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Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile ressam Süleyman Saim Tekcan’ın sanat sohbeti

İYILIK SANATSIZ OLMAZ
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İdealist bir grup hekim tarafından 1868
yılında kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün
152 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
Founded by an idealist group of doctors in 1868, Hilal-i Ahmer (Turkish Red Crescent) still
continues its operations as a monument of compassion. This sycamore of benefaction’s extant
maxim is: “Love for the homeland, aid for the wounded”.
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Bir fotoğraf karesi neyi
değiştirebilir? Aylan bebeğin
Bodrum’da kıyıya vuran cansız
bedeni Avrupa’nın mülteci
politikasını baştan aşağıya
değiştirdi. Yani binlerce sayfa
dosyanın, yüzlerce istatistiğin,
pek çok sivil toplum örgütünün
çağrılarının yapamadığını
bir fotoğraf karesi yaptı. Bu,
sanatın gücüydü. Sanatın
toplumsal duyarlığın artırılması,
iyiliğin yaygınlaştırılması,
güzelliklerin çoğaltılması için
kullanıldığında nasıl sonuçlar
verdiğine hepimiz şahit olduk.
Türk Kızılay, ihtiyacı olan
herkese başta kan, kök hücre,
afet ve insani yardım hizmetleri
olmak üzere el uzatan bir iyilik
ordusu. İlk bakışta size dar bir
tablo gelebilir bu: Kan tedariki,
çadır kurmak, aşevi yapıp
yemek dağıtmak vs. Aslında
Kızılay’ın dünyası bundan çok
daha büyük. Yani insanlığı
maddi yönden güçlendirmek
nasıl bizim işimizse insanlığa
manevi yönden destek
olmak da bizim sorumluluk
alanımızda. Bu desteği en hızlı
ve kolay şekilde ancak sanatla
ulaştırabiliriz.
Sanatla bir yandan insanlığın
ortak dertlerine projektör
tutarken bir yandan da dünyada
iyiliği çoğaltmanın yollarını
arayacağız.

Sanat faaliyetleri açısından
Kızılay’ın bir geleneği var.
Daha kuruluşunun ilk yıllarında
açtığı sergilerle, düzenlediği
konserlerle, kapsamlı yurtdışı
etkinlikleriyle önplana
çıkmış. Bundan sonra da artık
Kızılay’ı kültür-sanat ile daha
sık yan yana göreceksiniz.
İki yıl önce, kuruluşumuzun
150. yılı dolayısıyla farklı
disiplinlerden sanatçıların
katkısıyla hayata geçirdiğimiz
“Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu”
ile sosyal sorumluluk ve insani
yardım konusuna sanat ile
dikkat çekme girişiminde
bulunmuştuk. Elinizde
tuttuğunuz dergi de kültürsanat alanında attığımız büyük
adımlardan sadece biri.
Sanat dünyamız ile merhamet
çınarımız Kızılay’ın
işbirliğinden doğacak yepyeni
projelere hazır olun, çünkü
iyilik sanatsız olmaz!
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Son günlerde Avrupa’da vakaların artışı devlet yöneticilerini ek tedbirler almaya sevk
etti. Ülkemizde yerli aşı çalışmalarındaki ilerleme yüzümüzü güldürse de hasta sayısı
tırmanışa devam ediyor. Hem belediyelerin hem de diğer mecraların kültür sanat
faaliyetleri de sürece göre şekilleniyor. Kasım ayında online etkinliklerin yanında
kurallara uyulması şartıyla yüz yüze gerçekleştirilen organizasyonlar da mevcut.
İşte Kasım’da ne yapalım, diyenler için hazırladığımız seçki.

AKBANK 38. GÜNÜMÜZ
S A N AT Ç I L A R I Ö D Ü L Ü
SERGİSİ
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile Akbank Sanat işbirliğiyle düzenlenen Akbank 38. Günümüz
Sanatçıları Ödülü Sergisi çağdaş sanat çalışmalarını desteklemek amacıyla organize edilen yarışmada
ödül alan 17 eserden oluşuyor. 15 Ekim’de Akbank Sanat’ta sanatseverlerle buluşan sergi 21 Kasım’a kadar
misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Sergide yer alan sanatçıların isimleri şöyle: Abdulvahap Uzunbay,
Beril Or, Davut Yücel, Delal Eken, Diren Demir, Elif Özen, Engin Konuklu, Furkan Depeli, Hamza
Kırbaş, İmelda Kuyumcu, Kemal Kahveci, Kemal Yıldız, Kübra Gürleşen, Mert Acar, Rana Kelleci,
Yunus Tilen.

B EY KOZ 2 0 2 0
SEMPOZYUMU
Her yıl tekrarlanması planlanan Beykoz Sempozyumu’nun ilki geçen yıl düzenlenmişti. Beykoz’un
binlerce yıllık köklü tarihine odaklanan sempozyum dizisinde ilçenin coğrafî özelliklerinden şehirleşmeye,
ekolojik yapısından kültür sanat dünyasına katkısı bulunan Beykozlu isimlere varıncaya kadar birbirinden
ilginç başlıklar mevcut. Bu yıl 27-28 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan sempozyum Beykoz’da Limak
Eurasia Luxury Hotel’de yapılacak. Dinleyici olarak katılmak isteyenlerin önceden kayıt yaptırması
gerektiğini de ekleyelim.

GELENEKSEL
S A N AT Ç I L A R
BULUŞMASI
Eyüpsultan Belediyesi Geleneksel Sanatçılar Buluşması programı kapsamında önemli bir sergiye ev
sahipliği yapıyor. Belediye binasının fuaye alanında 21 Ekim’de açılan sergi Kasım’ın ilk haftası da ziyaret
edilebilecek. Hat, ebru, minyatür, tezhip, kaligrafi, kat’ı, mozaik ve çini gibi gelenekli sanatlara dair
çalışmaların yer aldığı bu karma sergiye katılan sanatçılar arasında Fuat Başar, Tahsin Kurt, Hilal Paçacı,
RezaHemmatirad, Faruk Taşkale, Deniz Abana ve Etem Çalışkan gibi isimler bulunuyor.

İZMİT KISA FİLM
F E S T İ VA L İ
İzmit Belediyesi’nin desteğiyle Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen
İzmit Uluslararası Kısa Film Festivali 27 Kasım’da gerçekleşecek. Festivalde uluslararası ve ulusal düzeyde 4
kategoride düzenlenen yarışmada ödül alan filmler izleyicinin beğenisine sunulacak. Kısa film sektörünün
yaygınlaşması ve İzmit’in uluslararası platformlarda tanıtılmasını hedefleyen programda ayrıca farklı ülkelerden
akademisyen, oyuncu ve yönetmenlerin katılacağı online paneller de düzenlenecek.

ÖNEMLI GÜNLER

● 8 K A S I M – D Ü N YA Ş E H I R C I L I K G Ü N Ü ● 1 6 K A S I M – U N E S C O ’ N U N K U R U L U Ş U
● 2 0 K A S I M – D Ü N YA Ç O C U K H A K L A R I G Ü N Ü ● 2 4 K A S I M – Ö Ğ R E T M E N L E R G Ü N Ü
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K İ TA P L A R I

NIETZ SCHE VE TOLSTOY'DA İYİLİK FİKRİ
Hangi özelliklere sahip olursa bir eylem veya davranışa ‘’iyi’’ diyebiliriz? İyilik ve kötülük bir seçim
midir, yoksa doğamıza mı içkindir? İyilik ve kötülüğün ahlakla ilişkisi nedir? Lev Çestov herhangi
bir türe dahil edemeyeceğimiz bu eserinde felsefe, sanat ve dinin bu kilit sorularına Tolstoy ve
Nietzsche’nin metinlerinde cevap aramış. Tolstoy ve Nietzsche’nin hayatını, eserlerini, düşüncelerini
en ince ayrıntılarına kadar inceleyerek onları “iyilik” kavramına yükledikleri anlam açısından
kıyaslamış. Tolstoy iyilik için toplumcu-gerçekçi bir yaklaşımı benimserken Nietzsche için mesele
daha özneldir. Nietzsche işe iyiliği, ahlaklı olmaktan ayırmakla başlar.
Lev Çest ov / Versus / 1 50 sayfa

S A N AT N E Y E YA R A R ?
Her medeniyetin insana, varlığa ve kutsala bakışı anlam ve değer dünyasına göre şekillenir. Bu
sebeple her medeniyetin sanatsal olarak kendini ifade etme biçimi de bu değerlere göre farklılık
gösterir. Mesela modern Avrupa medeniyeti kendisini resim sanatıyla özdeşleştirmiş ve sanatı ona
indirgemiştir. Kutsallık atfedilen bu sanatın “insanı Yüce varlık ile birleştirdiği”, “daha yüksek
ve daha sahici bir varoluş” barındırdığı, “ebedi ve sonsuz olanı” ifade ettiği Hegel’den çağdaş
Amerikalı eleştirmen Geoffrey Hartman’a kadar pek çok düşünür tarafından dile getirilmiştir.
İngiliz kültür eleştirmeni John Carey bu kitabında modern sanat etrafında oluşan bu mitleri hedef
alarak sorguluyor. Ayrıca resim sanatının karşısına edebiyatı koyuyor ve edebi eserlerin insanları
nasıl etkilediğini örneklerle açıklıyor.
J o hn Ca rey / Vak ıfB ank Kült ü r Yayınları / 400 sayfa

TA R KOVS K İ O L M A K
Ahmet Fatih Yılmaz bu kitabında 1980’lerden itibaren tartışılan önemli bir konuyu ele alıyor. 1986’da
hayata veda eden Tarkovski’nin sinemasını aşılmaz yapan nedir? Tarkovski filmleri özgünlüğünü
neye borçlu? Doğuştan gelen deha boyutundaki yeteneğine mi yoksa aldığı eğitime ve içinde yetiştiği
kültürel atmosfere mi? Tüm bu sorular ve dolayısıyla "Tarkovski olmak" dünya genelindeki pek
çok yönetmenin travması haline gelmiş esaslı bir problemdir. Kitap bu noktada büyük bir iddiada
bulunarak 2017’de gösterime giren Buğday filmiyle Semih Kaplanoğlu'nun bu çıkmazı aştığını ileri
sürüyor. Buna göre nasıl Tarkovski olunabileceğinin ipuçları bu filmde bulunabilir.
A h me t Fat ih Yıl ma z / Ç i zgi Kita bevi / 270 sayfa

S A N AT, TA S A R I M V E G Ö R S E L K Ü LT Ü R
Modern hayatın dayattığı görsel kültür sebebiyle günümüzde 'sanat olan' ile 'sanat olmayan'
arasındaki sınır buharlaşmıştır. Çünkü hayatımızdaki her şey bir tasarım ürünü: Eşyalar,
kıyafetler, araçlar, imajlar, hatta insanlar bile… 1998’de ilk baskısını yapan bu kitapta Malcolm
Barnard hem sanat, tasarım ve görsel kültür arasındaki ilişkiyi inceliyor, hem de farklı dönemlere
ve toplumlara göre bu kavramların geçirdiği anlam değişikliğine dikkat çekiyor. Bu farklılıktan
dolayı sanata yüklenen evrensellik iddiası ideolojik bir kurgudan öteye geçmez. Yazara göre
kapitalist sisteme hizmet eden kültür endüstrisi kalıplaşmış zevkleri dayatmakta ve bu durum
kültürün genetiğini bozmaktadır.
M alco l m B a r nard / Ü t opya Yayınevi / 262 sayfa
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FILMLERI

İYILIĞIN KONTRASTI
Sinema filmlerinde genellikle acı hikayeler görürüz. Bazen vicdanımızı, ruhumuzu
kanatan acı hikayeler. Pek çoğu bize iyiliği göstermek için onun kontrastı kötülüğü
gösterir. Kontrastın olmadığı yerde iyilik bile manasını kaybedebilir. Bu sayıda sanat
ve iyilik üzerine bir liste hazırladık. İyiliği anlamak için iyi bir kontrastın yakalandığı
filmleri seyir zevkinize sunuyoruz. Belki filmlerde değil ama hayatta hep sonunda iyiler
kazanır.
Hepinize iyi seyirler!

İNSAN (2015) HUMAN
Human bize, insanoğlunun derinliklerine inme fırsatını sunarken, dünyamıza dair görüntü ve hikâyelerle iki kanatlı
bir tablo çizer. Kin ve şiddetle olduğu kadar aşk ve mutluluk aracığıyla da Human, bizleri başkalarıyla karşı karşıya
getirirken kendi hayatlarımıza da götürür. En basit günlük hikâyelerden en ilginç masalsı hayatlara kadar değinerek,
bizlerin aslında kimler olduğumuza, karanlık yanlarımız olduğu kadar güzel ve evrensel bir yanımızın da olabildiğine
ışık tutar.
Yöne t me n: Yann A rt hu s- B e rt rand

AUGUST RUSH (2007)
Evan ailesini aramak için yetimhaneden kaçmış bir müzik dehasıdır. Onun müzik yeteneği hem önünde birçok yol hem de
başına birçok bela açacaktır. Anne ve babası ayrılmış sonrasında ise annesinin geçirdiği bir trafik kazası esnasında dedesi
onu bir yetimhaneye vermiştir. Yani Evan’ın varlığından anne ve babasının haberi yoktur. August Rush bize müzik dolu
sürükleyici bir macera sunuyor.
Yöne t me n: Kirst e n She ridan

K E L E B E Ğ I N R Ü YA S I ( 2 0 1 3 )
Zonguldak’ta yaşayan, iki genç şair Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu, yeni yeni modernleşen bu madenci kentinde
memuriyet hayatlarını sürdürürken, bir yandan da sanatla, edebiyatla ve en çok da şiirle iç içe yaşamaktadırlar. Belediye
Başkanı’nın kızı Suzan’ın Zonguldak’a geri gelmesiyle Rüştü ve Muzaffer’in şiire olan inancı daha da artar. Henüz lise
öğrencisi olan Suzan, çevrenin istememesine rağmen iki gençle yakın arkadaş olur. Fakat 1940’lı yılların vebası olan
verem, iki genç insanın da sağlığını git gide tehdit etmektedir.
Yöne t me n: Yılmaz Erdoğ an

KAGEMUSHA (1980)
1572'de Japonya'da sivil savaş hüküm sürmektedir. Bu esnada güçlü bir derebeyi hayatını kaybeder. Yoksul bir hırsız
derebeyini öldükten sonra taklit eder ve yerine geçer. Bu zorlu dönemde krallığı bir arada tutma görevini istemeyerek
de olsa üstlenmek zorunda kalır. Akira Kurosawa’nın ustalık eseri olan film hikâyesi kadar görsel grafik başarısıyla da
izleyiciyi etkiliyor.
Yöne t me nle r: A kira Ku rosava
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MÜZİKLERİ

İYİLİĞİ
HİSSETMENİZ
İÇİN…
İyiliğin kendisinin bir sanat olduğunu
düşünerek bu sanata dair yeni formlar
arayışındayız. Bu arayışa dair her çabanın
insanlık için bir faydaya dönüştüğünü de
görüyoruz. Bugün sanatın insan ruhuna
en hızlı dokunabilen alanı olarak müzik de
bir iyiliktir diyebiliriz. Bu ayki sayımız için
hazırladığımız şarkı listesi iyi hissetmeniz,
iyiliği hissetmeniz içindir. Keyifli dinlemeler.
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Mohsen Namjoo / Nobahari
https://youtu.be/x8IGIy7E_no
Oi Va Voi / Ladino Song
https://youtu.be/XDlASm0Bg5k
Radio Tarifa / Sin Palabras
https://youtu.be/C5P6vWj5jKo
Luis Borda / For Luis
https://youtu.be/Q3PxhLkCHak
No Blues / Farewell Shalabiye
https://youtu.be/X6hL1iiVYbs
Kostas Pavlidis / Jastar Amenge Dur
https://youtu.be/47VEft4FhBo
Melike Şahin / Beni Yalnız Koma
https://youtu.be/GnI1MyALjPE
Mohammed Reza Shajarian / Broken Heart
https://youtu.be/Jh1YXyZiib0
Cihan Mürtezaoğlu / Bir Beyaz Orkide
https://youtu.be/Dgzs3FhOZ7Q

Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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İYİ

MİDİR?

TEKNOLOJI

TEKNOLOJİ
İYİ MİDİR?
KADİR EMRE AKCİ

Tarih boyunca süregelen teknolojik gelişmelerin geneline baktığımızda gelişimin asıl kaynağının
insanın kendisini koruma içgüdüsü olduğunu görüyoruz. İnsan, varoluşundaki savunma
mekanizmasıyla taş devrinden itibaren çeşitli araç ve gereçleri geliştirerek hayatı kendisi için
daha güvenli ve daha kolay hale getirmiş. Alet kullanımına dair ilk örnekler taştan yontulan bir
mızrak ucu gibi kesmeye yarayan, dosta güven düşmana korku veren araçlar üzerinden anlatılır.
Geride bıraktığımız yüzyılda da durumun farklı olmadığını söyleyebiliriz. Devletlerin silah,
savunma ve hatta uzay endüstrisi için sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları bugün günlük hayatımızda
kullandığımız birçok teknolojinin de kaynağını oluşturuyor. Dijitalleşmenin katlanarak artan bir
ivmeyle hayatımızı domine ettiği son 10 yıllık periyotta ise teknolojinin artık devletler eliyle değil,
küçük gruplar hatta bireyler tarafından da geliştirilebileceğini gördük. Bu gerçek, kural koyucuların
değiştiğini, ilerlemenin dayanağının sadece belli başlı endüstriler değil salt iyilik motivasyonunun da
olabileceğini söylüyor. Bu ayki sayımızda iyiliğe hizmet eden teknolojilerden bahsedeceğiz.
ShareTheMeal
ShareTheMeal, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı aracılığıyla küresel açlıkla mücadele için ürettiği
bir akıllı telefon uygulamasıdır. Kullanıcıların belirli WFP projelerine küçük bağışlar yapmalarını ve bu
projelerin ilerlemesini takip etmelerini sağlar. “Yemeğini Paylaş” diyerek Türkçeleştirebileceğimiz uygulamanın
en beğenilen yanı kullanımının oldukça basit olması. Sosyal medya hesaplarınızla da kaydolabileceğiniz
uygulama tek dokunuşla 50 cent bağışlamanıza olanak sağlıyor. Böylece bir kişinin bir öğünlük yemek ihtiyacını
karşılayabiliyorsunuz. ShareTheMeal uygulamasından gelen bağışlar, dirençlilik oluşturma ve okul beslenme
programlarından acil durumlarda gıda yardımı sağlamaya kadar çeşitli WFP işlemlerini desteklemekte.
Uygulamanın 2015 yılında başlatılmasından bu yana, Yemen, Suriye ve Nijerya dahil dünyanın en büyük gıda
krizlerinin bazılarına yardım sağlanmış.
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TikTok forgood
Dünya genelinde en çok indirilen mobil uygulamalar listesinde
zirvedeki yerini aylardır koruyan TikTok, genç nesillere ilham
vermek ve onları teşvik etmek için TikTok forgood isimli bir
oluşumu devreye soktu. Gezegen ve üzerinde yaşayanlar için
olumlu şeyler yapmayı hedefleyen platform, içerik üreticiler
ve kuruluşların bu amaca hizmet edecek türden çalışmalar
yürütmesi için onlara teknik ve kreatif destek sunuyor. Bu sayede
fenomenler ve markalar da iyiliğe hizmet edecek kampanyalar
altında bir araya gelebiliyor. İklim değişikliği, açlık, hayvan
hakları, Kovid-19 gibi tüm dünyayı ilgilendiren majör konuların
yanı sıra yerel çözümler üretmek için de frekansı açık, ilgi düzeyi
yüksek bir ekip desteği sağlıyorlar. Geçtiğimiz yıl içerisinde
özellikle iklim değişikliği gibi konularda WHO, IFRC gibi dünya
çapındaki kuruluşlarla yaptıkları ortaklıkların yanı sıra Kızılay
gibi ulusal derneklerle de yürütmeye devam ettikleri kampanyalar
var. TikTok forgood ekibine iyiliği sanatsal yaratıcılıkla bir araya
getirdikleri için teşekkür ediyoruz.

Kutuda Sanat Var
Kutuda Sanat Var, sanatın herkese ait olduğuna,
bir lüks olmadığına ve herkesin içinde bir sanatçı
olduğuna inanan sosyal fayda odaklı bir girişim.
Kurulduğu 2017 yılının ocak ayından bu yana
dek sanat kutuları, bireysel atölyeler, kurumsal
atölyeler ve üniversitelerde ücretsiz atölyeler
vererek yüzlerce sanatsevere ulaşmış. Şimdi de
ulaşılabilir sanata değer veren pek çok sanatçının
eserlerini web sitelerinde baskı olarak satışa
sunuyorlar. Kutuda Sanat Var olarak iki ayda bir
yaratıcılığınızı deneyimlemeniz için bir sanat
kutusu hazırlanıyor. İçinde “sanat bahanesi”, ilgili
tüm profesyonel sanat malzemeleri ve çeşitli birçok
sürpriz ürün bulunuyor. Kutu kapınıza geldikten
sonrası ise tamamen sizin yaratıcılığınıza kalıyor.
Sanat dalını ve tekniğini uzmanından öğrenmek ve
keyifli bir atölyede sosyalleşerek sanata bulaşmak
isteyenler için de Fenerbahçe’deki atölyede eğitim
alabiliyorsunuz.

13

14

1868

D E R G İ / İ Y I L E R Ö L M E Z S A N AT V E

FOTOĞRAF AA / HALIT SÜLEYMAN

İYILIĞE

BAKIŞLAR

1868

D E R G İ / İ Y I L E R Ö L M E Z S A N AT V E

İYILIĞE

BAKIŞLAR

İYILER ÖLMEZ

SANAT VE İYILIĞE BAKIŞLAR
SAMED KARAGÖZ

Bazı istisnalar dışında sanat günümüzde bir piyasa ve endüstri halinde ilerlediği için sanat
adına yapılan iyilikler de çoğunlukla ne yazık ki gösterişle alakalı olarak karşımıza çıkıyor.
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FOTOĞRAF AA / ISSAM
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Mustafa Kutlu’nun
hikâyecilik çizgisinde belirgin
bir yere sahip olan İyiler
Ölmez’de iyilik, merhamet ve
yoksulluk kavramları belirgin
bir yer tutar.

İyilik nedir? En basit tanımıyla maddî
bir karşılık beklemeden insanî duygularla yapılan yardım, lütuf ve ihsan
(lugatim.com). Sanat söz konusu
olduğunda bunun izlerini görmek
açıkçası pek mümkün olmuyor. Bazı
istisnalar dışında sanat günümüzde
bir piyasa ve endüstri halinde ilerlediği için sanat adına yapılan iyilikler
de çoğunlukla ne yazık ki gösterişle
alakalı olarak karşımıza çıkıyor.
Ne demek istediğimi bazı örnekler
üzerinden açıklarsam daha anlaşılır
olacağını düşünüyorum.

Resim tarihi söz konusu olduğunda
ilk bakmamız gereken yer hiç şüphesiz Rönesans Avrupa’sı. Bu dönemde
sanatçıların hepsinin bir hamisi,
meseni var. Bu mesen Michelangelo
örneğinde görebildiğimiz gibi Papa
olabiliyorken başka bazı sanatçılarda
da örneğin Leonardo da Vinci’de Medici ailesi bu mesenliği üstlenmiştir.
Bugün sanat dünyasında ayıp ve kabul
edilemez olarak görünen sanatçının
bir devlet başkanının, bir din adamının, bir iş adamının emrinde onun için
eserler üretmesi aslında sanat tarihinde sıklıkla karşımıza çıkan bir durum-
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dur. Papalık ve/veya mesenlik
yapan bir ailenin sanatçılardan
istedikleri eserler sadece kendiler
için değildi. Özellikle Papalık
Hıristiyan dünyasının merkezi
olduğu için bunu bir tanıtım,
propaganda, dinin yayılma aracı
olarak kullandı. İnşa edilen dini
yapılarda, ortaya konulan sanat
eserlerinde hep bu amaç güdülüyordu. Zamanla sanatçının ön
plana çıkmasıyla birlikte mesenlik
kurumu da azaldı. Bu kurumun
tarih boyunca sadece plastik
sanatlar alanında değil örneğin
bilim adamları veya şairler söz
konusu olduğunda da benzer bir
şekilde devam ettiğini belirtmekte
fayda var.
Bu işleyiş içerisinde sanatçıların
iyilik yapma gibi bir lüksleri
yoktu. Sadece ortaya koydukları
sanat eserlerinin, dini yapıların
insanların dine bağlanmalarını,
böylelikle de iyi birer insan olmalarını umuyorlardı.
Teknolojinin sanata etkisi
19. yüzyılda teknolojinin hızla
gelişmesi neticesinde sanat da
kuvvetli bir değişim yaşadı.
Fotoğrafın icadından sonra resim
yapmanın, o tarihe kadar resmin
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amacının doğayı taklit etmek
olduğunu unutmamak lazım, gerekliliği sorgulanırken sanatçılar
farklı üsluplarda eserler, örneğin
izlenimcilik, üreterek bir çıkış
yolu buldular.
20. yüzyılla birlikte sanat dünyasına farklı metodlar ve yaklaşımlar katıldı. Sinema ve fotoğraf,
özellikle televizyon üzerinden sinema, çok geniş kitlelere ulaşmanın yeni yolları oldu (Fotoğrafın
20. yüzyılın ikinci yarısına kadar
sanat olarak sayılmadığını göz
ardı etmememiz gerekir).
Günümüze geldiğimizde ise
çağdaş sanat (Contemporary
Art) hakimiyeti var. Artık tasvirin
yerini temsil aldı. Ortaya konulan
eserlerde birincil amaç sanatçının
bu eserle neye gönderme yaptığı,
hangi referansları kullandığı,
hangi felsefi göndermeyi amaçladığı daha öncelikli.
İnsanlık dramına dikkat çekmek
Tabii ki yaşanan insani ve siyasi
ve ekonomik krizlerde sanatçılar
da toplumların bazı fertleri gibi
içinde bulunulan duruma kayıtsız
kalmıyorlar. Çağdaş sanatın bilinmeyen yüzü ve günümüzün en
FOTOĞRAF AA / ISSAM

R I M AW I

İYILIĞE

BAKIŞLAR

popüler, geniş kitleler tarafından
eserleri en fazla bilinen sanatçılarından Banksy için ayrı bir
parantez açmak gerekir.
Sanatçının 2017 yılında yaptığı
ve bu yıl Londra’da yapılan bir
müzayede de yaklaşık 3 milyon
dolara satılan Akdeniz Manzarası (Mediterranean Sea View)
isimli eseri ilk olarak sanatçının
Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için açtığı
Beytüllahim’de bulunan Walled
Off Hotel’in (Duvarla Çevrili
Hotel) resepsiyonunda sergilendi.
Bu satıştan elde edilen gelir de
Beytüllahim’de yer alan BASR
Hastanesi’ne bağışlandı. İsrail’in
uyguladığı haksız ambargodan
oldukça etkilenen hastanenin bu
satıştan elde edilen gelirle akut
felç ünitesi ve çocuklar için rehabilitasyon ekipmanları alımında
kullanıldı.
Gün geçmiyor ki Akdeniz’de
düzensiz göçmenlerin Akdeniz’de
hayatını kaybettiğine dair bir
haber okumayalım, görmeyelim.
Pia Klemp Akdeniz’deki göçe
seyirci kalmayıp onlara yardım
eden bir kaptan. Alman kaptan
Klemp yaptığı bu eylemden

Çağdaş sanatın bilinmeyen
yüzü ve günümüzün en
popüler, geniş kitleler
tarafından eserleri en fazla
bilinen sanatçılarından
Banksy için ayrı bir
parantez açmak gerekir.
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F O T O Ğ R A F A A / B I N N U R E G E G Ü R Ü N

F O T O Ğ R A F A A / R I D V A N S E V I M A T Ö L Y E S I

Sinema resim ve/veya
çağdaş sanata göre daha
geniş kitlelere ulaşması
açısından daha popüler
bir sanat dalı. Bu sanat
dalında hem ülkemizdeki
yapımlarda hem de başka
Hollywood yapımlarında
iyi biri insan olmayı,
hayırseverliği özendiren
eserle karşılaşmak
mümkün.

dolayı kendisine verilen Paris’in onur
nişanını “Kimin kahraman kimin yasadışı olduğuna karar verecek otoriteye
ihtiyacımız yok” diyerek reddetmişti.
2019 yılında Bansky Pia Klemp’e bir
mail atar ve şunları yazar: “Ben İngiltere’den bir sanatçıyım, göç kriziyle ilgili
çalışmalarım var ve bunlardan elde ettiğim parayı elbette elimde tutamam. Bu
parayı yeni bir gemi almak için kullanabilir misiniz?”
Klemp ilk başta bunun bir şaka olduğunu düşünür ama sonra gerçek olduğunu
anlayınca şaşırır. Şimdilerde bu gemi
Akdeniz’deki göçmenlere yardımcı olmak için seferde.
Müzayedeler vasıtasıyla iyilik
Şu günlerde yaşadığımız salgından
dolayı birçok sektör olumsuz etkilendi.
Bunların başında hiç şüphesiz canla başla mücadele eden, ailelerinden haftalarca
uzakta kalan sağlık çalışanlarını saymak
gerek. Sanat dünyası ülkemizde ve tüm
dünyada bu duruma kayıtsız kalmayıp
birçok farklı yardımlaşma, iyilik etkinliği
düzenlediler. Yapılan sanat eserlerini
sağlık çalışanlarına yardım etmek için
müzayedeler vasıtasıyla satışa sunmak
bunların en yaygını olarak kayıtlara
geçti.

Ama ne geçmişte ne bugün doğrudan
iyiliği metheden sanat eserlerine, resim
söz konusu olduğunda, rastlamak pek
mümkün değil. Buna karşılık sinema
söz konusu olduğunda daha farklı bir
tutumla karşılaşıyoruz.
Sinema resim ve/veya çağdaş sanata
göre daha geniş kitlelere ulaşması açısından daha popüler bir sanat dalı. Bu
sanat dalında hem ülkemizdeki yapımlarda hem de başka Hollywood yapımlarında iyi biri insan olmayı, hayırseverliği
özendiren eserle karşılaşmak mümkün.
Edebiyat söz konusu olduğunda da
benzer bir durum var. Türk edebiyatında
sadece Mustafa Kutlu’nun eserlerini
ele alsak bile iyiliği özendiren, iyiliği
önemseyen metinlerle karşılaşmamız
mümkün. Özellikle İyiler Ölmez isimli
kitabından bahsetmekle yetiniyorum.
Hakikate giden yol
Mustafa Kutlu’nun hikâyecilik çizgisinde belirgin bir yere sahip olan İyiler
Ölmez’de iyilik, merhamet ve yoksulluk
kavramları belirgin bir yer tutar. Bu
kitapta, küçük ya da büyük fark etmez
herhangi bir olayın insanları iyilik yapmaya sevk edebileceğini çünkü insanın
özünde iyilik yer aldığının altını çizer.
İyiliği önemseyen, ama bunu amaçla-
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mayan zaten bunun normal olduğuna inanan insanlar kendilerini
önplana çıkartmadan hareket ederler. Bu kitabın en dikkat çeken
kısımlarından birinde Mustafa Kutlu sanatın manasını ve önemini
sorgular:
“-Sayın Kutlu bu macera kelimesi kelimesine 'Uzun Hikâye' adlı
kitabınızda yer alıyor. Ancak oradaki fotoğrafçının adı Selâmi. Böyle
bir tekrara düşerek yazdığınız metni bozduğunuzu düşünüyor musunuz?
-Yoo! Olur böyle şeyler.
-Nasıl olur?
-Benim kahramanlar laf dinlemiyor. Bazen böyle kılık değiştirip yazdığım kitaba sızıyorlar.
-Bu izah yeterli değil. Hikâyeyi zedeliyor.
-Elbette. Ama siz şu sanat denilen şeyi fazla ciddiye alıyorsunuz.
-Almayalım mı?
-Alın ama ölçüyü kaçırmayın.
-Nasıl yani?

M U STA FA K U T LU

-Sanat da tıpkı şu yalan dünya gibi bir oyun eğlenceden ibarettir.
Uydurma bir şey. Kendinizi fazla kaptırmayın.
-Olmadı Sayın Kutlu. Sanatı bu kadar küçümsemeyin.
-Küçümsemiyorum. Eğer inanıyorsak sanat hakikate giden yolda bize
yardımcı olur. Kalbimizi açar, bizi merhamet ve şefkat sahibi kılar.
Kâinatın kitabını, yani temaşayı öğretir. Güzelliğin farkına varırız.”
İçimizdeki iyilik
Sanatta yer alan iyiliklerin toplum üzerindeki etkisi ise ayrı bir
tartışma başlığıdır. Yönetmen Ümit Ünal bir röportajda bu konuyla
alakalı şunları söylüyor:
“Eğer sinema çare olabilseydi, Ertem Eğilmez’in filmlerinin olması
lazımdı. O kadar dürüstlükten, insanlar arası iyilikten bahseden
filmlerin bu topluma yol açmış olması, bence sanatın aslında çok da
fazla işe yaramadığını gösteriyor. Ama uzun vadede de sanat haklı
çıkıyor. Yani uzun vadede bahsedilen şeyler oluyor ama bir ilaç gibi
hemen etki gösteren bir şey değil sanat. İnsanın iyileşmesini çok yavaş gerçekleştiriyor bence” (TRT Akademi, Cilt:3 Sayı: 5, Ocak 2028,
s. 405).
Ben şahsen Ümit Ünal’a tamamen katılmıyorum. İyiliklerin yer aldığı
romanların, filmlerin, resimlerin insanlara ilham verdiğini, içlerindeki
iyinin ortaya çıkması için uygun ortamı oluşturduklarına inanıyorum.

ERTEM

E ĞI L M E Z

İYILIĞE

BAKIŞLAR
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SÜLEYMAN SAİM TEKCAN

“SANAT VARSA YAŞAM VAR”
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ressam, heykeltıraş, baskı, grafik, gravür
sanatçısı ve öğretim üyesi Süleyman Saim Tekcan ile sanat üzerine söyleşti.
FOTOĞRAFLAR: MUHAMMET ERKAM BÜLBÜL
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Bu güzel mekânı açmaya nasıl karar verdiniz?

Siz ne cevap veriyorsunuz peki?

Ben Trabzonluyum. Hemşehrilerim burayı ziyaret geliyorlar.
Müzeyi gezdikten sonra da bana buraya kaç para harcadığımı
soruyorlar, söylüyorum. Hemen ardından buradan para kazanıp kazanmadığımı soruyorlar. Ben de bunun pek önemli
olmadığını söylüyorum. Bana burayla uğraşmamamı, binayı
kiraya vermemi tavsiye ediyorlar. Paris’te, Roma’da yaşa, ne
işin var burada diyorlar.

Ben bu ülkede parasız yatılı okullarda çok zor şartlarda
okudum ve bu noktaya geldim. Ülkeme borcumu ödemem lazım. Ben de bu binayı yaparak, bu müzeyi kurarak borcumu
ödemeye çalışıyorum. Paralarını üst üste koyup yükselmesini
seyreden çok zengin insanlarımız var ama onlar aslında yaşamıyorlar. İnsan para ile değil kültürle yaşar. Sanat olmazsa
o kültür de rengini bulmuyor. Ben 60 sene boyunca önemli
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Süleyman Saim Tekcan’ı pek çoğumuz harika resimlerinden ve sergilerinden
tanıyoruz. Aslında onun uzun zamana yayılan bir kariyeri var. Ankara Gazi
Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünden ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Resim Bölümünde lisans ve Mimar
Sinan Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Sanatta Yeterlilik eğitimini
tamamladı. 1968-1975 yılları arasında Atatürk Eğitim Fakültesi’nde eğitim
görevlisi olarak çalıştı. 1970’te bir yıl boyunca Almanya’da baskı eğitimi üzerine
araştırmalarda bulundu. Daha sonra 1975 yılında Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim kadrosuna girdi. 1985’te profesör oldu ve
aynı yıl Grafik Sanat Dalı Başkanlığı görevine atandı. Çeşitli ülkelerde ve
üniversitelerde seminerler verdi. 1994-1995 yılları arasında Mimar Sinan
Üniversitesi dekanlık görevini, Grafik Bölümü Başkanlığı ile beraber yürüttü.
1996’da Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kurdu ve ilk eğitim
yılı süresince dekanlık görevini yürüttü. 2007’de Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevini yürüttü. 2008’de 1. Uluslararası Özgün
Baskıresim Bienali jüri üyeliğinde bulundu.
2004’ten bu yana İMOGA-İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi Kurucu Yönetim
Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına devam ediyor. IMOGA’nın ÜsküdarÜnalan’da 2000 m2 kapalı alana sahip binası çeşitli etkinlik ve amaçlara
hizmet etmek üzere kurgulanmış altı kata sahip. Giriş ve altındaki iki kat ile
beraber toplam 1100 m2 sergileme alanı olarak tasarlanan bölümde, sürekli
koleksiyondaki eserler dönüşümlü olarak sanatseverlere sunuluyor. Binanın
birinci katında Artess, Süleyman Saim Tekcan Özgün Baskı Atölyesi üretim ve
çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İkinci katta Heykeltıraş Ali Teoman
Germaner’in heykel atölyesi sanatseverleri karşılıyor. Binanın en üst katında
ise müzenin kapsamlı sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yapacak çok amaçlı bir
salon var. IMOGA bünyesinde yine dünya standartlarında bir eser arşiv sistemi
bulunuyor.
kurumlarda sanat eğitmenliği yaptım, önemli
görevlerde bulundum. Amerika’dan Japonya’ya, Avrupa’dan Çin’e kadar neredeyse her
yeri gezdim. Vardığım netice şu oldu: Yeryüzünde ülkemiz kadar zengin topraklar yok.
Dünyada şu zamana kadar belki binlerce devlet
kurulmuştur ama biz hangilerini hatırlıyoruz
bugün? Sadece eser bırakanları tanıyoruz, geri
kalanları yok olup gitmiş. Eser bırakmak da
sanatla oluyor. Onun için sanat çok önemli.
Çok haklısınız. 2015’te Türk Kızılay Genel
Başkanı olarak seçildiğimde bir stratejik
çalışma toplantısı yaptık. Bu toplantının ana
gündem maddelerinden biri de sanattı. Şöyle
düşündük: Dünyaya bir yoksulun halini, bir
mülteci çocuğun dramını ya da insanların

küçük destekleriyle dünyayı nasıl güzel bir
yere dönüştürdüğünü anlatmamız gerekiyor.
Biz bugüne kadar bunları hep raporlarda,
istatistiklerde anlattık. Ama bu bilgiler
sadece dosyalarda kalıyor, insanlar üzerinde
pek karşılığı olmuyor. Oysa bir sanat eseri
dünyada bir konuya dikkat çekmenin en kısa
ve etkili yolu…
Önemli bir noktaya değindiniz. Sanatın bu
kadar etkili olmasının sebebi bana kalırsa şu:
İnsan dediğimiz varlık hiçbir canlıya benzemiyor. İnsanların parmak izlerini alıyorsunuz,
hiçbirininki birbirine benzemiyor. Bu parmak
izi benzemeyen ne kadar insan varsa o kadar
farklı düşünce yapıları, baktıkları, işittikleri,
algıladıkları, gördükleri farklı şeyler var ve
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Kızılay deyince insanın aklına sığınacağı bir çadır, karnını
doyuracağı yemek veya buna benzer şeyler geliyor. Asıl hayat
ondan sonra başlıyor.
bunu farklı biçimde ifade ediyorlar. İşte sanat dediğimiz hadise de burada başlıyor. Tabii bu çok uzun soluklu bir süreç. Dünyanın önemli sanatçılarından
olan Leonarda da Vinci bütün yaşamı boyunca pek çok sanat eseri yaptı. Ölüm
döşeğinde kendisine ne düşünüyorsun diye sorduklarında şu cevabı veriyor:
“Tam hayatı öğrendim, şimdi ölüyorum.” Yani sanatsal yaratı sonu olmayan bir
şey ve bu söz bunu göstermesi açısından son derece önemli.
Biz Kızılay Sanat olarak çıktığımız yolculukta insana ve insana dair olanı
sanatla buluşturmayı ve sanatı toplumda yaygınlaştırmayı arzu ediyoruz.
İnsanların meselelerini sanatla anlatalım diyoruz…
Oysa Kızılay deyince insanın aklına sığınacağı bir çadır, karnını doyuracağı
yemek veya buna benzer şeyler geliyor. Ama asıl hayat ondan sonra başlıyor. İnsanın dünyasının boyutunu genişletmek insana yapılabilecek en büyük yardım.
İnsana düşüncesini, bakış açısını, kalitesini artıracak hususları sunmak gerekiyor. Bu da sanatla mümkün. Bu açıdan Kızılay’ın girişimi çok önemli. Çünkü
sanat varsa yaşam var aslında. Bir ülkede sanat bir şekilde gelişmiyorsa o ülke
yaşamıyor demektir. Yaşamla sanat o kadar iç içe ki, hayatı renklendiren, mana
katan her şeyin içinde sanat var.
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Son olarak merak ettiğim bir hususu
sormak istiyorum: Eserlerinizde at
dikkati çekiyor. Tıp dünyasında da
hastaları rehabilite etmek için atlar
kullanılmaya başlandı. Atlara ilginiz
nereden geliyor?
Benim babaannem at binen bir Çerkez
kadınıydı. Babamdan annesinin atlara

olan ilgisine dair çok şey dinlediğimi
hatırlıyorum. Ancak beni tam olarak
bunun etkilediğini söyleyemem. Bizim
Orta Asya’dan Anadolu’ya at sırtında
gelmemiz, Nazım Hikmet’in “Dörtnala gelip Uzak Asya'dan/Akdeniz'e bir
kısrak başı gibi uzanan/bu memleket,
bizim” mısralarının etkileri var. Mesela
bir de Çin’de bir at mezarlığı var. İm-

D E R G İ / “ S A N AT VA R S A YA Ş A M VA R ”

parator kendi heykelini yaptırıyor ama
aynı zamanda, komutanlarının ve onların atlarının da heykellerini yaptırıyor.
İnsanlar nasıl birbirine benzemiyorsa
atlar da insanlar gibi birbirine benzemiyor. Her atın ayrı bir karakteri var.
İnsana en yakın ve en faydalı yaratık.
Bütün bunların atlara olan ilgimde
etkisi var sanırım.
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İyiliğin
Sanat Hâli
HİLAL KAZAN
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Osmanlı’dan Cumhuriyet’e iyiliğin hat sanatına yansımasını Türk-İslam
sanatları uzmanı hattat Doç. Dr. Hilal Kazan 1868 için yazdı.

R E S İ M 1 0 / H A M I D AY TA Ç

Her sanat dalında olduğu gibi hüsnühat sanatının
da konuları ilimden tasavvufa, dinden, güzel ahlaktan sağlığa kadar oldukça geniş bir yelpazede yer
alır. Belki her şey hüsnühattın konusudur, denilse
sezadır. Şüphesiz “iyilik” de bu konulardan biridir.
İslam hat sanatı tarihi boyunca tanınmış hattatlar
tarafından başta Kur’an-ı Kerim’deki iyilikle ilgili
ayet-i kerimeler olmak üzere Hz. Peygamber’in aynı
konuyla ilgili hadis-i şerifleri kitaplara, murakkaalara ve levhalara yazılmıştır.
Müslümanların bir kısmı bu yazmaları zaman zaman okuyup nasihat almak için sipariş vermişlerdir.
Kimileri de özellikle 19. asrın ikinci yarısından itibaren levha olarak yaptırarak evlerinin en görünen
duvarlarına asıp kendilerini iyilik yapma hususunda
zinde tutmuşlardır.
Kur’an-ı Kerim’den iyilikle alakalı hüsnühat sanatında tercih edilen ayet-i kerimelerin arasında öne
çıkanlardan bazıları şunlardır:
•

“İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir.” (Rahman, 60)
[Resim 1]

•

“Şüphesiz Allah iyilik yapanları sever.” (Bakara,
190) [Resim 2]

•

“Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder.”
(Hûd, 114) [Resim 3]

•

“Allah’ın sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) ihsan et.” (Kasas, 77) [Resim 4]

•

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en
güzel bir şekilde sav.” (Fussilet, 34) [Resim 5]

•

“Şüphesiz ki Allah insanlara adaletle davranmayı, iyilikte bulunmayı emreder.” (Nahl, 90)
[Resim 6]
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RESİM 1 / HASAN ÇELEBI

RESİM

2 / ALI ŞIRAZI

R E S İ M 3 / KA Z A S K E R M U STA FA İ Z Z E T

İyilik üzerine nasihatler
Hz. Muhammed pek çok hadis-i şeriflerinde inananlara
çoğunlukla iyilik üzerine nasihatlerde bulunmuştur. Söz
temsili sadece bir tebessümün bile iyilik hatta sadaka yerine geçeceğini belirtmiştir. Onun mübarek sözlerinden
derlenen kırk hadis mecmualarında mutlaka iyilikle ilgili
birkaç hadis-i şerif yer aldığı gibi levha halinde de yazılmışlardır. Muhtelif yazı çeşitleriyle istif edilerek levha
olarak tertip edilen hadis-i şeriflerin bazıları şunlardır:
•

“İyilik güzel ahlaktır.” (Buhari, Müslim) [Resim 7]

•

“İyilik yapmada tenbellik etme.” [Resim 8]

•

“Kim kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah Te'âlâ
da onun ihtiyacını giderir.” (Müslim, Tırmizî) [Resim 9]

RESİM

4 / İ S M A I L H A K K I A LT U N B EZ E R

•

“Sizin en hayırlınız insanlara faydası olandır.”
(Buhârî) [Resim 10]

•

“Sizin en hayırlınız ehline (eşine) iyi davranandır.”
(Tırmizî) [Resim 11]

•

“Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır.”
(Buhari) [Resim 12]

Şiirler ve sözler
Kırk hadis mecmualarının bir kısmı ya Arapçadan Farsçaya manzum olarak tercüme edilmiştir. Ya da Farsçaya
tercüme edilmiş olanlar divan şairleri tarafından aynı vezin ve kafiye ile Türkçeye tercüme edilerek oluşturulmuşlardır. Arapçadan Farsçaya tercüme edilen Şah Mahmud
Nişaburi’nin Tercüme-i Hadis-i Erbain (Topkapı Sarayı
Müzesi Kütüphanesi, EH. 681) adlı eserinde iyilikle
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DEPELER

R E S İ M 7 / M E H M E D Ö Z Ç AY

RESİM 5 / HÜSEYIN

EMIRHANI

İslam hat sanatı tarihi boyunca tanınmış hattatlar
tarafından başta Kur’an-ı Kerim’deki iyilikle ilgili
ayet-i kerimeler olmak üzere Hz. Peygamber’in
aynı konuyla ilgili hadis-i şerifleri kitaplara,
murakkaalara ve levhalara yazılmıştır.
ilgili “Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din
kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman
etmiş olmaz” (Buharî, Müslim) hadis-i şerifi Farsça manzum
olarak tercüme edilmiştir. [Resim 13].
Ayet ve hadislerin dışında iyilikle alakalı olarak İslam
büyüklerinin sözleri Türkçe, Arapça ve Farsça rubailer gibi
şiirler de hattatlar tarafından hüsnühatla yazılmıştır. Mesela
Hz. Ali’nin iyiliği doğrudan konu edinen birçok hikmetli
sözünün arasında yer alan “İnsan iyiliğin kölesidir” sözü de
bunlardan biridir [Resim 14].

RESİM 6 / ALI ALPARSLAN

Daha ziyade iyilik konusunda Arapça ve Farsça rubâî ve
beyitlerin olmasının yanı sıra nadiren Türkçe olarak yazılmış manzum eserler de mevcuttur. Bunlardan biri şairi belli
olmayan aşağıdaki manzum eserdir.
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RESİM

8 / HOCAZADE ALI

RESİM 9 / FERHAD KURLU

R E S İ M 1 1 / A L I VA S F I

Hz. Muhammed pek çok hadis-i şeriflerinde
inananlara çoğunlukla iyilik üzerine nasihatlerde
bulunmuştur. Söz temsili sadece bir tebessümün
bile iyilik hatta sadaka yerine geçeceğini
belirtmiştir.

RESİM 12 / HASAN ÇELEBI

“Ey levh-i zamirin kalem-i lütuf ile merkum
Mazmun-ı kerem hâtır-ı feyyazına malum
Dest-i emelim damen-i ihsanını tuttu
Hâşâ ki kemal-i kereminden ola mahrum” [Resim 15]
(Günümüz Türkçesiyle: Ey lütuf kalemi ile gönül levhası
lütuf kalemiyle yazılmış kişi! Asalet ve cömertlik kavramı,
Allah’tan feyizli olan hâtırına malumdur. İyilik eteklerinden
tuttuğumda, istekli ellerimin lütufkâr yüceliğinden mahrum
kalması mümkün mü?)

RESİM 13 / HADIS MECMUASINDAN
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Hep iyiliğin erdeminden bahseden ayet, hadis,
büyüklerin söz ve tavsiyelerinin yanında insanlar
sık olmasa da yaptıkları iyilik karşısında olumsuz
davranışlarla da karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle
iyilik sahibi kimseler bu karakterdeki kişilere karşı
uyarılmıştır.
RESİM 14 / ALI ALPARSLAN

İyiliği yazan hattatlar
Hep iyiliğin erdeminden bahseden ayet, hadis, büyüklerin
söz ve tavsiyelerinin yanında
insanlar sık olmasa da yaptıkları iyilik karşısında olumsuz
davranışlarla da karşılaşabiliyorlar. Bu nedenle iyilik sahibi kimseler bu karakterdeki
kişilere karşı uyarılmıştır. Bu
uyarılardan biri Hz. Muhammed’e aittir. O bir hadis-i şerifinde “İyilik yaptığınız kişinin
şerrinden sakınınız” [Resim
16] diye buyurmuş, hattatlar
da bu kıymetli sözü levha
olarak hazırlamışlardır.
İyilikle ilgili levhaları yazan
hattatlar arasında 19. ve 20.
asrın önemli hattatlarından
Kazasker Mustafa İzzet (18011876), Sami Efendi (1837-1912),
Necmeddin Okyay (18831976), İsmail Hakkı Altunbe-

ALI ALPARSLAN

zer (1880-1946), Veliyyüddin
Efendi (ö. 1768), Mehmed
Esad Yesarî (ö. 1798), Şumnulu hattat Seyyid Hasan Hâmid
Efendi’nin talebesi Hocazade,
Ali Vasfî, Mehmed Hamdî sayılabilir. Cumhuriyet devrinde
ise Hamid Aytaç (1891-1982),
Ali Alparslan (1925-2006),
Hasan Çelebi, Davud Bektaş, Mehmed Özçay, Ferhad
Kurlu, Abdurrahman Depeler
iyilik hakkında levha yazmış
hattatlarımız arasındadır. Ayrıca İranlı tanınmış hattatlardan Emirhanî ve Ali Şirazî’nin
de levhaları görülmüştür.
İyilik hakkındaki elyazmalarını, levhaları yazan hattatların
daha ziyade sülüs, celî sülüs,
ta’lik, celî talik ve sülüs-nesih
kıta şeklinde yazı tarzlarıyla
yazdıkları görülür. Nadir de
olsa tuğra formunda yazılmış
hat levhaları da vardır.

H A M I D AY TA Ç

R E S İ M 1 5 / M E H M E D E S 'A D Y E S A R I

R E S İ M 1 6 / Ö M E R VA S F I

N E C M E D D I N O K YAY
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A N J E L I KA A K BA R
“ H A K I K I İ N SA N O LA B I L M E
SA N AT I , E N ZO R U ”
BÜŞRA SÖNMEZIŞIK

Çocukluğundan beri müzikle iç içe olan piyanist ve besteci Anjelika Akbar ile
sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücünü konuştuk.

FOTOĞRAF AA / SEFA KARACAN
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FOTOĞRAF AA / BÜLENT DORUK

Aldığımız hiçbir eğitim
bize ne vicdan öğretir, ne
de şefkat... Dünyanın en
iyi ressam veya müzisyen
veya başka bir alanın
ustası olup aynı zamanda
öfkeli, hırçın, kızgın ve
tahammülsüz olabilir
insan.

İnsanlık ve insani değerlerin sizin için çok önemli olduğunu
biliyorum. İyilik doğuştan gelen mi yoksa sonradan edinilen
bir özellik midir sizce?

dünyaya, kimi daha az perdelenmiş. Ve insan gelişince, nefsini
idrak ederek onu nefis hâline getirince perdeleri tek tek kalkabilir, bu yolculuğu insan kendisi seçerse...

Aslında iyilik ve kötülük kavramları oldukça göreceli kavramlar. İyi ve kötü insan nedir? Bunun tanımını yapmak zor, hatta
imkânsız. Bu kavramlar ancak kıyasla anlaşılabiliyor ki bu,
mutlak bir metot değil. Bu sebeple geleneksel bir cevap vermek
istemiyorum. Fakat şöyle diyebilirim: İnsanın en derin özü
düşünülebilecek ve hatta düşünülemeyecek kadar saf. Fakat o
saflığın üzerinde birçok örtü bulunuyor ve olağanüstü doğamızı örtüyor ve hiçbirimiz beyaz bir sayfa olarak bu dünyaya
gelmiyoruz. Dolayısıyla insan doğduğunda hâlihazırda birçok
nitelik beraberinde geliyor ve sonra uygun şartlarda gelişiyor.
O yüzden küçücük çocuklarda bile çok karakteristik özellikler
ve farklılıklar gözlemlenebiliyor. Kimi hırçın ve kızgın, kimi
çok sakin ve etrafa hoş bir duygu yayıyor; kimi korkularla dolu,
kimi cesur. Sonuç olarak en derin manada hepimiz aynı hakiki
saf bir doğaya sahibiz. Fakat kimi daha perdelemiş gelebilir bu

Sizi tanıdığım kadarıyla geçmişe dair hafızanızın oldukça
taze olduğunu görüyorum. Size yapılan ilk iyilik neydi?
Aslında bana o kadar çok iyilik yapıldı ki, hatırladığım ve
hatırlamadığım... Hangi birini anlatayım bilemedim... Galiba
genel olarak söylemem daha kolay olur: Ben çocukken çevrem
tarafından bana akıtılan şefkat çok yoğundu. Bu benim için
çok özel ve çok değerliydi. Bu bir olay, bir durum değil hepsi
ve her gün böyleydi. Annem, anneannem, dedem, dayılarım,
teyzelerim ve kuzenlerim...
Peki ya babanız?
Babam daha çok duygu değil bilgi paylaşımında bulunuyordu
ve bu da çok kıymetliydi. Ama iyilik denilince aklıma ilk gelen,
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FOTOĞRAF AA / ONUR ÇOBAN

2 yaşımdayken bana hediye edilen pikap ve plak koleksiyonudur.
Bunlar hayatım boyunca benim hazinem oldu. O koleksiyon müzik
dünyasına girmem için kesintisiz bir kapı açtı.
Soruyu bir de tersten sorayım; sizin yaptığınız ilk iyilik neydi?
Kendimce şunu yapıyordum. Çok müthiş bir çikolata fabrikası
vardı ve genel müdürü bizim çok yakın bir aile dostumuzdu. Kendi
kontenjanından benim için her zaman o üst kalite ve piyasada pek
bulunmayan çikolataları getiriyordu. Ben çok çok az yiyordum ama
gerisini her zaman tüm komşularımıza dağıtıyordum (gülümsüyor)
İçimden öyle geliyordu…
İyi sanatçı olmak mı, iyi insan olmak mı? Biri olmadan diğeri olur
mu, olursa nasıl olur?
Kesinlikle "insan”lık birinci derecede önem taşıyor ve ben yine bu
durumda da "iyi insan" diyemiyorum, çünkü kime göre bir insan
iyi? Birine göre iyi olan şey başkasına çok kötü. Bu belirsizlik böyle
devam eder. O yüzden "iyi insan" yerine "İnsan" diyorum. Bilen
biliyor ne olduğunu. Henüz bilmiyorsa demek ki zamanı gelmemiştir ve belki de daha sonra bilecek hakiki anlamda "İnsan" olmanın
ne demek olduğunu. Biz bu dünyaya bir meslek için gelmiyoruz.
O, ikincil bir şey. Birincisi, hakiki insan olabilmektir. Çünkü hakiki
insan olabilmek sanatın en zoru…
Peki bir alanda iyi olmak kişiyi insan olarak da iyi yapar mı?
Asla bir alanda "iyi, başarılı, usta" olmak o insanı yüceltmez. Aldığımız hiçbir eğitim bize ne vicdan öğretir, ne de şefkat... Dünyanın en
iyi ressam veya müzisyen veya başka bir alanın ustası olup aynı zamanda öfkeli, hırçın, kızgın ve tahammülsüz olabilir insan. Bunun
binlerce örneği var.
Müzik sizin için kariyerin ötesinde, daha çok varoluş aslında.
Duygularınızı düşüncelerinizi deşifre ettiğiniz bir alan. İyiliğin
müziğe yansıması nasıl olur, kötülük müzikte barınabilir mi?
"Müzik" ve "kariyer" benim için yanyana durabilecek kavramlar
değil. Dediğiniz gibi, müzik hayatımda bir varoluş biçimi ve aynı
zamanda kullandığım bir dil. Müziği bir iletişim dili olarak kabul
edersek o dili kullanan insan nasılsa yayılan müzik de öyle. Dilin
kendisinde iyilik kötülük yoktur, onu kullanan insan o dile nitelik
kazandırır. Aynı şekilde müzik de öyle.

Dilin kendisinde iyilik kötülük yoktur,
onu kullanan insan o dile nitelik
kazandırır. Aynı şekilde müzik de öyle.
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FOTOĞRAF AA / İSMAIL DURU

Sanatın estetik ihtiyaçlarımızı karşıladığı kadar şifacı yönü olduğunu da biliyoruz. Özellikle müziğin
tedavi aracı olarak kullanılması geçmişe dayanıyor.
Çocukluğunuzdan beri müzikle iç içe yaşıyorsunuz.
Bu anlamda hadiselere hiç şahit oldunuz mu?
Evet, çok kez şahit oldum... Çok önem verdiğim
bir sufi ve müzisyen olan Hazrat Inayat Khan'in da
dediği gibi, "ses"in mucizevi doğasını henüz çok az
tanıyoruz. Ses, yani diğer adıyla titreşim, frekans tüm
evrenin altyapısında olan ve daima süren, hayatın en
önemli yapıtaşıdır. Atomların altyapısında olan bu
titreşim, bu daimi “Sessizliğin Sesi” büyük ölçüde biz
insanlar tarafından duyulmuyor. İnsanın atomlarındaki titreşim de o "ses"in ta kendisidir. Müzik, insanların
en kolay etkilendiği sanat dalı. Sebebi yaydığı seste
yatıyor. Atomlarımızın içinde olan ses/frekans müzikle karşılaştığında insan farkında olsa da olmasa da
rezonansa giriyor ve güçlü bir etkileşim gerçekleşiyor.
Bu konuyu konuşmaya kalkarsak en azından birkaç
gün kesintisiz olarak konuşmamız gerekir, en azından
konunun çerçevesini anlatabilmek için...
TRT 2’de sunduğunuz programın isminin “Sesler”
olmasının nedeni bu mu?

Gerçekten önemini fark etmediğimiz ama önemli bir
konu bu. Binlerce detay ve nüansı barındırıyor... Evet,
en azından konuyu hatırlatabilmek, düşündürmek
adına programıma "Sesler" adını verdim. Sadece hatta
büyük ölçüde müzikten değil, hayatımızın en önemli
unsurundan bahsetmek adına bu ismi koydum.
Size göre iyi şeylerin, iyiliğin kendi içinde bir sınırı
var mıdır?
Bu âlem eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında olabilecek
her şeyi içinde barındırıyor. Düşünebileceğimiz ve düşünemeyeceğimiz kadar da iç içe geçmiş olay örgüleri
var. Bu anlamda sınırı yok. Henüz idrak etmediklerimiz var sadece.
Kötülüğün yayılma gücü iyilikten daha hızlıdır ama
kötülük de ancak iyilikle mümkün. Siz bu dengeyi
hayatınızda nasıl kuruyorsunuz?
Ben kötü ve iyi olarak bakmıyorum. Başta da dediğim
gibi, bu kavramlar keskindir ve tam olarak niteliği
yansıtmıyor. Hayatın izinde seyrederken gönlümün
bana dediğini dinliyorum, her zaman dinlemeye gayret ediyorum.
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Elbette iyi olmak, iyi bir eser ortaya koymak ideal olandır.
Ancak bir yandan da mükemmel değiliz, kusurlu yönlerimiz var. Kötü olduğunu düşünüp de yaptığınız ne var
hayatınızda?
Şükürler olsun ki mükemmel değiliz ve kendimize doğru yolculuk yaparken daha önce hiç tahmin etmediğimiz kusurlarımızı tek tek tanımaya başlıyoruz. Aslında tam olarak görsek
asla başka birini yargılayamayız. Ama işte kendimizi görmüyoruz ve o yüzden başkasını yargılamak için kendimizde cüret
buluyoruz... Bilsek, susarız zaten. Kötü olduğumu bildiğim
ama yine de yazmaya çalıştığım alan: Ekonomi, dünya ekonomisi ve dengeleri... SSCB'de yani kapitalist olmayan düzende
doğup büyüdüğüm için ve sonra henüz Sovyetler dağılmadan
önce film projesiyle yurt dışında çıkıp kapitalist ekonomi
düzeniyle ilk kez karşılaştığımda nasıl o sırada bir şey anlamadıysam, halen bir şey anlamadığımı rahatlıkla söyleyebilirim.
Ama yapacak bir şey yok. Tüm bu cehaletime rağmen ayakta
durmaya çalışıyorum.
Sanat bizi neye dönüştürüyor sizce?
Her zaman vurguladığım bir unsur var: Önem sırasında önce
"insan" gelir, daha sonra o insanın bulunduğu, meşgul olduğu
alan. Bana göre ahenkli, dengeli bir toplumda her bir insan
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vicdanın sesini dinleyen, buna göre yaşayan, kalbinde şefkat
taşıyan ve her hareketiyle, sözüyle güven veren duruşuyla
hayat serüvenini gerçekleştiriyor olmalı. Kendine saygı ve
sevgiyle davranan kişiler karşıdakine de aynı şekilde davranır. Kıyas ve yarış üzerine değil, alçakgönüllülük üzerine
kurulan hayat, bu zor dünyada yaşamayı hiç olmazsa daha
kolay hale getirir. Bence sanat insanları, hassas bünyeleri ve
kimi zaman toplumdaki ortalama öngörü seviyesinden daha
ileriye görebilen yapısıyla büyük bir rol üstleniyor. Her sanat
insanı bu rolün farkında olmayabilir. Farkında olanların ise
ifade biçimleri çok farklı olabilir, kişisel özelliklerine göre
değişebilir. Büyük ölçüde sanat insanları fonksiyon açısından
iki kategoride değerlendirilebilir bana göre: Birincisi sanatı ile
var olan hayat için sadece durum tespiti yapan ve insanların
duygularına tercüman olanlar. İkincisi sanatı ile hem durum
tespiti yapıp, hem de beraberinde ilerlenecek yolları, olabilecek çözüm önerilerini sanatsal dili ve sanatın gücü vasıtasıyla
sunanlar.
Hangisi size daha makul geliyor?
İnsanların duygularına tercüman olmak ve durum tespiti
yapmak son derece önemli. Çünkü özellikle zor durumlarda
insanların sanat yoluyla duygusal olarak arınıp çözümü kendi
içinde bulmasına yardımcı olur.

Müzik,
insanların en
kolay etkilendiği
sanat dalı. Sebebi
yaydığı seste
yatıyor.
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BETÜL OK ŞEHİTOĞLU

İyiliğe Çağıran
Afişler
Reklam ajanslarının çoğalması, basım tekniklerinin gelişmesiyle
hızla gelişen afiş sanatı kendisini iyilik alanında da göstermiştir.
Afiş (Fransızca: affiche) veya poster Türk Dil Kurumu'nun
tanımına göre "bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli
duvar ilanı, ası" şeklinde tanımlanmaktadır. Afişler kitlelere
duyuru yapma, bilgilendirme amacı taşırlar. Bunun yanı sıra
tasarımları, içerikleri bakımından da güzel sanatların bir
dalıdır. Afişin özelliklerinden biri olan, kısa ve etkili bir metinle, resim beraberliğini kompozisyon etmek estetik bir bakış
açısını gerektirir.
Türkiye’de afişin ilk örnekleri Osmanlı döneminde ve
Cumhuriyet’in ilk yıllarında ortaya çıkmıştır. İlk zamanlar
çoğunlukla tiyatro, Türkiye’de üretilmeyen ürünler ve yardım
derneklerinin afişleri yer alıyordu. Birçoğu yurt dışından

gelen afişler, kapalı mekânlarda sergilenmiştir. İlk Türk afişçi
olarak bilinen İhap Hulusi Gören, Alman afişlerinden etkilenerek kendi sergisini oluşturmuştur.
Türk afişçilerinin ilgisini Fransız ve Amerika akımı oldukça
fazla çekmiştir. İlerleyen zamanlarda kendine özgü sanat
anlayışını geliştiren Türk afiş sanatı, uluslararası üne kavuşmuştur. Reklam ajanslarının çoğalması, basım tekniklerinin
gelişmesiyle hızla gelişen afiş sanatı kendisini iyilik alanında
da göstermiştir. Sanat, iyiliği ve güzelliği estetik biçimde ifade etmenin yollarından biridir. Kitlelere belirli bir duyguyu,
düşünceyi, haberi sunmak için etkili biçimde duyuru yapılması gerekir. Bu görevi görselliği, etkileyiciliği ve yaratıcılığı ön
plana koyan afişler çok iyi örneklerle üstlenmektedirler. Afiş
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Slogan, afiş tasarımında ve etkileyiciliğinde
oldukça önemlidir. Vurucu cümleler ve temayı
anlatan sözler konunun anlaşılmasını sağlar ve
insanları harekete geçirir. Yazının yanında görsel
desteğin olması da etkileyiciliği artırır. Türk
Kızılay afişleri bu anlamda da çok doyurucu ve
sanatsaldır.
söz konusu olduğunda önemli birkaç aşama vardır. Bunlar
afişin boyutunun belirlenmesi, afişin asılması ve konumu,
afişin tasarlanması ve uygulanmasıdır. Afişler duvarda,
dergilerde, gazetelerde, kitaplarda, bilbordlarda, kitaplarda, kataloglarda ve broşürlerde farklı boyutlarda basılırlar.
Afişin asıldığı yer daha çok insanın gelip geçtiği, dikkat çeken ve göz önünde olan yerler olmalıdır. Biçim, yazı, resim
ve oranlar da birbirine uyumlu olmalıdır. Afiş anlatılmak
isteneni net olarak ifade etmeli, dikkat çekmeli, izleyiciyi
bilgilendirmeli ve istek uyandırmalı, harekete geçirmeli,
hedef kitleye göre düzenlenmeli ve anlaşılır bir dili olmalı,
renkleri etkilemeli ve basit olmalıdır.
Afişler kültürel, ticari, sosyal afişler olmak üzere üçe ayrılırlar. Ticari afişler bir ürünü ya da hizmeti tanıtırlar. Kültürel afişler sanat ve kültürle ilgilidirler; sanatsal ve kültürel
etkinlikler, müzeler, spor aktiviteleri film festivali, tiyatro,
sinema sergileri, kitap fuarları, tarihi eserler, eğitim çalışmaları tanıtımı için hazırlanırlar. Sosyal afişler ise eğitici ve
uyarıcı politik düşünceleri ifade edenlerdir.
Türk Kızılay afişleri bu üç afiş özelliklerine de sahiptir.
Çünkü içerisinde bulunan birimler sosyo-kültürel, sanat,
yardım, ticari konulara yönelik olarak çalışmalar yürütmektedirler.
Türk Kızılay kurulduğu günden beri, iyilik merkezli bir
yapıyla oluşturulmuştur. İyilik, ihtiyacı olana yardımcı olmaktır ve Türk Kızılay, en eski yardım kuruluşlarındandır.
Türk Kızılay “İyilik sensiz olmaz”, “Aklımızda hep iyilik
var”, “Hilal olsun Türkiye”, “İyiliğe adım at”, “Kızılay iyilik
koşusu”, “İyilik senin kanında var”, “İyilik gönülden olursa
kırkta biri zekat olur”, “İyilik ajandam”, “İyilik kartı”, “İyiliği zirveye taşıyoruz”, “Köklerinden iyilik var”, “İyilik molası”, “Kızılay’a yapılan yardım yurda ve insanlığa hizmettir”,
“Afet anında açıkta kalmazsın, Kızılay yetişir” sloganlı
afişleriyle iyilik hareketinin fitilini ateşlemiştir. Slogan, afiş
tasarımında ve etkileyiciliğinde oldukça önemlidir. Vurucu
cümleler ve temayı anlatan sözler konunun anlaşılmasını
sağlar ve insanları harekete geçirir. Yazının yanında görsel
desteğin olması da etkileyiciliği artırır. Türk Kızılay afişleri
bu anlamda da çok doyurucu ve sanatsaldır.
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DOĞAN HIZLAN

“ E D E B I YAT H AYATA T E S L I M O L M A M AY I ,
P E S E T M E M EY I D E Ö Ğ R E T I R ”
Türk edebiyatının usta kalemlerinden Doğan Hızlan ile edebiyat ve iyilik ilişkisini konuştuk.
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Hatırladığınız size yapılan ilk
iyilik neydi?
Mesleğimde ilerlemem için yapılan
yardımlar, hocalarım, iyi yazarların
kitapları, ustaların yaptıklarını incelemek, hiç kuşkusuz ailenizin sizi büyüttüğü ortam iyiliktir. Yeteneğinize
göre size yardımları, katkıları da
buna dahil. Ailem bana iyi kitaplar
aldı. İstediklerimi gerçekleştirdi. İlk
işlerimi bulanlar, bana güvenenler,
birçok girişimimde rastlantılar bana
yardım etti. İlk yazımı Ankara’da çıkan zamanın ünlü dergisi “Forum”a
gönderdim, yazım yayınlanınca kendime güvenim geldi ve sürdürdüm.
Daha sonra benden yazı isteyenler,
ünlü edebiyatçılarla tanışmalar,
yazmaya devam et diyenler iyilik
yapmışlardır. Ben de onları mahcup
etmedim, güvenlerini sarsmadım.
Hatırladığınız sizin yaptığınız ilk
iyilik neydi?
Daha ilkokulda arkadaşlarımın maddi ve manevi durumlarını öğrendim.
Çünkü ailemden aldığım terbiye
böyleydi. Onlara hissettirmeden
ailem onlara yardım etti. Ben bu anlayışımı sonradan kendim devam ettirdim. Okulda bazı arkadaşlarımın
isteklerinin karşılanmasına yardımcı
oldum. Edebiyatla ilgilenen gençlerin ürünlerinin yayınlanması için
aracı oldum, bana nasıl iyilik yaptılarsa ben de onlara başta mesleki
iyilik yaptım. Meraklarımı bölüşen

kişilere elbette katkılarda bulundum.
Aradan o kadar yıl geçmiş ki net
hatırlamam imkânsız. Genç kuşağa
ve iyilik yapmak isteyenlere tavsiyem
bunu hissettirmeden yapmaları. Mesleki iyilik önemli. Çünkü bir insan o
işe kendi hayatını adıyorsa, o alanda
yükselmek istiyorsa en büyük iyilik
onu desteklemektir. İyilik sadece somut biçimde yapılmaz. İsteklerinin,
arzularının, tutkularının gerçekleşmesi için de çaba göstermeniz
iyiliktir.
İnsanlara iyiliğin, merhametin ve
sevginin aşılanmasında edebiyatın
rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kitap okuyarak yetişen bir çocuk
iyilik kavramını benimser, hayatı
boyunca da okuduklarını uygular.
Çocukluktan bu yana aileler merhameti, iyiliği konu edinen kitapları almalılar. Masallar bu konuda gerçek,
aydınlatıcı bir kaynaktır. Evde ana
babaların okuduğu kitapların içeriği
de onları eğitir onlar da çocuklarını
eğitir. Ayrıca çocuğa da ana babalar,
çevresi örnek olmalıdır. Edebiyattaki iyi kahramanlar, her zaman bir
çocuğun belleğinde kalır. Sadece
kitaplar değil , televizyon dizileri,
sinema filmleri de bu konuda etkilidir. Ayrıca bunu yazanların hayatları
da çocuğu etkiler. İyimser insanları
okusunlar. Edebiyat çocuklara iyi
kahramanları sevdirir, iyi kahramanların hayatta nasıl başarılı olduklarını gösterir. Masallar bu açıdan
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etkilidir, nice serüvenden sonra iyi
kahraman kazanır. Küçük yaştan beri
iyi bir okur olarak yetişen, kötülükleri nasıl iyiliğe dönüştüreceğini bilir.
Dertli bir arkadaşını, aileden bir ferdi
nasıl iyileştireceğini, nasıl teselli edeceğini, nasıl yardımlaşacağını öğrenir.
Sıkıntıları gidermeyi öğrenir. Edebiyat başarının bazı zorlu duraklardan
geçişin yolunu da gösterir. Hayata
teslim olmamayı, pes etmemeyi de
öğretir. Hepimizin kendimizi tanımaya ihtiyacımız var. Okumak bize bunu
gösterdiği için önemlidir. Bize öz eleştiriyi öğretir, yalnız başkalarını değil
kendimizi de böylece eğitiriz.
Son yıllarda edebiyatın “iyileştirici”
etkisinden bahsediliyor. Hem okuyarak hem yazarak bir tedavi yöntemi
yani… Bu hususta neler söylemek
istersiniz?
Okumak, insanın kendini, ailesini,
çevresini tanımasında yardımcı olur.
Psikiyatristlerin çoğu ruhsal durumlarından şikâyet edenlere yazınız derler.
Böylece bilinç altında sizi rahatsız
eden şeyleri yazdığınızda rahatlarsınız. Çoğumuz daha gençliğimizden
itibaren şiir defteri tutarız, bazıları
şair olur. Yunus Emre, “Ben derdimi
demez isem sevmek derdi beni boğar”
diyor. Ünlü yazar Çehov, yazarlığa meraklı olanlar için “Yazın, hiçbir şeyiniz
yoksa olmadığını yazın” diyor. Bakın
şimdi yazar atölyeleri var, yazarlar
oraya katılanlara edebiyatın özelliğini,
iyileştirici yanını, kişiliği bulmanın
yöntemini, huzur içinde yaşamaları
için gerekli kaynakları gösteriyorlar,
bir ölçüde edebiyat kişiyi eleştiriyor.
Edebiyatın sevgiyi öğrettiğini Sait
Faik Abasıyanık, bir gün Burgazada’da dolaşırken, içinden yazmak
geliyor, bakkala gidiyor, bir kurşun
kalem, bir kâğıt alıyor ve yazmaya başlıyor, o zaman kurşun kalemi de çakıyla açıyor, yazmasam ölürdüm diyor.

Kitap okuyarak yetişen bir çocuk
iyilik kavramını benimser, hayatı
boyunca da okuduklarını uygular.
Çocukluktan bu yana aileler
merhameti, iyiliği konu edinen
kitapları almalılar. Masallar bu
konuda gerçek, aydınlatıcı bir
kaynaktır.
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Bazı kurumlar vardır ki
her zaman hayatınızın
içindedir. Kızılay’ın zelzeleden
yangına kadar her alandaki
çalışmalarını görüyoruz ve
takdir ediyoruz.
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Yazar atölyeleri de çok revaçta bu aralar…
Yazar atölyelerine ilgi artıyor, çünkü insanlar
neyi okumak, nasıl okumak gerektiğini öğreniyorlar. Ayrıca yeteneğiniz varsa onu geliştirir.
Yalnız edebiyat değil sanatın her türü olumlu
etkiyi yapar. İyi bir müzik, iyi bir tablo da önemlidir. Bir manzara resmi, iyi bir müzik parçası da
yazmanızı sağlar.
“Edebiyat ve iyilik” teması deyince Türk edebiyatı ekseninde hangi yazar önplana çıkar?
Bunun cevabı için bir inceleme yapmak gerekir
ama ben hatırıma gelenleri sıralayayım: Abdülhak Şinasi Hisar, Kemalettin Tuğcu, Yaşar
Kemal, Selim İleri, Ömer Seyfettin, Abbas Sayar,
Hikmet Birand…
Genç edebiyatçıların elinden tutmak da “iyiliğin” bir türü olarak değerlendirilebilir. Bu
anlamda bizim edebiyatımızda gençlere yön
veren, yol açan kimler vardır?
Öğrencilerini iyi birer edebiyatçı olarak yetiştiren
bazı hocaları analım: Behçet Necatigil, Hakkı
Süha Gezgin, Salim Rıza Kırkpınar, Rauf Mutluay, Vedat Günyol…
Son olarak Türk Kızılay bu yıl 152. yaşını kutladı. Kızılay’a dair varsa bir hatıranızı ya da
görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Bazı kurumlar vardır ki her zaman hayatınızın
içindedir. Kızılay’ın zelzeleden yangına kadar
her alandaki çalışmalarını görüyoruz ve takdir
ediyoruz. Savaştan barışa, bize gelen göçmenlere
kadar herkese şefkat elini uzattı. Böyle kurumlar
bir ülkenin övgüsünü fazlasıyla hak ederler. Her
insanın hayatında Kızılay vardır. Her felakette,
televizyonda onun adını görürüz. Öylece bize
güven gelir, acıları dindirecek bir kurum var
diye içimiz rahatlar. Çocuklarımıza sevecenliği,
başkalarının acısını, derdini paylaşmayı öğretirsek onlar da Kızılay’ın anlamını daha derinden
algılarlar.

F O T O Ğ R A F A A / H I L A L U Ş T U K
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ERCAN KESAL

“KELIMELERIN GÜCÜNE VE
RUHUNA INANIRIM”
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Edebiyatın ve sinemanın bir kavram olarak iyiliğe bakışını
doktor, aktör, yazar, şair, senarist ve yönetmen Ercan Kesal ile
konuştuk.

Yazar, aktör ya da yönetmen olarak değil de işi hastaları iyileştirmek olan bir
hekim olarak cevaplamanızı rica ediyorum. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyor
musunuz?
Sanat yaratıcısını da muhatabını da mutlaka değiştirir ve dönüştürür. Başka bir seçeneğimiz yokmuş gibi dayatılan gündelik ilişkilerin karşısına ondan çok daha gerçek
ve aşkın bir dünyayı hayal edebilmeyi koyar. Hayal etmekle kalmaz gerçekleşebileceğini de gösterir. Yeryüzünün asli ve vazgeçilmez bir parçası olduğumuzu hatırlatarak
ona sahip çıkma cesaretini bağışlar. Tahammül gücümüzü artırır ve bizi bitmeyen
kederimize, yani ölüm gerçeğine hazırlar. Tüm bunlar insana iyi geliyorsa eğer evet,
sanat iyileştirir.
Yaşadıklarınız, gördükleriniz ve duyduklarınızın tamamını gözden geçirdiğinizde şahit olduğunuz ve sizi en çok etkileyen iyilik hikayesi ne oldu?
Kanser hastası olan bir kadın hastamızın kahvaltı için ona servis edilen tepsideki
yiyecekleri sabahın erken saatlerinde okula giderken yanına uğrayan küçük oğluna
yedirmeye çalışması. Herhalde son zamanlarda gördüğüm en güçlü iyilik sahnesiydi.
Şimdiye kadar yazdığınız ya da canlandırdığınız iyiliğe en yakın karakterler
sizce hangileriydi?
Herkes yeterince iyi ve yeterince kötüdür. Bu yüzden canlandırdığım tüm karakterler iyilik ve kötülüğü aynı anda ve yan yana ruhunda taşıyabilecek karakterlerdi. En
bayağı olanla en kutsal olan arasında hızla gidip gelebilme yeteneğine sahip insanları
canlandırdım. İyiliğe ne kadar yakınlarsa kötülüğe de aynı mesafedeydiler.
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Dünyayı yeniden ve bir kez daha kurabilme,
gerçeği yeniden icat etme yeteneğini bağışlayan
bir sanattır edebiyat.

“İnsanın vicdanı da zamana bağlıdır ve yalnız onunla var
olur. Bellek ise vicdan demektir ve unutmak vicdansızlıktır.
Sinema unutmayı reddeden bir sanattır ve bu yüzden çok
kıymetlidir” demişsiniz. Bu bağlamda Türkiye sinema ve
edebiyat tarihinde vicdansızlık etmemek için toplumsal belleğimizde tutmamız ve unutmamamız gereken yazarlar ve
yönetmenler kimlerdir?
Vüs’at O Bener, Mehmet Günsür, Sait Faik Abasıyanık, Bilge
Karasu… Sinemada Yılmaz Güney, Metin Erksan, Lütfi
Akad, Bilge Olgaç filmleri…
Doktorluk, yazarlık, aktörlük, senaristlik ve nihayet “Nasipse Adayız” isimli filminizle yönetmenlik… Bunlardan
hangisini yaparken kendinizi daha iyi ifade edebiliyorsunuz?
Edebiyat tüm bunların sebebi ve sonucudur. Kelimelerin
gücüne ve ruhuna inanırım. Dünyayı yeniden ve bir kez daha
kurabilme, gerçeği yeniden icat etme yeteneğini bağışlayan

bir sanattır edebiyat. Yazabiliyorsanız oynarsınız da çekersiniz de…
Peki sizin yaptığınız ve size yapılan ilk iyilik ve en son
iyilik neydi?
Galiba, iyilik ya da kötülük yapmak için çok büyük sebeplere
ihtiyaç yok. Bu nedenle, en acımasız kötülükler her zaman
“kötü insanlar” tarafından işlenmiyor, “iyi insan” olarak
nitelenen büyük çoğunluğun da en azından yapmadığı şeyler
yüzünden başımıza olmadık şeyler gelebileceğini de hesaba
katmalıyız. Bunun yanı sıra iyilik ve kötülük tanımları o
kadar da müphem değildir kanaatimce. İyiliğin, vermekle
ilgili bir kavram olduğunu düşünürüm. Buna dair Halil
Cibran’dan bir şeyler okumuştum. Kimisi verirken ıstırap
çekermiş. Kimisi de şan, şöhret için verirmiş. Aslında, iyilik
kendiliğinden ve istenmeden vermek değil midir? Bir çiçeğin
kokusunu, bir koyunun sütünü vermesi gibi bir şey. Hiç zorlanmadan, farkında olmadan ve başka bir şey elinden gelmediği için vermek.
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Aslında, iyilik kendiliğinden ve istenmeden vermek değil midir?
Bir çiçeğin kokusunu, bir koyunun sütünü vermesi gibi bir şey.
Hiç zorlanmadan, farkında olmadan ve başka bir şey elinden
gelmediği için vermek.

Anamdan bir hikaye paylaşayım o
zaman. Onun kendi diliyle: “Ağustos
bitmiş, Eylül’ün başı ortası işte. Harman yapılmış, buğdaydan ne kaldıysa
bütün bi kış onunla idare edilecek.
Düğün dernek işleri de harman sonuna
saklanır. Yan taraftaki komşumuzun
genç boydak bi kızı var. Şengül. Pek
güzel kız. Kimin düğünüydü şimdi geçmiş zaman aklımda kalmamış öyle bi
düğün var. Gale zamanı. Galeye herkes
gelir. En güzel kıyafetleriyle. Şengül

de ergen kız, napsın. Düğünü bekler bi
yıldır. Ben de pekmez kaynatacağım,
kılamada topluyom. Baktım, Şengül
kapının önünde oturuyor. ‘Kuzum sen
gitmedin mi galeye?’ didim. ‘Yok hala’
didi. ‘Niye gızım? Kaç gündür bekliyordun, hasta mısın yoksa?’ ‘Yok hala’
didi. Baktım bi sıkıntısı var. ‘N’oldu
kuzum söylesene.’ Duramadı konuştu.
‘Hala benim pembeli elbisemi bilirsin.’
‘He!’ ‘Onun düğmeleri yok. Kopmuş.
Yerine dikeceğim düğme bulamadım.
Başka da elbisem yok. Napıyım ben de
gitmeyim dedim.’ Bıraktım kılamadayı
pekmezi, kapattım ocağın ağzını. Gittim yüklüğe. Bi elbisem vardı, baban

Kayseri’den almıştı kaç sene önce. Giymeye kıyamam. Kestim onun düğmelerini getirdim verdim Şengül’e. ‘Hadi
kuzum. Dik bunları. Git düğüne… Ben
giymesem de olur.’
Anamın söktüğü düğmeler yeryüzünü sahiplenme cesaretidir. Giderek
elimizden alınan ve bize sürekli bir hiç
olduğumuzu, hiçbir zaman hiçbir şeyi
değiştirmeye gücümüzün yetmeyeceğini, başımıza gelenleri sessizce kabullenip olan biteni seyretmemizi isteyen,
bunu öğreten ve dayatan dünyaya karşı
bir cesaret! Ben varım ve buradayım
diyen bir ses.
FOTOĞRAF AA / OLSI SHEHU

Babanızdan ve annenizden size kalan
ve oğlunuza aktarmak istediğiniz
iyilik ile ilgili bir öğreti var mı?
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SAMET TINAS

Makam Makam Şifa
Edirne’ye gidenler mutlaka II. Bayezid Darüşşifası’na uğramıştır. Dikkatlerini de ilk olarak müzik
ile akıl hastalarına yapılan tedavi çekmiştir. Peki nedir bunun hikmeti? Hangi makam hangi
hastalığın tedavisinde kullanılmıştır? Bir kadim usûlün ayak izleri…
“ Ç O K I N S A N A N L AYA M A Z E S K I
V E O N D A N A N L A M AYA N

MUSIKIMIZDEN

BIR ŞEY ANLAMAZ BIZDEN”
YA H YA K E M A L B E YAT L I

BALCI
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Müzik mi ruhun gıdasıdır yoksa ruh mu müziğin; cevabı zor
bir soru. Mabetlerden çıkması mı yoksa madde ile teması
olmayan tek sanat olması mı onu eşsiz kılıyor bu da bir muamma. Ancak bilinen bir gerçek var ki insanoğlunun yeryüzü
macerasında yanından eksik etmediği bir sanat bu. Zarafeti,
estetiği ve ahengiyle bütün toplumların büyüleyici efsunu
olmayı başarmış ve başarmaya devam ediyor.
Her toplum bir şeyler katmış seslere. Kimi ritim kimi tavır
kimiyse mânâ vermiş. Bütün sanatlar içinde değerlendirilerek
ne için olduğu sorgulanmış bazen. Sanat sanat için mi yoksa
sanat toplum için mi sorusunun muhatabı da olmuş dolaylı
olarak.
Bizim medeniyetimizde ise sanat ne sanat için ne de toplum için olmuş. Bu topraklarda müzik ontolojik arayışların,
tecellilerin, Elest Bezmi’nin hasretinin tercümanı haline
gelmiş. Herhalde bu yüzden olsa gerek bin derde deva olarak
nitelendirilmiş.
17. yüzyıla damgasını vuran seyyahımız Evliya Çelebi, Edirne’deki II. Bayezid Külliyesi içerisinde bulunan “Şifahane”
için bu sebeple; “Hastalara deva, dertlilere şifa, divanelerin
ruhuna gıda ve def’i sevda” demiş. Çünkü dönemin Avrupa’sında akıl hastaları zincire vurulur hatta yakılırken Osmanlı dünyasında onların tedavisi müzik, su sesi ve güzel kokularlayapılmış.
Akıl hastaları her dönemde cemiyetin içerisinde olmuş. Bazen
tekkelerin müdavimleri iken bazen “meczup” olarak adlandırılıp bir hikmet aranmış kendilerinde. Zira cezbeye kapıldıklarına inanılıp, hakikatin neşvesini aldıkları düşünüldüğünden
“perdenin onlardan kaldırıldığı” düşünülmüş. Hatta deliyi
bile velilikle beraber yâd etmişler. Tımarhane tabir dahi tımarın “okşamak” mânâsından isimlendirilmiş.
Nasıl ki bir hava değişimi insanı bedenî ve ruhî olarak etkiliyorsa,müzik de aynı şekilde tesir eder diye düşünülürmüş
eskiden. Bu yüzden Osmanlılar musikiyi hastalıkların tedavisinde kullanmayı denemişler. Makamlar o dönemin insanına
bir çağrışımda bulunurmuş. Mesela Hüseynî makamı gayet
pastoral olmakla birlikte, Hicaz makamı rahatlık ve rehavet
verirmiş. Bu yüzden çocuklara ninniler Hicaz makamında
okunurmuş ki rahatlasın da uyusun. Askerî cesareti teşvik
eden Rast ve ailesi de bu sebeple mehterde tercih edilmiş.

İşte II. Bayezid Külliyesi’nde bulunan şifahanenin mantığı
da buradan gelmekte olup hastanenin akustiğine bu hikmetle önem verilmiş. Hastaneye gelen hanende ve sazendeler
(müzisyenler) haftanın belli günlerinde şifahaneye gelip
müzik çalıyor, havuzun etrafında onları dinleyen hastalar da
bu şekilde rahatlıyor ve hastalıklarını daha rahat yenmeleri
sağlanıyormuş. Burada yalnız müzik değil bilhassa psikolojik
hastalıkları olanlara halı dokumak gibi bazı meşguliyetler de
veriliyormuş.
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17. yüzyıla damgasını
vuran seyyahımız Evliya
Çelebi, Edirne’deki
II. Bayezid Külliyesi
içerisinde bulunan
“Şifahane” için “Hastalara
deva, dertlilere şifa,
divanelerin ruhuna gıda ve
def ’i sevda” demiş.

FOTOĞRAF AA / GÖKHAN

Demek ki İbn-i Sina Kitabü’ş-Şifa eserinde,
“tedavinin en iyi ve en etkili yollarından
biri hastanın aklî ve ruhî güçlerini artırmak,
ona hastalıkladaha iyi mücadele için cesaret
vermek, hastanın çevresini sevimli hale
getirmek, ona en iyi musikiyi dinletmek ve
onu sevdiği insanlarla bir araya getirmektir”
diye boşuna dememiş.
Su sesi ile saz sesi bir arada
Önceleri Şam’da Selçukluların Nureddin
Hastanesi, Kayseri’de Gevher Nesibe Tıp
Medresesi ve Maristanı, Divriği Ulu Camii
ve Darüşşifası ve Amasya Darüşşifası’nda
tatbik edilen müzikle tedavi usûlü Osmanlı
zamanında Fatih Darüşşifası, II. Bayezid
Darüşşifası ve Süleymaniye Darüşşifası’nda
geliştirilmişti.
Bilhassa Edirne’deki Bayezid Darüşşifası bu
işin merkezî konumu haline gelmişti. Sultan
II. Bayezid’in mimar Hayreddin’e yaptırdığı külliyenin bir parçası olan Darüşşifa,
akustiği ve planlaması müzik ile tedaviye
uygun şekilde yapılmıştı. Buradaki musikiyle tedavi konusunda bilgi aktaran Evliya
Çelebi, haftanın üç günü on kişiden oluşan
sazende ve hanende ekibinin merkezî binada hastalara fasıllar sunduklarını belirtmek-
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tedir. Ayrıca saz müziğinin yanında su sesi
dinletildiği; sümbül, reyhan, lale gibi güzel
kokular kullanılıp hastaların rahatlatılmasının sağlandığı aktarılmaktadır sırlı seyyahımızın kaleminden.
Osmanlı şair hekimlerinden Şuurî Hasan
Efendi’nin Tadilü’l-Emzice adlı eserinde
ise hastalıkların müzik makamları ile olan
irtibatı ve hangi makamın neye iyi geldiği
anlatılmaktadır. Buna göre; Rast makamı,
havale ve felç illetine devadır. Irak makamı, har mizaçlılara ve hafakana faydalıdır.
İsfahan makamı, zihni açar, zekâyı artırır,
hatıraları tazeler. Zengule makamı, kalp hastalıklarının devasıdır. Rehavi makamı, baş
ağrısına devadır. Buselik makamı, kulunç ve
bel ağrılarının ilacıdır. Zirefkent makamı,
sırt ve eklem ağrılarının ve kuluncun tedavisinde faydalıdır. Büzürk makamı, ateşli
hastalıklara iyi gelir, zihni temizler, vesvese
ve korkuyu uzaklaştırır, fikre yön verir.
Hicaz makamı, idrar zorluğuna iyi gelir. Uşşak makamı kalp, karaciğer, sıtma ve mide
hastalıklarının ilacıdır. Neva makamı, gönül
okşayıcıdır. Kötü düşünceleri uzaklaştırır,
ırku’n-nisa’ya iyi gelir (kadın hastalıkları).
Hüseynî makamı, ferahlık verir. Çocukların
kalp ve ruhlarının iltihabını söndürür; ateş
düşürür.
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Yine İsveç’teki Göteborg Üniversitesi’ne
bağlı Sahlgrenska Tıp Fakültesi’nde
yapılan bir araştırmada, müziğin hastalıkların tedavisinde ilaçlarla birlikte
kullanılması tecrübe edilmiş ve ilk
tetkiklerde de umut verici neticeler elde
edilmiştir. Bu projenin başında bulunan

Ayrıca İngiltere’nin başkenti Londra’da konferans veren Darüşşifa Müzik
Araştırma ve Uygulama Topluluğunun
kurucularından Prof. Dr. Levent Öztürk,
Osmanlı dönemindeki müzik, su ve güzel kokuyla nasıl tedaviler geliştirdiğini
anlattıktan sonra İngilizler tarafından
büyük ilgi ve beğeni toplamış ve bu
yöntemin modern tıpta da kullanılabileceğine dair İngiliz bilim adamlarıyla
istişarelerde bulunmuştu.
Diğer taraftan Öztürk, Almanya’da
yaşayan müzik terapisti Duygu Duran
Orlowski ile zekâ geriliği olan bir çocuğun uyku problemini çözmek için bir
çalışma yürütmüş ve başarılı sonuçlar
alarak müzikle terapi üzerine uluslararası sağlık dergisinde makaleler yayımlanmıştı. Böylelikle hiç ilaç kullanmadan
uyku düzenini sağlayarak büyük bir ba-

şarıya imza atan Öztürk, Almanya’daki
diğer doktorların da dikkatini çekmeyi
başarmıştı.
Astanalı psikologlardan olan Kumısjan
Mukaşeva da, benzer şekilde Kazak
geleneksel müzik aleti kobuzu, bu defa
depresyon tedavisinde kullandı. Çocukluğunda gittiği bir müzik okulunda kobız çalmayı öğrenen Mukaşeva, müzikle
tedavi usulünden haberdar olunca kendi
hastalarına bunu tatbik etmeyi denemiş
ve yaklaşık 20 yıldır da insanları bu
şekilde tedavi etmeye devam etmektedir.
Dede Korkut’un icat ettiği müzik aleti
olarak bilinen kobızı çalan Mukaşeva,
kobız sesinin insanları kötü enerjiden
temizlediği görüşünde.
Bunun gibi birçok farklı ülkede hem
hastaların moral ve motivasyonunun
yükseltilmesinde hem de spesifik birtakım hastalıklara doğrudan uygulanan
bir tedavi olarak müzik tercih edilmekte
ve gün geçtikçe de kullanılma oranı artmaktadır. Zira insanın yalnız bedenden
ibaret olmadığı, en kritik hastalıklarda
bile motivasyonun ne kadar ehemmiyetli
olduğu her an daha iyi anlaşılmaktadır.

KÜÇÜKŞAHIN

Müzik ile tedavi konusunda çok da fazla
bir bilgi sahibi olduğumuz söylenemez.
Ancak günümüzde de bu tür tedavi
usullerinin kullanıldığını görmekteyiz.
Bilhassa Hollanda bu tür uygulamaların
laboratuvar çalışmalarını yapmakta.
Müzik dinlettikleri hayvanların dinletilmeyenlere oranla daha verimli süt
verip daha sakin olduklarını kayıt altına
almaktadır.

Björn Vickhoff, “çeşitli müzik türlerinin
vücutta yarattığı etkinin ne olduğunu
ve ayrıca beyin ile ilgili hastalıklarda
uygulanan tedavilerin yanında müziğin
ne gibi bir reaksiyonoluşturduğunu
gözlemleme fırsatı bulacaklarını” ifade
etmiş ve ilaçları destekleyici bir tedavi
usulü olarak müziğin kullanılmasını
teklif etmişti.
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Farabî de asırlar evvel makamların insan
psikolojisinde hangi tesirleri bıraktığını
açıklamış. Mesela Rast, neşe ve huzura
sebebiyet verirken, Rehavi sonsuzluk,
Küçek hassasiyet, Büzürk çekinme,
sakınma hassalarını harekete getirirmiş.
İsfahan hareket kabiliyeti ve güven,
Neva lezzet ve ferahlık, Uşşak gülmeyi
teşvik eder; Zirgüle uyku, Saba cesaret
ve kuvvet, Hüseynî sükûnet ve rahatlık
verirken, Hicaz alçakgönüllülük hissini
geliştirirmiş.
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SERBEST SALIH

“SANAT ARAMIZA
İYILIK KÖPRÜSÜ KURUYOR”
MERVE AKBAŞ
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Serbest Salih, Halepli bir fotoğraf sanatçısı. Henüz 27 yaşında. Türkiye’ye gelmeden önce insani yardım
çalışmalarında bulunmuş. 2014 yılında savaş, Halep’i yaşanmaz bir yere dönüştürünce ailesiyle beraber
Türkiye’ye göç etmiş. Türkiye’ye gelince eğitimine devam etmek istemiş. Bir yandan da Mardin’de
çocuklara analog fotoğrafçılık dersleri vermeye başlamış. Mardinlilerle Suriyeli mülteciler arasında bağ
kurmaya çalıştığını söyleyen Salih, çocuklara kompozisyon gibi temel fotoğrafçılık bilgilerini öğretiyor.
Ardından da her birine fotoğraf çekmeleri için analog makineler verip onların fotoğrafla tanışmalarına
imkân sağlıyor. Öğrettikleri ise adeta çocukların hayatlarının değişmesini sağlıyor. Salih, derse gelen
çocukların topluma adapte olduğunu, dostluklar kurmaya başladıklarını söylüyor. Salih’le sanatın
acılarımızı nasıl iyileştirebileceğini ve aramızda kurduğu iyilik köprülerini konuştuk.

Sizin kişisel öykünüze fotoğraf ne zaman dahil oldu?
Kendi kendimi yetiştirmiş bir fotoğrafçı olduğumu söyleyebilirim.
İç savaş sırasında fotoğraf üzerine çalışmaya devam ettim. Yardım
çalışmalarım sırasında da fotoğraf çekmeye başladım. İnsanlara olan
sevgimin beni, yanımda sürekli bir kamera olmasına ve bana ilham veren
her duygunun portresini çekmeye yönlendirdiğini söyleyebilirim.
Türkiye’ye ne zaman geldiniz? Halep’te nasıl bir yaşamınız vardı?
2014 yılında Halep Savaşı’ndan sonra Türkiye'ye geldim. Savaştan önce
çok güzel bir şehirdi, Halep'teki günlük savaş riskleri beni ve ailemi
Halep'ten ayrılmaya zorladı.
Türkiye’de çocuklara fotoğraf eğitimi verme fikri nasıl ortaya çıktı?
Mardin’de İstasyon Mahallesi'nde yaşayan yerel ve mülteci ailelerin
yıllardır birlikte yaşıyorlardı. Ancak birçoğunun hiç iletişim kurmadığı
da belliydi. Biz de çocukların kendilerini ifade etmeleri, aralarında
bir iletişim kurmaları için analog fotoğrafçılığı kullanabileceğimizi
düşündük. Böylece ilk atölyeleri düzenlemeye başladık.
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Sanat bizim aramıza bir dostluk,
bir iyilik köprüsü kuruyor. Bu sayede
mülteci çocuklar da kendilerini mülteci
değil, yaşadıkları toplumun bir parçası
olarak hissetmeye başlıyor.

KURUYOR”

Bu nedenle mi hem Mardinli
hem de mülteci çocuklara eğitim
veriyorsunuz?
Evet. Sanat bizim aramıza bir
dostluk, bir iyilik köprüsü kuruyor.
Bu sayede mülteci çocuklar
da kendilerini mülteci değil,
yaşadıkları toplumun bir parçası
olarak hissetmeye başlıyor.
Bu eğitimleri nerede veriyorsunuz?
İstasyon Mahallesi'nde Her
Yerde Sanat Derneği çocuklar
için Sirkhane isminde bir merkez
açmıştı. Biz de Sirkhane çatısı

altında Darkroom’u kurduk ve
atölyelere de burada başladık.
Sirkhane içindeki bu atölyeleri daha
sonraları gezici bir programa da
dönüştürdük. Yine derneğe ait bir
konteyner vardı, onu karanlık oda
olarak yaptım. Pandemi süresince
biz online olarak çocuklara
atölye yapmaya devam ettik.
Çocuklara kompozisyon öğretip,
sonra onlara fotoğraf makinesi
gönderdik. Bir de şu an bir karavan
almaya çalışıyoruz. Karavanın
içinde bir karanlık oda yapmayı
düşünüyorum. Gezici olunca çok
daha fazla çocuğa ulaşabileceğimizi
düşünüyorum.
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Çocuklarla beraber nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz?
Çocuklara analog fotoğrafçılığın temellerini öğretiyorum,
fotoğrafçılığın ne anlama geldiğini göstermeye çalışıyorum.
Sonra da iyi fotoğraf yakalamak için kompozisyonla ilgili
çalışmalar yapmaya başlıyoruz. Bunların ardından birlikte
dışarda filmsiz fotoğraf makine pratiği yapıyoruz. Birlikte
fotoğrafçılıkla ilgili belgesel film izliyoruz. Örneğin; Vivian
Maier isimli bir sokak fotoğrafçısının hayatının anlatıldığı
belgeseli. Sonra çocuklara fotoğraf makinesi veriyorum.
Birkaç hafta boyunca fotoğraf çekiyorlar. Atölyeye
geri geldiklerinde birlikte filmleri yıkayarak çektikleri
fotoğrafları çıkartıyoruz. Böylece çocuklar tüm karanlık
oda sürecini de görüp öğreniyorlar.
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Ne olursa olsun teknoloji çağındayız. Analog kameraları gören çocuklar nasıl
tepkiler veriyor?
İlk tepkileri genelde şaşkınlık oluyor ve sonrasında çok beğeniyorlar. Sürekli 30-40
yıl önceki kameralar olduğunu sanıyorlar.
Çocukların çektiği fotoğraflar gerçekten sanatsal yöne sahip... Siz onlara sanatı
aracı kılarak ulaşıyor, hayatlarına dokunuyorsunuz. Peki fotoğraflarında bize
neler anlatıyorlar?
Mülteci çocukların ilk anda belki de hüzünlü fotoğraflar çekeceğini düşünebilirsiniz.
Ancak tabii ki böyle değil. Çocuklar evde özel anlarını, arkadaşlarıyla
şakalaşmalarını fotoğraflıyorlar. Hayal güçlerini kullanıyorlar.
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Çocuklara analog fotoğrafçılığın temellerini öğretiyorum, fotoğrafçılığın
ne anlama geldiğini göstermeye çalışıyorum. Sonra da iyi fotoğraf
yakalamak için kompozisyonla ilgili çalışmalar yapmaya başlıyoruz.
Bu güzel hikâyenin içindeki çocukları sanat nasıl
etkiliyor?
Çocuklar dünyayı kendi bakış açılarından görürler.
Fotoğrafları da bize onların dünyasını anlatıyor. Dil
bariyerini aşarak sanatla kendileri ifade ediyorlar. Hem

mülteci çocuklar hem de yerli ailelerin çocukları atölyelere
dahil oluyor. Bu da onların arasında başlayan bir arkadaşlık
da demek oluyor. Bu süreç boyunca arası iyi olmayan
ama aynı apartmanda oturan bir Türk ve Suriyeli ailenin
ilişkisinin nasıl dostluğa dönüştüğünü gördüm. Bunlar
beni mutlu etmeye yetiyor.
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Merak
Kabinlerinden
Müzelere:
Mülteci Sanat
HALİL İBRAHİM İZGİ

Müzelerin sanat dünyası üzerindeki
etkisi tartışılmaz. Denizaşırı yolculuklara
çıkan kolonyal güçler dönerken beraberlerinde, gittikleri yörelere ait çeşitli hatıralar getirmişler. Bunların içinde doğa
tarihini içerenler olduğu gibi bazı tarihi
objeler de yer almış. Merak Kabinleri
ismi verilen bu ilk doğa tarihi müzelerinin sahipleri daha sonraları koleksiyonlarını genişletmişler. Farklı yerlerden
gelen objeler birçok kişinin meraklarını
gıdıklamış ve belki de hayatlarında
değişiklik yapacak ilham verici alanlara
dönüşmüş.

Savaşlar ve ardından geçen yağmalamalar, müzelerin hem hikayesini genişletti
hem de işlevlerini farklılaştırdı. Bugün
müzeler önemli eğitim mekanları olmaya
başladı. İlkokuldan üniversiteye kadar
birçok eğitim kurumu derslerini bu binalarda ikmal ediyorlar.
Berlin’deki Bergama Müzesi, Londra’daki Britanya Müzesi yağmayla oluşmuş
modern müzeler arasında sayılabilir.
Müzelerin koleksiyonları içlerinde bulundukları ülkelerin emperyal mirasını
da gözler önüne seriyor. Osmanlı müze-

ciliğinin kurulmasını ise bu yağmaya ve
arkeolojik keşifler marifetiyle kolaylaşan
tarihi hafıza transferine bir tepki olarak
görebiliriz.
Londra’da yer alan ve Viktoryen çağın
önemli mirasları arasında yer alan Victoria&Albert Müzesi farklı birçok alandaki
koleksiyonu ile ziyaretçilere kapılarını
açıyor. Müzenin ziyareti özel koleksiyonlar ve sergiler dışında ücretsiz. Durum
böyle olunca hatırı sayılır bir ziyaretçi grubunu ağırlıyorlar. Londra’nın
kozmopolit yapısında bu ziyaretçilerin
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bir kısmının mültecilerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Gelen bu
“istenmeyen” misafirler galerilerde gezerken kendi kültürlerine
ilişkin bazı ipuçlarını da yakalıyorlar. Her objenin bir iz taşıdığını kestirmek güç değil.
Victoria&Albert Müzesi, Kraliçe Victoria ve eşi Albert’in adını
yaşatıyor. Albert’in sonradan İngiltere’ye dahil olan bir “misafir”
olduğunu düşünürsek farklı coğrafyaların bir araya gelmesi müzenin adından itibaren bizi karşılamaya devam ediyor. Bellini’nin
Fatih Sultan Mehmed tablosu da yine burada bulunuyor. Müze,
eserlerin yanında hikayeleri de anlatmaya karar verdiğinde Haziran ayındaki mülteciler haftasını bu işe hasretmiş. 2019 yılındaki
Londra ziyaretimde, bu tecrübeye şahit olmak üzere bir mülteci
turuna dahil olmaya karar verdim. Afrikalı bir şairin rehberliğinF O T O Ğ R A F A A / Y U N U S K AY M A Z

ELALDI
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Londra’da yer alan ve Viktoryen çağın önemli mirasları arasında yer alan Victoria&Albert
Müzesi farklı birçok alandaki koleksiyonu ile ziyaretçilere kapılarını açıyor. Müzenin ziyareti
özel koleksiyonlar ve sergiler dışında ücretsiz. Durum böyle olunca hatırı sayılır bir ziyaretçi
grubunu ağırlıyorlar. Londra’nın kozmopolit yapısında bu ziyaretçilerin bir kısmının
mültecilerden oluştuğunu söyleyebiliriz.
de müzenin belirli bir bölümünü gezecektik. Tabloları
emperyal güçlerin değil onlara maruz kalanların dilinden
dinlemek farklı bir deneyim olacaktı. Buluşma noktasına
gittiğimizde farklı kültürlerden gelen insanların farklı bir
hikayeyi dinlemek üzere bir araya geldiğini gördüm. Tabloların önüne geldiğimizde şair bize tablolardaki dramı
mülteci gözüyle anlattı. Müze, emperyal geçmişiyle yüzleşmeye hazırdı ama dışarı mülteci korkusu pompalanarak Avrupa Birliği’nden çıkmış bir ülke vardı. Kısa müze
turu tüm tabloyu pembeye çevirmek için yeterli değildi.
Tabloların içindeki mültecilerden mülteci sanatçılara
geçiş yapmak için Cambridge’teki Fitzwilliam Müzesi’ne
geçiş yapalım. Daha önceki ziyaretlerimden birinde metal
bir kabuğun içine yerleştirilmiş yanmış kibritlerin çoklanmış hali vardı. Mülteci bir sanatçının tasviri olan bu eser
denizde yanan mültecilerin kötü şartlarını sanat yoluyla
duyurmaya çalışıyordu. Kolonyal geçmişe yansıtılan bir
ayna, konfor içinde olduğunu düşünen insanların vicdanlarına tutulan bir ışıktı.

Holokost müzelerindeki hikaye anlatımı insanları etkiledikçe diğer insanlar kendi hikayelerinin dinlenmeye
değer olduklarını düşünüyor. İnsani dramlar yaşandıkça, kolonyal miras tartışılmaya başlandıkça müzelerin
doğruculuk anlayışları da gözden geçiriliyor. Koleksiyon
sahiplerinin önemli bir kısmının emperyal aparat olması
önümüzdeki günlerde tartışmaları alevlendirecek gibi görünüyor. Meydanlardaki köle tüccarlarının heykellerinin
yıkılmasını bunun öncü işareti olarak görebiliriz.
Çocukların severek izlediği Paddington filminin müze
kavramıyla kurduğu varoluş ilişkisi de yine zikredilmeye
değer. Kendi çabasıyla Londra’ya gelmiş Perulu mülteci bir ayının (yasadışı yollarla ülkeye girdiğini hatırda
tutalım) İngiltere’de bir müzenin parçası haline getirilme
macerası farklı bir gözle incelenmeye değer. Zira ortada
hala tarihin bir nesnesi haline getirilmeye çalışılan mülteci hikayesi var. Özne olduğunu hatırlayan her mülteci
sistemi tehdit ediyor.
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Tabloları emperyal
güçlerin değil onlara
maruz kalanların dilinden
dinlemek farklı bir
deneyim olacaktı. Buluşma
noktasına gittiğimizde
farklı kültürlerden gelen
insanların farklı bir
hikayeyi dinlemek üzere bir
araya geldiğini gördüm.

F OTO Ğ R A F AA / M U RTA D H A A L-S U DA N I

F OTO Ğ R A F AA / M U RTA D H A A L-S U DA N I

Mültecilerin müzelerdeki hikayeleri aynı zamanda kültürel
bir soykırıma da işaret ediyor.
Yerinden yurdundan koparılmış
kültürler ve insanlar, donmuş
bir anlatının parçası olmaya
itiraz ediyorlar. Dünyanın beşten
büyük olduğunu anlamak için
müzelerin hikayelerini bilmek ve
birbiriyle komşu objelerin izini
sürmek yeterli olabilir. Müzeye
en son gelenler ise mülteciler, kayıp hikayelerini yeniden görmek
için koridorlarda gezen ve kendisine yabancılaştırılmış insanlar.
Victoria&Albert Müzesi’ndeki
mülteci turu dünyayı başka bir
gözle okumanın mümkün olacağını gösteriyor. Ancak insan yine
de düşünmeden edemiyor: Tüm
bu objeleri bir araya getirerek
yağmalarını övgüyle gösteren
akıl bizi kendine hayran bırakarak ruhlarımızı da bir müzeye
kapatıyor olabilir mi? Merak işte.
Müzelerin başlangıcını oluşturan
merak kutuları gibi bir merak.
Müzeleri gezerken içindeki objelerde köleleştirilmiş hikayelerin
iltica etmek istediklerini, özgür
ruhları aradığını bilelim yeter.
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Genel Müdürü Görgün Taner ile sanatın küresel
ölçekte dünyayı dönüştürme gücünü konuştuk.

Sanat iyiliğin neresinde? Daha iyi bir dünyaya ulaşmak için
sanat neler yapabilir?
Sanat insanın kendini ifade şekli. Tabii belli bir estetik
kaygıyla. İyilik ise yaşanan tüm olumsuzlukları gidermek
için yapılan içimizden gelen bir yöneliş. İyilik insanların
birbirlerine davranışları ve bu davranışların temelde olumlu
bir temele oturması üzerinedir. Sanat insanların birbirleriyle
iletişime geçmesi konuşması ve dinlemesi ve anlamaya
çalışması için en önemli öğelerden biridir. Daha iyi bir dünyayı
kurmak için sanat üzerinden birbirimizi daha iyi anlayabilir ve
konuşabiliriz.
Ülkeler ve toplumlararası beşeri münasebetlerin
geliştirilmesi için sanat ne gibi bir rol oynuyor? Türkiye bu
anlamda nasıl bir yerde?
Ülkeler birbirlerinin kültürlerini tanımak ister. Yüzyıllık
geçmişlerinden haberdar olmak ister. Kültürel mirasın ne
olduğunu bilmek ister. Bu başka bir ülkeyi ve orada yaşayan
insanları anlamanın en güzel yoludur. Başka ülkeleri anlamanın
yollarından bir diğeri ise o ülkenin güncel sanatını, bugün o
ülkelerde hangi sanatın üretildiğini görmek, bulmak ve onları
anlamaktan geçer. Geçmiş kadar günümüz sanatı da başka bir
ülke ile diyalog kurmanın ve münasebetlerin geliştirilmesi için
önemlidir. Ülkelerin birbirleriyle konuşmakta zorlanacakları
hususların daha başka bir zeminde konuşulabilmesi ve daha
başka diyalog kanallarının açılabilmesi için sanat hep yol
gösterici olmuştur. Sanatçılar toplumların hep bir iki adım
önünde giderler. Ülkemiz bu ilişkilerin geliştirilmesi ve
toplumların birbirlerini anlayabilmesi açısından sanata daha
çok önem vermelidir.
Sanatın ve sanatçıların göç, mültecilik ve ilkim değişikliği
başta olmak üzere küresel problemler için yeterli duyarlılığı
gösterdiğini düşünüyor musunuz?
Sanatçıların dünyada içinde yaşadığımız koşullara dair daha
çok eser üretmesini bekliyorum. Zorlukların ve problemlerin
çözümünü sanatçılardan bekleyemeyiz. Ama onlar bizlerin
bakmadığı açıdan bakarak, bizlerin kuramadığı ilişkileri
kurarak, başka bir boyut getirebilirler. Şunu unutmayalım

ki sanatçılar içinde yaşadıkları toplumun bir parçasıdır.
Yansıttıkları duygular az veya çok hem bu toplumun
duygularıdır, hem de sanatçıların ve sanatın dili de evrensel
olduğu için bir anda bütün dünyaya mal olacaktır.
Daha iyi bir dünyaya ulaşmak için kültür kurumlarının
sahip olması gereken sorumluluklar olduğunu düşünüyor
musunuz?
Sanatçı ve izleyici köprüsünü kurmak ve kullandığı dile özen
göstermek. Anlaşılır ve sade olmak. Sürdürülebilir bir yapıyı
oluşturmak ve sanatçılara üretim imkanı tanımak ve onlara
özgür bir ortam sunmak. Bunları yaparken de çevreye duyarlı,
eşitlikçi ve hakkaniyetli olmaya çabalamak. Erişilebilirlik
konusuna kafa yormak.
Türkiye insani yardım alanında dünyanın önde gelen
aktörlerinden. İnsani alandaki müktesebatımızın sanat
yoluyla anlatılabildiğini düşünüyor musunuz? Bu alanda
neler yapılabilir?
Ülkemizin hikaye anlatımı konusunda ve evrensel konularda
daha gidecek çok yolu var diye düşünüyorum. İşbirliklerinin
daha uzun soluklu ve sanatçıya güven telkin edecek şekilde
gerçekleşmesi ve estetik bir yapısı olan hikayelerin günümüzde
evrenselliğe ulaşabileceğini düşünüyorum. Teknik donanım ve
yetişmiş insan kalitesinin de bu konuda çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Hikayenizin aktarılması günümüz dünyasında
teknik açıdan da kusursuz olmanızı beraberinde getiriyor.
Son olarak İstanbul Tasarım Bienali’nde Empatiye
Dönüş başlığı altında eserleri İstanbullu sanatseverlere
sunuyorsunuz. Empati olmadan iyilik mümkün mü?
Hayır değil. Empati yani diğerini anlamaya çalışmak, dinlemek
ve bağırmadan konuşmak. Bütün bunlar artık o kadar önemli
değerler oldular ki. Dinlemek ve anlamaya çalışmak konusunda
atacağımız her adım bizi, bireyleri ve toplumları birbirine son
derece yakınlaştırır. Sanatçı ise işte tam da bu sırada devreye
girer. Bu diyalogu sağlayacak sanat eserini üretir. Göreceksiniz
yeniden kurulacaksa bu dünya, sanatçıların çok önemli rolleri
olacak.
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NOTALARLA BIR YARDIM HIKÂYESI
“Salgında insanlar eve hapsolunca ne yapabileceğimi düşünmeye başladım. Zaten Kızılay ile ihtiyaç
sahipleri için dolaşıyordum. Yapmam gereken sadece kemanımı da yanıma alıp onları daha fazla mutlu
etmekti. Böylece sokak sokak ev ev keman çalmaya başladım.”

1868

İstanbul sokaklarında sessizliğin
dolaştığı günlerdi. Motorun gürültüsü,
kalabalığın uğultusu, vapurun
düdüğü yoktu. İnsanlar, tüm merak
ve tedirginlikleriyle dört duvar
arasındaydılar. Halka yasaklanan
sokaklar, yalnızca kedilere ve martılara
kalmıştı.
O sessizlik günlerinin birinde tanıdım
Bilal’i. Boğaz'ın yanı başında karşıma
oturmuş, hikâyesinin nasıl başladığını
anlatıyordu. Bilal, Kızılay gönüllüsü
fakat onu diğerlerinden ayıran bir şey
var: Kemanı. Onun hayatı, bir adamın
eşine aldığı keman ile değişmiş:
“Ağabeyimin arkadaşı, eşine
keman hediye etmişti. Fakat kadın
ilgilenmeyince kemanı bana verdiler.
Çocukluğumdan beri musikiye
merak duyardım. Hemen alıp eve
götürdüm. Bilgisayar başına oturup
nasıl çalınacağını öğrenmeye çalıştım.
Keman zor bir alettir, uzun süre
uğraşmak zorunda kaldım.”
Bilal birkaç yıl sonra muhabbet
ortamlarında keman çalmaya başlamış.
Kimin düğünü, askeri, eğlencesi varsa
kemanıyla yanı başında beklemiş.
Üsküdar’da iki kişi bir araya gelirse
üçüncüsü, kemanıyla Bilal olmuş.
Fakat pandemiyle her şey değişmiş:
“Salgında insanlar eve hapsolunca ne
yapabileceğimi düşünmeye başladım.
Zaten Kızılay ile ihtiyaç sahipleri için
dolaşıyordum. Yapmam gereken sadece
kemanımı da yanıma alıp onları daha
fazla mutlu etmekti. Böylece sokak
sokak ev ev keman çalmaya başladım.”
Bilal’in girdiği her evin ayrı bir hikayesi
var. Bilal arşeyi kemanın tellerine
dokundurduğu an o hikâye yeniden
başlıyor. İnsan ile gözyaşı arasındaki
perde kalkıyor ve defalarca kullanılmış
bir hayat yeniden yaşanmaya başlıyor.
O çaldıkça dört duvar arasına doluşan
bir mazinin hüznü, bulduğu her
boşluktan Boğaz’a sızıyor:

“Bazen yatağından çıkamayan bir
hastanın bakıcısı da arıyor, ‘Bilal,
Hatice Teyze seni görmek istiyor’ diyor.
Ben de kemanımı alıp gidiyorum.
Onların gözünden düşen bir iki damla
yaştan daha değerlisi yok benim için.
Çünkü gönüllerine dokunduğumu
fark ediyorum. ‘Beni 60 yıl öncesine
götürdün’ diyor biri. Bir diğeri
tebessüm ile izliyor ve mutluluktan
ağlıyor. Belli ki güzellikleri hatırlıyor.
Bugüne kadar gözleri dolmayan tek
bir kişiye bile rastlamadım. Çünkü
kendileri için özel bir şey yapıldığını
hissediyorlar. Gittiğim yerler,
İstanbul’un kenar mahalleleri ve ben
bir Batı enstrümanı çalıyorum. Lâkin
işin içinde muhabbet olunca güçlü bir
bağ oluşuyor. Kemandan çıkan her tını
insanları farklı diyarlara götürüyor.
Onlar mutlu olduğunda ben de mutlu
oluyorum. Sonra kimin kime yardım
ettiği notalara karışıp görünmez
oluyor.”
Salgınla birlikte sadece sabahları
çalışan Bilal, öğleden sonralarını iyiliğe
ayırıyor. Pazara gidemeyen teyzelerin
siparişlerini taşıyor, yalnız yaşayan
amcaların günlük işlerini yapıyor:
“Benim tek amacım Allah’ın rızasını
kazanmak, bunu yapmanın yolu
da insanların rızasını kazanmaktan
geçiyor. Ben bir mahallenin
çocuğuyum. Kendimi bildim bileli
komşularıma yardım eder, elinde
torbalarla yürüyen büyüklerimin
ardından koşar yetişirim. Onlar da beni
Hüsniye’nin oğlu değil, mahallenin
oğlu bilirler. Kızılay ile tanışınca
yaptığım küçük iyilikler, daha büyük
çalışmalara dönüşmüştü. Fakat ben
insanların ruhlarını da doyurmak
istiyordum. Bunun için de sanata
ihtiyacım vardı.”
Bilal hâlâ kemanıyla Üsküdar’da
dolaşıyor. O çaldıkça bir pencere
kenarına ilişen nice ihtiyar, 50 yıl
öncesinin İstanbul’una bakıyor.
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“İyilik ve sanat” teması çerçevesinde
7. sanatın iyiliğe bakışını da gündeme
getirmek istedik. Bu anlamda ülkemizin
sinema ile ilgili en yetkin yazar ve
eleştirmenlerinden Alin Taşçıyan’a
yönelttik sorularımızı. SİYAD ve
FIPRESCI Başkanı, sinema yazarı ve
eleştirmeni, gazeteci Taşçıyan ile kendi
iyilik hikayelerini ve sinema tarihinden
iyilik filmlerini konuştuk.

Bence iyilik karşılık beklemeden vermek demek. Siz nasıl ifade edersiniz?
İyiliğin birçok farklı biçimi var… Baskıcı bir iyilik anlayışı da olabilir. Bence
sevgi, saygı ve merhamet duygularıyla
harmanlanmış bir iyilik anlayışı olmalı.
Yani kişi kendi doğruları çerçevesinde
bir iyilikten ziyade yaşam hakkına saygı
duyarak, bütün canlıları severek ve hepsine merhamet ederek iyi olmalı.
Hayatınızda unutamadığınız iyilik
hikayeniz ne oldu?
70’li yıllarda Türkiye’de ciddi bir
ekonomik kriz vardı, birçok yiyecek de
karaborsaya düşmüştü. Bakkallar ve
toptancılar stok yapıyorlardı, şeker ve
yağ bile bulunmuyordu. Anneannem hiç
evden çıkmazdı. Telefonumuz yoktu.
Buna rağmen kimin ihtiyaç sahibi olduğunu bilirdi. Eve alınan yiyeceklerden
paketler yapar, biriktirdiği parayı da
koyar. Kapıyı çalıp yardım istemeye gelenlere verirdi! Onları nereden tanırdı?

Onlar anneannemi nereden tanırdı? Hiç
anlamazdım. Evin bahçesinde onlarca
kediye bakardı. Yuvalar yapmıştı. Onlara her gün yemek pişirirdi büyükdayımla birlikte. Paylaşmayı, merhamet etmeyi
bilen, dürüst ve inançlı insanlardı.
Sizin yaptığınız ve size yapılan son
iyilik neydi?
Benim yaptığım bana kalsın. Bana
yapılan iyilik ise sokaktan bulup büyüttüğüm öksüz kedi yavrularına sahip
çıkılması.
Türkiye sinema tarihinden unutulmaz
iyilik temalı filmler desem hangi filmleri örneklersiniz?
Özellikle çağdaş sinemamızda bir erdem
olarak iyilik üzerine kurulu film var mı
emin değilim… Bizde sinemacılar genellikle kötülüğün doğasını irdeler… Ama
Chaplin’den esinlenilen Üç Arkadaş
sanırım uygun bir örnek olabilir.

KÖTÜLÜĞÜN

DOĞASINI

IRDELER”
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FOTOĞRAF AA / MUHAMMED SELIM

Kimi isyan ve mücadele hakkında
filmler izleyince, kimi kendine göre
bir kahraman bulunca, kimi kötüler
cezalandırılınca kendini iyi hisseder.
Ben çoğu zaman keskin toplumsal
eleştirileri izleyince iyi hissederim
kendimi.

Dünya sinema tarihinden unutulmaz
iyilik temalı filmler desem hangi
filmleri örneklersiniz?
Charlie Chaplin’in Yumurcak ve Şehir
Işıkları filmleri başta gelir sanırım.
Abbas Kiarostami, Ken Loach ve
Ermanno Olmi’nin üç kısa filminden
oluşan Biletler’de Olmi’nin bölümü
ve onu 2011 yapımı Il Villaggio di
Cartone adlı, göçmenler hakkındaki
filmi beni etkiledi, iyilik kavramını ele
alış biçimiyle.

KO R K U TATA

Sinema tarihinin unutulmayan en
“iyi” karakteri sizce hangisiydi?
Cevaplaması kolay bir soru değil binlerce filmi ve karakteri düşününce…
Küçük Serseri herhalde… Gerektiğinde tekme atmasını da bilir ve hep
hapishaneye düşer ama kendi yoksulluğuna aldırmadan muhtaç olanlara
yardımı esirgemez. Hem toplumsal
tarih hem sinema tarihi bir arada düşünülünce bütün feminist aktivistler
ve karakterler insanlığı ileri götürdüğü için iyidir, bence!
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1868 sanatın da ifade edildiği bir yayın olarak üretiliyor. Okuyucularına kendilerini iyi hissedecekleri hangi filmleri izlemelerini önerirsiniz?
İnsanlara kendilerini iyi hissettiren filmlerle, Amerikalıların deyişiyle
‘feel good’ filmleriyle aram iyi değil. “Fena oluyorum, bakamıyorum,
dayanamıyorum, içim kaldırmıyor” deyip hep kaçış filmlerine yönelmeden yana değilim. Kişiden kişiye değişir aslında. Kimi isyan ve
mücadele hakkında filmler izleyince, kimi kendine göre bir kahraman
bulunca, kimi kötüler cezalandırılınca kendini iyi hisseder. Ben çoğu
zaman keskin toplumsal eleştirileri izleyince iyi hissederim kendimi.
Bu bağlamda Chaplin’in Diktatör’ü ideal bir örnek sanırım. Hem
korkunç bir kötülüğün eleştirisi hem ona ütopik bir alternatif sunuyor.
Hem de çok komik! Doğa sevdiren belgeseller, örneğin İmparatorun
Yolculuğu, Microcosmos, Kuşlar Kanatlı Uygarlık, Serengeti Senfoni… Ben Baraka’yı, Hair’i, Antonia’nın Yazgısı’nı ve daha yüzlerce
filmi her izlediğimde kendimi iyi hissederim. Gueduigian’ın, Varda’nın
dayanışma ruhu ve mizahı insana kendini hep iyi hissettirir.

Özellikle çağdaş sinemamızda bir erdem
olarak iyilik üzerine kurulu film var mı
emin değilim… Bizde sinemacılar genellikle
kötülüğün doğasını irdeler…
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Suriyeli çocuklar kimyasal silah
kurbanlarını tiyatroyla andı
Suriyeli tiyatro sanatçısı Velid Ebu Raşid,
Han Şeyhun ve Duma kimyasal silah
saldırıları kurbanlarını anmak için Kukla
ve tiyatro gösterisi düzenledi. Raşid,
Beşşar Esed rejiminin saldırılarında yıkılan
binaların arasında Kukla oyunuyla çocukları
eğlendirdi.
FOTOĞRAF AA / MAHMUT BEKKUR
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D Ü N YA C A Ü N L Ü C A Z S A N AT Ç I S I K A R S U

“ BAŞ KA LA R I N I M U T LU E T M E K
B E N I DA H A M U T LU E D I YO R ”
HARUN KARABURÇ

1868

DERGİ / “BAŞKALARINI

MUTLU

ETMEK BENI

DAHA MUTLU

EDIYOR”

Karsu, müzikal başarılarının yanı sıra yaptığı iyiliklerle de adından söz ettiriyor. İmrenilecek
başarı hikayesini hepimiz az çok biliyoruz. Adını memleketi Hatay’ın Karsu köyünden
alan Karsu, Hollanda’da yaşayan bir ailenin iki kızından biri. Müziğe olan ilgisi çocukluk
yıllarına kadar uzanıyor. Profesyonel müzik hayatına ise henüz 16 yaşındayken ailesinin
işlettiği Kilim Restoran’da piyano çalıp şarkı söyleyerek başlıyor. Sesi o kadar güçlü ki küçük
bir mahalleden dünyanın en büyük sahnelerine yayılıyor. New York Carnegie Hall’de üç
kez sahne alıyor. Belgesel yönetmeni Mercedes Stalenhoef, bu hikayeye kayıtsız kalamayıp
Karsu’nun Hatay’dan New York’a uzanan hayatını “Karsu: I Hide A Secret” adlı filme alıyor.
Sadece sesi ve yeteneği ile değil yaptığı iyiliklerle de adından söz ettiren Karsu, Atina’da
Suriyeli mülteci çocuklar için Happy Caravan adında bir okul açılmasına öncülük etti. Şimdi
ise Young Guru Academy (YGA) ile okullara Bilim Seti yardımında bulunuyor. Biz de Karsu
ile bir araya gelip iyilik ve sanat üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

Bu ayki temamız ‘İyilik ve Sanat’. İyilik kelimesi sizde
neleri çağrıştırıyor? İyiliği nasıl tanımlarsınız?
İyilik, insan olarak başka insana yardım etmektir. Bence öyle bir şey. İyilik ve sanat kelimeleri nasıl yan yana
koyabiliriz? Ben de çok meraklıyım aslında. Ama ben sanat
yapıyorum. Tabii ki sanatı ilk önce kendim için yapıyorum.
Çünkü kendim eğleniyorum. Ama sanatımı icra ederken
başka birine de iyilik yapabilirsem çok mutlu olurum.
İyilik unutulmaz denir. Size yapılan ilk iyiliği ve sonrasında yaşadıklarınızı anlatabilir misiniz? Siz ilk yaptığınız iyiliği hatırlıyor musunuz?
Çok zor. Hayatımda yapılan ilk iyiliği hatırlayamıyorum.
Ben çok genç yaşta iyiliği şöyle keşfettim: Ben başkasına
iyilik yaptığımda çok daha mutlu oluyorum. Mesela kendi
doğum günümden çok başkasının doğum gününü severim.
Çünkü hediye vermek, pasta almak, yapmak veya şarkı söylemek beni çok mutlu ediyor. Bu şekilde başkalarını mutlu
etmek beni daha çok mutlu ediyor. Belki de bu yüzden bu
mesleği seçtim.
İyilik ve sanat arasında sizce nasıl bir ilişki var?
Yukarıda da söylediğim gibi başkasını mutlu etmek, başkasının kalbine dokunmak… Böyle bağlantı kurabiliyorsunuz.
Sanatın güzellikleri, iyilikleri dünyaya yayma noktasındaki rolü sizce nedir?
Bu çok enteresan. Çünkü pandemiden dolayı bu çok ön
plana çıktı. Pandemi başladığında dedim ki sanat aslında
lüks bir şey. Yani konsere gitmek, müze gezmek vesaire

lüks şeyler. Aradan birkaç hafta geçince farkına vardım ki
sanat aslında insanları bir araya getiriyor. İnsanlar duygularını başka insanlarla paylaşabiliyor. Çünkü aynı anda
orada oluyorsunuz. Duygulanıyor veya mutlu oluyorsunuz.
Sanatın öyle çok etkileri var ki inanılmaz bir şey aslında.
Sanat terapi gibi gelebilir.
İyiliğin bulaşıcı olduğuna inanıyor musunuz?
Evet. Toplum içinde bireylerin birbirini taklit ettiğini
düşünüyorum. Birisi bir iyilik yaptığında diğer insanların
ondan etkilenip harekete geçeceğine yürekten inanıyorum.
2019 yılında Atina’da bir mülteci kampında Suriyeli
çocuklar için Happy Caravan adında bir okul açmıştınız.
Bu proje nasıl gelişmişti? Suriyeli çocuklara yardım etme
fikri nasıl ortaya çıktı?
O dönem Suriyeliler Amsterdam’a çok fazla geliyorlardı.
Merkez istasyonda benim görevim çocukları trenden almaktı. Biz farkına vardık ki Atina’ya yakın bir yerde çoğu
çocuk orada kalmıştı, Avrupa’ya gelemiyorlardı. Biz ne
orada kalanlar için yapabiliriz dedik, orada okul kurduk.
Bence hayatını rahat bir şekilde sürdürdüğü halde hayatından şikayet eden herkes gitsin oraya baksın veya bir kampa
gitsin.
O çocuklarda sizin en çok dikkatinizi çeken ne olmuştu?
Bazı çocukların inanılmaz yetenekleri vardı. Mesela bir
kız çocuğu iki ay içinde İngilizce konuşmaya başladı. Bu
yetenekleri hiç keşfetmemek çok yazık olur bütün dünyaya.
Şimdi o kız Almanya’da okuyor. Umarım güzel bir meslek
edinir. Mutlu olur. En önemlisi de bu. Yoksa bu yeteneklerin yok olması hepimiz için çok yazık olur.
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FOTOĞRAF AA / MERFEST

Zamanınızı başka
birine ayırın. Telefonu
da biraz bırakın.
Kendinizi geliştirin.
Kendiniz geliştikten sonra
başkalarına yardım etmek
sizi inanılmaz mutlu
edecektir.

Böyle bir okulu Türkiye’de açmak gibi
bir çalışmanız var mı? Böyle bir istediğiniz olduğunu biliyoruz.
Tabii ki oldu ama ben şu anda Young Guru
Academy (YGA) ile çalışıyoruz. Türkiye’deki küçük köy okullarına Bilim Seti
veriyorlar. Çocuklar bu setlerle yeteneklerini bulup kendilerini keşfediyorlar. Doktor,
çiftçi, öğretmen gibi sadece bilinen meslekler değil diğer meslekleri de öğreniyorlar.
Bugüne kadar iyilik yararına verdiğiniz
konserler oldu mu?
Epey konser yaptık. Benim aklımda kalan
Türk Böbrek Vakfı için verdiğimiz konserdi. Konser öncesi bize bir böbrek hastasının neler yaşadığını anlatmak istediler. Biz

gerek olmadığını söyledik. Çünkü bizim
ses teknisyenimiz böbrek hastası. Ondan
biliyoruz. Biz bazen konser sonrası imza
yapamıyoruz. Çünkü o arkadaşımızın
ertesi sabah erkenden diyaliz için hastaneye gitmesi gerekiyor. Bütün konserlerimizi
bunu bilerek organize ediyoruz. Dünyanın
neresinde olursak olalım. O konser inanılmaz güzel bir duyguydu. Ses teknisyenimiz
çok ön plana çıkmazdı ama bu konserde
çıkmıştı. Salondaki bütün böbrek hastaları
inanılmaz duygulanmıştı.
Dünya çapında verdiğiniz konserlerle
Türkiye’yi ve Türk kültürünü de tanıtıyorsunuz. Bir sanatçının ülkesi için yapabileceği en büyük iyiliklerden biri belki
de ülkesini doğru bir şekilde tanıtmak.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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Ben sanatımı müziğimi ve sevdiğim işi yapıyorum. Başkaları beni örnek alırsa çok mutlu olurum.
Türkiye’de doğmadığım halde benim için böyle düşünülmesi benim açımdan daha büyük bir gurur.
2021 yılı için hem müzikal hem de iyilik anlamında ne gibi projeleriniz olacak? Neler planlıyorsunuz?
Benim çok fazla zamana ihtiyacım var. Kendi mahallemde de bir şeyler yapmak istedim. Yaşlı bir
komşuya alışveriş yapmak, çocuklara ders vermek… Ama zamanım olmuyor. Zamanım olmadığı için
kimseye söz veremiyorum. Söz verip yerine getirmeyerek kimseyi üzmek de istemiyorum. Şimdi yavaş yavaş çevreme bakıyorum. Bir arkadaşım evsizlere yemek yapıyor. Ona katılmayı düşünüyorum.
İnsanlara iyilikle ilgili bir mesaj vermek isterseniz bu ne olurdu?
Zamanınızı başka birine ayırın. Telefonu da biraz bırakın. Kendinizi geliştirin. Kendiniz geliştikten
sonra başkalarına yardım etmek sizi inanılmaz mutlu edecektir. Bu röportaj için size teşekkür ediyorum. Umarım bir gün bu dünya daha iyi olursa konserlerde görüşürüz.

Sanatımı icra ederken başka birine de iyilik yapabilirsem
çok mutlu olurum.
FOTOĞRAF AA / ALİ

BALLI

K A R S U, A L A N K U R D I ' N I N B O Ğ U L A R A K YA Ş A M I N I Y I T I R D I Ğ I A K YA R L A R F E N E R B U R N U S A H I L I N D E B E B E Ğ I N C A N S I Z
B E D E N I N I N B U L U N D U Ğ U K U M S A L A B I R A K T I Ğ I K A R A N F I L I N E T R A F I N A K A L P Ç I Z I P B E B E Ğ I N I S M I N I YA Z D I .
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Şiir duyarlığı bileyen, gönlümüzün taşlaşmasına karşı panzehir olabilen bir
edebiyat türü. Tabii öncelikle bir durum tespiti yapmamız gerekiyor. Tabii
ki bu tespiti de ben değil bir şiir yapacak. Meşhur bir beyit esasen bu. Modern bir mısra-yı berceste de diyebiliriz. Ne diyor Gülten Akın: “Ah, kimselerin vakti yok/Durup ince şeyleri anlamaya”. İnce şeyler “vakit ayırma”
sıralamasında geriye düşmesinden beri “iyilik” de görmezden gelinebilecek
bir angaryaya dönüştü maalesef. Bu da öncelikle kalplerimizi taşlaştırdı.
Gerçi hangi zamanda durup ince şeyleri anlamaya zamanı olmuş insanların? Ne kadar geriye gidersek gidelim metinlerde hep zamanın bozulduğu
kimsenin ince şeyleri anlamaya zamanının olmadığı şikâyetinin bir benzerini yaptığına şahit oluyoruz. 15. yüzyılda yaşayan Necâtî diyor ki, “Etme
bünyâd-ı cefâ âdet iken lutf u vefâ/Eyleme meyl-i sitem var iken imkân-ı
kerem” diyor. Günümüz Türkçesi ile “İyilik ve vefa adet iken cefa binasını
yapma; cömertlik (kerem) imkânı var iken eziyete (zulüm) meyletme”.
Bu nasihatta bulunma ihtiyacı duyduğuna göre o da bir şeylerin olması
gerektiği gibi devam etmediğine şahitlik ediyor demek. Kimse cefa binası
yapmasa niye aksini tavsiye etme ihtiyacı duysun ki?
Necati’den takriben beş yüzyıl sonra yaşayan Mehmet Emin Yurdakul için
konu daha da hayati bir ihtiyaca dönüşmüş olmalı yine de. Beddua etmek
zorunda kalmış bu yüzden. "Şu insanlar acımak ne bilmeyecek iseler/Yetimlerin gözyaşların silmeyecek iseler/Kes neslimi, bu toprağa bizden evlat
getirme!"
Yunus’un temel sorusu
Söz Türk şiirinde “iyilik”ten açılırsa Yunus Emre’ye uğramadan yazıyı kotardığını sanmak büyük bir yanılgı olur. Yunus iyilik yapmakla ilgili temel
soruyu sorar esasen. "Bir gönül mü ele aldun ya bir açı mı doyurdun?" der
ve somut bir şekilde kendimize ne yaptığımızı sormamızı ister. Bu toprakların yaşadığı en sıkıntılı zamanlardan birinde yaşayan Yunus Emre’nin
talep ettiği ve övdüğü iyilik yaşadığı zamanın olduğu kadar tüm zamanların da gerekliliklerine işaret eder: "Çalış kazan yiyidür, bir gönül ele getür/
Yüz Kabe'den yigrekdür bir gönül ziyareti." Onun müjdeleri hayır, hasenat
yapanlara, iyiliksevenleredir: "Bir hastaya vardun ise bir içim su virdün ise/
Yarın anda karşu gele Hak şarabın içmiş gibi.”

G Ü L T E N A K I N

Ne kadar geriye gidersek gidelim
metinlerde hep zamanın bozulduğu
kimsenin ince şeyleri anlamaya
zamanının olmadığı şikâyetinin bir
benzerini yaptığına şahit oluyoruz.
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Karacaoğlan ise iyilik yapmanın en
temel adabı muaşeretini şiirleştirir:
"Mecliste ârif ol kelâmı dinle/İl iki
söylerse sen birin söyle/Elinden geldikçe
iyilik eyle/Hatıra dokunup yıkıcı olma/
Dokunur hatıra kendisin bilmez/Asilzâdelerden hiç kemlik gelmez/Sen iyilik et
de o zayi olmaz/Darılıp da başa kakıcı
olma."
Cemal Süreya’nın “hep beyazı söyledi”
diye tanımladığı şair Ziya Osman Saba
içinse iyilik, günlük hayatın, temizliğin,
saflığın bir parçası: “Bir yol başlıyor
gibi, ümitli, rahat./Tanrım! bu sabah
içim senin eserin:/İyilik, teselliler,
merhamet, şefkat./İçimde bir sabahın, o
kadar serin.”

İyilik yapmak sadece iyi niyetle,
temiz kalple gerçekleştirilebilecek
bir eylem değil. O da bir ilim
gerektiriyor.

Uyku ile iyilik bağı
Söz Saba’nın sabahına gelince Metin
Eloğlu’nun uyanma çağrısını görmezden
gelemeyiz. Zira bu çağrı herkes için bir iyilik çağrısıdır aynı zamanda: “Hadi uyan/
Aydınlığa çık da çil gözlerin ışısın/İlkyazlar sıcağı biriksin yüreğine/Yoksul olsan
da uyan/Garip olsan da uyan/Madem ki
güzelsin, güzeli yaşatmak için/Madem
ki iyisin, iyiliği yaşatmak için/Madem ki
umutlusun, umudu yaşatmak için”. İyilik
aktif bir uyanma faaliyetidir Eloğlu’na
göre. İnsanoğlu gafletten uyanacaksa bu
kendiliğinden değil iyilikle uyanacaktır ve
önce uyanıp sonra iyilik yapmayacaktır.
Tam tersine iyilik yapmak insanın içindeki
iyiliği, umudu uyandıracaktır.

Yine de uyku ile iyilik arasında bir bağ
olmadığını iddia edemeyiz. Ali Akbaş,
aydedenin iyiliklerini bir ninni formu
içinde şiirleştirirken kendi iyilik tanımı
da mısralaştırıyor nitekim: “Pencereden
süzülürüm/Ağlarsanız üzülürüm/Süt
sağarım bebeklere/Ben çobanım bulut
sürüm”.
Bütün bunlara rağmen hâlâ “niçin iyilik”
diye soruyorsanız cevabı Mustafa Ruhi
Şirin’den alalım: “Daha güzel / Ve mutlu
yaşamanın / Yoludur iyilik”. Soruyu bir
adım daha geliştirelim. “İyilik ama kime
iyilik yapalım?” Elbette, pek çok insana
iyilik yapılabilir. Ancak bir öncelik verilecekse öncelikle çocuklara iyilik yapmak gerekir. Bu iyilik, onların hakkıdır
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zaten. Neden mi? Gelin bu soruyu da yine Mustafa Ruhi Şirin’e yöneltelim: Çocuğa iyilik / Haklarını birer çiçek gibi / Armağan etmek çocuğa”.
İyilik yapmak sadece iyi niyetle, temiz kalple
gerçekleştirilebilecek bir eylem değil. O da bir
ilim gerektiriyor. Kızılay’ın önemi tam da bu
birikime, ilme sahip köklü bir kurum olmasından
kaynaklanıyor. Ne diyor Aşık Veysel? “İnsan bir
deryadır ilimle mahir/İlimsiz insanın şöhreti zahir/
Cahilden iyilik beklenmez ahir/İşlediği amel hali
yalandır”. İyi niyetle döşenen yolun ucunun nereye vardığını bilebilmek için Âşık Veysel’in sözüne
kulak vermekte fayda var vesselam.
Mısraların muhatabı
Yaşadığımız dünyada bazen iyilik bize bu dünyaya
ait değilmiş gibi görünebilir. Melek Arslanbenzer
şiirinde "Bu vakitlerde dünyadan değilmişim gibi/
Bu vakitlerde beni iyilik ve yas tutar/Bu vakitlerde kadınlar genellikle evde ve uyanık olurlar/Bu
vakitlerde evde ve uyanık olurum genellikle/Bu
vakitlerde sokağa atılan ilk adım gibi serin ve acelesiz/Ben en çok serin ve acelesiz sevmeyi severim/
Yas tutar gibi iyilik yapar gibi/Acelesi yoktur yas
tutanın ve iyilik yapanın/Severim seni acelem yok
serinim seninim acelem yok" der. İyilik yapmakla
yas tutmayı eş tutar adeta. Bu da tartışılması gereken bir benzetmedir. Sadece Melek Arslanbenzer
değildir “iyilik” hakkında böyle yazan. Mustafa
Akar da iyilikle ilgili benzer bir mecaz yakalar:
“İyilik, dünyayla boks yapan bir kelebek gibidir/
Oysa, seyirci üstünlüğü vardır hep kötülüğün”.

E L I F Ö Z L E M Ç E L I K L E R

Yine de iyilik boynumuzun borcu. Gelin yazıyı
Sezai Karakoç’un okuruna sorumluluk yükleyen,
iyilik yapmayı bir keyfilikten çıkartıp göreve
dönüştüren mısralarıyla bitirelim. Şiirin adı Sessiz
Müzik. “Bu dünyada olup bitenlerin/Olup bitmemiş olması için/Ne yapıyorsun?”
Bu satırların yazarı dahil herkes bu sorunun, bu
mısraların muhatabı.
Bu yazı için sadece bir şairden alıntı yapmam
gerekseydi o da Sezai Karakoç’a ait olanlar olurdu
bence.
Ya siz neler hatırladınız “iyiliği hatırlatan mısralar”
deyince?

SEZAI

K A R A K O Ç

DERGİ / İYILIĞI

H AT I R L ATA N

MISRALAR
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Büyükelçi Fırat Sunel ile yazarlık
kariyerini, diplomat yazarları ve
son romanını konuştuk.

Beş yaşındayken ailenizle birlikte Almanya’ya göç etmek ve Türkiye ile Almanya arasında git-geller yaşamak yazar kişiliğinizi
nasıl etkiledi?
Göç olgusu insanların hayatlarını kökten etkiler ve kişilikleri
üzerinde izler bırakır. Erken çocukluk dönemlerimde bu olguyla
karşılaşmamın bende derin izleri olduğu kuşkusuz. Almanya’da
“Kofferkind” diye tabir edilen, yani bir bavul gibi oradan oraya
götürülen, özlem ve ayrılıklarla, anne babadan ve kardeşlerden
ayrı geçen hasret dolu bir çocukluk. Romanlarımda bir şekilde
göç olgusuna ve ayrılıklara yer vermeme sebep olan şey, galiba o
çocukluk günlerimden kalan ve hiç silinmeyecek olan izler.
Roman yazmaya ne zaman/nasıl karar verdiniz?
Okuma yazmayı söktükten sonra benim kalemim hiç durmadı.
Uzun günlükler tuttum, hikâyeler yazdım. Kendimce ilk romanımı
yazdığımda ilkokul 3. sınıftaydım. Robinson Crusoe’dan etkilenip,
hikâyeyi kendimce yeniden yorumlayıp değiştirerek “Afrikalı George”u yazmıştım. Yazma tutkusu ileriki yıllarda da kısa öykülerle
yaşamıma eşlik etti. En büyük hayalim ise günün birinde roman
yazmaktı. Ama bunun için kalemimin ve fikirlerimin yeterince
olgunlaşmasını bekliyordum. 2000’li yılların ilk yarısında Tiflis
Büyükelçiliği Müsteşarlığı görevini yürüttüğüm Gürcistan’da 1944
yılında sürgün edilen Ahıska Türkleriyle tanışıp, yaşadıkları dramı
ve yüreklerinde her daim hissettikleri köklerinden sökülmüşlük
hissini onların ağzından dinleyince artık o anın geldiğini anladım
ve ilk romanımı yazmaya başladım.

F I R AT S U N E L
SARPINCIK FENERI
P R O F I L YAY I N L A R I
2020
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Diplomatların unvanlarında kâtiplik vardır, üçüncü katip, ikinci katip, başkatip
gibi... Bu diğer dillerde de böyledir. Diplomat kalemle barışıktır, çok okur, çok yazar.
Bakanlığımızda birbirinden değerli eserler vermiş onlarca değerli büyüğüm var.

Siz yazar diplomatlarımızdan
mısınız yoksa diplomat yazarlarımızdan mı?
Diplomatların unvanlarında
kâtiplik vardır, üçüncü katip,
ikinci katip, başkatip gibi...
Bu diğer dillerde de böyledir.
Diplomat kalemle barışıktır, çok
okur, çok yazar. Bakanlığımızda
birbirinden değerli eserler vermiş
onlarca değerli büyüğüm var. Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında yazdıkları eserleri içeren
sayfalar dolusu bir liste bulabilirsiniz. Engin tecrübelerini satırlarla buluşturan anı kitapları, arşiv

çalışmaları ve siyasi analizlerle
geçmişten günümüze ve geleceğe
köprüler kuruyorlar. Ancak aralarında roman yazan yoktur. Evet,
Yakup Kadri Karaosmanoğlu,
Memduh Şevket Esendal, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Yahya
Kemal gibi edebiyat dünyasının
zirvesindeyken büyükelçilik de
yapan çok değerli edebiyatçılarımız vardır. Ben ise önce diplomat
oldum, çok sonra da yazar. Yani
ben bir diplomat roman yazarıyım. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de meslekten diplomat olup
roman yazarı olan ilk -ve şimdilik
tek- örnek benim.

Mesleğiniz yazarlığınızı nasıl
besliyor?
Göç olgusu insanı etkileyip değiştirir dedik. Ben hayatım boyunca
göç gerçeğini hep içimde hissettim. Dedelerim Balkan Harbi
sonrasında ve mübadeleyle Türkiye’ye göçen muhacirlerdendi.
Ben ise çocukluğumu bir gurbetçi çocuğu olarak yaşadım. Sonra
da modern çağın bir göçebesi
olarak hayatıma devam ettim;
diplomatlık mesleğini seçtim. Bir
diplomatın meslek hayatının üçte
ikisi başka ülkelerde geçer. Ortalama üç yılda bir ülke değiştirir,
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Gürcistan’daki görevim sırasında, Stalin döneminde hayvan
vagonlarına konulup, çetin kış şartlarında açlık ve hastalıktan
kırılarak ata topraklarından sürülen insanlarla tanıştım.

bu sırada farklı insanlar, olaylar, kültürler, iklimler tanırız.
Bir yandan da içimiz hep bir memleket hasretiyle, sevdiklerimize duyduğumuz özlemle kavrulur. Hasret ve özlem
melankoliyi ve insanın içindeki romantizm duygularını
alevlendirir.Bu da insanın sanatçı kişiliğini tetikler. Ve siz
farklı kültürleri tanımanın size kattığı değerlere duygu
verebilirseniz çok güzel eserler ortaya çıkabilir. Kısaca bir
diplomatın hayatı, onun en büyük ilham kaynağı olur.
Yazmak için hem nedeniniz, hem de yeteri kadar malzemeniz vardır. Hikâyeler gelir ve sizi bulur. Şimdiye kadar
Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen edebiyatçılardan
yedisinin mesleğinde en üst basamaklara kadar tırmanmış diplomatlar olması bir tesadüf değildir. Diplomatlık
yazarlığı besler.

Salkım Söğütlerin Gölgesinde romanınız da bir göç
hikâyesi. Nereden düştü aklınıza?
Göç yerine sürgün demek doğru olur. Bu roman benim
profesyonel yazarlığa adım attığım kitabımdır. Gürcistan’daki görevim sırasında, Stalin döneminde hayvan
vagonlarına konulup, çetin kış şartlarında açlık ve hastalıktan kırılarak ata topraklarından sürülen insanlarla
tanıştım. Onlarla birlikte dağ tepe demeden artık olmayan
veya viraneye dönmüş köylerini gezdim, hazin hikâyelerini dinledim. Ve bir gün tüm bunları bir romana dökerken
buldum kendimi. Romanım “Büyük Sürgün Kafkasya”
adıyla dizi filme uyarlandı. Bir doktora tezi ile çok sayıda
edebi makaleye konu oldu, farklı dillere çevrildi.
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Sarpıncık Feneri de II. Dünya Savaşı
yılları ekseninde. Göç, mülteci, savaş
gibi konuların edebiyatımızda yeterince işlendiğini düşünüyor musunuz?
Türkiye’de çok az insan dedelerinin
doğduğu topraklarda yaşamlarını sürdürebilmektedir. Dedeleri de zaten çoğu
zaman kendi doğdukları topraklarda
ölmemişlerdir. Kime sorsanız, yaşadığı
yere farklı bir coğrafyadan savrulduğunu anlatacaktır. Benim kuşağımda
aile büyüklerinden kederli göç ve savaş
öykülerini dinleyerek büyüyen çok

insan vardır. Göç, bu toprakların kaderi
olmuştur. Klasik Türk edebiyatında,
o dönemi bizzat yaşayarak bu olguyu
dillendiren pek çok yazar birbirinden
değerli eserler vermişlerdir. Ama artık
bu konular sanki tarihçilere bırakılmış gibi. Yazarlar elbette yaşadıkları
döneme ışık tutarlar, ama bu onların
kendinden önceki dönemleri işlemesine
engel değildir. Tabi bunun için çok ciddi
araştırmalar, çalışmalar yapmak gerekir.
Çünkü tarihi olayları kafanıza estiği gibi
kurgulayamazsınız. Belki bu yüzden
dönem romanları günümüzde çok az

yazar tarafından kaleme alınıyor. Fakat
göç, mültecilik ve savaş gibi kavramlar
sadece dünün meseleleri değil, günümüzün gerçeği ve bunu başarıyla yansıtan
yazarlarımız var.
Zorda kalana yardım etmek, “komşusu
açken tok yatmamayı” kendisine şiar
edinen Türk insanının en temel karakter
özelliklerindendir. Şu anda dünyada en
fazla mülteciye yuva olan bu topraklar,
geçmişte de her zaman zorda kalanlara
kucak açmıştır. 500 yıl önce Avrupa’daki
engizisyondan kaçan Yahudiler Tür-
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Benim kuşağımda aile büyüklerinden kederli göç ve savaş
öykülerini dinleyerek büyüyen çok insan vardır. Göç, bu
toprakların kaderi olmuştur.
kiye’yi kendilerine vatan yaptılar. Anadolu’yu işgal için gelen Yunanlar,
aradan yirmi yıl dahi geçmeden bu defa kendi ülkeleri işgale uğrayınca
Anadolu’ya sığındılar. II. Dünya Savaşı’nda Türkiye Nazi mezaliminden
kaçan Yahudi bilim adamlarına ve otuz bin kadar Yunana kucak açtı. “Büyük Açlık” döneminde kitleler halinde açlık ve hastalıktan kırılan Yunan
halkına, ölümü bekleyen biçare çocuklara Kızılay’ın eşgüdümüyle gıda
sevkiyatları yapıldı. Oysa o dönemin koşullarında Türk halkının kendisi
de ekmek bulmakta sıkıntı çekiyordu. Türkiye II. Dünya Savaşı’na girmedi, ama insanlar topla tüfekle olmasa da açlık ve yoksullukla bu savaştan
nasiplerini aldılar. İşte Sarpıncık Feneri, o günleri, yerlerinden yurtlarından sökülmüş insanların travmalarını, onların acı ve umutlarını bir deniz
fenerinde yaşayan ailenin üzerinden anlatıyor. O dönemleri gerçekten çok
fazla hatırlayan yok maalesef. Bordasındaki dev Kızılay armalarıyla, batıncaya kadar Yunanistan’a gıda sevkiyatı yapan efsanevi Kurtuluş Vapuru
bile unutulmuş gibi. Sinema filmi formatında kaleme aldığım “Kurtuluş”
adlı bir senaryo çalışmamla o dönemi farklı bir perspektiften anlatmaya
çalıştım. Umarım bu çalışma da yakın bir zamanda izleyiciyle buluşma
imkânına sahip olur.
Tezgâhta yeni bir roman var mı?
Yazmak benim için bir tutku. Uzun yıllardan beri tatil, hafta sonu demeden sabahın beşinde kalkar, okuyarak beslenir ve yazmaya başlarım. Diplomatlık gibi insanın tüm benliği ve düşüncelerini günün yirmidört saati
meşgul eden, her şeyinizden fedakârlık yapmanızı gerektiren bir mesleğiniz varsa, kendinizden çalmadan üretecek zamanı bulabilmeniz mümkün
değil. İlk romanım Salkım Söğütlerin Gölgesinde’yi bu şekilde 4,5 yılda
bitirmiştim. Son düzeltmeleri yaptığım dönem beni o kadar çok yormuştu
ki, uzun bir ara verip kendime gelmeden yeniden yazmamaya karar vermiştim. Roman dosyamı yayınevine gönderdikten tam bir hafta sonraysa,
kendimi bu defa ikinci romanım “İzmirli”yi yazarken buldum.
Yeni bir roman çalışmam elbette var. Aslında onu Sarpıncık Feneri’nden
önce, Kurucu Büyükelçi olarak görev yaptığım Eritre’de yazmaya başlamıştım. Sıcak kalpli dürüst insanları, ibret dolu yaşayan tarihi ve doğal
güzelliğiyle Eritre’nin benim için çok ayrı bir yeri vardır. “Afrika’da bir kez
yaşayınca kalbinizin yarısı hep orada kalır” derler. “Yüzük” adlı müstakbel
romanım da Eritre’de geçiyor. Önümüzdeki yıl yayınlatmayı öngördüğüm
romanla Eritre üzerinden Afrika halklarının hayatlarına dokunup dramlarına tanık olacağız.
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Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ile toplumsal sorumluluk
kapsamındaki faaliyetlerini konuştuk.
Ticari bir yapı olarak, insani dayanışma,
sosyal ve toplumsal sorunların çözümü
noktasında yaklaşımınızı belirleyen temel
kriterler nelerdir?
Alanımızda 20 yıllık tecrübeye sahip ve 30
binin üzerinde üye restoranla 16 milyon
kullanıcıya hizmet veren bir şirket olarak
toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyet
gösteriyoruz. Ticari bir yapı olsak da insani
yönümüzü her zaman ön planda tutuyoruz.
Sektörümüzde lider bir firma olarak çevremizdeki olan bitene kayıtsız kalmamız
beklenemez. Doğup büyüdüğümüz topraklara, içinde yaşadığımız topluma karşı da bir
sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Temel yaklaşımımız daima “biz nasıl bir çözüm
sunabiliriz,” oluyor. Çözümün bir parçası
olacak adımlaratmamız için çok büyük kriterler gerekmiyor. Ortada bir sorun ve bizim
de çözüm sunacak yetkinliğimiz ve donanımımız varsa, elimizi taşın altına koymaktan,
bunun için maddi manevi kaynak ayırmaktan
hiçbir zaman kaçmıyoruz. Türkiye’nin en
büyük şirketlerinden biri olarak ülkemize
destek vermenin bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri olduğunun farkındayız.
Başta ekosistemimizdeki tüm paydaşlar
olmak üzere, toplumsal konularda elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye
devam edeceğiz.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bu anlayışımızın en güncel yansımasını dayanışmanın her zamankinden daha fazla önem
taşıdığı pandemi sürecinde gerçekleştirdik.
Yemeksepeti olarak Türkiye’de görülen ilk

Kovid-19 vakasının ardından çalışanlarımızın, kullanıcılarımızın, iş ortağı restoranlarımızın ve tedarikçilerimizin sağlığını korumak adına tüm önlemleri aldık. Ülke olarak
içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, üzerimize düşen sorumluluğun farkındalığıyla,
insanların kalabalık ortamlara karışmadan
hayat standartlarını ve konforlarını sürdürmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu süreci en güvenli şekilde atlatabilmek ve
operasyonumuzu kesintisiz sürdürebilmek
adına son birkaç ayda birçok uygulamayı da
hayata geçirdik. İlk olarak; 16 Mart tarihinden itibaren “Temassız Teslimat” özelliğini
devreye alarak hem kullanıcılarımız hem
de kuryelerimiz için içinde bulunduğumuz
dönem için uygun bir çözüm geliştirdik. Böylelikle yakın teması ortadan kaldırdık.
Yemeksepeti olarak restoranlarımıza da destek olmak için gerekli çalışmaları yaptık. İlk
olarak tek şubeli restoranlarımız için Mart
ayı faturasını bir ay öteledik. 1 Nisan'da tüm
online kredi kartı ödemeleri, mahsuplaşma
olmaksızın restoranların hesaplara yatırıldı. Devam eden süreçte hiçbir restorandan
listeleme ücreti almıyoruz. Restoranlarımızın ziyarete kapalı olduğu dönemde, bu zor
zamanlarda ayakta kalmak için mutfaklarını
paket servise açmaya devam eden restoranlarımıza destek olmak adına “Emeksepeti”
adıyla yeni bir iletişim kampanyası başlattık.
Bu kampanya ile tüm Türkiye’ye “Biz onların
hep yemeklerini konuştuk. Şimdi de gelin
emeklerini konuşalım. Hepsinin emeklerine
sağlık. Dışarıda tekrar buluşana kadar, burası
artık Emek Sepeti” diye seslendik ve iş ortağı
restoranlarımıza teşekkür ettik.

PLANDA TUTUYORUZ”
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Ortada bir sorun ve bizim de çözüm sunacak yetkinliğimiz ve donanımımız
varsa, elimizi taşın altına koymaktan, bunun için maddi manevi kaynak
ayırmaktan hiçbir zaman kaçmıyoruz.

Diğer yandan, Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı “E-ticaret
olarak KOBİ’lerin Yanındayız” kampanyasına Yemeksepeti olarak TOBB iş birliği ile hayat geçirdiğimiz
“Kazandıran Restoran Destek Çeki” projesi ile destek
veriyoruz. Bu dönemde, gelirleri azalan restoranlar işlerini devam ettirebilmek için ciddi fedakarlıkla çalışıyor.
Bu proje ile kullanıcılar, şu anda yemek siparişi versin
ya da vermesin, favori restoranlarından çek satın alımı
yaparak bu zorlu dönemde onlara destek olabiliyor.
Geniş müşteri ağımızı ve ödeme sistemleri altyapımızı
Kızılay, LÖSEV, UNICEF, TEV ve TOG gibi önde
gelen sivil toplum kuruluşlarına kaynak yaratacak bir
bağış kampanyası oluşturmak için kullandık. “Birbirimize Destek Zamanı” sloganıyla hayata geçirdiğiniz
bağış projesi kapsamında, milyonlarca kullanıcımız,
yemek siparişlerini verirken aynı zamanda bu kurumlara bağış yaptı. Onlar da bu kaynağı ihtiyacı olan birçok
aile ve öğrenciye destek olmak için kullandı.
Bu süreçte, bu zor günlerin en büyük kahramanları sağlık çalışanlarımızı da unutmadık. Önce çetin bir mücadele verdikleri cephede eksik ekipmanla çalışmasınlar,

bir hayat kurtarmaya çalışırken risk altında olmasınlar
diye sağlık personeline gereken ekipmanların temini
için Sağlık Bakanlığı’na 1 milyon TL bağışta bulunduk.
Ayrıca Domino’s ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle
Sağlık Bakanlığı tarafından yurt çapında belirlenen
24 pandemi hastanesine 3 milyon TL değerinde, 150
bin adet pizza bağışı yaparak sağlık çalışanlarımıza bu
zorlu süreçte destek olduk. Eğer bir şekilde bu mücadelenin, çözümün, dayanışmanın bir parçası olabildiysek
ne mutlu bize.
İnsani yardım ve sosyal dayanışma çerçevesinde Kızılay ile paydaşlığınız nasıl gelişti?
Türk Kızılay, ülkemizin en köklü, en güçlü ve en güvenilir yardım kuruluşu. Afet durumlarında, olağanüstü
hallerde ilk akla gelen kurum. İhtiyaç sahiplerine, korunmasızlara uzanan en şefkatli yardım eli. Dolayısıyla
bu şefkatli elin, biz de elinden tutmasak olmazdı. Türk
Kızılay’a bireysel takdirimizi kurumsal olarak da göstermek istedik. Bağışı standart yemek sipariş sürecimize
dahil ederek, sistematik hale getirdik ve yardımseverlerin işini kolaylaştırdık. Bunun bir başlangıç olacağına,

1868

DERGİ / “İNSANI YÖNÜMÜZÜ

HER ZAMAN ÖN

PLANDA TUTUYORUZ”

Türk Kızılay, ülkemizin en köklü, en
güçlü ve en güvenilir yardım kuruluşu.
Afet durumlarında, olağanüstü
hallerde ilk akla gelen kurum. İhtiyaç
sahiplerine, korunmasızlara uzanan
en şefkatli yardım eli. Dolayısıyla bu
şefkatli elin, biz de elinden tutmasak
olmazdı.
Türk Kızılay’ı ile iş birliğimizi ülkemizde başka
yaralara merhem olacak şekilde daha uzun
yıllar devam ettireceğimize inanıyorum.
Özellikle Kovid-19 sürecinde faaliyet alanınız
çerçevesinde hangi artı değerleri oluşturmaya
odaklandınız?
Kovid-19 pandemisinden bağımsız olarak,
daima topluma ve insana fayda sağlayacak
projelere odaklanıyor, toplumsal sorunların
çözümünde aktif olarak yer alıyoruz. Küçük
ya da büyük olduğuna bakmaksızın sorunlara
ve zorluklara çözümler sunuyoruz. Bu anlayışla, zaten pandemi öncesinde de Türkiye’nin
önde gelen sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği
yapıyorduk, ancak bu süreç çabalarımızı biraz
daha derinleştirdi. Kovid-19 pandemi sürecini
çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte atlatmak için dayanışma ruhu
içinde hareket ederek birbirimize destek olmaya devam ediyoruz.
Çoğunluğunun genç yaştaki kullanıcılardan
oluştuğu bir platforma sahibiz. Kullanıcıla-

rımızın bilinçli ve duyarlı bireyler olduğunu
bilincindeyiz. Kullanıcılarımızın destekleriyle
yardıma ihtiyacı olan birçok kişiye ulaşmak adına başlattığımız bağış projemizle “Birbirimize
Destek Zamanı” diyerek yapılan her bağışın bir
anlamı olduğu konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Kullanıcılarımız nezdinde
Kızılay, LÖSEV, UNICEF ve TEV, TOG gibi
ihtiyacı olan kişilere, ailelere, çocuklara, gençlere ve öğrencilere yıllardır önemli desteklerde
bulunan kurumların yaptıkları önemli işleri
anlatmak ve onların projelerine destek vermek
bizim için çok büyük önem taşıyor.
Başlattığımız bağış kampanyasına, sipariş
verirken tek tıkla katılabilen kullanıcılarımız
beklediğimizin üstünde destek oldular. Bizim
de yaratmak istediğimiz işte böyle bir toplumsal birlik, toplumsal dayanışma ruhuydu. Şu
an Yemeksepeti uygulaması Kızılay, LÖSEV,
UNICEF ve TEV ve TOG’a bağış yapılabiliyor.
Hedefimiz diğer sivil toplum kuruluşlarını da
projeye dahil etmek ve bağış projesi kapsamını
genişleterek çok daha fazla kuruma ve kişiye
ulaşmak.
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OSMANLI’DAN CUMHURIYET’E
HILÂL-I AHMER’IN SANAT VE
SERGI FAALIYETLERI
AHMET UÇAR

Sanat Evi’nin açılış amacı “gelinlik çağına gelmiş ve kimsesiz kalmış zavallı muhâcir genç
kızları, bîçâre ihtiyar kadınları, kimsesiz çocukları korumak, onlara bir vâsıta-i maişet
temin etmekti”.
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Hilâl-i Ahmer bir hayır ve yardım kurumu olarak temelde ihtiyaç sahiplerine
yardım için kurulmuştu. Bu sebeple
sanat ve sergi faaliyetleri de bu gayeye
yönelikti. Balkan Savaşları’nın yol açtığı
çoğu kadın ve çocuktan oluşan göçmenler sorununa köklü çözüm getirecek bir
girişim, Darü’s-Sınâ’a, yani bir Sanat Evi
ya da Sanat Yurdu kurulmasıydı. Savaş
başlar başlamaz, Hilal-i Ahmer, cephede ve cephe gerisinde kendine düşen
yardım görevini derhal yerine getirmeye
başlamıştı. Balkanlardaki çarpışmalar
uzayıp elden çıkan topraklardan gelen
göçmenlerin sayısı arttıkça, cemiyetin
zaten kısıtlı bütçesi de zorlanmaya
başlamıştı. Bu durumda, kurulacak
sanat evinde göçmenlerin el sanatlarıyla
üretime yönlendirilmeleri, bu el emeklerinin satışlarından sağlanacak gelirle de
kendilerinin ev ve zaruri harcamalarını

karşılayabilecekleri düşünülmüştü.
Savaş sonunda İstanbul’a, çoğunluğunu
kimsesiz kadın ve çocukların oluşturduğu büyük bir muhacir akını başlamıştı. Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi,
29 Mayıs 1913 tarihli toplantısında
muhacirlere yardım için bir Sanat Evi
kurulmasına karar verdi ve ertesi gün
bu durum genel merkeze bildirildi. Bu
teklif merkez tarafından kabul edilerek
Hanımlar Merkezi’nin Sanat Evi kurabilmesi için hemen girişimde bulunur. 4
Haziran 1913’te Hilâl-i Ahmer Başkanvekili Dr. Âkil Muhtar Bey tarafından
merkeze bildirildi. Hilâl-i Ahmer’e bağlı,
fakat ayrı bir bütçe ile müstakil olarak
idare edilecek olan Sanat Evi’nin kuruluşunda, bir defaya mahsus olmak üzere,
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından beş
yüz lira da avans verildi.

FAALIYETLERI

BESIM ÖMER ALBÜMÜNDEN

20 Temmuz 1913’te cemiyetin Hanımlar
Merkezi tarafından alınan bir kararla, 7
Ağustos 1913’te Cağaloğlu’nda küçük bir
evde açıldı. Buranın idaresi için Hanımlar Merkezi tarafından Sadiye Halil,
Leyla Vahid, Nezihe Veli ve Macide
Besim hanımlar görevlendirildi. Leyla
Vahid Hanım’ın İstanbul’dan ayrılması
üzerine azalardan Naile Hamdi Hanım
idare heyetine seçildi. Sanat evinin
hesapları her ay Hanımlar Merkezi’nce
görevlendirilen dört kişilik hanım aza
tarafından denetleniyordu. Burada hem
kimsesiz çocukların istihdamı sağlandı,
hem de burada yapılan, Türk millî motiflerinin hakim olduğu el işleri ürünleri
sergilerle tanıtıldı.
Sanat Evi’nin açılış amacı “gelinlik
çağına gelmiş ve kimsesiz kalmış zavallı
muhâcir genç kızları, bîçâre ihtiyar
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Türkiye’ye gelen muhacirlerin bir kısmı el
becerilerini geliştirecek kısa süreli ve pratik
kurslardan sonra çeşitli iş imkânlarına
kavuşmuştur.

FAALIYETLERI

kadınları, kimsesiz çocukları korumak, onlara bir vâsıta-i
maişet temin etmekti”. Dolayısıyla bu müessesede el sanatları eğitimi verilecek, fakir muhacir kızlarının meslek
edinerek geçimlerini sürdürmeleri sağlanacaktı. Ayrıca
“kimsesiz muhâcir genç kızların, şehit çocukların ve dul
kadınların burada barınmaları sağlanmış, yiyecekleri
tedarik edilerek ve yevmiye verilerek ihtiyaçlarının giderilmesi için çaba sarf edilmiştir. Karşılığında ise onlar da
hünerlerini gösteren, ürünler ortaya koymuşlardır.”
Burada öncelikli olarak muhacirlerin en yetenekli ve en
çok yardıma muhtaç olanların merkez tarafından kiralanacak yerlerde kalarak Sanat Evi’nde çalıştırılmaları,
böylece hem ev, hem de iş problemlerinin çözümlenmesi
prensibi benimsendi. Böylece başta kimsesiz kalmış
kadınlar ve çocuklar olmak üzere Türkiye’ye gelen muhacirlerin bir kısmı el becerilerini geliştirecek kısa süreli
ve pratik kurslardan sonra çeşitli iş imkânlarına kavuşmuştur. Sanat Evi’nin açılışında 13 işçisi vardı. Açılıştan
hemen sonra burada yetiştirilmek üzere işe alınan 300 kadar muhacire ve yaralanarak ya da terhis olarak cepheden
dönen bazı askerlere örgücülük öğretildi.

DR.
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Böylece, bu insanların hiç değilse üretici yapılarak kendi
hayatlarını kazanacak duruma gelmeleri sağlandı. Zaman
içinde sayıları çoğalan Sanat Evlerinde genç kızlara el
işleri ve nakış öğretilmesine de çok büyük önem verildi.
El işi Türk motiflerinin sunulduğu sergilere satışlara
başlandı. Böylece bir yandan Hilâl-i Ahmer’e gelir sağlanırken diğer yandan da Türk motiflerinin yaşatılması
ve yabancılara tanıtılması amaçlanmıştı. Cemiyetin fahri
başkanı Veliaht Yusuf İzzettin Efendi’nin açılışından kısa
bir süre sonra Sanat Evi’ni ziyaret edip alışveriş yapması
Hanımlar Merkezi ve ona bağlı kuruluşların önemini
arttırmıştı. Cemiyetin ve Hanımlar Merkezi’nin bütün etkinlerine destek veren basın da Sanat Evi’nin sergilerinin
duyurusunu yaparak ilgi ve kalıtımı artırmak konusunda
yardımcı oldu.
Kısa bir süre sonra Sanat Evi, çalışanları hem eğiten, hem
onlara meslek öğreten çok önemli bir kuruluş haline geldi. Sanat Evi’nde üretilenlerde orada çalışanların sayısına
paralel bir artış gösterdi. Üretilen el işlerini Hanımlar
Merkezi’nin açtığı sergilerde kazancından cemiyeti de
yararlandırmak üzere satmak, yeni ve sıkça başvurulan
bir gelir sağlama yöntemi haline geldi.

DR.
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Balkan Savaşları’nın harap ettiği Edirne’de kurulan
merkez ise, daha çok sağlık alanında hizmette bulundu.

1868

DERGİ / OSMANLI’DAN CUMHURIYET’E

1914’te vilayetin sağlık işleri için 5 bin liradan fazla masraf
edildi; Edirne hastanesi ameliyathanesinin iş görecek kısımları
onarıldı ve hizmete açıldı. Bunun yanısıra, Balkan Savaşı’nda
şehit düşenlerin çocukları için açılan okula bin lira verildi, ayrıca dul kadın ve kızlar için Edirne Hilâl-i Ahmer binası tamir
edilerek Sanat Evi haline getirildi. Bir müddet sonra Trabzon,
Eskişehir, Aydın ve Halep’te Kadınlar Merkezi faaliyete geçti.
Yurtdışında da şubeler açılıyordu; nitekim Viyana’da Osmanlı
hanımlarının açtığı Hilâl-i Ahmer şubesi de bir sene içinde 26
bin Kron toplamıştı. Bursa’da valinin hanımının yönetiminde açılan Sanat Evi’nde pek iyi ve çok kullanışlı dokumalar
yapılmaktaydı.
Sanat Evi’nin tanınmasında basının da rolü vardı; nitekim
bu teşebbüsten ilk defa İkdam gazetesi takdirle bahsetti.
İkdam’ın 19 Nisan 1914 tarihli nüshasında 90 şehit ve muhacir
çocuğu ile dul kadının bu müessesede çalıştığı, bunlara her
gün öğle yemekleri ve 5 kuruş yevmiye verildiği belirtilmektedir. Ayrıca müessesenin onlara sahip çıkarak koruduklarını
ifade edilmektedir. Fakat gazete, müessese gelirlerinin giderleri karşılayamadığını, bu nedenle müesseseye yardım edilmesi
gerektiğini okuyucularına duyurmuştur. Hatta Sanat Evi’nin
yöneticilerinden Nezihe Hanım’ın müessesede yer almak isteyen her kıza olumsuz cevap verdiğinden kızların üzüntüden
ağladıklarını da gazete nakletmektedir.
Sanat Evi’nde kızlara okuma-yazma ve görgü kurallarıyla ilgili
eğitim de veriliyordu. Okuma-yazma eğitimine ilk başlarda
pek rağbet olmamasına rağmen zamanla ihtiyar kadınlar dahi
okuma-yazma eğitimi almaya başlamışlardı. Bunun yanı sıra
hasta olan çalışanların her türlü tedavi ihtiyacı giderilmiş, gel-
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mediği günlerin maaşları verilmiş, bayramlarda yevmiyeleri
iki katına çıkarılmıştır. Ayrıca evlenme çağına gelmiş kızların
ev ihtiyaçları da giderilmiştir.
Birinci Dünya Savaşı’nın ilk günlerinde, 4 Eylül 1914’te,
Hanımlar Merkezi’ne bir beyanname gönderilerek ordu için
kışlık giyecek hazırlanması istendi. Bunun üzerine Müdafaa-i
Milliye Cemiyeti’ne öncelikle bin 700 pamuklu hırka verildi;
yine aynı cemiyet adına sanat evinde 24 bin 529 hırka diktirildi. Diğer yandan orduya yardım için Osmanlı hanımları
eldiven ve çorap örmeye davet edildi. Sanat Evi’nde ordu için
eldiven ve çorap örüldü; ayrıca çamaşır dikildi. Birinci Kolordu’nun verdiği çamaşır siparişi çok kısa sürede yetiştirildi.
Hanımlar Merkezi’nin toplattığı ve hazırlattığı eldiven, çorap
ve boyun sargıları cepheye ordu sağlık heyetleri vasıtasıyla
ulaştırıldı; bir ara Hilâl-i Ahmer sağlık heyetleri tarafından
Konya’da fakir ve hastalara çamaşır dağıtıldı.
Cağaloğlu’ndaki eski binanın yeterli gelmemesi sebebiyle Sanat Evi, 1916’da civardaki Nafiz Paşa Konağı’na taşındı. Sanat
Evi’nin açılmasıyla hem kimsesiz çocuklara iş bulunmuş, hem
de Türk milli motiflerinin hakim olduğu elişleri yaşatılarak
sergilerde yerli ve yabancılara tanıtma imkânı doğmuştu.
Milletlerarası İstanbul Sergisi
Hanımlar Merkezi’nin sergi etkinlikleri arasında 21 Ocak
19l7’de İstanbul’da açılan ve Alman, Avusturya, Macar ve
Bulgar Salib-i Ahmer pavyonları bulunan uluslararası sergiye
katılışı çok önemli bir yer tutar. Bu sergide Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, ağırlıklı olarak Sanat Evi’nde üretilen el işlerini sundu.

El sanatlarının sunulup satıldığı
etkinlikler ve sergilerle cemiyete gelir
sağlayan Sanat Evi, yeni Türkiye’nin
geliştirdiği dış ilişkileri çerçevesinde
1927 yılında Paris’te katıldığı
Sanayi-i Tezyine Sergisi’nde altın
madalya kazanmıştı.

HILÂL-I AHMER CEMIYETI

H A N I M L A R M E R K E Z I Ç A L I Ş M A L A R I
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3 Mayıs 1923’te Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi binasında Sanat Evi tarafından
yapılan çalışmaların teşhir edildiği yeni bir sergi daha açıldı. Serginin açılışında
İstanbul valisi Haydar Bey’den başka Besim Ömer Paşa, Hilâl-i Ahmer Başkanvekili
Hâmid Bey, merkez azaları ile İstanbul’un diğer ileri gelenleri hazır bulundu.
Gazetelerde açılışının cemiyetin fahri başkanı Sultan Mehmed Reşad tarafından yapılacağı duyuruldu. Ayrıca Galatasaray Lisesi’nin tüm salonları bu sergi için ayrıldı. Konferans
salonunda da Hilâl-i Ahmer’in hizmetlerini tüm ayrıntılarıyla
anlatan filmler gösterileceği gazetelerde duyurulduğundan
sergi, büyük bir ilgi odağı oldu.
Diorama ile (sergi amacıyla yapılmış üç boyutlu büyük tablo
olarak) sunulan Kafkas ve Çanakkale cephelerinden 6 afiş ve
açılıştan birkaç gün sonra Ayastefanos Hilâl-i Ahmer Hanımlar Şubesi’nin düzenlediği müsamere de çok beğenildi. İlk
gün, çoğu yabancı temsilciliklerden olmak üzere 350 erkek
ve 150 hanım sergiyi gezdiler. Avusturya Harbiye Nezareti
delegesinin, Arşidük Maximillian’ın, Ekim 1917’de İstanbul’a
resmi bir ziyarette bulunan Alman İmparatoru II. Wilhelm’in
sergiyi ziyaret etmesi devlet ileri gelenlerinin Hilal-i Ahmer
gibi Hanımlar Merkezi’ne ve etkinliklerine de önem verdiklerini göstermektedir.

Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi bünyesinde faaliyetlerini
sürdüren Sanat Evi’nin fakir ve küçük kızlarının çalışmaları
ve gayretleri ile İstanbul’da bir sergi açmışlardı. Bu sergide
kadınlar için faydalı pek çok eser bulunmaktaydı. Bu arada Mart 1920 başlarından Kasım 1921 yılı ortalarına kadar
Hilâl-i Ahmer’e bağışta bulunan kuruluş ve şahıslar arasında
çok sayıda yazar ve şair yanında iyi bir ressam olduğu bilinen
Veliahd Abdülmecid Efendi de bulunuyordu. O da fahrî
başkanı bulunduğu Hilâl-i Ahmer’e geliri muhacir ve savaşta
yaralananlara verilmek üzere iki tablosunu bağışlamıştı.

Millî Mücadele ve Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sanat Evi

3 Mayıs 1923’te Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi binasında
Sanat Evi tarafından yapılan çalışmaların teşhir edildiği yeni
bir sergi daha açıldı. Serginin açılışında İstanbul valisi Haydar Bey’den başka Besim Ömer Paşa, Hilâl-i Ahmer Başkanvekili Hâmid Bey, merkez azaları ile İstanbul’un diğer ileri
gelenleri hazır bulundu. Ayrıca Fransa ve Amerika Kızılhaç
yetkilileri ile daha birçok yabancı temsilci de serginin açılışında yer almıştı. Açılışta Ankara Hükümeti adına İstanbul’a
gelen Refet Bele Paşa da vardı.

Hanımlar Merkezi’nin Sanat Evi’ndeki faaliyetleri Milli Mücadele döneminde de devam etti. 3 Haziran 1920’de Hilâal-i

Bu sergide eski Türk nakış ve işlemeleri önceleri yalnız çevre,
yemeni gibi aksesuarlar üzerine işlenirken, daha sonraları
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OSMANLI HILÂL-I AHMER MERKEZ-I UMUMISINDE
F A A L I Y E T M Ü N H A N I K G A Z L A R A K A R Ş I A Ğ I Z L I K V E
B U R U N L U K İ M A L I H A R B I U M U M I 1 3 3 1

maşlahlar, mantolar, mendiller üzerine
de işlenmeye başladı. Diğer elişlerinde
de Türk el sanatlarından yararlanıldı.
Türk çinileri, vazoları, oymaları ve
süslemeleri (tezhibleri) incelenerek yeni
modellerde kullanıldı. Burada imal
edilen eserler daha çok Türk kültürünü
yansıttığı için, yabancıların oldukça ilgisini çekiyordu. Hilâl-i Ahmer Hanımlar
Merkezi Millî Mücadele döneminde
Sanat Evi vasıtasıyla hanımların el
işlerini pazarlayarak hem onları üretken
yapmış, hem de kuruma gelir sağlamıştır. İzmir’in işgalinden sonra İstanbul’a
sığınan göçmenlere yüzlerce takım giysi
dağıtırken, bu kimselerin arasından nakış bilen birçok kadını ücret karşılığında
çalıştırmıştı.
El sanatlarının sunulup satıldığı
etkinlikler ve sergilerle cemiyete gelir
sağlayan Sanat Evi, yeni Türkiye’nin
geliştirdiği dış ilişkileri çerçevesinde
1927 yılında Paris’te katıldığı Sanayi-i
Tezyine Sergisi’nde altın madalya kazanmıştı. Aynı çerçevede, ülkeyi ziyaret
eden pek çok devlet adamı ve yabancı
konuk, İstanbul’da kaldıkları sürede
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından da
ağırlanıyor, bu merkezde sergilenen el
işlerinden satın alıyorlardı. Örneğin
1928 yılında Türkiye’ye gelen Romanya Anakraliçesi Maria, Hilâl-i Ahmer

Cemiyeti İstanbul Merkezi Başkanı Dr.
Ali Paşa ve üyelerden Safiye Hüseyin ve
Sadiye hanımlar tarafından kabul edilip
Sanat Evi’ndeki el sanatlarından satın
almışlardı. Bir konferans vermek üzere
Tıp Fakültesi’nin çağrılısı olarak İstanbul’a gelen ünlü bilim adamı Dr. Serge
Voronoff da Sanat Evi’ni ziyaret ederek
alışveriş yapan ünlülerden biriydi.
Hilâl-i Ahmer Merkezi’nin Ankara’ya
taşınmasından sonra da İstanbul’da
Sanat Evi ismini alarak İstanbul’daki
merkeze bağlı dört kişilik bir yönetim
kurulu ile 1935 yılına kadar çalışmıştı.
İstanbul’daki merkez kaldırılınca İstanbul Müfettişliği’ne bağlı olarak, o da
kaldırılınca, Kızılay Cemiyeti Müfettişi
unvanı ile İstanbul Aş Ocakları Komitesi’nde görevlendirilmiş bir görevlinin
yönetiminde ince dikiş nakışlı giysi, örtü
gibi malzeme üreterek çalışmıştır.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında da pek
çok yoksul kadına el becerilerini üretime
dönüştürme imkânı sağlayan Sanat
Evi’nde, sadece 1943 yılında 163 kimsesiz muhtaç, dul ve fakir kadın iş bulmuş,
Kızılay’ın aş ocakları için 118 tulum, 115
aşçı önlüğü ve başlığı, 4 bin 354 takım
giysi, 543 Kızılay bayrağı, bin Kızılay
amblemli kolbağı ve 8 bin 595 çuval
dikilmişti.

Yakın zamana kadar etkinliklerini sürdüren Sanat Evi, özellikle yoksul dullara
ve yetim kızlara iş alanı yaratmıştır.
Ayrıca hem yurt içinde hem yurt dışında
katıldığı sergilerde Türkiye’nin tanıtımını üstlenmiştir. Böylece Kızılay’a ve ülke
ekonomisine katkı sağlayan bir kuruluş
olmuştur.
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“Bot Hikâyesi” dumanı üstünde bir çocuk
kitabı. Yazarı Kyo Maclear, kitapları 15
dile çevrilen ödüllü bir yazar. Resimler ise
Rashin Kheiriyeh’e ait. Kheiriyeh kitabı
“küçük yaşta dehşet verici bir savaşla ve
adaletsizlikle karşı karşıya kalan tüm masum Suriyeli çocuklara” ithaf etmiş.
Her gün yedi bin kişinin mülteci olduğu
dünyamızda en çok sıkıntıyı çocuklar çekiyor. İşte o çocuklardan birkaçının sıcak
bir fincanın içindeki göç yolculuklarına
tanıklık ediyoruz.

Yeni bir evin hayalini kuran bu çocukların -ve onlara eşlik eden sevimli bir kara
kedinin- maceraları sadece çocuklara
değil biz büyüklere de çok şey öğretiyor.
Ünlü yazar Katherine Rundell, yakınlarda yayınlanan kitabı “Neden Çocuk
Kitapları Okumalıyız”da çocuk edebiyatını ıskartaya çıkarırsak, zenginliklerle dolu
bir mücevher kutusunu ıskartaya çıkartacağımızı söylüyordu.
“Bot Hikâyesi”ni okuduğunuzda ona siz
de hak vereceksiniz.
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