntıları bulundu.
Kaşgarlı Mahmud ‘tütek’
olarak tanımladı
BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, Batılı tanımlamayla flüt ya da düdük
denebilecek objenin bir tarafında
iki, diğer tarafında ise bir tane,
çapları 1 santimetreden daha küçük delikler bulunduğunu belirt-

Devlet Çoksesli
Korosu’ndan konser

ti. Doç. Dr. Fidan, "Deliklerin bir
tanesi kırıldığı için kullanım dışı
kalan üflemeli çalgı günümüzden
8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen
bir avlu dolgusu içerisinde bulundu. Söz konusu eserin restorasyon süreci ve iz analizlerinin
ardından kullanımına ilişkin çalışmaların da gerçekleştirilmesi
planlamaktadır" dedi. Fidan ayrıca, "Türk dünyasında da bilinen
bu müzik aleti tipi, Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati't Türk adlı
eserinde ‘Tütek’ olarak tanımlanmaktadır" diye ekledi.

Devlet Çoksesli Korosu, CSO Ana
Salon'daki ilk a capella konseriyle
sanatseverleri 14 Temmuz akşamı
"insan sesinin büyüsüyle" buluşturdu.

Hayalimiz olan bir projeydi
Mavi Marmara katılımcısı olan Köse,
"Mavi Marmara gemisindeki herkes gibi
benim de bir gayem vardı. Amacımız Filistin'in sesini dünyaya duyurmak ve İsrail'in
zalimliğini dünyaya göstermekti. Gazze'ye
uygulanan ablukayı kırmak istiyorduk. Sinyal kısa filmini çekmek Rumman Yapım
olarak aslında bizim yıllardır hayalimizde
olan bir projeydi. Mavi Marmara'nın 10.
yılında hayata geçirmek nasip oldu" değerlendirmesinde bulundu. Siyaset, akademi
ve insan hakları gibi pek çok farklı alanda
konuşulan Mavi Marmara'nın kültür sanat
alanında da yansımalarının olması gerektiğini vurgulayan yönetmen, "Bizim gayemiz
de diğer bütün alanlarda olduğu gibi Mavi
Marmara'nın sinema alanında insanlara
ilham vermeye devam etmesi, İsrail'in zulmünün kültür sanat çevresinde de duyurulmasıydı" dedi. Recep Köse, kültür-sanat
alanında yapılan çalışmaların Filistin sorununun daha farklı kitlelere ulaşması için
etkili bir imkân sunduğunu belirterek, Filistin'e uygulanan ablukanın halen kalkmadığını ve bu meselenin çözümüne katkıda
bulunmak için ellerinden geleni yapmaya
çalıştıklarını kaydetti.

İmtiyaz Sahibi: M. Tevfik GÖKSU Genel Koordinatör: Hasan TAŞÇI: Genel Yayın Yönetmeni: Hüseyin CERRAHOĞLU Yazı İşleri Müdürü: Erhan AKCAN
Haber Müdürü: M. Emre YAPRAKLI Yayın Danışmanları: Abdülbaki KÖMÜR, Özcan ÜNLÜ, Suat Köçer Editör: Aylin İZMIR Edebiyat: Halil İbrahim AYGÜL
Tarih: Şeref YUMURTACI Dünya Haberleri ve Ajanda: Mine ÇAKAR Tasarım: noontasarim.com İletişim: www.litrossanat.com. • iletisim@litrossanat.com
Adres: Nenehatun Mah. No: 4, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Esenler/ İST. Telefon: 444 00 73 Yayın Türü: 2 haftada bir yayımlanır. Baskı: Turkuvaz Haberleşme ve Yay. A.Ş. Tel: 0212 354 30 00

Geleceğin
radyocuları
mezun oldu
Radyo Esenler tarafından geleceğin
radyocularını yetiştirmek amacıyla
hayata geçirilen ‘Radyonun Yeni Yıldızları
Akademisi’nde ilk dönem öğrencileri mezun
oldu. Öğrenciler mezuniyet sertifikalarını ünlü
radyocuların elinden aldı.

E

senler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Radyo Esenler, 5 hafta boyunca radyo
profesyonellerinden eğitim alan geleceğin radyocuları için hazırladığı sertifikaları takdim etti. Dr.
Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ile radyocular
Cenk Sarıkaya, Gonca Büyükbayraktar, Mustafa
Kıyıcıoğlu ve Fikret Kocamaz katıldı. Öğrenciler
programda sertifikalarını alarak hatıra fotoğrafları çekildi. Eğitim sonunda sertifika almaya hak
kazanan öğrenciler ayrıca staj da yapacak.
Hayallerime bir adım daha yaklaştım

Devlet Çoksesli Korosu Sanat Kurulu Üyesi Esin Hoşsöyler, Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki "Portreler 1:
Zamanların Sesi" konserine ilişkin açıklamada bulundu.
Konserde, 2018 Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması'nda
birincilik ödülü alan Volkan Akkoç'un Yunus Emre'nin
şiiri üzerine bestelediği "Aşkından Yanar Yüreğim" eserinin ilk defa seslendirildiğini belirten Hoşsöyler, Madrigaller ve romantik dönemin bestecilerinden özlenen
koro eserlerinin yanı sıra dünya koro repertuvarına büyük katkı sağlayacak ezgilerle dünyaca tanınmış Avrupalı
bestecilerin Mevlana ve Yunus Emre'nin sözleri üzerine
yazdığı eserlerin de yer aldığını söyledi.
Seyircilerimizi çok özledik
Bu etkinliklerin seyirciyle aynı atmosferde konser ver-

menin büyüleyici etkisine ulaşamayacağını vurgulayan
Hoşsöyler, "Salonlardaki konser performansımıza, gelen
izleyici de katılıyor. Oradaki etkiyi adeta birlikte inşa ediyoruz. Bizim sesimizin yaydığı titreşimler onlara ulaşıyor
ve onlardaki etki, onlardaki yaşanmışlıkla bize büyüyerek
dönüyor. Konserlerimizi seyircilerimizle gerçekleştirmeyi çok özledik" diye konuştu. Hoşsöyler, konserlerin
verilemediği, seyirciyle salonlarda buluşamadıkları salgın
döneminde müzikseverlerden uzak kalmadıklarını ifade
ederek, dijital konserlerin yanı sıra Senfonik Koro Söyleşileri, Türkiye'nin farklı şehirlerinden çocuk koroları ve
gençlik korolarıyla buluşmalar, farklı sanat dallarından
değerli sanatçılarla eğitici sohbetler gibi etkinliklerle sanatı ve müziği sanatseverlerle buluşturduklarını anlattı.

Eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazanan
öğrencilerden Batıkan Kantarcı, “Bu eğitimlerle
hayallerime bir adım daha yaklaştım. Hocalarımızın kıymetli bilgileri, mesleğe dair tavsiyeleri
ve deneyimleri bu meslek için aklımdaki tüm
soru işaretlerini giderdi. Radyocu olmayı gerçekten istediğimi bu eğitimle bir kez daha anlamış
oldum. Emek veren herkese teşekkür ederim”
şeklinde konuştu.
Kendine özgü dünyası var
İrem Naz Aksoy ise şunları kaydetti: “Diğer mesleklerde olduğu gibi radyoculuk da zamanın ve
teknolojinin şartlarına uygun olarak bir değişim
geçirdi. İnsanlar artık radyoyu farklı kanallardan
çok rahat bir şekilde dinleyebiliyor. Radyonun
kendine özgü çok özel bir dünyası var. Ben bu
dünyayı aldığım eğitimle daha yakından tanıdım
ve daha çok sevdim. İnşallah ileride başarılı bir
radyocu olarak bu alana katkı sunarım.”
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kimi şirketlerin kapatıldığını, baskı
ve yasaklarla pek çok projenin rafa
kaldırıldığını yadsımak mümkün değildir.

TÜRK SİNEMASININ
DARBELERLE
İMTİHANI

Henüz dünya ile entegre olamamış, en basit demokratik hak taleplerinin dahi dillendirilemediği bir
ortamda darbe filmi çekmek elbette kolay iş değildi. Nitekim zaman zaman sisteme yönelik eleştiriler
içeren filmlerin dahi doğrudan ya da dolaylı yollarla engellendiği, hatta yapımcı, yönetmen ve
senaristlerin çeşitli yasaklarla sınırlandırıldığı ve cezalandırıldığı süreçlerden bahsediyoruz.

SUAT KÖÇER

S

inemanın temel özelliklerinden
bahsederken ticari, teknolojik
ve sosyolojik bir sanat olduğu gerçeğine dikkat çekeriz. Teknolojiyle
varlık gösterip ticari boyutuyla bu
varlığını güçlendiren sinema, sosyolojik boyutuyla da varlığını anlamlandırır. Sinema yaşanan hemen
her olayın yansıdığı bir ayna olmanın yanı sıra bu olayların çeşitli taraflarıyla ele alındığı bir muhasebe
alanıdır da aynı zamanda. Savaşlar,
doğal afetler, hastalıklar, toplumsal
hareketlilikler ve daha pek çok şey
sinema üzerinden hatırlanma, farklı
yönleriyle tartışılma fırsatı bulur. Bu
bağlamda sebepler ve sonuçlarıyla
Türkiye’nin (özellikle) yakın tarihine damga vuran darbeler de hiç
kuşkusuz sinemanın asli konuları
arasındadır.
Peki Türkiye’de sıklıkla yaşanan ve
her yönüyle toplum üzerinde derin
izler bırakan askeri darbeler sinemamızda ne ölçüde yer buldu?
Darbeyi anlatmak kolay iş değil
Konuya kronolojik olarak bakıldığında, 27 Mayıs 1960 darbesini ana
tema olarak belirleyen filmlerin o

yıllarda çekilmediği görülür. Bununla birlikte darbe sürecinin de
derinden etkilediği sosyoekonomik
çalkantılar ve gelir adaletsizliği ile
sosyal haklar başta olmak üzere
bazı toplumsal sorunların az sayıda
filmde ele alındığını biliyoruz. Bu
bağlamda Metin Erksan’ın ‘Suçlular Aramızda’ (1964), Ertem Göreç’in ‘Otobüs Yolcuları’ (1961) ve
‘Karanlıkta Uyananlar’ filmleriyle
Duygu Sağıroğlu’nun ‘Bitmeyen
Yol’unu (1965) anmakta yarar var.
Öte yandan, darbenin üzerinden 60
yıl geçtikten sonra çekilen ve darbenin hemen sonrasında yaşananları
yerli araba macerası üzerinden ele
alan Tolga Örnek imzalı Devrim
Arabaları (2008), konuya yaklaşımı
ve hikayesi bakımından da farklı bir
yerde durur. Darbe sonrası süreci
dolaylı yollardan ele alan söz konusu filmler dışında az sayıdaki filmde
de 60 darbesinin anıldığı görülür.
1960 Darbesi’nden 20 yıl sonra gerçekleşen 12 Eylül Askeri Darbesi ise
önceki darbeden farklı olarak daha
fazla filme doğrudan ya da dolaylı olarak konu edildi. Bu filmlerde
darbe süreci birebir ele alınmazken,
büyük ölçüde darbe sonrasında yaşanan bireysel sorunlar ve darbenin

topluma sosyoekonomik yansımaları ele alındı.
Bu bağlamda üzerinde durulması
gereken iki önemli noktaya değinmekte yarar var. Darbe üzerine film
çekmek, iki sebepten ötürü (tabiri
caizse) ateşten gömlekti. Birincisi,
asker varlığının en yoğun biçimde
kendisini hissettirdiği bir rejimde
adeta askeri bir refleks haline getirilen darbeyi sivil perspektifle ele
almak, tespitlerde bulunmak, hele
hele eleştirmek büyük bir cesaretin
yanında ağır bedeller ödemeyi de
gerektiriyordu. Henüz dünya ile en-

tegre olamamış, en basit demokratik
hak taleplerinin dahi dillendirilemediği bir ortamda darbe filmi çekmek
elbette kolay iş değildi. Nitekim zaman zaman sisteme yönelik eleştiriler içeren filmlerin dahi doğrudan ya
da dolaylı yollarla engellendiği, hatta yapımcı, yönetmen ve senaristlerin çeşitli yasaklarla sınırlandırıldığı
ve cezalandırıldığı süreçlerden bahsediyoruz. Sansür mekanizmasının
acımasızca işletildiği yıllarda trajikomik olayların yaşandığını, darbeleri
konu alan filmler sebebiyle sinemacılar hakkında davalar açıldığını,

Öte yandan, sinema sektörünün endüstriyel gelişimini tamamlayamaması ve buna bağlı olarak özgün
filmlerin ticari açıdan gerekli riskleri
taşıma noktasında yetersiz kalması
da ikinci sebep olarak karşımıza çıkıyor. Filmlerin çekiminden dağıtımına
deyin hemen her aşamanın ticari olanaklarla sağlanabildiği, gişe kaygısıyla projelerin şekillendiği bir ortamda,
üstelik mevcut idarenin hiç de müsamaha göstermeyeceği bir ortamda
darbe filmi çekmek ekonomik olarak
da büyük cesaret istiyordu. Nitekim
sinemacıların kahir ekseriyeti politik
meselelerden uzak durmayı tercih
ederken, deyim yerindeyse başının
belaya girmesini istemeyen yapımcı,
oyuncu ve dağıtımcılar da bu temadan filmlere mesafeli durdu. Kimi
yönetmenlerin bu tarz projeler için
düşündüğü tanınmış isimler teklifleri
geri çevirirken az sayıdaki oyuncunun bu projelere dahil olduğu bilinen
bir gerçek. Bununla birlikte, her ne
sebeple olursa olsun bu türden filmlerin çekilmesi için her iki başlıkta da
cesur davranılması gerektiği tezi ise
ayrı bir tartışma ve yazının konusu
elbette.
İlk Dönem darbe filmleri
12 Eylül Askeri Darbesi hakkında
çekilmiş erken dönem filmlere göz
attığımızda, darbeyi takip eden 10

• Sen Türkülerini Söyle •

yıl içinde sekiz filmin öne çıktığını
görüyoruz. Darbenin ekonomik ve
psikolojik etkilerinin izini süren filmler usta yönetmenlerin imzasını taşırken, filmlerde önemli oyuncuların
rol aldığı dikkat çekiyor. 1982 yapımı
Zeki Ökten imzalı Faize Hücum, 80
Darbesi’nin yol açtığı ekonomik krizi ‘Banker Sistemi’ ekseninde esaslı
bir eleştiriye tabi tutuyor. Ökten’in
1986’da çektiği Ses filminde, bu kez
darbe sürecinde hapiste işkence gören bir kahramanın gözünden, işkencecisinin sesinin gölgesinde kurmaya
çalıştığı yeni hayatı konu ediliyor.
Zeki Alasya’nın 12 Eylül öncesi siyasi
olaylara karışan ve bu yüzden abisinin ölümüne neden olan Hüseyin’in
büyük şehre göçünü anlattığı Dikenli
Yol (1986), bir grup devrimci arkadaşın 12 Eylül öncesi yaşadıklarına yoğunlaşan Sinan Çetin imzalı Prenses
(1986), Şerif Gören’in Sen Türkülerini Söyle (1986), Erden Kral imzalı Av
Zamanı (1988), Zülfü Livaneli’nin
ikinci yönetmenlik denemesi Sis
(1988) ve sinematografik başarısı kadar seyirciden gördüğü büyük ilgisiyle de sinema tarihinde önemli bir yer
tutan Tunç Başaran imzalı Uçurtmayı Vurmasınlar (1989) erken dönem
darbe filmlerinin öne çıkanları.

Takip eden ikinci 10 yılda ilk dönem filmlerde olduğu gibi bireysel
hikayeler öne çıkıyor. Bu kez Türk
sinemasının büyük ustalarından Atıf
Yılmaz’ın imzasını taşıyan iki film
görüyoruz; 1990 yılında çektiği Bekle Dedim Gölgeye isimli filminde 4
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arkadaşın 12 Eylül Darbesi karşısında yaşadıklarını anlatan Atıf Yılmaz,
1999’da çektiği Eylül Fırtınası’nda
darbeyi bu kez küçük bir çocuğun gözünden anlatıyor. Bu dönemin darbe filmi çeken tek kadın yönetmeni
Handan İpekçi, 1994’te çektiği Babam Askerde filmiyle konuya kadın
gözünden farklı bir bakış getirerek,
ebeveynleri darbe sürecinde tutuklanan çocukların gözünden darbe sürecinde yaşananları yorumluyor. Meslektaşlarından farklı olarak milliyetçi
gelenekten gelen bir yönetmen olan
İsmail Güneş, 1999’da çektiği Gülün
Bittiği Yer filminde, 12 Eylül Darbesi’ne işkence üzerinden sert eleştiriler getirdi. Ümit Efekan’ın Darbe
(1990), sinemamızın önemli ustalarından Memduh Ün imzasını taşıyan Bütün Kapılar Kapalıydı (1990),
Oğuzhan Tercan’ın farklı denemesi
Uzlaşma (1991) ve Yusuf Kurçenli’nin Çözülmeler (1994,) ikinci on
yılın dikkat çeken yapımları oldu.
Yeni dönemde yeni yaklaşımlar
Yavuz Turgul’un 1996 yapımı Eşkıya
filmiyle başlayan Yeni Türkiye Sineması, 2000’lerin başından itibaren
farklı anlayış ve kaynaklardan beslenerek yürüyüşünü sürdürdü. Bu yeni
dönemde de darbe konulu filmler çekilmeye devam edildi ancak dönemin
ruhuna uygun bir biçimde, çoğunlukla farklı ve deneysel tarzlarda oldu bu
filmler. Yılmaz Erdoğan’ın bir köye
televizyon getirilmesiyle yaşananları
konu ettiği Vizontele’nin devam filmi Vizontele Tuuba (2004), 12 Eylül
Darbesi’nin köye yansımalarını trajikomik bir dille ele anlattı. Babam
ve Oğlum (2005), darbe sonrası çözülme hikayelerinden birini, yıllar
sonra aileye geri dönen kahramanı
üzerinden anlattı. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu film,
Yeşilçam’dan izler taşıyan melodram
tadıyla seyirciden büyük ilgisi gördü.
Sırrı Süreyya Önder ve Muharrem
Gülmez’in birlikte yönettiği
Beynelmilel, darbe sonrası küçük bir kasabada yaşananları
bir grup müzisyen etrafında
anlatırken, olan bitene dair
ironileriyle de dikkat çekti. Bu dönemin tek kadın
yönetmeni Selma Köksal
Çekiç ise babasının gerçek hayat hikâyesinden
yola çıkarak, Fikret

• Anons •

Bey (2007) isimli ilk filminde, oğlunu
işkencede kaybetmiş iş adamı bir babanın fabrikasını kapatacağı son günü
anlattı. Atıl İnanç’ın diğer darbe filmlerinden farklı olarak konuyu bizzat
darbe gecesi yaşananlarla darbede
parmağı olan iç-dış güçleri anlattığı
filmi Zincirbozan (2007) Türk siyasetinin önemli isimlerinin yaşadıklarını
aktarmasıyla da farklı bir yapım oldu.
Ömer Uğur’un Eve Dönüş (2006) ve
Murat Saraçoğlu’nun yönettiği O Çocukları (2008), konuya değişik açılardan yaklaşan diğer yapımlar olarak
dikkat çekti.
2010’un ikinci yarısında çekilen filmlerden Ankara Yazı – Veda Mektubu
(2016), haksız yere idam edilen ülkücü bir gencin hikayesi üzerinden 12
Eylül Darbesi’ni eleştirirken, Mahmut Fazıl Coşkun’un bol ödüllü filmi
Anons (2017) ise 1963 yılının Mayıs
ayında Ankara’da başlayacak olan bir
darbenin hazırlık çalışmalarını anlatırken, konusu kadar kara mizahın
ağır bastığı tarzıyla da beğeni topladı. Orçun Benli’nin Bu Son Olsun
(2012) ise 12 Eylül darbesini bir grup
evsiz üzerinden anlattı.
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‘YAĞMURDAN SONRA’
28 ŞUBAT’A TOKATTIR
Geçen kasım ayında aramızdan ayrılan gazeteci ve yazar Ahmet
Kekeç’in “Yağmurdan Sonra” isimli eseri, ülkemizin darbeler
tarihine edebiyatın objektifiyle bakıyor. Bu çok önemlidir.
Çünkü darbeler, darbe girişimleri ve muhtıralar nedense
edebiyat dünyasının ilgisini çekmiyor ve dolayısıyla bu kara
tarih dilimleri ile ilgili olarak kayıt düşülemiyor.

ÖZCAN ÜNLÜ

elinde idi…

Bizim kuşak sürekli tetikte büyüdü. 12 Eylül’ün gölgesinde okudu. Okumaları zaman zaman tercüme
oldu. Bazen İran Devrimi için heyecan duyduk, bazen diğer İslam ülkelerindeki ufak tefek güzelliklerle heyecanlandık. Ama en çok da Filistin canımızı
acıttı hep, hala acıtıyor da… Afganistan’dan Bosna
Hersek’e, Yemen’den Kafkaslara kadar… Hatta
Arakan, Tataristan, Avrupa’daki Türkler ve genel
olarak Müslümanlar… Hep bir hüzün tülü takılı
idi gözlerimizin kornişine. Sonra başka şeyler oldu:
ABD, hiç yoktan gelip burnumuzun dibindeki Irak’ı
işgal etti. Afganistan’da Rusların başlattığı trajedi
ABD eliyle derinleşerek devam etti. Bütün dünyadaki Müslümanlar coğrafyalarında acılarını yaşamaya devam etti. Yani aslında insanlığın barbarlık çağı
günümüze kadar sürdü, gitti…

En kepaze dönem

İşte böyle bir yangın yerinde itiraz sesini yükseltenlerin sayısı iki elin parmakları kadar oldu; belki biraz
daha fazla… Bu vicdanlı isimlerden bazıları siyaset
sahnesinde seslerini yükseltirken, daha derinden ve
incelikli itiraz ve isyan bayrağı kalem sahiplerinin

Adına kütüphane açıldı
Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte “Memleket Meselesi” ve “Derin Mevzu” adlı iki program
sundu. 24 TV’de Nagehan Alçı ile “Nerede Kalmıştık”, Nevin Ateş ve Mustafa
Armağan ile “Tarihçe”, Ülke TV’de de
Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile
“En Sıradışı” isimli televizyon programlarına yorumcu olarak katıldı.

Ülkemiz tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat süreciyle ilgili ilk ciddi ve önemli eseri merhum Ahmet Kekeç
kaleme almıştı. “Yağmurdan Sonra” güçlü bir edebi bir
metin olduğu kadar cesur bir isyandır…

Özellikle, ülkemizi 28 Şubat Postmodern Darbesi’ne götüren süreç ‘korkunç’ bir akıl tutulması ile
geldi. Başörtüsü zulmü, katsayı kepazeliği, irtica
soslu iğrenç gazete haberleri, kibirli üniformalılar,
kendini ‘eski kutsal Türkiye’nin sahibi, ülkenin geri
kalanını ise maraba görenlerin ahmaklığı ile gençlik
dönemlerimiz geçti. Acı, şaşkınlık ve öfke ile…
Zulümle yoğrulmuş 28 Şubat hakkında o kadar çok
tanıklık olmasına rağmen, süreci edebiyata taşıyan
kalemlerin sayısı neredeyse yok kadar az kaldı.
1960, 1971, 1980, 2016 darbe, muhtıra ve darbe girişimleri ile ilgili de böyle…
“Geçmiş geçmiştir. Orada durur. Yapacak bir şey
yoktur” diye öğretilmiştir bize. Fakat bu böyle bir
şey değildir. Kemal Sayar’ın deyişiyle,
“Geçmiş geçmez, hınç ve öfke
gibi kuvvetli duygularımıza
yerleşir, soluk alıp vermeye devam eder.” Bu

Sağcılar hep -neden- kötü!
27 Mayıs kara darbesinden 12 Eylül kanlı ihtilaline
kadar geçen süreçte ortaya çıkan edebi metinlerin
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tarafı onun edebiyat adamlığını gölgede
bıraktı. Hele ekranlarda sık görülmeye
başladıktan sonra… Başta Milli Gazete
olmak üzere, Haber, Zaman, Vahdet,
İmza, Akit, Star ve Akşam gazetelerinde imzası göründü. Özellikle İmza dergisi ile dergiler dönemine çok önemli
katkılar sundu. Yazıları birçok sivil toplum teşkilatı tarafından ödüllendirildi.

28 ŞUBAT’I ROMAN YAPTI

soluk alıp verme meselesi sadece ideolojik bir miras
gibi veya kötü bir hatırlama olarak kalmamalı. Arşivlere veya raflara girebilmeli. Belgesel, film, kitap
vs. olarak…
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neredeyse tamamı “Solcular merhametli, vatansever; sağcılar barbar, kötü”
olarak çıktı karşımıza. İtirazımız olmadı. Olamazdı, çünkü bu konu bir ‘dert’
olarak yerleşmedi hiçbirimize.

hak ettiği değeri gördü diyebiliriz.
Rana, Müge ve Hülya, Murat, Cengiz
Bey, Remzi, , İrfan, Bulut, Mahmut
Bey, Mukadder gibi kahramanların
başrolde olduğu roman özetle, “Milyonlarca insanımızı huzursuz eden,
ülke iktisadını bozan, daha kötüsü bireyler üzerinde paslandırıcı nem etkisi
yapan 28 Şubat sürecinde eski bir yayıncının bir yandan devletle olan sıkıntısını
anlatırken, diğer yandan henüz oturup
adam gibi konuşup tartışamadığımız
aile ilişkilerini ve bunun uzantıları olan
gönül problemlerini” anlatıyor.

Halime Toros (Halkaların Ezgisi),
Hakan Albayrak (Ebuzer), Mehmet
Efe (Mızraksız İlmihal), Sevgi Engin
(Bir Nehir Gibi), Sibel Eraslan (Saklı
Kitap), Güray Süngü (Mehmet’i Yaralayan Serçe Parmağı), Yıldız Ramazanoğlu (İkna Odası) ile bugüne kadar
yazılmış en önemli darbe karşıtı/ darbe
hali kitaplarını kaleme aldı. Her biri
önemli, kıymetli… Cihan Aktaş, Fatma
Karabıyık Barbarosoğlu da bu isimlere
dahil edilebilir. Dikkat edilirse, 28 Şubat en çok kimleri yaraladı ise yarayı
derinden hissedenlere kendini yazdırdı.
Burada bir kitaba ve yazarına dikkat
çekmek için durmalıyız: Ahmet Kekeç
(3 Ocak 1961, Malatya - 14 Kasım 2020,
İstanbul)
Yaklaşık 8 ay önce dünya sürgününü
tamamlayan Kekeç, bizim için ayrı bir
yerde duruyor.

Koltukta İsrail-ABD…

romandır. Ayrıca inanç sahibi insanların romana ilgisinin zayıf olduğunu da
unutmamak gerekir.”
Asıl önemli nokta, son cümlede gizli…
Allah’a havale edilen dava
28 Şubat sürecinin asıl mağdurlarının
yani Müslümanların genel olarak edebiyata, özel olarak ise romana ilgisizliği
bu konudaki kısırlığın ana nedenidir.

“Yağmurdan Sonra” isimli romanı ile
28 Şubat’a içeriden ve derinden bakmamızı sağladı. Bir söyleşisinde eseri
için, “Ben bir roman yazmaya çabaladım, ama 28 Şubat’ı anlatan bir roman
değil bu. 28 Şubat sadece dekor olarak
romanda yer alıyordu” dedi. Meseleyle
ilgili olarak da şu tespitte bulundu: “Bu
olay sadece 28 Şubat’la sınırlı değil. Tarihimizin çeşitli dönemlerinde inançlı
insanlara yönelik devlet kalkışmasının
edebiyatı da çok fazla yapılmadı. Şimdiden sonra bunun edebiyatı oluşur
mu bilemiyorum. 28 Şubat’ı anlatan
romanlardan biri de Orhan Pamuk’un
Kar isimli romanıdır. Bu da bir bakıma 28 Şubat’ı olumlayan, mağdurlarını
kalkışma içinde gösteren önyargılı bir

28 Şubat tahribatını unutmaya çalışmak, meseleyi büyütüp bir tartışma alanından çok “Allah’a havale etmek”, bu
zulüm süreci ile ilgili film çekecek veya
roman yazacak olanların siyasete atılması, kısa bir süre içinde kamusal alanda var olması, bürokrasi ile tanışması
gibi gerekçeler de 28 Şubat ve ardından
gelen süreçlerin buharlaşmasına sebep
olmuştur.
Ahmet Kekeç işte böyle bir buharlaşmanın atmosferde kaybolup gitmemesini murat ettiği, hatta bu konuda
sorumluluk üstlendiği için bu zulüm
sürecini anlattığı “Yağmurdan Sonra”yı
kaleme almış görünüyor.
“Yağmurdan Sonra”, İstanbul’da bir
ilçe belediyesinin düzenlediği roman
yarışmasında birincilik ödülü kazanmıştı. Kitap olarak yayınlandıktan daha
doğrusu ne anlattığı anlaşıldıktan sonra

Ahmet Kekeç’e göre, “28 Şubat, tarihin en alçak, sonuçları itibariyle en yıkıcı ama en ‘salak’ darbesiydi. Mebzul
miktar mağdur yarattı. On binlerce kişi
okullarından atıldı. On binlerce kişi
işsiz kaldı. Binlerce derneğin, vakfın,
okulun, Kur’an Kursu’nun kapısına kilit
vuruldu. Binlerce kişi ‘uyduruk’ delillerle yargılanıp mahkûm edildi.”

Çağın illeti koronavirüse yakalandıktan
sonra, yaklaşık bir ay içinde, 14 Kasım
2020 tarihinde hayatını kaybeden Ahmet Kekeç, Eyüp Sultan’daki Mihrişah
Valide Sultan Külliyesi Haziresi’nde
toprağa verildi.
Vefatının ardından bir vefa örneği sergileyen Eyüpsultan Belediyesi usta yazarın adını İlçe Halk Kütüphanesi’ne
verdi.
Ahmet Kekeç, son çeyrek yüzyıl edebiyat tarihimiz açısından önemli bir imza.
Her ne kadar televizyon yorumcusu ve
gazete yazarı olarak bilinse de güçlü bir
kalem… Yeniden onun eserlerine döndüğümüzde bu tespitin doğruluğunu
bir kez daha anlamış oluruz. Hiç değilse, “Yağmurdan Sonra”yı okuduktan
sonra...

Çok iyi biliyordu ki, “ulusalcı” diye tanınan çevrelerin korkularını kullanarak
bir meşruiyet alanı oluşturmuş bir CIA
darbesiydi. Ve hatta darbenin başrollerinde İsrail ve ABD oynuyordu.
Bu tespitleri yapan ve meseleyi çok
iyi anlayıp kavrayan bir kalemin eseri
“Yağmurdan Sonra”…

Genç yaşında aramızdan ayrılan Ahmet Kekeç, miras olarak taşıdığı değerler açısından bu romanı yazmalı idi.
Yazdı da… Atatürk İlkokulu, Atatürk
Ortaokulu, Atatürk Lisesi’nde okuduğu yıllarda bir gün Aylık Dergi, Mavera
ve Yönelişler’de yazabilme hayaliyle
büyüdü. Ve bu hayallerine de kavuştu.
İlk hikaye kitabı “Son İyi Şeyler”den
itibaren 10’un üzerinde eseri yayımlandı. Ama gazete yazarlığı, polemikçi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahmet Kekeç’in
kitapları

Kanamalı Haydut
Ulufer
Kalanlar
Oyun Kuranlar ve Oyun Bozanlar
Cumhuriyet Apartmanı
Ali Şükrü Bey Cinayeti
Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum
CIA ve 12 Eylül / Bir İhtilalin Romanı
Son İyi Şeyler
Maalesef Türkiye
Yurtta Sus Cihanda Sus
İnek Sosyalizmi
Derin Roman
Beni Türk İmamlarına Emanet Ediniz
Yağmurdan Sonra
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Şafak Tavkul

yürüyen o kadın ve motorunu tankların üstüne süren o
adam…

Çizmek

“Ben Erol’u nasıl çizeyim?”

O GECEYİ

Bizzat tanık olmadığı ama o geceyi anlatan, arşivlerde mutlaka bulunmalı diye düşündüğü kareleri de ekler çizimlerine. Farklı semtlerdeki arkadaşlarından önce telefonuna
fotoğraflar gelmeye başlar, sonra da arkadaşlarının ölüm
haberleri… Onu görenler Erol Olçok’u da çiz der: “Ben onu
nasıl çizeyim, o benim dostum dedim onlara. Sonra Cevat
geldi, Erol’un erkek kardeşi. Bana ‘Sen abimi çok iyi tanıyorsun. Çizer misin?’ dedi. O isteyince bu benim için bir vazifeye dönüştü. Vurulma anını çizemedim. O anı düşünmek
bile istemiyorum. Ona yakışacak bir şey olsun, o günü ve
coşkuyu anlatan bir anı kalsın diye bu şekilde resmettim.”
O gece "Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm" mısrasıyla
hareket halindeyken, ölümsüzlüğü tadanlara ne yapsın ölüm
diyerek olduğumuz yere sabitlendik. Ve sonrasında hiçbir
şey ve hiçbirimiz eskisi gibi olmadı. Uzunca bir süre sokaklarda nöbetteydik. Şafak Tavkul bu sürede evde, arabada, sokakta her yerde çizmeye devam etti. Arkadaşlarının ısrarıyla
Kısıklı’daki nöbet alanlarında eserleri sergilendi. O, vatana
sahip çıkmak için ölmeyi göze alarak sokaklara çıkan halkı
mozaiğe değil, daha çok her bir rengi iç içe girmiş tek bayrak
altında toplanan ebruya benzetir.

Geçtiğimiz ay Hakk'a yürüyen Ressam Şafak Tavkul, 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız o uzun geceyi, verdiği
röportajlarda “Biz aslında bir Guernica yaşadık” diye anlatır. Bu benzetmeyi ağır bulanlara Tavkul’un
bildiri sonrası eşiyle birlikte darbe girişiminin en yoğun yaşandığı yerlerden Çengelköy sokaklarında
olduğunu hatırlatalım.
KÜBRA KURUALI YAŞAR

me kayıt düşen savaş karşıtı bir anıt halini alır.

26 Nisan 1937 Pazartesi... İspanya’nın kuzeydoğusundaki Guernica kasabasında saatler 16:30’u
gösterirken çanlar çalmaya başlar. Kiliselerden
yükselen bu acı sedalar ağır bir hava saldırısının
habercisidir. Tahrip gücü yüksek patlayıcılar, şarapnel ve yangın bombalarıyla Alman savaş uçakları şehri yerle bir eder. Avcı uçaklar ise kalabalık
meydanlarda halkı makineli tüfeklerle tarar. Kulakları sağır eden bomba sesleriyle üç saat kesintisiz devam eden saldırılardan sonra Guernica,
sivillerin yok edildiği savunmasız bir kentin ilk
örneği olarak savaş tarihine geçer. Hedefin Avrupa topraklarının içinden seçilmesi gibi çok sayıda
ilki barındıran bu olayı hemen hepimiz Pablo Picasso’nun meşhur Guernica tablosuyla hatırlarız.
Bombardımanın akabinde yapılan bu eser, Paris’te
sergilendiği ilk andan itibaren sanat tarihinin en
etkileyici savaş eleştirilerinden kabul edilir ve zul-

15 Temmuz’da Guernica yaşadık
Geçtiğimiz ay Hakk'a yürüyen Ressam Şafak
Tavkul, 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız o uzun
geceyi, verdiği röportajlarda “Biz aslında bir
Guernica yaşadık” diye anlatır. Bu benzetmeyi
ağır bulanlara Tavkul’un bildiri sonrası eşiyle
birlikte darbe girişiminin en yoğun yaşandığı
yerlerden Çengelköy sokaklarında olduğunu
hatırlatalım. O gece hepimiz gibi Şafak ve Çiğdem Tavkul çifti de enteresan bir ruh halindedir. Ellerinde bayrakları evlerinden çıkarlar.
“Belki de bu gecenin sabahına varamayacağız!”
diye düşünür Tavkul. Ve yanından ayırmadığı
defterine mürekkepli fırça kalemlerle otuz kadar eskiz çizer: Önünden geçen yaralılar, kaldırımlardan akan kanlar, ellerinde bayraklar
tankların karşısında duranlar, vurulup tertemiz
alnından yatanlar, köprüde tankların üstüne

Farklı alanlarda da iz bıraktı

“İlk kez mutsuz çizdim”

Bir Guernica yaşadık diye tarif ettiği o gece, çizmenin kendisi için hiç de kolay olmadığını şöyle anlatır: “Ben çizerken mutlu olan bir insanım. İlk defa mutsuz çizdim. Bugüne kadar bana en çok acı veren
şeydi bu çizimler, bir daha böyle bir şey yapmak istemem.” Şafak Tavkul; bir daha böyle bir şey yapmamak üzere, bazı resimlerine gizlediği sırlarla bir cuma gecesi bu dünyadan göçerken, yoğun bakımda
kendisine “Nasılsın?” diye soran eşine son sözü “Allah var gam yok!” olmuş. Beş yıl önce o uzun cuma
gecesinde tüm yaşananları aşikâr etmek için sürekli çizerken de içinden aynı sözü geçirmiş olmalı.
Nesiller boyu en çok onun çizgisiyle hatırlanacak 15 Temmuz. Mekânı cennet, makamı âlî olsun, o
uzun gecenin şehitleriyle birlikte zamansız bahçeleri kucaklasınlar.

Kendisi de sadece resim değil, karikatür, çizgi film, animasyon, müzik ve okçuluk gibi farklı alanlarda bıraktığı sayısız
eserle hayatını tıpkı bir ebru gibi yaşadı. Yaptığı her işle biz
farkında bile değilken hayatlarımıza dokundu, dokunmaya
devam edecek. 90’ların başında evimize giren Hay bin Yakzan çizgi filminin VHS kasetini başa sarıp tekrar tekrar kardeşlerimle izlerken animatörünün Şafak Tavkul olduğunu
bilmiyordum. Aynı yıllarda evimizde sürekli dinlediğimiz
ezgilerden İbrahim’i, Asaf Halet Çelebi ve A. Kadir şiirlerini
derleyerek onun bestelediğini de…
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çıkmasın diye...
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hülislâm İbn Kemal Türbesi’nin de
bulunduğu kısım üçüncüyü, bu parçanın aşağısında yer alan Otakçılar
Mezarlığı dördüncüyü, sur kapısında
çıkıldığında sağa düşen ve Haliç’e bakan en geniş kısım beşinciyi, sur kapısının solundaki içinde iki bileği kesilerek şehid edilen Sultan Abdülaziz
Han Hazretleri’nin intikamını almak
için Hüseyin Avni Paşa’yı öldüren
Şehit Kolağası Çerkez Hasan’ın açık
türbesi de bulunan bölüm ise altıncıyı teşkil etmektedir.
Her köşesini anlatamayız ama şehadetin o güzelliğini ve her bir şehidimizin vatan aşkını derinden
hissederiz diye umuyorum… Daha
sözlerimin başındayken söyleyeyim.
Eğer hala daha ziyaret etmediyseniz;
Edirnekapı Şehitliği’ni, Mehmet Akif
Ersoy’u, Kafkas İslam Orduları Ku-

mandanı Nuri Killigil Paşa’yı, Meçhul
Asker’i, 15 Temmuz işgal girişimine
dur diyerek bizlere canları ve kanları
ile bu bayrağı bir kez daha armağan
eden şehitlerimizin kabirlerini, şehitliklerimizi, mutlaka ziyaret edin
isterim.
Hafıza tazeleyen müze
Edirnekapı Şehitliği ziyaretinin ardından önce Saraçhane’ye İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin önüne
geçtim. O geceyi adeta orada adeta
tekrar yaşadım. O gece orada şehit
olan ve Şehzadebaşı Cami’ne defnedilen Prof. Dr. İlhan Varank’ın kabrini
ziyaret ettim. Ardından 15 Temmuz
gecesi en kanlı çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün hemen Anadolu
Yakası girişine, 15 Temmuz destanını
gelecek nesillere aktarmak ve ortak

NO 013

hafıza oluşturmak amacıyla hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla açılan Hafıza
15 Temmuz Müzesi’ni ziyaret ettim.
Metrobüsten indiğimde ilk olarak
otobüs durağındaki kurşun izleri
dikkatimi çekti. İçim bir kez daha ürperdi. Önce şehitler makamına çıkıp
oturdum. Orada bir süre o geceyi düşündüm. Sonra hemen makamın yanı
başına inşa edilen Hafıza 15 Temmuz
Müzesi’ne geçtim.
1500 metrekare üzerine iki katlı olarak inşa edilen müzenin zemin girişindeki duvarda "Unutma" yazısı ile
15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve
onları temsilen tavandan sarkan beyaz güvercinler bulunuyor. Müzenin
girişinde bulunan dev ekranda da
15 Temmuz videoları ve belgeselleri

GEZI
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gösteriliyor. 15 Temmuz gecesi şehitlik mertebesine ulaşan ve gazi olan
vatandaşlarımızın kullandıkları eşyalar da burada sergileniyor. Sergilenen
eşyalar arasında; darbeci tuğgeneral
Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in beresi ve kaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyonda
millete çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait
cep telefonu, Gazi Bilal Özyıldırım'a
ait kurşun isabet etmiş motosiklet
kaskı, Gazi Abdullah Çay'a ait kurşun isabet etmiş anahtar, Şehit Necmi Bahadır'a ait kurşun isabet etmiş
cüzdan ve fotoğraf, Gazi İdris Akdoğan'a ait kurşun isabet etmiş telefon,
darbecilerin kullandığı tankın ezdiği otomobil ve üst katta zarar gören
motosiklet ve şehitlerin ayakkabıları
yer alıyor.

Daha ziyaret etmediyseniz; Edirnekapı Şehitliğini, Mehmet Akif Ersoy’u, Kafkas İslam Orduları Kumandanı
Nuri Killigil Paşa’yı, Meçhul Asker’i, 15 Temmuz işgal girişimine dur diyerek, bizlere canları ve kanları ile bu
bayrağı bir kez daha armağan eden Şehitlerimizin kabirlerini, Şehitliklerimizi, mutlaka ziyaret edin isterim.

ŞEREF YUMURTACI
Kıymetli Dostlar; yeni güne ulaşanlara selam, ulaştıran Rabbime hamdolsun;
Bugün sizlerle birlikte 15 Temmuz
gecesi gerçekleşen hain işgal girişimine karşı destansı bir mücadele vererek Malazgirt ruhunun, Çanakkale
ruhunun hala bu milletin sinesinde
alev alev yandığını gösteren kahramanlarımızı ve onların aziz hatırasına inşa edilen Hafıza 15 Temmuz
Müzesi’ni ziyaret edeceğiz.
Bu ruh Çanakkale ruhu!
Ümmetin Son Kalesi Türkiye, 15
Temmuz 2016 gecesi satın alınmış
1 dolarlık kanı bozuk vatan hainleri
tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan bir darbe -daha doğrusu bir işgal
girişimi- ile daha karşı karşıya kaldı.
Milletin vergisi ile milleti korumak
için alınan tankların namluları, silahları, mermileri millete doğrultuldu.
Defalarca darbelerle terbiye edilip
yüzyıllarca geriye götürülen bu necip
milletin artık sabrı kalmamıştı. Milletin iradesi ile seçilen Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile
sokaklara dökülen halk yüzlerce şehit
verdi fakat hainlere geçit vermedi.
Asil milletimiz Allah’ın izni, yöneti-

cilerinin feraseti ve göğsündeki iman
ile makûs talihine bu defa dur dedi!
Bu dur deyiş aynı zamanda hem Türkiye için hem de tüm dünya mazlumları için bir sonun başlangıcı oldu.
Millet salâlarla, ezanlarla verdiği bu
topyekûn mücadele ile tekrar şahlanışının başlangıcını dünyaya duyurmuş oldu.

İnsanat Bahçesi

Edirnekapı Şehitliği; Sır Tekke
“Bastığın yerleri "toprak!" diyerek
geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır,
atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet
vatanı.”
Sırlara dolu bir kabristan, bir şehitlik Edirnekapı Şehitliği… Şehitlikten
içeriye girdim girişteki şehitlik anıtının hemen yanında yer alan bayrağa
takıldı gözüm…
Uzunca baktım, baktım baktım…
Ömer Halisdemir’i gördüm!
İlhan Varank’ı, Erol Olçak’ı, Abdullah
Tayyib’i, Türkmen Tekin’i gördüm!
Malazgirt’te, Niğbolu’da, Çanakkale’de, Sakarya’da tekbir sesleri ile iş-

galcilere karşı canlarını verip vatanlarını vermeyen yiğitleri gördüm…
Halime Çavuşu’u, Şerife Bacı’yı, Gördesli Makbule’yi, Emir Ayşe’yi gördüm.
İstanbul’un fethi sırasında şehit olan
askerlerimizin topluca gömüldüğü
alan olan Edirnekapı, 1453 yılında
İstanbul’un fethi sırasında, surların
önünde savaşırken şehit düşen Müslüman askerlerin defnedildiği yerdir.
Osmanlı döneminde “Sır Tekke” denen bu ilk şehitliğin yeri bugün kesin
olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı

zamanında, bayram sabahları camiden çıkan cemaatin “Sır Tekke”de toplanıp şehitlerin ruhlarına dua
ederlermiş.
Edirnekapı’dan Eyüp ve Rami’ye giden yolun iki tarafında yer alan, İstanbul’un altıncı tepesinde bulunan
bu geniş mezarlık, imar faaliyetleri
sonucu bugün altı adaya ayrılmış durumdadır. Edirnekapı ve Sakızağacı
şehitlikleri bu altı adadan ikisini oluşturur. Çevre yollarından Haliç Köprüsü bağlantısını sağlayan iki otoyol
arasında kalmış olan, içinde Şey-

Müze’de en çok dikkatimi çeken ve
beni en çok etkileyen bölüm ülkemizde
ve dünyada yapılan darbeler ve sömürgecilik tarihine dair bilgilerin yer aldığı
bölüm oldu. Fotoğraf kareleri arasında
yürürken nutkum tutuluyor gözlerim
doluyor ilerlemekte güçlük çekiyordum. Zincire vurulmuş siyahi bir yerli,
Afrika’nın içinde bulunduğu durumu
adeta özetliyordu. Fotoğraf karelerinin
her birini anlatamam ama birkaç tanesine değinmeden de geçemeyeceğim.
Mesele zincire vurulmuş o siyahi Afrikalının hemen yanında yer alan fotoğraf
karelerinden birinde kafes içinde etrafı
demirlerle çevrilmiş alanda siyahi bir
anne ve çocukları görünüyor. Fotoğrafa
iyice yaklaştığımda aslında Barbar Avrupa’nın içyüzünü gösteren bir fotoğraf
karesi olduğunu anladım. Daha 1900’lü
yılların başına kadar Avrupa’nın birçok
şehrinde varlığını devam ettiren “İnsanat Bahçesi” olarak anlatılan bir yerde
çekilmiş bir kareydi bu. Bu insanat bahçesinde Afrikalılar, Kızılderililer, Aborjinler gibi topluluklardan tutsak edilen
insanlar sanki birer hayvanmışçasına
Avrupalılar tarafından hapsedilerek
seyrediliyordu.

Bu hapsedilenlerden biri Ota Benga
idi. Ota Benga’nın tıpkı diğer Afrikalı
insanlar gibi bu insanat bahçesine gelmesinin ilginç bir hikâyesi vardı. Ota
Benga, pigme (Afrika’da yaşayan, cüce
denecek denli kısa boylu siyahi olan
kimselere verilen isim.) bir toplulukta
yaşayan bir yerliydi. Bir gün çıktığı avdan köyüne geldiğinde karısının ve çocuklarının ve kabilesindeki diğer kişilerin öldürüldüğünü gördü. Bu vahşeti
yapanlar Amerika'dan ellerinde bir kağıtla buraya gelen kişilerdi. Ellerindeki
kağıtta şöyle yazıyordu: "1 adet pigme
şefi, şefin eşi, 1 yetişkin erkek, 1 yetişkin kadın, 1 evlenmemiş genç kadın,
2 çocuk, 1 kadın rahip, 1 erkek rahip
(veya tıp doktoru), mümkünse yaşlı. Bu
sayılanların hepsi pigme olacak." İşte
bu listedeki yetişkin erkek Ota Benga
oluyordu. Ota Benga ve yanındakiler, 1904'te götürüldükleri Amerika'da
önce insanat bahçesi şeklinde hazırlanan bir sergide tutsak edildiler.
Ziyaretçiler, Afrika'nın saf yamyamlarından biri diye lanse edilen Ota Benga'nın kendisini görmek için 25 sent,
ekstradan bir de dişlerini görmek için
fazladan 5 sent para ödüyorlardı. Bir

insan daha ne kadar aşağılanabilir derken Amerikalılar onu 1906'da Bronx
Hayvanat Bahçesi'nde maymun ve
orangutanlarla aynı kafese attı. Bir süre
burada kalan Ota Benga yaşadıklarını
hiçbir zaman unutamadı ve 1916 yılın-

da intihar ederek hayatına son verdi.
Bu vesile ile aziz milletin bir neferi olmanın verdiği gururla, bu toprakları
bize canları ve kanları ile emanet eden
tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet
minnet ve dua ile anıyorum.
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İran'ın Urumiye kentinde 800 yıllık
Selçuklu eseri: Üç Kümbet

“80’LI YILLAR
DEYINCE;

Urumiye kent merkezindeki anıtmezar Üç Kümbet, İran'daki Selçuklu eserlerinin tipik
bir örneği olarak günümüze kadar varlığını korumayı başardı.

İbrahim
Eryiğit

MAHALLE,
SOBA, TEK
KANAL.”

COĞRAFYANIN
KADERLİĞİ

H

er toplum kendi doğal akışı içinde yaşar ve
yaşamalıdır da. Söz konusu doğal akış içinde
toplum kendi kendine şekillenir. Bir toplumun
sosyal hayatında önemli dinamiklerin başında
dilin, dolayısıyla edebiyat ve sanatın geldiği bilinen bir gerçektir. Edebiyat ve sanat, çok uzun
denilebilecek bir sürece ihtiyaç duyduğu için,
oluşturacağı iklimin etkisi de doğal olarak hemen
ortaya çıkmayacaktır. İktidar, sermaye, parti, örgüt veya cemaat gibi güçler tarafından toplumun
doğal gidişatına yapılan/yapılacak (kaba kuvvet
içeren) her müdahale yapay ve temelsiz olmaya
mahkûmdur. Böylesi bir müdahale, ilk yıllarda yapanlar tarafından başarılı görünse de toplumun
geniş kesimleri tarafından asla benimsenmeyeceğinden gidişat diktatörlüğe dönüşecektir.
Durkheim’e göre toplum, “Kendine has nitelikleri olan, özgül bir gerçekliği temsil eder.” İşte bu
gerçeklik olgusunu dışarıdan çeşitli zorlama ve
manipülasyonlarla değiştirmeye, başka bir hale
dönüştürmeye kalkışmak, toplumun özgül ağırlığında düzeltilemez hasarlar açılmasına neden
olacaktır.
Ben 1960 darbesinde bir bebekken, bu yaşıma
kadar ortalama her on yılda bir muhtıra ve darbelere tanık bir halde yaşadım ve yaşıyorum. Toplumu kendi olağan ve doğal sürecinde yaşamasına tahammül edemeyen çeşitli güçlü odaklar
yüzünden ne çocukluğumu ne gençliğimi ne de
orta yaşlılığımı huzur içinde yaşadım. Toplumun
kılcal damarlarında yaşayan bir öğretmen ve bir
şair olarak huzur içinde olmadım / olamadım hiç.
İbn Haldun’a atfedilen “Coğrafya kaderdir” sözü
sanki tam da bizim kuşak için söylenmiş bir söz.
Şair ve yazara, yaşadığı coğrafyanın acılarını, sevinçlerini ve hüzünlerini dile getirmek gibi ağır
ama kutlu bir görev yüklendiği içindir ki böylesi
bir coğrafi kaderliğin hep merkezinde yaşadık ve
yaşamaya devam ediyoruz.
En son 15 Temmuz 2016’da ABD ve taşeronları
tarafından düzenlenen darbede tek bir şeyi hesap edemediler: Halkın, darbeye karşı direnmesini! Daha önceki darbelerde, bırakın insanların
sokaklara çıkmasını, evinin önüne veya balkona
bile çıkamadıkları bir gerçektir.
Bu darbe girişiminden bu yana geçen beş yıl içinde, bir çok konunun hâlâ aydınlanamaması, gerçek faillerin çoğunun yurtdışına kaçması, haksız
mağduriyetler yaşanması ve söz konusu örgütten
boşalan yerlerin başka cemaat ve tarikatlarca
dolması gibi olguların dikkatlerden kaçmadığı da
bir gerçektir.
Doğduğu ve yaşadığı coğrafyanın kaderini iliklerine dek hisseden ve hayatın gerçek anlamının
farkına vararak yaşayan ve üreten duyarlı her şair
ve yazarın, yaşadığı coğrafyanın özellikle de sanat ve edebiyat iklimine yapacağı her katkının, bu
ülke insanını hayata karşı her zaman diri ve umutlu kılacağına yürekten inanıyorum.
15 Temmuz ve benzeri gibi her türlü girişimin hiçbir zaman ve mekânda başarılı olmaması şeklindeki dileklerimi tekrarlıyorum.

İ

ran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinin
merkezi Urumiye kentindeki 800 yıllık Selçuklu eseri
Üç Kümbet, bölgedeki Selçuklu varlığının yaşayan bir
örneği olarak öne çıkıyor. Selçuklular'ın İran coğrafyasında hüküm sürdüğü 12. ve 13. asırlarda, burç şeklindeki
türbelerin inşa edilmesi yaygın bir gelenek halini almıştı.
Binanın içinde bulunan ve Kufi yazılı kitabelerden, Üç
Kümbet'in 1201'de dönemin Selçuklu emirlerinden Şişkat
Muzafferi tarafından Mansur bin Musa adındaki mimara
yaptırıldığı anlaşılıyor. Türbenin girişindeki baş süslemeleri kendi türünde benzersiz olup taş ve alçı parçaları şeklinde geometrik desenler ve kûfi yazıtlarla bezenmiş. Üç
Kümbet'in bahçesinde birçok mezarın yanı sıra Urartular
ve eski İran tarihine ait kitabeler de yer alıyor

Urumiye kenti ve civarında aynı kümbetten 2 tane daha
olduğu ve bu nedenle Üç Kümbet adını aldığı belirtiliyor. Geçen zaman içinde diğer 2 kümbete dair günümüze ulaşan herhangi arkeolojik kalıntıya rastlanmadı.
Bu nedenle 2 kümbetin yok olduğu ve sadece mevcut
kümbetin ayakta kaldığı düşünülüyor. Buna karşılık
yapının basit plan formundan dolayı bu adla anıldığını
düşünenler de var.
Daha önceleri eserin etrafı boşken şehrin genişlemesiyle mahalle arasında kalan Üç Kümbet 7 Aralık 1935'te
İran milli eseri olarak kayıt altına alındı. Günümüzde
Sengi Se Kümbet adıyla müzeye dönüştürülen yapı,
yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Filistinli oyunculardan
74. Cannes Film
Festivali'ne boykot
Urumiye kent merkezindeki anıtmezar Üç Kümbet, İran'daki Selçuklu eserlerinin tipik bir örneği olarak günümüze
kadar varlığını korumayı başardı.

İ

ran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye kentindeki 800 yıllık Selçuklu eseri Üç Kümbet, bölgedeki Selçuklu varlığının
yaşayan bir örneği olarak öne çıkıyor. Selçuklular'ın
İran coğrafyasında hüküm sürdüğü 12. ve 13. asırlarda, burç şeklindeki türbelerin inşa edilmesi yaygın
bir gelenek halini almıştı.
Binanın içinde bulunan ve Kufi yazılı kitabelerden,
Üç Kümbet'in 1201'de dönemin Selçuklu emirlerinden Şişkat Muzafferi tarafından Mansur bin Musa
adındaki mimara yaptırıldığı anlaşılıyor. Türbenin
girişindeki baş süslemeleri kendi türünde benzersiz
olup taş ve alçı parçaları şeklinde geometrik desenler ve kûfi yazıtlarla bezenmiş. Üç Kümbet'in bahçesinde birçok mezarın yanı sıra Urartular ve eski İran

tarihine ait kitabeler de yer alıyor
Urumiye kenti ve civarında aynı kümbetten 2 tane
daha olduğu ve bu nedenle Üç Kümbet adını aldığı belirtiliyor. Geçen zaman içinde diğer 2 kümbete
dair günümüze ulaşan herhangi arkeolojik kalıntıya
rastlanmadı. Bu nedenle 2 kümbetin yok olduğu ve
sadece mevcut kümbetin ayakta kaldığı düşünülüyor. Buna karşılık yapının basit plan formundan dolayı bu adla anıldığını düşünenler de var.
Daha önceleri eserin etrafı boşken şehrin genişlemesiyle mahalle arasında kalan Üç Kümbet 7 Aralık 1935'te İran milli eseri olarak kayıt altına alındı.
Günümüzde Sengi Se Kümbet adıyla müzeye dönüştürülen yapı, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Bu sayıda, tiyatro, dizi
ve sinema oyuncusu
Hakan Bulut ile bir
araya geldim. Ünlü
oyuncu, birbirinden
samimi sorularıma
bakalım nasıl yanıtlar
vermiş hep birlikte
okuyalım
- Merhaba Coşkun Bey, nasılsınız?
- İyiyim teşekkürler.
Sorularım hazır, siz de hazırsanız başlayalım!
- Tabii ki.

🙂

Dünyada en sevdiğiniz şehir?
- Gördüğüm şehirler arasından seçim yapsam
sanırım daha anlamlı ve mantıklı olacaktır.
Amsterdam diyebilirim.

🙂

🙂

Horoz şekeri mi? Leblebi tozu mu?
- Kusura bakmayın seçim yapamayacağım.
Çünkü ikisi de çocukluğum.

🙂

Pop mu? Arabesk mi?
- Daha çok pop ama arabeske de hayır diyemem.

🙂

Türkçede en sevdiğiniz kelime?
- “Teveccüh” Çoğu zaman da kullanırım.

🙂

Birlikte rol almaktan en keyif aldığınız
oyuncu?
- Ceyhun Fersoy. Aynı dizide oynuyoruz uzun
yıllardır. Daha öncesinden de yakın arkadaşımdı ve birlikte de oynadık.

🙂

Dizi mi? Sinema mı?
- Neden hep seçim yapmak zorundayım?
İkisi de bence keyifli.

🙂

Çay mı? Kahve mi?
- İkisini de seviyorum ve tüketiyorum.
3 kelimeyle 80’li yıllar?
- Mahalle, soba, tek kanal.
Butik Ali’nin size en benzer yönü?
- Dost ve arkadaş canlısı olması.

🙂

Dünyada bir şeyi değiştirmek isteseniz bu
ne olurdu?
- Eşitsizliği.
Birinden aldığınız en güzel iltifat?
- Oyunculuk adına aldığım iltifatlar oldu.

🙂

Seksenler dizisinin 80 darbesini işlemesi
bize ne kattı?
Seksenler geçmişi, yaşanan zamanları ve o dönemi de anlatan bir dizi olduğu için, haliyle o
dönemin darbesini anlatması da önem arz ediyor. Bu sayede izleyenler o dönemi göremeyenler az da olsa görmüş oldular. Belgesel gibi bir
anlatım olmasa da, o dönemin yaşananlarını
gösterdi.
15 Temmuz Hain Darbe Girişiminden sonra unutamadığınız ses?
Uçak sesleri.
En son okuduğunuz kitap?
- “Tragedyanın Doğuşu”
Sinirlenince ne yaparsınız?
- Can sıkarım!

🙂

Neyi affetmezsiniz?
- Haksızlığı ve yapılan yanlışı.
En büyük tutkunuz?
- Playstation oynamak.

🙂

Farklı bir meslek yapsaydınız bu ne olurdu?
- Sanırım eğitimci olurdum.
Bu sayının son sorusuna geldik! Hayatta örnek aldığınız kişi?
- Babam!

🙂

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

PERDENIN ARDI

“Kendi ahlakıyla bir millet ölür yahut yaşar”
Mehmet Akif Ersoy
Huzurun kanına girmek isteyenin yapacağı ilk
şey, bir devletin filizlerinin kökleriyle oynamak,
o filizlerin tutunduğu toprağın altını eşelemek ve
yapraklarının gökyüzüne bakma cesaretini daha
ilk başlarda baltalamaktır. Gökyüzüne bakmaya
cesareti olamayanlar, kanatlarında inanç/umut/
başarı taşıyan yüreklerin uçmasını da engeller.
İşin en kötü tarafı, bunlar bazen içimizdekiler;
çoğu zaman da dışımızdaki düşmanlardır.
“Z” kuşağı üzerinden devletin omurgasına vurmanın adı ne vatanseverlik, ne de muhalifliktir.
Bunun adı -olsa olsa- dış güçlerin pencerelerimize attığı taşların boyutunu büyütmektir; onların
hesaplarına katkı sağlamaktır! Kendi iç huzurumuzun belini kırmaktır, hem de bile isteye…
Yıllardır aynı türkünün farklı nakaratlarını söyler
her kesim. Ortak noktada buluşmak dışında her
yol denenir. Birlik beraberlik manifestosunu hep
söyleriz ama bir türlü uygulamada gerçekleştiremeyiz. Öyle ya da böyle kördüğüme dönüşmüş bu
devinimde herkes bir pay sahibidir az ya da çok…
Bardağın boş tarafı ile düşünce nikâhı kıyanlar,
bardağın dolu tarafındaki gövermeye yüz tutmuş
filizlenmeleri göremeyecek kadar körleşmiş bir
ruha sahipler. Bu durumun tek kaybedeni, ülke
içinde huzuru arayan gerçek halk. Evet, gerçek
halk! Ülkesine alın teri ile katkı sağlayan, her şeyi
devletinden beklemeyen, gencini/yaşlısını gönlünün göğünde saran/sarmalayan, namlusu halka
çevrili tetiğin karşısında durabilen, bayrağının
gölgesine zerre tehlike gördüğünde canı pahasına…
Evet, bu anlamda vatan/millet/bayrak rüzgârının
karşısında durabilecek bir riyakârlık/hainlik elbette yok. Bunun örneğini, örneklerini geçmiş ve
yakın zamanda yaşadık. Yaşayabiliriz de dönem
dönem... Neden mi? Tarihi ve kökleri bu kadar
sağlam bir milletin elbette içeriden ve dışarıdan
düşmanı olacak ama düşman da dostta şunu çok
iyi bilmeli ki topraklarımıza bir tehdit hissedildiği
anda askeri/polisi/halkı bütün olmanın kutlu çağrısında bir olacak… Hep, daima…
Girizgâhımızda da belirttiğimiz gibi, bir toplumun topallamasını sonra da düşürülmesini sağlayacak en etkin adım gençlerini küstürmektir.
Gençlerimiz üzerinden başlatılan negatif imlemeler onarmayı değil, bozmayı hedefleyen ciddi
yan yollardır! Ana hatlarımızı ne kadar güvenli ve
sağlam tutuyorsak dış güçlere karşı, yan yolların
engebelerinde konuşlanan çoraklaşmış gürültülere de bir o kadar hazırlıklı olup… Nasıl mı?
Gençlerimize güvenerek onlara şans vererek…
Düşüncelerine saygı duyarak ve takdir ederek…
Mesleki kariyerlerindeki başarı/başarısızlık gidişatına her şekilde “yanınızdayız” mesajı vererek.
Ve en önemlisi, maneviyatın o kutlu hırkasını
üzerlerinde daima taşımaları için onlara örnek
olarak!
Gerçekliğin avlusunda toplanan her soru, bir milleti/bir insanı/bir hikâyeyi mutlaka geleceğin gerdanında en şık cevaplarla karşılar. Hakikate açılan hiçbir pencere karanlığın saçlarını taramaz!
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Güven
Adıgüzel
BİRLİKTEYDİK VE
BURADAYDIK

Boğazın Sularına
Atılan Kitap

Dar Zamanlar
Üçlemesi

27 Mayıs Darbesi
ve Bizler

İkna
Odası

Darbeler
Tarihi

Zeki Bulduk

Adalet Ağaoğlu

Nilüfer Bayar Gürsoy

Yıldız Ramazanoğlu

Cemil Koçak

Ahmet Ümit

Koyu Kitap Yayınları

Everest Yayınları

Timaş Yayınları

Timaş Yayınları

Timaş Yayınları

Everest Yayınları

Okuduktan sonra hemen boğazın
sularına atılması ve hızlıca unutulması gerekiyor bu romanın. Ama
öncelikle canlı ve kanlı olan bu büyük
kurmacanın iş bilir biçimde öldürülmesi gerekiyor. Belki yüzyıllık, neredeyse binlerce yıllık bir tarihe bakan
ve ülkemizin birkaç yılında yaşanan
kavganın, mevzuların el yordamıyla
tarihteki bağlarını kesmeli kesinlikle. Ardından karakterleri… Epey bir
karakter var romanda, sayalım: Selim
İleri, Hermann Hesse, Sezen Cumhur
Önal, U2, Martı -şu Jonathan olan-,
Sezen Aksu, inanır mısınız Stanjslav
Lem, inanmazsanız Unamuno, hatta
Kemal Tahir, Neşet Ertaş, Mustafa
Kutlu, biraz da Fikret Kızılok. Hepsi ve daha fazlası yok edilmeli. Ya da
hepsi tek kişilik hücrelerde, kapı ardında bırakılmalı ki, unutulsun. Ardından Mem u Zin yakılmalı misal.
Diğerleri de. Uzak şehir tüm bu gerçeklikler içinde haritadan silinmeli,
Aykırı Öyküler Radyosu patlatılmalı.
Elif, Musahhih, Saliha Reyna, Marut
ve Harut'un kimliklerine el konulmalı. Ardından bu kitap boğazın sularına
atılmalı. Çünkü bu kitap çok can aldı,
çok kan aktı, atın ve unutabilirseniz
unutun onu.

Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar
üçlemesi, Ölmeye Yatmak (1973), Bir
Düğün Gecesi (1979) ve Hayır (1987)
adlı üç romanını içerir. Ölmeye Yatmak ölü bir kabuğa dönüşen benliğinden sıyrılmayı deneyen Aysel’e,
Bir Düğün Gecesi bir ikiyüzlülük
geçidine dönüşen törenin üyelerine,
Hayır ise artık yaşamının her anlamda kıyısına çekilmiş Aysel’e odaklanmıştır. Adalet Ağaoğlu, Dar Zamanlar üçlemesinde, 1938’den 1980’lere
uzanan dönemin toplumsal, politik
dönüşümlerini, aydınlar arasından
seçtiği karakterlerin kimliklerine yönelik sorgulamalarıyla yansıtmayı
seçmiştir. Bir Düğün Gecesi de 12
Mart romanları arasında sayılır, fakat
biçem olarak diğerlerinden ayrışır
ve özgündür. Diğer 12 Mart romanlarında kontrgerillayı, cezaevlerini,
sıkıyönetimi anlattılar yazarlar. Bir
Düğün Gecesi’nde ise darbenin getirdiği duygusallıklardan kurtulmuş
toplumsal gerçeğe daha nesnel bakabilen karakterler söz konusudur.
Üçüncü roman Hayır, 12 Eylül 1980
sonrası bir eser olarak daha farklı bir
sese sahiptir. Aynı toplumdaki aydınlar gibi Doçent Aysel de kırılmış, dökülmüş biridir artık.

Türk demokrasi tarihinin en önemli
kırılma noktalarından biri muhakkak ki 27 Mayıs 1960 Darbesi’dir.
Bu elim hadise neticesinde Demokrat Parti kapatılmış ve dönemin
Cumhurbaşkanı Celal Bayar, başbakanı Adnan Menderes ve diğer
devlet erkânı tutuklanarak yargılanmak üzere Yassıada’ya götürüldüler.
Artık ne onların hayatı eskisi gibi
devam edecekti ne de ailelerinin…
27 Mayıs Darbesi ve Bizler kitabı,
birçok sorunun cevabını vermekle
birlikte; 27 Mayıs 1960 tarihinden
itibaren Yassıada duruşmalarının
başladığı 14 Ekim 1960’a kadarki
süreci, Celal Bayar’ın kızı Nilüfer
(Bayar) Gürsoy’un samimiyetle
paylaştığı anılarla aktarıyor. Yassıada süreci ve sonrası, şimdiye kadar
hep Demokrat Partililerin hatıraları, mahkeme zabıtları ve o günlerin
siyasi sürecinden bahseden eserlerle sınırlıydı. Fakat Gürsoy’un tüm
tutuklu ailelerinin yaşadıklarıyla
beraber kendi ailesine tatbik edilen
özel muameleyi de anlattığı bu eser,
önemli bir tarihî boşluğu doldurarak, Türk demokrasi tarihinin gözden kaçmış, karanlık bir dönemini
aydınlatıyor.

“İyi ki beni almadınız, dedi Nermin.
Ben de sizi almadım diye düşünürken içini yüce duygular doldurdu.
Giremediği yeri iyice yerdi içinden.
Hatta yerden yere vurdu ki bu kurum
kurum kurumlanan kurumların aşkı
yeniden yeşermesin içinde. Burada
gördüklerimi görmek, şehrin dört
bir yanını dinlemek nasip işi. Bana
yaptıklarınız yüzünden acımı hemen
öteki acılara aktarıp bir çırpıda giriyorum içlerine. Öteki ruhların rengine
bürünmem saniyelerimi bile almıyor.
Bir söylev yükseldi içinde. Ey beni yadsıyan sıkışmış ruhlar, siz kendinizce
sınıflandırmalar yapıp binlerce pırıltılı kalbin adını silerken, herkesi tek giysili ve tek düşünüşlü bir bedende toplamak için güç birliği yaparken ben
süzülüp uçup gideyim aranızdan.
Sizi odanızda bırakıp. Duvarların, tel
örgülerin, demir kapıların, yükselen
amfilerin, kara cüppelerin içinde. Ben
burada yüzüne gözüne çöpler yapışmış insanlarla kötülüklerin üzerine
yürüme derslerine katılmaktan mutluyum.” Yıldız Ramazanoğlu’nun İkna
Odası, Türkiye yakın tarihinden bir
deneyim romanı! Roman; Nermin,
Nuray ve Seher adlı üç arkadaşın yükseköğretim kurumlarında uygulanan
başörtüsü yasağı tecrübesi üzerinden
kurgulanarak, modern zamanda hayatta var olma mücadelesi veren üç
kadından kesitler vermektedir.

15 Temmuz darbesi, Türkiye’de darbeler
tarihini hatırlamamıza bir kez daha vesile
oldu. Ülkemizde ordu-politika ilişkisinin
ayrıntılı bir şekilde bilinmesi gerektiğini de
ortaya çıkardı. Sanılanın aksine; ordunun
politikaya müdahalesi, 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlamadı. Aksine, Türkiye’de ilk
cunta 1946 yılında kuruldu. Bu şu anlama
geliyor: 15 Temmuz darbesinin yetmiş yıllık
bir geleneği var bu ülkede... Ve bu gelenek
yeterince bilinmezse; 15 Temmuz’un analizini yapmak da o denli güçleşir. Bu kitapta;
1946 yılında kurulan ilk cuntalardan başlayarak; Demokrat Parti’nin iktidara geldiği
1950 yılında ordunun müdahale ihtimâline;
oradan 27 Mayıs 1960 darbesine; ardından
Talât Aydemir’in başarısız iki darbe teşebbüsüne; 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963’e;
nihâyet 9 Mart ve 12 Mart 1971 darbesine
yol alıyorum. Bu darbelerin birbirleriyle
olan bağlantısını kurmaya gayret ediyorum.
Darbecilerin zihniyet dünyasını açığa çıkarmayı amaçlıyorum. Darbelerin kendisinden
çok onların zihinsel hazırlığı ve ideolojisi
önemlidir çünkü... Bu zihniyet dünyası ve
ideoloji, yeni yeni darbelerin filizlenmesine
neden oluyor.

Çıplak Ayaklıydı
Gece

“Büyük bir çatışma çıkmıştı kentte. Biz, insanlar,
çiçekler, karıncalar, kuşlar, balıklar ve yıldızlar
öldürülmesin diye sokaklara renk renk yazılar
yazıyor, duvarlara afişler asıyorduk. Hepimiz
gençtik; yaşlı olanlarımız da vardı aramızda
ama hepimiz gençtik. Onlar, insanları, çiçekleri,
karıncaları, kuşları, balıkları ve yıldızları öldürmek için çıkmışlardı sokağa. Hepsi yaşlıydı; genç
olanları da vardı aralarında ama hepsi yaşlıydı.
Ve hepsi silahlıydı. Çeşit çeşit sustalılardan otomatik tabancalara kadar bir iyice kuşanmışlardı
silahlarını. Bir köşe başında bekliyorlardı bizi.
Bekledikleri yerde karşılaştık. Belki daha elverişli
bir köşe başı ve daha uygun bir zaman bulunabilirdi ama bu karşılaşma kaçınılmazdı. Çatışma
uzun sürdü. Karanlık bir dönemin bitişinden karanlık bir dönemin başlangıcına kadar. Yenilmiştik. Yenileceğimiz belli değildi ama çok da şaşırmadık. Şimdi kaçıyorduk işte. Yakalanmamak
için, yeniden dövüşebilmek için kaçıyorduk.
Belki de bastığımız bu ham toprak İstanbul'un
karanlık, suskun sokaklarıydı. Bırakıp geride karımızı, çocuğumuzu, basılacak evimizi terk ediyorduk..."

251 Mektup
15 Temmuz Şehitlerine Mektuplar
Editör: Gülcan Tezcan
Okur Kitaplığı

Karanlığa
Direnen
Yıldız
Sevinç Çokum
Kapı Yayınları

Sevinç Çokum, Karanlığa Direnen Yıldız'da Türkiye’de siyasi hayatın önemli
durağı 27 Mayıs 1960 Darbesi’nin etrafında dolaşarak farklı farklı kişilikleri
sergiliyor. Aynı apartmanı paylaşan dostların, yakınların ayrılan sofraları; dahası ihanetler, ikiyüzlülükler, esir vicdanlar... Roman sosyal çalkantıların temelinde ferdî zaafları görüyor ve bunları ustaca yansıtıyor. Romanın kahramanı Feridun, özgür bireyi ararken dönem medyasının insan topluluklarını
kurnazca manipüle edişlerine şahit olur. Feridun'un benliğindeki kargaşada
yer tutan bir başka sevdaysa İncenaz… Sevinç Çokum Karanlığa Direnen Yıldız’da sosyal bir dönem(ec)in içinde capcanlı insan hikâyeleri anlatıyor. Babamın odasındaki ağırbaşlılık oda kapısından çıkarken son bulur, ondan sonra
genç kız dağınıklıklarına, aşağıki evden taşıdığımız sandık ve konsollar içindeki ayrı dünyaya geçilirdi. Binbir Romanlar, Yelpaze, Ses, Hayat mecmuaları, La
Familialar, romanlar, şiir defterleri, artist resimleri, çikolata yaldızları, krepon
kâğıdından Cumhuriyet Bayramı süsleri, müsamerelerde giydiğim çoğu yeri
yırtılmış kâğıt elbiselerim, kumaş artıkları, kurutulmuş çiçekler, dergilerden
kesilmiş gül desenleri, tavus kuşu tüyleri... İşte o kadar. Başka ne getirebildik o
dönemden yukarıya?

15 Temmuz’da bu topraklara yönelen her tür darbe ve
işgal girişimini çıplak elle bile durdurabilecek bir iman
gücüne sahip olduğumuzu bir kez daha tüm varlığımızla gösterdik. O gece bütün dünyaya parmak ısırtan, dünya tarihinin görüp göreceği en büyük devrim
yaşandı.
Her devrimin kahramanları olduğu gibi 15 Temmuz’da da bu milletin kaderini tersine döndüren yiğitler vardı. 251 vatandaşımız şehit edildi, 2 bin 700’den
fazlası gazi oldu.
Bugüne dek şehitlerimizle ilgili pek çok kitap hazırlandı. Ancak bu çalışmalarda yer alan şehitlere ait biyografilerde birtakım bilgi yanlışları da dikkati çekiyordu.
Şehit aileleri ile yakın temas halindeki 15 Temmuz
Derneği şehitlerimizin biyografilerinin en doğru şekilde yer alacağı bir kitap yapmak üzere yola çıktı. Biyografilerin yanı sıra 15 Temmuz kahramanlarına hitaben
her şehide özel mektuplar da kaleme alındı.
251 şehide aile fertleri, anneleri, kardeşleri, arkadaşları

ya da onları hiç tanımamış, ömründe bir
kez bile karşılaşmamış
olanlar onlara minnetini, hayranlığını, dualarını ve vefasını dile
getirdi bu mektuplarda.
Bir kısmı edebiyatçılar tarafından kaleme alındı mektupların. Yazarların çoğu 251 şehit gibi farklı yaş grupları, sosyal çevre ve mesleklerden isimler oldu.
15 Temmuz dersinden sınıfı geçebilmek için 251 ismin
her birini çok iyi tanımamız, isimlerini, nasıl yaşadıklarını, ne için can verdiklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu da onların hatırasını her daim canlı tutmakla
mümkün.
İşte bu kitap milletimizin 251 kahramanı ve onların
hatırasını yaşatmak niyetiyle yazıldı.

üşerref Akay Türk bayrağı motifli kırmızı elbiM
sesiyle, bir akşamüstü rüzgarına eşlik etmek
için değil de, bir ülkeyi tek sıra ve mümkünse

uygun adımda sevmek üzere bestelendiği hissini uyandıran Türkiyem Cennetim şarkısını büyük
bir keyifle söylerken, Hasan Mutlucan Bodrum’a
yerleşmek zorunda kalarak çiğ börek satmaya
başlamıştı mesela. Hasan Mutlucan Akay gibi
gönüllü cunta bülbülü değildi, çiğ börek satmak
ona düştü. Hikayemizi buradan açabiliriz. Yine de
şahlanıyor aman / Kolbaşının yandım da kır atı.
Türkiye, yanlış iliklenmiş bir gömleğin düğmeleri
hakkında konuşulurken bile, neredeyse ölümüne
cedele tutuşulan bir yer. Evet, her seferinde bu
böyle. Düğmelerin renginden kaynaklı bir kavganın tam ortasına düştüğünüzde, gömleğin ontolojisiyle ilgili bir meseleye sıranın gelmeyeceğine
emin oluyorsunuz zaten. Karamsarlık mı, biraz.
Ama serinkanlı bir mesafeden baktığımız bir alışkanlık bu daha çok. Sürekli savaşmak zorunda
kaldığımız alışkanlıklarımızdan söz ederken şuraya doğru yürümenin ıtır kokulu çiçeği; Türkiye’de
bir meseleyi kendi bağlamı içinde kalarak konuşmak için yüksek bir sabra ve söz gelimi güçlü bir
iradeye sahip olmanız yetmiyor, kum fırtınasından korunmak için kumdan sığınaklar yapmak
zorunda kalabilirsiniz. Bütün bunlar Türkiye adını
verdiğimiz yüksek ateşli bir toprak parçasına vatan dediğimiz günden beri başımıza gelenlerin
muhtasar tarihidir. Kanatlarına koyu katran sürülmüş bir toy kuşu, eline yırtık haritalar tutuşturulmuş topal bir seyyah ya da bir ihtimal daha var
nidalarıyla silah zoruyla "doğrultulmaya" azmedilen kanlı gövdelerimiz. Olsun, yine de buradayız.
Periyodik bakımı gelmiş bir araba gibi 10 yıllık
şaşmaz aralıklarla namlunun ucunu gösterdikleri
bu ateşli toprak parçasının mukimleri olarak, 27
Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan
gibi takvim yapraklarından bazı parçalarla yaşamaya alıştığımız günlere 15 Temmuz tarihini de
ekleyerek nihai finale ulaştık. Silah zoruyla yapılan bu gündelik hayatı imha faaliyetleri hakkında
demokrasi tarihimizde kara bir leke, gibi cümleler
de kurulabilir elbette. Öyle bir tarihimiz vardır belki. Ama iman edilmesi gereken meselenin, sopanın ucundaki şeyle aynı değere sahip olmasını da
konuşacaksak eğer, ‘kara leke’lerden bahsedilmesine razı olabiliriz.
Türkiye’nin darbelerle örülmüş tarihi, söz gelimi
27 Mayıs iyi, 12 Eylül kötü gibi hastalıklı bir bakışın içinden geçerek olgunlaştığı için, silahlı bir
darbe eylemi tekerrür vazifesiyle ortaya çıktığında varlığına meşru bir alan bulmasını yadırgamıyoruz. Bu alanların/kampların hepsinin ayrı ayrı
anlamları var üstelik. 27 Mayıs’a göz kırpıp 12
Eylül’ün zorbalığından bahsetmenin, 1974-Portekiz darbesini anlamlı bulmaya benzemediğinin de fena halde farkındayız. Mevcut 5 uğursuz
takvim yaprağının üstüne eklenen 15 Temmuz’la
birlikte, gündelik hayatın yok edilmesine bağlı
bütün sosyolojik travmaların en büyük ve en katmanlı kötülük biçimi olarak tebarüz ettiğini söylersek ne olur? Düğmelerin rengini tartışmamış
oluruz mesela ve gömleğin ontolojisine döneriz
belki. Son olarak, Müşerref Akay’lar ölmez, burası
kesin. Ama biz o sesleri dinlemeyi reddedebiliriz.
Bütün takvim yapraklarına karşı bir hatırlatma
olarak, nasıldı o Navajo halk şarkısı; "birlikteydik
ve buradaydık."
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“Darbeler
halkı
hizaya
getirme
operasyonlarıdır!”

Askeri darbelerin oluşturduğu acı tarihi yazmış olduğu romanlarla anlatan Ahmet Tezcan: Ben
Türkiye'deki askeri darbelerin zaman zaman bu masala isyan eden ve “Alkımın altından kimse
geçemez” diyen halkı hizaya getirme operasyonları olduğunu düşünüyorum. Bir yazar için bu
çok hazin, çarpıcı bir hikayedir.
GÜLCAN TEZCAN
Alkımın Altından Kimse Geçemez roman serisiyle yakın tarihimizdeki darbelerin Anadolu’ya nasıl yansıdığını anlatan gazeteci-yazar Ahmet Tezcan,
“Türkiye’deki askeri darbelerin halkı hizaya getirme operasyonları olduğunu düşünüyorum. Bu romanlarla asıl vurgulamak istediğim, her on yılda bir
askeri darbeleri çağıran bir siyasi, ideolojik ve sosyal felakete dikkat çekmek.” diyor. Tezcan’la darbeleri ve romanlarındaki yansımalarını konuştuk.
Kafirun ve Sarı adlı romanlarınızda yakın tarihin çalkantılı olaylarını, siyasal kamplaşmaları konu
almıştınız. Neden edebiyat dünyasına adım atarken ilk romanlarınızda darbe ve darbeye giden
çatışmaların arka planını anlatma
ihtiyacı duydunuz? Bu konular
neden edebiyatın konusu olmalı?
Kafirun ve Sarı şu an üçüncüsü elimde olan Alkımın Altından Kimse
Geçemez serisinin ilk iki romanı. Bu
seri ile Türkiye'deki üç darbeyi anlatmak istedim. Kafirun 27 Mayıs askeri
darbesinin hemen sonrasında dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve
Demokrat Partililerin yargılanma
sürecinin Anadolu'daki yansımalarını anlatır ve üç idam ile biter. Sarı on
yıl sonrasına gider, 12 Mart Muhtırasını ele alır ve o da Deniz Gezmiş
ile iki arkadaşının idamı ile biter.
Halen yazmakta olduğum kitap ise
12 Eylül romanı olacak, böylece seri
tamamlanacak. Bu romanlarla asıl
vurgulamak istediğim, her on yılda
bir askeri darbeleri çağıran bir siyasi, ideolojik ve sosyal felakete dikkat
çekmek. Kafirun romanında Müfit
Hoca karakteri bu felaketi anlatır.
Tanzimat'tan bu yana özellikle Jön

Türkler, İttihat Terakki ve sonrasındaki Cumhuriyet'in kurucu kadrosu
bir imparatorluk toplumunu kendi
kültür kodlarından ve inanç değerlerinden kopararak bambaşka bir
kültür ve değerler manzumesine dahil etmeye çalıştılar. Batılılaşma dediğimiz bu macera aslında çocuklar
arasında yaygın olan gökkuşağının
altından geçen oğlansa kız olur, kız
ise oğlan olur masalına benzeyen
bir heves. Fakat bu hevesin faturası
çok ağır oldu ve adeta ısırgan otundan deli gömleği giydirilerek çıldıran
toplumda tarihin en hazin karakter
parçalanması gerçekleşti ve Türkiye
hatta Osmanlı bakiyesi olan bugünün devletçiklerinin bulunduğu çok
büyük bir coğrafya Şizoid Tımarhanesine döndü. Ben Türkiye'deki askeri darbelerin zaman zaman bu masala isyan eden ve “Alkımın altından
kimse geçemez” diyen halkı hizaya
getirme operasyonları olduğunu düşünüyorum. Bir yazar için bu çok hazin, çarpıcı bir hikayedir.
Tarafgir dil kime ne kazandırmış?
Romanlarınızda nasıl bir dil kurmayı
tercih ettiniz? Tarafgir ve propagandist dilden bilhassa uzak duruşunuzun nedeni nedir?

TEMMUZ/2

çözmek ki Kur'an buna kısaca İslâm
diyor. İslâm kelimesine barış dışında,
ona uzak bir anlam veren ve hayata o
anlamı taşıyan hain değilse ahmaktır.
İnancıma göre tevhid dediğimiz şey aynıların beraberliği değil, zıtların, farklılıkların dengesidir ve İslam bu ahengin
adıdır. Dolayısıyla çatışmacı değil, kökten uzlaşmacıdır. Salih kavramı “barışa
yönelik işler yapan” olarak çevriliyor,
barışa, iyiliğe yönelik işler. İnsanın doğası da, tabiatın ruhu da insanı uzlaşmaya yöneltir, hatta tazammun eder.
Tek başına hayatta kalması imkânsız
tek yaratık olarak insan uzlaşmaya
mahkumdur aslında. Öz itibariyle her
insan böyledir, fakat iş söze düştüğünde
Cenab-ı Yunus'un tabiriyle başlar kesilmeye başlar. Özel bir tercih evet, insana özünde zaten olanı hatırlatarak baş
değil savaş kesen sözü aramak. Derdim
bu.

Bir avuç toz gibi savrulacağız…
Sağ ve sol çatışması bu tür anlatılarda ana aksı oluştururken siz çok
başka bir yerden bakmayı ve okumayı seçtiniz. Bu yaklaşım okurda nasıl
karşılık buldu?
Yaşadığımız çatışmalar kimi iddiaların
aksine doğal değil oluşturulmuş, kurgulanmış, dayatılmış süreçlerdi ve toplum korkunç bir ayrışmaya, parçalanmaya ve dağılmaya itildi. Osmanlı'nın
çözülme, dağılma ve yıkılma süreci tabii bir sosyolojik süreç değildi. O süreci
iyi okumak lâzım. Bugün de benzer bir
süreci yaşıyoruz ve aklımızı başımıza
devşirmez isek, 15 Temmuz'un uçağına, tankına, tüfeğine gerek kalmadan
yine bir avuç toz gibi savrulacağız.
Yazdığım romanlarda ve senaryolarda
hep buna dikkat çekmeye çalışıyorum
ve sözlerimin aradığı kulağı bulduğunu
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şey. Önümde “Rabbinin adıyla oku”
diyerek her şeyi en az 99 değişik açıdan düşünmeyi emrettiğine inandığım bir kitap var. Emir bu kadar açık
iken nasıl tersine kalem oynatabilirim ki?

kat çeker ve bence o ayetin anlamı üzerinde çok düşünmemiz gerekiyor.

Edebiyatımızda darbeleri ve bu tür
siyasal müdahale dönemlerini konu
alan eserleri okuma fırsatı buldunuz
mu? Bu tür anlatılarda nasıl bir yaklaşım hakim?

Doğruluk ve yeterlilikten ne anladığınıza bağlı. Kime göre doğru, hangi ölçüde yeterli? Edebiyatta, sanatta yeterlilik
söz konusu olamaz. Sonsuzluğa yazılan
mektuplardan bahsediyoruz nihayet.

Hakim yaklaşımdan kastınız ortaya konulan eserlerde belli bir ideolojik bakışın
sayısal çokluğu ise şayet ben bunun altını çizmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Herkes eteğinde olan taşı
döküyor, kepçesinde olanı sunuyor, kendi penceresinde gördüğünü anlatıyor.
Bunda bir tarafın fazlaca sunum yapmış
olmasının çok değeri yok ve ben sürekli buna vurgu yaparak bir taragfirliğin
karşısına başka bir tarafgirlik çağrısında
bulunmanın da az evvel sözünü ettiğim
ekmeğe yağ sürmek olduğunu düşünüyorum. “Hakim yaklaşım” yahut “kültürel iktidar” gibi söylemler barışmaya
değil ayrışmaya hizmet ediyor bence.
Hepsini düne bırakıp yeni şeyler söylemeli ve ahsen olmayan güzele, iyiye, uzlaşmaya götürmeyen sözleri terketmeli.
Aliya İzzetbegoviç merhumun hapishane notlarından oluşan Özgürlüğe Kaçışım kitabında dikkat çektiği “Yeryüzü
ile gökyüzü arasındaki uzlaşının sırrı
nedir?” sorusunun cevabını aramalı. O
soru Fussilet Suresi'nin 11. ayetine dik-

Devrimci olan edebiyatın kendisidir yazarı değil. Attila İlhan'ın “Hangi” serisi
var biliyorsunuz. Ona uygun sorularla
karşılık vermek geliyor içimden. Hangi sol? Hangi devrim? Dün Go Home
pankartlarıyla Amerikalı askerleri
denize atan ve akıl almaz bir iftira ile
sağcıları 6. Filo'ya secde etmekle suçlayan sol, bugün ABD bayrağına sarılarak uyuyor ve “Dünya 5'ten büyüktür”
diyerek bir kaç emperyalist ülkenin
dünyanın kaderini belirlemesine karşı
çıkan bugünün sağcılarını emperyalist
5'linin ağzına uyarak diktatörlükle, dik
kafalılıkla suçluyor. Hangi sol? Devrim
ne? Yaşanılanlar bu uyduruk kavramların saçmalığını bize hâlâ göstermedi ise
daha çok çekeceğimiz var demektir.

Kahramanlarınızın çatışmacı değil uzlaşmacı oluşu özel bir tercih
miydi?
Her insan kendi içinde çatışmalar
yaşar, insan olmanın özelliği ve güzelliği de buradadır. Bize düşen o
çatışmayı dışarıya yansıtmadan özde

Sağ ve muhafazakar camiada kayda değer eserler
üretildiğini düşünüyor musunuz?
Aynı cevabı belki çok da ağır bir ifadelendirme
ile bu soruya da vermek istiyorum aslında. Hangi sağ? Muhafazakarlık ne? Sağ kavramından ne
anladığınızı, muhafazakârlığın ne olduğunu bana
anlatmanız gerekiyor. Bendeniz özellikle muhafazakârlık kavramından iğrenme derecesinde gıcık
kapıyorum. Siz bana bir edebi eserin kayda değer
olması için öngördüğünüz kriterleri söyleyin ben
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düşünüyorum. Mesela aradan aslında
12 Eylül Darbesi'ne giden süreci anlatan Yedi Güzel Adam dizisinin geçen
yıllara rağmen internet üzerinden tekrar tekrar izleniyor oluşu, kimi sahnelerinin milyonlarca kez paylaşılıyor olması son derece dikkat çekicidir.

Hakim yaklaşımdan kastınız
ortaya konulan eserlerde belli
bir ideolojik bakışın sayısal
çokluğu ise şayet ben bunun
altını çizmenin çok anlamlı
olduğunu düşünmüyorum.
Herkes eteğinde olan taşı
döküyor, kepçesinde olanı
sunuyor, kendi penceresinde
gördüğünü anlatıyor.

Tarafgir ve propagandist dil kime ne
kazanırmış ki onu tercih edeyim?
Toplumun kimliksizleştirilmesi, karaktersiz bir toplum yaratma ideolojisi zaten tarafgirlikten beslenir, propagandist dili çoğaltır. Kelimelerimle
onların ekmeğine katık mı olaydım?
Kaldı ki tarafgirlik ve propagandist
tavır benim içine doğduğum kültüre ve inancıma bütünüyle zıt. Kendi
dininin dayatılmasına bile razı olmayan bir Allah inancına sahibim ve bu
inanca göre tarafgirlik yasak olan bir
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o kriterlere göre yazılmış olanları sıralayayım. Sol
ve devrim ile sağ ve muhafazakar kavramlarını
birbirine çarptılar yıllarca sonuçta elimizde bir
avuç toz kaldı ve biz hâlâ o tozun zerreciklerini
birbirinden ayırmaya çalışıyoruz. 12 Mart öncesinde komünist doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın bir
makale ile yaptığı gibi “Yeter be” diye bağırmak
geliyor içimden. Hakikaten, yeter be!

Devrimci olan edebiyatın kendisidir
Darbe ve siyasal müdahalelerin edebiyata doğru ve yeteri ölçüde yansıdığını düşünüyor musunuz?

Özellikle sol düşünce dünyasına
sahip yazarlar 71 muhtırası ve 12
Eylül’e ilişkin çok fazla romana,
hikâyeye imza attılar. Bu anlamda
bir devrimci edebiyattan söz etmek
mümkün mü? Bu anlatılarda dikkatinizi çeken en temel unsurlar neler?

18

TEMMUZ/2

NO 013

Mustafa Agabey,

Fotoğrafların
Ayasofya’da!
Türkiye’deki bütün ulu camilerin fotoğraflarını çeken tek sanat ve kayıt
fotoğrafçısı, 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz ağabeyin fotoğrafları
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sergileniyor. Bir dönem mesai arkadaşı
olduğum Mustafa ağabey, şehadetinden kısa süre önce bu fotoğrafları
tek bir kitapta topladı. Fotoğraflarını İstanbul’un kadim bir camisinde
sergilemek isteyen Mustafa ağabeyin bu hayali, ne mutlu ki gerçek oldu.
AYLIN İZMİR

“Yunan’a askerlik yapmam!”

Neşeli, çalışkan, heyecanlı, babacan, vatansever… Mustafa Cambaz ağabeyi birkaç sıfatla anlatmamız eksik kalacaktır elbette… Yeni Şafak’ta
gazetecilik mesleğine henüz yeni adım atmış genç
bir muhabirken kesişti yollarımız. Etrafa yaydığı muhteşem enerjisi, şen şakrak kahkahaları ve
esprileriyle ofise girer girmez varlığını hissettiren,
sırt çantasını ve çok sevdiği fotoğraf makinesini
masasının bir ucuna koyduktan sonra harıl harıl
çalışmasıyla anımsarım hep kendisini. “Türkiye’nin Ulu Camileri” projesi, yeni haber fikirleri
ve planlarıyla ofisin sessizliğini bozan Mustafa
ağabey, tabir-i caizse gazetenin gülen yüzüydü.
O gülen yüzü ve 250 vatan evladını şehit eden
zalimler, 15 Temmuz gecesi hepimizin kalbinde
kapanması zor bir yara açtı. FETÖ'nün darbe girişimi esnasında şehadete yürüyen
Mustafa ağabeyin sık sık dile getirdiği bir hayali de geçtiğimiz günlerde
gerçek oldu. Ömrü boyunca büyük
bir titizlikle çektiği ulu camii fotoğrafları İstanbul Valiliği, Albayrak Grubu ve 15 Temmuz
Derneği'nin ortak girişimiyle
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sergilendi. "Memleketimin Ulu Camileri"
fotoğraf sergisi, bir süre
boyunca fethin sembolü
Ayasofya Camii'nde ziyaretçileriyle buluşacak.

Mustafa Cambaz, Batı Trakya Türklerindendi ve
Yunan politikalarına karşı idealist bir mücadele
verdi. "Yunan'a askerlik yapmam!" diyerek Gümülcine'deki köyünü terk edip asker kaçağı
olarak İstanbul'a geldi. O dönemler İstanbul'da Semra Hanım ile evliydi
ve tek evladı olan Alpaslan
henüz 8 aylıktı. Tam bir
İstanbul aşığı olan
Mustafa ağabey,
Çengelköy’de
otu-
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ruyordu. Şehadetine günler kala 10
yıldır yaşadığı Çengelköy’de yeni
taşındığı evin boya badana işleriyle uğraşıyordu. Topkapı’da bulunan
bir çay bahçesinde, haber toplantısı
yaptığımız sırada evinin deniz manzarasını anlatıyor, elindeki boya izleri ile yine bilindik kahkahalarını
atıyordu. Oğlu Alpaslan o süreci
şöyle dile getiriyordu: "Biz annemle evi derleyip toplarken
babam balkondan sürekli Boğaz'ı izliyordu. "Dokunmayın,
ben düzenleyeceğim" dediği
kitaplarını bile biz yerleştirdik raflara, eli kolu gitmemişti hiçbir şeye. Meğer biz
annemle taziye evini hazırlıyormuşuz, o da son günlerini birikmiş yorgunluğunu atarak geçiriyormuş."
Evinin manzarasına doyamayan Mustafa ağabeyin o
kara geceden sonra ebedi
yuvası Çengelköy Mezarlığı
oldu.
En ön saftaydı
Takvimler 15 Temmuz 2016’yı
gösterdiğinde ofiste her zamanki gibi
işlerimizi yapıyor, gazeteyi baskıya
göndermeden önceki son kontrolleri yapıyorduk. Hemen yan masamda
oturan Mustafa ağabey de o gün telefonda keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor ve şu cümleyi sarf ediyordu:
“Daha yolun yarısına bile gelmedik,
genciz biz…(Gülüyor)”
Yeni Şafak Gazetesi foto muhabirlerinden Mustafa ağabey, 15 Temmuz
akşamı arkadaşlarıyla Çengelköy'de
oturuyordu. Eve döndüğünde oğlu
Beylerbeyi'nde askerlerin yol kestiğini, bir şeyler olduğunu söyledi ve
bunun üzerine konuşup tartıştılar.
Mustafa ağabey olanları başta
ciddiye almasa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın "Meydanlara inin" çağrısının
hemen ardından
sosyal medya
hesabından

“Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi
oturamamalı. Hatta hiç oturamamalı. Başkomutan Erdoğan’ın isteği ve
emriyle sokağa çıkıyoruz” yazarak
soluğu dışarıda aldı. O gece hain
darbecilerin ele geçirmeye çalıştığı
Çengelköy Polis Karakolu'nun önüne giden Cambaz, üzerlerine açılan
ateşe aldırış etmeksizin en ön safta
duruyordu. Oğlu Alpaslan o anları şu
sözlerle anlattı:
"Babam on, on beş dakika sonra bana
telefon açtı. "Asker karakolu bastı,
halka ateş ediyorlar" dedi. Ben tabii
nasıl olur diye kavramaya çalışıyorum, o sırada arkadan silah sesleri geliyor. "Sen neredesin?" dedim. "Duvarın dibindeyim" dedi. "Ani hareketler

yapma" dedim. Onu tanıyan bilir. Ani
hareketler yapar, fevridir... Telefon
kesildi bir müddet sonra. Bende tabi
film koptu. İçeri gittim hemen abdestimi aldım. Bir tane tişörtüm var
"O'ndan geldik O'na gideceğiz" ayeti
yazıyor üzerinde, onu giydim. Evde
silah olsa silah alacağım yanıma. Çakı
aldım bir tane… Akla bak! O an zaten sopa mı çakı mı ne geçerse artık…
Çengelköy'e bir indim ki hareket etmek mümkün değil. Öyle bir yoğun
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atış var ki... Sağdan gidin sağdan gidin
diye bağırıyorlar… Sağa sola bakıyorum insanlar vuruluyor, vurulanları
taşıyorlar… Her taşınana babam mı
değil mi diye bakıyorum."
Kedileri yetim kaldı
Mustafa ağabeyin oğlu, onun şehadetini sosyal medya hesabından şöyle duyurmuştu: "Şehide en yakışan

yerinden vurulmuş. Göğsünden. İki
kurşunla. İnşallah ben de bir şehit evladıyım." Sabah saatlerinde Mustafa
ağabeyin ağır yaralı olduğunu haberi
çok geçmeden yerini şehadet haberine bıraktı. Her daim keyifli haberler
vermesine alışık olduğumuz Mustafa
ağabeyin şehadet haberi yalnız bizleri
değil her gün elleriyle beslediği kedileri de derinden üzdü. Öyle ki gazete
bahçesine getirilen cenazesinde kediler dahi saf tutmuş ve cenaze aracının
çevresini sarmışlardı. Cambaz, şehit
düştükten sonra Türk vatandaşlığına
alındı. Cambaz'ın hatırasını yaşatmak
isteyen İETT, çalıştığı Yeni Şafak
binası yakınındaki Topkapı Metrobüs durağının ismini Şehit Mustafa
Cambaz olarak değiştirdi. Her sabah
işe gelirken kulaklarımızda o anons
yankılandı: Bir sonraki durak; "Şehit
Mustafa Cambaz..."
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Bütün ulu camilerin fotoğraflarını
çeken tek sanatçı
Mustafa ağabey, bir kayıt fotoğrafçısıydı ve www.mustafacambaz.com
adlı internet sitesinde binlerce fotoğraf ve alt bilgilerden oluşan büyükçe
bir arşivi ardında bıraktı. Ayrıca bu
arşivi herkesin kullanımına da ücretsiz olarak açmıştı. Şehadetinden tam
1 ay evvel de en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'deki tüm ulu
camilerin fotoğraflarını tek bir kitapta toplamıştı. Cambaz, Türkiye'deki
118 ulu caminin binlerce fotoğrafını
çekerek arşivlemişti. Çektiği ulu cami
fotoğraflarını İstanbul'un kadim camilerinden birinde sergilemek isteğini sık sık dile getirdiğini biliyoruz.
Sanat tarihi ve mimari eser fotoğrafçılığı alanında tanınan bir isim olan,
yaptığı işi "kayıt fotoğrafçılığı" olarak
tanımlayan Cambaz, 2000'li yıllardan
itibaren değişik mevsimlerde tüm
Türkiye'yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekti ve ulu camileri kayıt altına aldı. Cumhuriyet
tarihinde bir ilk olan bu çalışma, Türkiye Ulu Camileri adıyla Başbakanlık
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca basıldı. Kitap, Mayıs 2016'da "Türkiye Ulu Camileri" adıyla Atatürk

Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları tarafından yayımlandı. Şimdi ise
Cambaz’ın büyük bir titizlikle çektiği
bu fotoğraflar, Ayasofya i Kebir Cami-i Şerifi'nde sergilendi. Cambaz,
dünya gözüyle Ayasofya’nın aslına
rücu ettiğini ve eserlerinin de burada sergilediğini görebilseydi eminim
tarifsiz bir mutluluk ve gurur yaşardı.
Şehidimiz Mustafa Ağabeyin mekânı
cennet olsun. Rahmetle…
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Aj a n d a

Z
U
M
M
E
15-31 T
SERGİ

•

•

AJANDA
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KONSER •

•

•

TEMMUZ/2

KO N S E R

T İ YAT R O • • •

Yer: Maximum Uniq Açıkhava Saat: 21.00

Yer: Esenler Dörtyol
Meydanı
Saat: 21.00

• • •

2 4 T E M M UZ

1 7 T E M M UZ

2 2 T E M M UZ

AJANDA
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Yer: Maximum Uniq Açıkhava Saat: 21.00

AÇIK HAVA
SINEMASI ASLAN KRAL

•

Zengin Mutfağı

Fazıl Say

1 5 - 3 1 T E M M UZ
Yer: Beykoz Kundura
KUNDURA'NIN
HAFIZASI:
BIR FABRIKAYA
SIĞAN DÜNYA

Rezervasyon

SİNEMA •

•

•

1 4 T E M M UZ Ç A R Ş A M B A
Yer: Kalamış Atatürk Parkı Saat: 21.00

KO N S E R

• • •
KONSER •

3 0 Te m m u z
Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Saat: 19.30
CRR Senfoni Orkestrası - Bir Yaz Akşamı

•

•

3 1 T E M M UZ
Yer: Dörtyol Meydanı Saat: 21.00

Marmara Flüt Orkestrası
Rıhtımlar Üzerinde (On the Waterfront)

S A N AT

•

•

•

27 TEMMUZ - 3 KASIM
Yürüyüş: Gezici sanat ve umut festivali

KO N S E R

1 7 T E M M UZ
9 yaşında Suriyeli bir kız
çocuğunu simgeleyen
3,5 m boyundaki kukla
Amal, annesini bulmak
üzere yola çıkacak ve
ziyaret edeceği her
yerde kültür ve sanat
etkinlikleri ile karşılanacak. Amal’ın yürüyüşü
çevrimiçi ve sosyal
medya hesaplarından
da takip edilebilecek.

Yer: Dörtyol Meydanı
Aydilge

SİNEMA

• • •

1 9 T E M M UZ
Yer: Maximum
Uniq Açıkhava
Saat: 21.15
Nomadland

• • •
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Türkiye'nin Dijital Kültür Sanat Gazetesi

Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı
Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum

Sezai Karakoç

