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TRT’DEN
TRT sorumluluklarının farkındadır
 
Kurumumuzun gerçekleştirdiği ve kanallarımıza yansıyan bütün işler, 
ekran karşısındaki izleyicinin ruh dünyasını etkiliyor. Diriliş’te anlatılan ruh, 
Türkiye’de yeni bir özgüvene ve mücadeleci ruha etki etti. Biz, son derece 
hassas davranıp iyi işler yapmaya çalışıyoruz.

TRT bir kamu kurumu ve biz kamu yayıncısıyız. Tüm milletimizin destek 
verdiği ve takip ettiği bir yayın kuruluşuyuz. Bundan dolayı yaptığımız 
işlerde çok hassas davranıyoruz. Bu hassasiyet üzerimizdeki sorumluluğun 
bir gereğidir. Ne kadar zorlu olsa da bu görevi, sorumluluk ve titizlikle 
yürüttüğümüzü ortaya koyduğumuz işlerle ifade etmeye çalışıyoruz. 

Güçlü ülkeler, mazlum coğrafyalara karşı insafsız ve bir o kadar bilinçli 
kampanyalar oluşturmaya devam ediyor. Bunlara karşı yapılması 
gereken en önemli şey; gerçek fotoğrafı olduğu gibi göstermektir. TRT 
olarak görevimiz, bu haksız ve hukuksuz manzaraları bütün çıplaklığı ve 
hakikatiyle tüm dünyaya anlatmak, yansıtmaktır.

Tarihin unutulmaması gereken gerçeklerinden biri de; Avrupa’nın 
göbeğinde bir Müslüman soykırımına dönüşen Bosna Savaşı’dır. Bu 
katliama karşı direnişin ve mücadelenin lideri Aliya İzzetbegoviç’in Bilge 
Kral olarak anılması hiç de tesadüf değildir. Yaşadığı zorluklar karşısında 
gösterdiği erdem ve vakur tavırları, ulusuyla birlikte yaşadığı acılara karşı 
sergilediği direnç ve bu direnci bir manifesto gibi ifade ettiği: “Geleceğimizi 
geçmişimizde aramayacağız, kin ve intikam peşinde koşmayacağız” 
sözüyle, inançlı ve üstün bir devlet adamı olduğunu tüm dünyaya 
göstermiştir. 

Biz de TRT olarak; Bilge Kral’ın dediği gibi kin ve intikam peşinde 
koşmadan, hakikatleri ve bir ulusun mücadelesini aktarmak, insanlık 
tarihinin en vahşi savaşını unutturmamak, liderleriyle birlikte Bosna halkının 
bu kutlu ve muzaffer direnişini anlatmak için bir gayrette bulunduk. Bu 
büyük liderin, Aliya’nın hayatını 6 bölümlük bir mini dizi olarak izleyiciye 
sunduk. 

Kısa vadeli planlarla değil uzun ve orta vadeli gelecek perspektifleri ile 
hareket etmenin bilincinde, önümüzdeki 10-15 yılı planlamak ve kurum 
olarak milli menfaatlerimize uygun bir strateji ortaya koymak amacındayız. 
Tarihten ilham alıp, geleceğe ışık tutan projeler gerçekleştirmeye devam 
edeceğiz.

İbrahim EREN
Genel Müdür
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Ovo izdanje časopisa TRT Vizyon, koje 
je pripremljeno u znak zahvalnosti 
poštovanom “Kralju mudrosti” Aliji 
Izetbegoviću, je specijalno izdato za 
predsjednika Bosne i Hercegovine, 

Bakira Izetbegovića. 



AYIN KARELERİ Meral ÜNSAL / meral.bakici@trt.net.tr

Fotoğraf: How Hwee Young/ EPA - 
Anadolu Ajansı 



BUZ DANSINDA TARİHİ 
BAŞARI
Pek çoğumuz; ülkemizde 
televizyon yayını henüz tek 
kanalken, TRT ekranlarıyla 
tanıdık buz üzerindeki 
estetik hareketleri. 
Ancak, o zamanlar kendi 
sporcularımızı bu alanda hiç 
izleyememiştik. 
Ve yıllar sonra Güney Kore 
2018 PyeongChang Kış 
Olimpiyatları’ndan gelen 
başarıyla ilk kez bu branşta 
Türkiye adını Olimpiyat 
listelerine yazdırdı. 2014 
Sochi’de ilk kez olimpiyata 
katılan Alisa Agafonova ile 
Alper Uçar ikilisi serbest 
programa yükselen ilk buz 
dansı çifti oldu.



Fotoğraf: Cris Toala Olivares- 
Reuters    



BEDELİ ÖDENİR Mİ?
Alija, TRT ekranlarından 
izleyicilere ulaşan ve Aliya 
İzzetbegoviç’in yaşamını 
konu alan bir drama… Bu ay 
dergimizin kapak konusu bu 
diziye ayrıldı. Elbette Aliya 
ismini, Bosna Hersek’ten 
ayrı düşünmek olamayacağı 
gibi, Bosna’da yaşanan 
insanlık dramını da unutmak 
imkânsız. 
Fotoğraf geçtiğimiz yıl Ratko 
Mladic’in yargılanması 
sırasında çekilmiş. 
Hatırlanacağı gibi, Mladic, 
Bosna savaşında Boşnak 
halka karşı işlenen soykırım 
ve savaş suçlarından 
aranmış ve 2011 yılında 
yakalanmıştı. Sırp Kasabı 
olarak da adlandırılan 
Mladic, tüm bu suçlardan 
yargılandı ve müebbet 
hapse mahkûm edildi. 



Fotoğraf: CClodagh Kilcoyne-Reuters



BU NASIL KIŞ?
Kış bu yıl ülkeden ülkeye 
farklılıklar gösterse de 
genel olarak Avrupa 
halkına zor anlar yaşattı 
denebilir. İrlanda’nın 
başkenti Dublin’de şehir 
merkezinde çekilen bu 
fotoğraf o zorlukları çok da 
yansıtmıyor. Ama güzel bir 
fotoğraf olmuş öyle değil 
mi?
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Sülün Osman, 1970’li yıllarda, TRT’de, 
Cenk Koray ve Güneş Tecelli’nin 
hazırlayıp sundukları “Telespor” 
programının konuğu olmuştu. Doğrusu 
samimiyetle anlattığı maceraları insanı 
hayrete düşürüyordu. 
Sülün Osman, insanlara çeşitli 
kamu mallarını satarak ün yapmıştı. 
İstanbul’daki Galata Köprüsü’nü, 
İstanbul tramvaylarını, Galata Kulesi’ni, 
Kızkulesi’ni, Eminönü ve Dolmabahçe 
Saat Kuleleri’ni, Şehir Hatları Vapurlarını 
birçok kez satarak ya da kiraya vererek 
efsane haline gelmişti. İzmir Saat 
Kulesi’ni, İstanbul Üniversitesi’nin 
bahçesini, hatta bir hacıya cennetten 
yer satmıştı. Onun, Dolmabahçe önünde 
demirlemiş bulunan Amerikan 6.filosu’na 

ait bir uçak gemisini sattığı da rivayet 
edilmektedir. 

Dolandırıcılar Kralı
Sülün Osman tarihin gelmiş geçmiş en 
şirin ve komik dolandırıcısıydı. Galata 
Köprüsü’nü satmak üzereyken tesadüfen 
yakalanmış olsa da yakalanmadan önce 
İstanbul Boğaz Köprüsü’nü satmayı 
başarmıştı. 
1923 yılında, İstanbul’da doğmuştu. 
1950- 1960 yılları arasında birçok 
dolandırıcılık olayının faili olmuştu. 
Üzerinde kimlik taşımadığı için 
öldüğünde kimsesizler mezarlığına 
gömüldü. Hakkında kitap yazıldı, 
maceraları Almanya’da “Bunte” 
dergisinde yayınlandı.

Sıradan bir üç kağıtçı değil
Mesleğin inceliklerini Kumkapılı bir 
Rum’dan öğrenmişti. Yani sıradan 
bir üç kâğıtçı değildi. Bu işin kitabını 
yazıp, felsefesini yapmıştı. 1962 yılında 
hapisteyken ‘Alınteri ile Yaşamak’ konulu 
bir konferans vermişti. Dolandırıcıların 
saf insanları hedef aldığını düşünürüz 
ama Sülün Osman bu konuya farklı 
yaklaşıyor. Şöyle diyor: “Benim 
dolandırdığım insanlar dolandırıcıydı 
aslında. Yani bana yaklaşma sebepleri 
beni dolandırmaktı. On tane bilezikle 
geliyorum adamın önüne akşam vakti. 
Kuyumcunun kapısındayız. Ve dükkân 
kapalı. Karımın hastalığını anlatıyorum, 
acilen bilezikleri bozdurmam gerektiğini, 
o an nöbetçi eczaneye gidip hastaneden 
istedikleri ilaçları almamın şart olduğunu 
söylüyorum falan. Hakiki olsalar 
bileziklerin fiyatı bin lira. Diyorum 
ki 300 liraya ihtiyacım var. Paranın 
gerisi umurumda değil, yeter ki karım 
ameliyat masasında kalmasın... Adam 
sabah kuyumcuya gidip bilezikleri bin 
liraya bozdurabileceğini ve birkaç saat 
içinde havadan 700 lira kazanacağını 
düşünüyor. O arada benim ayakçım 
da ortaya çıkıyor ve o almak istiyor 
bilezikleri. Telaşlanıyor adam kazanç 
imkânı kaybolacak diye. 300 lirayı verip 
alıyor bilezikleri, ve de kayboluyorum 
ortalıktan. Adam ertesi sabah kuyumcuya 
gidip de bileziklerin sahte olduğunu 
öğrenince, dolandırıldım, diye karakola 
gidiyor. Ben aranıyorum. Demiyorlar 
ki ona, be adam 1000 liralık bileziği 
300 liraya almayı düşünürken aklında 
ne vardı, diye. Gayet açık ki, beni 
dolandırmayı planlamıştı. Ben hayatım 
boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış 
tek bir kişiyi dolandırmadım.” 
Kendisine “Oğlum, Galata Kulesi’ni 

SIRLI TARİH Mine Sultan ÜNVER / mine.unver@trt.net.tr

“Hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış tek bir kişiyi dolandırmadım. 
Düşünsenize; İzmir Saat Kulesi’nin ya da Dolmabahçe Saat Kulesi’nin saatine bakandan 
para almak isteyen ya da Boğaz Köprüsü’nün gelirine sahip olmak isteyen bir insanın iyi 
niyetli olduğu söylenemez.” 

Galata Köprüsü’nü satan 
adam

Sülün Osman



satmaya utanmadın mı?” diye soran 
komisere, “Komiserim, bu memlekette 
Galata Kulesi’ni satın alacak eşek olduğu 
sürece ben bu kuleyi satarım, hiç kusura 
bakmayın” demiştir.

Dolmabahçe Saat Kulesi’ni 
satıyor
Sülün Osman adamlarıyla birlikte 
Dolmabahçe Sarayı’ndaki saat kulesinin 
önüne gider, insanların dikkatini 
çekeceği bir yerde dururmuş. Kendi 
adamları planlanmış bir şekilde gelirler 
ve kuledeki saate bakarak saatlerini 
ayarlar, sonra da Osman’a yaklaşıp saat 
ayarlama parasını ödeyerek giderlermiş. 
Yoldan geçen kimi vatandaşlar da bu 
adamlar gibi Sülün Osman’a saatlerini 

ayarlatıp para öderlermiş. Bu kârlı iş, 
kendini uyanık zanneden ve kısa yoldan 
zengin olmayı kollayan vatandaşlardan 
birinin dikkatini çekmiş. Sülün Osman’a 
yanaşarak işin aslını öğrenmek istemiş. 
Kısa bir hoşbeşten sonra da vurgunu 
yemiş. Sülün Osman “Bıktım bu işten. 
İstersen bu saat kulesini sana satayım. 
Burada saatlerini ayarlayanlardan para 
alıp köşeyi dön” deyince adam nasıl 
olduğun anlamadan tarihi kuleyi satın 
alıvermiş.

Tramvay satıyor
Sülün Osman, Beyoğlu, İstiklal 
Caddesi’nde yere çömelip gelip geçenleri 
seyredermiş. Bu sırada bazı vatandaşlar 
ona burada ne yaptığını sorarmış. Sülün 

Osman adamı şöyle bir süzer ve 
adamdan iş çıkacağını anlayınca 
tatlı diliyle etkilemeye başlarmış: 
“Şu gelip geçen tramvaylar 
benimdir. Tramvaylarda ne kadar 
yolcu olduğunu, vatmanların iyi 
çalışıp çalışmadıklarını kontrol 
ediyorum.” Kendisinin anlattığına 
göre bir keresinde bu sohbet 
şöyle gelişmiş. Sülün Osman 
sormuş “Amca, sen yabancısın 
galiba, ne iş yaparsın?” Adam, 
traktör almak için geldiğini, fakat 
parasının yetmediğini söylemiş. 
Bunun üzerine Sülün Osman: 
“Amca, bu yaştan sonra traktör 
senin neyine. Traktörün masrafı 
çok olur. Mazotu var, yedek 
parçası var. Sana büyük masraf 
açar. Bak bu tramvayların hepsi 
benim. Artık hepsini kontrol 
edemiyorum. Müşteri çıktıkça 

tek tek satıyorum. Bunlar demirdendir. 
Bir şey olmaz. Akşam elektriğe bağlar, 
sabahleyin sürersin. Köyde, kasabada, 
her yerde çalışır. Ben seni sevdim. Bir 
tanesini kelepir fiyatla sana vereyim. 
Bununla iyi para kazanırsın” demiş. İş, 
adamın kafasına yatınca da onun güzel 
hatırı için indirim yaparak vagonlardan 
birini satmış. Cebinden çıkardığı beyaz 
bir kağıda adam için senet yazmış, 
imzalar atılıp parmaklar basılmış. Sülün 
Osman, adamla tokalaşıp, hayrını gör 
diyerek bütün parasını almış ve onu 
tramvaya bindirmiş. “Son durakta bu 
senedi vatmana göster ve tramvayını 
teslim al” demiş. Tramvay son durağa 
gelince vatman, adamın bir türlü 
tramvaydan inmediğini görerek, son 
durak olduğunu inmesi gerektiğini 
söylemiş. Adam ise elindeki senedi 
göstererek tramvayı satın aldığını, asıl 
kendisinin aşağı inmesi gerektiğini 
söylemiş. Elbette az sonra polisler 
gelmiş. Senetteki imzayı görünce Sülün 
Osman’ın işi demişler. Zavallı adam 
traktör almak için geldiği İstanbul’dan 
beş parasız köyüne dönmüş.
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Sülün Osman adeta şu 
atasözünün doğruluğunu 
ispatlar bize: “Her malın 
alıcısı çıkar!”

Dolmabahçe Saat Kulesi

Tramvayı da sattı

Galata Kulesi
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SANAT Aynur ÇELİKCAN / aynur.celikcan@trt.net.tr

Necati Korkmaz’la 
mikro âlemler
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Kendisini “mütteka, gubari, hat sanatçısı” ve “dünyadaki 
üç mikro heykeltıraştan biri” olarak tanımlayan Necati 
Korkmaz, sadece mikroskop altında ya da büyüteçle 
görülebilecek büyüklükte yaptığı eserlerle tanınıyor. 
Dünyanın en küçük Kur’an-ı Kerim’ini yazan, Allah’ın 
99 ismini üç santimetreye sığdıran, incir çekirdeğini, 

mercimek tanelerini eşsiz bir sanat eserine dönüştüren, toplu iğne 
ucuna mikro heykeller yapan Necati Korkmaz, sabır ve tevazu 
abidesi bir sanatkârımız. “Âlemleri toza yazan üstat” olarak anılıyor. 
Sergilerini hayretle geziyor insanlar. Mikro sanatın dünyadaki üç 
temsilcisinden biri olan Necati Korkmaz ile 35 yıllık sanat hayatının 
inceliklerini, yaptığı ve içinde yaşadığı “mikro âlemini” konuştuk. 

Nedir Gubari hat sanatı? Tarihte ne zaman yapılıyordu?
Yaptığım sanatların başında gelen Gubari hat sanatı, geleneksel 
hat sanatımızın gözle seçilemeyecek kadar küçük olanıdır. Gubari 
anlam olarak “toz gibi” demektir yani “toz gibi yazı” demektir Hattı 
Gubari sanatı. Son derece sabır ve özveri isteyen bir sanattır. Bu 
yazı tarzının çıkış kaynağı olarak zamanında güvercinlerin kanadına 
yazılan küçük mesajlar olarak bilinir bundan dolayıdır ki eskilerde 
bu yazıya ”Kalem ül Cenah” yani “Kanat Kalemi” derlermiş. Yani 
güvercini taşıyabileceği bir kâğıda olabildiğince yazı sığdırabilme 
kaygısı Gubari Hat sanatının çıkış kaynağı olmuştur. Zamanla bu 
yazı tarzı sanatsal bir nitelik alıp, kuralları belirlenmiştir.

Kâh mercimek tanesine, kâh kurşun kalemin ucuna yaptığınız 
eserlerin pek çoğu çıplak gözle görülemiyor. Nereden aklınıza 
geldi böyle çalışmak?
Gubari yazılar alelade yazılar olmayıp hat kurallarına göre yazılan 
yazı sanatıdır. Zamanla bu yazı tarzı unutulmuş, zahmetinden 
dolayı pek uğraşan olmamış. Günümüzde, ben bu sanatı biraz 
güncelleştirip, sadece kâğıda değil değişik materyaller üzerine 
de uyguluyorum. Sanatımda 35 yılı doldurdum. Yalnızca Gubari 
Hat sanat değil, medeniyetimizin kaybolmuş birçok sanat dalını 

Tabiattaki her türlü varlık bir mucizedir. 
İnsan ise kendine sunulan, bahşedilen 
bu mucizelerin milyonda birini bile 
kullanamıyor. Bizim yaptıklarımız nedir ki 
bu mucizelerin yanında? İnsana sabrı ve 
kapasitesini hatırlatan sanatlardır benim 
uğraşım.



Korkmaz’ın toplu iğnenin 
başına yaptığı ve sadece 
mikroskopla görülebilen 
porselen satranç takımı 
ile incir çekirdeğinin içine 
oyarak yaptığı porselen ibrik 
görenleri hayrete düşürüyor. 
Kehribar taşından yaptığı 
0,4 gram ağırlığında ve 13 
milimetre büyüklüğündeki 
dünyanın en küçük tespihi 
de onun imzasını taşıyor. 
Sanatçının iğne deliğinin 
içine porselenden yaptığı 
üç semazen, deve kervanı, 
toplu iğnenin başında 
Mevlana ve Ayasofya 
Müzesi’nin maketi, ringde 
boks yapanlar gibi birçok 
mikro heykeli var. İncir 
çekirdeğinden yaptığı diğer 
bir tespihte ise her bir 
çekirdeğe 99 ismi yazmayı 
başardı. Yetmedi, besmeleyi 
saç teline sığdırmayı 
başardı.

ortaya çıkarıp canlandırmayı kendime hedef 
edinmiş bir kişiyim. Bu yolda medeniyetimizin 
kaybolmuş birçok sanat hazinesini ortay çıkarıp 
tanıttım. Bu arada Gubari hat sanatını sanat 
yapan eski ustalarımız Mehmet Nuri Sivasi’yi, 
Abdurrahman Gubari’yi, Seyyid Kasım 
Gubari’yi buradan saygı ve rahmetle anarım. 
Bunlar medeniyet dünyamıza Gubari sanatıyla 
ilgili çok değerli eserler bırakmış üstatlardır.

Kimden öğrendiniz bu tekniği, siz mi 
geliştirdiniz?
Yaptığım sanatların şu anda benden başka 
bir ustası maalesef yok. Bundan dolayıdır ki 
bu sanatların uygulama yöntemlerini tekniğini 
materyallerini de ben bulup geliştirmek zorunda 
kaldım. Sanatta kullandığım malzemeleri 
piyasadan bulmanız, Avrupa’dan getirtmeniz 
mümkün değil; kendiniz üreteceksiniz. Benim 
kazıma bıçaklarım tamamen doğadan mesela 
örümcek bacak kılları, arı iğneleri, mikroskobik 
dikenler vs. Sanayi ürünü bir fırça ile benim 
yazdığım yazıyı yazamazsınız. Tilki bıyığının 
kılından fırça üretiyorum. 

Geleneksel Türk sanatı araştırmalarınızın 
ışığında, çalışmalarınıza minyatür sanatının 
katkısı olmuştur mutlaka. Ama sizin 

eserlerinize minyatür demek de zor. Nasıl 
adlandırıyorsunuz bu sanatı?
Minyatür sanatı bilinen çok mükemmel bir 
sanattır. Ülkemizde de bu sanatı icra eden 
çok önemli sanatçılar vardır, fakat “Mikro 
Sanatı” çok farklı sabır ve incelik gerektiren 
bir sanattır. Mikro minyatür sanatını dünya 
üzerinde icra eden birkaç sanatçı var ama 
zannedersem benim kadar mikrosunu yapan 
yok. Bu arada icracısı olduğum ve dünyada 
sadece üç sanatçı tarafından yapılabilen 
“Mikro Heykeller”, bilinen sanatlar arasında 
en çok sabır, dikkat ve  eneyim gerektiren 
bir sanattır. Mikro heykel sanatının her şeyi 
kendi gibi özeldir. Yapım aşaması, kullanılan 
malzemeler hepsi çok özel olmalı. Örneğin 
kontrolsüz bir nabız atışı, derin bir nefes, 
aylar süren çalışmamızı uçurabilir ve bir daha 
bulamazsınız. Ya da uçup gelen bir saç teli 
mikro heykelinizi paramparça edebilir, ki ben 
bunların hepsini yaşadım.

Dünyanın en küçük Kur’an-ı Kerim’ini 
yazmış, Allah’ın 99 ismini mercimek 
tanesine sığdırmış ve besmeleyi saç teline 
yazmayı başarmış bir sanatçı olarak, eşsiz 
eserlerinizi görünce size “sabır küpü” 
demek lazım. Dünyada mikro heykeller ve 
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çalışmalar yapan başka sanatçılar var 
mı?
Mikro Heykel çalışan dünyada yani 
benimle birlikte profesyonel olarak üç 
sanatçı biliniyor. Bir tanesi bizzat tanıştığım 
Ukrayna’dan Maykola Syadristy. Diğeri 
İngiliz sanatçı Willard Wigan.

Unutulmuş Türk sanatlarını farklı 
ve adeta sihirli bir elle yeniden 
canlandırıyorsunuz. Yaptığınız çileli 
işi neye benzetiyorsunuz ve nereye 
oturtuyorsunuz bu çabanızı?
Tabiattaki her türlü varlık bir mucizedir. 
İnsan ise kendine sunulan, bahşedilen bu 
mucizelerin milyonda birini bile kullanamıyor 
diye düşünüyorum. Karıncaların yemek 
bulamayınca yuvalarının bir bölümünü 
tarıma açıp, tarla yapıp, mantar ektiklerini 
okumuştum bir vakit. Hayranlık duymamak 
mümkün mü? Bizim yaptıklarımız nedir ki 
bu mucizelerin yanında. İnsana sabrı ve 
kapasitesini hatırlatan sanatlardır benim 
uğraştığım sanatlar. Gerçekten kültür 
düzeyi, yaşı ne olursa olsun, herkesin 
gördüğü zaman hayranlıkla seyrettiği 
eserlerdir mikro eserler. İnsanların bu 
hayranlıkları benim en büyük ilham 
kaynağım oluyor. Sanatta öğrendikçe, ne 
kadar çok öğrenilecek ve yapılacak şey 
olduğunu anlıyorsunuz. Yapılacak o kadar 
şey var ki sanki yolun başındaymışım 
gibi. Hele her yerinden medeniyet fışkıran 
Anadolu topraklarında yaşıyorsanız, 
yapılacak işler de, kaynak da bitmez.

Siz Türkiye’de ilk ve teksiniz bu 
bağlamda. Sanatınızın “sırrı budur” 
diyeceğiniz bir şey var mı?

Mikro sanatın her hangi bir sırrı, her hangi 
bir tekniği yoktur. Bu sanat, bir şeylerin 
küçüğünü yapabilme esasına dayanan 
bir sanattır. Yani bir heykel yapacaksanız 
aynı metotları kullanıp mikro tarzda 
yapacaksınız. Ya da bir masa veya bir 
vazo yapacaksanız o objelerin büyüğünün 
yapıldığı teknik ve malzemelerin küçüklerini 
kullanarak mikrosunu yapmanız gerekiyor. 
Bu sanat büyük bir sabır, incelik, gözlem ve 
en önemlisi biyolojik özellikler gerektiriyor.

Bir eseri ne kadar zamanda 
bitiriyorsunuz?
Gubari sanatımda yazının karmaşıklığına 
göre eseri tamamlamak bir hafta kadar 
sürüyor. Fakat mikro heykellerim her biri 
en az 6 ay ya da bir yıl arası çalışma 
süresi gerektiriyor. Tabii altı ayın sonunda o 
heykelin kırılma ihtimali de var ve kırılınca 
tekrar başlamak zorundasınız, tamiratı 
imkânsızdır.

Mercimek taneleri üzerine 
yaptığınız eserler için bir de katalog 
hazırlamışsınız. Sanırım çalışmalarınıza 
paha biçilemiyordur. Meraklısı çok mu 
mikro eserlerin?
Mikro eserlerim bazıları normal büyüteçlerle 
dahi görülemeyen eserlerdir; mutlaka bir 
mikroskop altında bakmalısınız. Bazen 
sergilerimde insanlar ilk bakışta göremeyip 
mikroskobun kendisini sergilediğimi dahi 
sanıyorlar. Tabii eseri gördüklerinde çığlık 
atanlar oluyor. Gözlerine inanamayanlar 
oluyor. Mikro heykellerimin meraklısı çok 
ama hiçbiri satılık değil. Onların kültür 
mirası olarak kalmasını istiyorum. Elbette 
mikro çalışmalar olmayan ve satılık olan 

bazı koleksiyon eserlerim de mevcut. 
Yeni nesillerde de bu çileli sanata merakı 
olanlar çıkacaktır elbette. 

Belki de vardır öğrencileriniz…
En büyük sorunumuz Gubari hat sanatına 
gençlerin fazla ilgisi olmaması, zira çok 
iyi niyetli bazı gençlerin dışında çoğu 
gençlerimiz popüler kültürün peşinden 
gitmeyi tercih ediyorlar. Tabii zaman 
içerisinde bazı genç kardeşlerimiz bir 
hevesle çıkıyor, bir şeyler yapmaya 
başlıyor fakat “sabır” günümüzün özelliği 
olmadığından çok çabuk vazgeçiyorlar. 
Bu da bizi üzüyor tabii ki. O kadar çabuk 
yapmak, üretmek istiyorlar ki daha işin 
başında ‘ben oldum’ deyip işin maddi 
yönüne ve popülerliğine kapılıp, özü ve 
deneyimi unutuyorlar. Tabii kalıcı olmuyor. 
Sonra da başka bir işe heveslenip ucunu 
bırakıyorlar.

Tekke sanatına dair de çalışmalarınız da 
göz ardı edilemeyecek kadar kıymetli, 
biraz bahseder misiniz eserlerinizden?
Tekke sanatları denilince tasavvuf 
kültürümüzde kullanılmış, sanat ve 
estetik değer taşıyan, her türlü obje ve 
sanat eserleridir. Bu güzellikler zamanla 
tamamen unutulmuş ve kaybolmuş 
ürünlerdir. Bunların arasında, tekrar kültür 
dünyasına bir medeniyet objesi olarak 
kattığım Mütteka, Teber, Nefir, Küşkülü 
Fukara, Kamberiye, Çevgan, Derdeste, 
Muin gibi çalışmalarım var. Bu güzellikler, 
günümüz insanının belki de hiç duymadığı 
medeniyet değerleridir. Hep düşündüm 
ki medeniyetlerin bir parçası yok olursa o 
medeniyet unutulmaya başlamıştır.

Dünyanın en küçük Kur’an-ı Kerim’ini yazan, Allah’ın 99 ismini üç santimetreye sığdıran, incir 
çekirdeğini, mercimek tanelerini eşsiz bir sanat eserine dönüştüren, toplu iğne ucuna mikro 
heykeller yapan Necati Korkmaz “Âlemleri toza yazan üstat” olarak anılıyor.
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Ursula sessizliğe göçtü
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Org’ların, Elflerin, Sauron’ların kol 
gezdiği, ejderhaların, yüzüklerin 
havada uçuştuğu fantastik 
edebiyat dünyası’nın kadın hâkimi 
Ursula K. Le Guin, 88 yaşında 
hayata veda etti. Hayalinde 
yarattığı dünyaları, ejderhaları, 
büyücüleri, büyüleri ve ayak 
izlerini bize bırakarak göçtü. O 
izleri takip ederek bulacağımız ne 
varsa bizimle yaşayacak…
“Ruhumuzu koymadığımız hiçbir 
şey çalışmaz; tehlikeyi göze 
almadığımız hiçbir şey emniyetli 
değildir” diyen Ursula Kroeber 
Le Guin’i ruhumuzla yazdığımız 
satırların dışında başka nasıl 
uğurlayabilirdik ki…  

Ursula sessizliğe göçtü



Uzunca bir yolun küçük bir 
bölümüdür, bize ayrılan. 
Ömür dediğiniz şey, bir 
göz kırpışı. Bu yüzden 
de yaşamı anlama, 
algılama çabalarımızda 

ve sorgulamalarımızda çoğu zaman ayak 
izlerine ihtiyaç duyarız. Karda yürürken 
daha önce oradan geçmiş birinin izlerine 
basan yolcular gibi. Bazen takip ettiğimiz 
o izler bizi cennete götürür. Bazen de 
karşımıza hiç dokunulmamış yeni sorular, 
yeni düğümler çıkar. Ama illa ki, başka 
bir dünyaya, içinden çıkamadıklarımıza, 
rehberdir yazar ve dile getirdikleri…
Sanırız rüştünü ispatlamış bir yazar, 
hayal dünyasının o kendiliğinden oluşan, 
dallanıp budaklanan ışıklı yollarından okura 
aktardıkları kadar, satır aralarına gizlenmiş 
ipuçları, sandıklara hapsedilmiş tılsımlar, 
bilmediğimiz diyarlara açılan kapıların 
anahtarlarını da sessizce hediye eder. 
Kimi zaman o anahtarla açtığınız 
kapılardan birinde aradığınız şeyi, hiç 
de ummadığınız bir anda karşınızda 
buluverirsiniz. Tam da böyle bir yazardı 
pek çoğumuz için Ursula K. Le Guin. Her 
bir okura, diğerinden habersiz hazine 
sandıkları hediye etti göçüp gitmeden. 
Herkes, onun fantazyasında, kendine ait 
bir dünya kurdu. Okuruna, yazdıklarından 

öte yazmadıklarının izini sürmesini de 
tembihledi “söz sessizlikte” derken. O gün 
bugündür kimi zaman sessizliği dinledik, 
söyleyeceklerimizi sessizce söyledik.

Ursula’nın uzak diyarları
Le Guin’in kelimelerle yarattığı diyarlar 
onun için farklı anlamlar taşısa da, biz 
okurları olarak; çoğunlukla gerçeğin 
ağırlığından kaçıp, saklanacak köşeler 
bulduk o diyarlarda. Hiç bilmediğimiz ama 

sonradan tüm isimlerini öğreneceğimiz 
bir kahramanın peşine takıldık Yerdeniz 
Büyücüsü’nde ve onun büyürken aldığı 

yaraları kendi yaramız bilip, canımız yana 
yana yola devam etmesini izledik. Canımız 
yana yana yola devam ettik. Le Guin de 
böyle söylüyor zaten serinin ilk kitabı 
için; “Sanırım Yerdeniz Büyücüsü ’nün en 
çocuksu yanı, konusu: Büyümek…” 
Büyümek sancılı, büyümek zor… Kitap 
Türkçe yayınlanalı neredeyse çeyrek 
asır olmuş… O günden bugüne büyüdük 
mü, bilinmez!  Ancak serî büyüsünü hâlâ 
koruyor. Yerdeniz Büyücüsüyle başlayan 
Atuan Mezarları ve En Uzak Sahil’le 
devam eden Yerdeniz Üçlemesi, yazarın 
ilk kitaptan 22 yıl sonra yazdığı Tehanu ve 
ardından gelen Öteki Rüzgar’la beşlemeye 
dönüşmüştü. 
Aslında gençler için başladığı bu seriden 
bahsederken, son iki kitap arasında 
yayınlanan Yerdeniz Öyküleri’ni de 
unutmamak gerekir. Böylece her 
yaştan insanı gönüllü olarak Yerdeniz’e 
hapsedecek bir seri çıktı ortaya. 

Kendisi için yazarken…
Orgl’arın, Elflerin, Sauron’ların kol gezdiği, 
ejderhaların, yüzüklerin havada uçuştuğu 
fantastik edebiyat dünyasının kadın 
hâkimi Ursula K. Le Guin’in ölmeden iki 
ay öncesine kadar yazdığını açıkladı, 
oğlu. Üstelik “yalnızca kendi zevki için 
yazdığından” biraz da suçluluk duyduğunu 

Ursula K. Le Guin her bir 
okura, diğerinden habersiz 
hazine sandıkları hediye etti 
göçüp gitmeden. Herkes, 
onun fantazyasında, 
kendine ait bir dünya kurdu. 
Okuruna, yazdıklarından 
öte yazmadıklarının izini 
sürmesini de tembihledi 
“söz sessizlikte” derken.

Oğlu,  Le Guin’in ölmeden iki ay 
öncesine kadar yazdığını açıkladı. 
Üstelik, “yalnızca kendi zevki için 
yazdığından” biraz da suçluluk 
duyduğunu söyledi.  88 yaşında, 
okurunu değil kendini düşündüğü 
için suçluluk duyan bir yazarın ince 
duyarlılığı önünde saygıyla eğilmekten 
başka ne gelir elden.
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Sanırız; rüştünü ispatlamış 
bir yazar, hayal dünyasının 
o kendiliğinden oluşan, 
dallanıp budaklanan ışıklı 
yollarından okura aktardıkları 
kadar, satır aralarına 
gizlenmiş ipuçları, sandıklara 
hapsedilmiş tılsımlar, 
bilmediğimiz diyarlara açılan 
kapıların anahtarlarını da 
sessizce hediye eder. 

söyledi.  88 yaşında, okurunu değil kendini 
düşündüğü için suçluluk duyan bir yazarın 
ince duyarlılığı önünde saygıyla eğilmekten 
başka ne gelir elden. 
Ejderhaları, karanlığı, kötülüğü kaleme 
alsa da; var olanın, süregidenin peşine 
soru işaretleri takıp başkaldırsa da; yazar 
naifliğiyle, sayısız ütopyanın düşlendiği 
diyarlarda gezdirir bizi Le Guin. Yazın 
hayatı boyunca, pek çoğu ödül alan 
onlarca eser bilge kaleminden dökülür. 

Sonsuzluğa…
Amerikalı yazar, daha yazdığı ilk roman 
olan “Karanlığın Sol Eli” ile bilim kurgu 
dünyasının iki büyük ödülü olan Hugo 

ve Nebula ödüllerini alır. Aynı türdeki 
romanı Mülksüzler ile 1975’de yine Hugo 
ve Nebula ödüllerine değer bulunur.  
Bilimkurgu ve fantastik kurgunun yanı 
sıra şiir ve çocuk kitapları da bulunan Le 
Guin’in şüphesiz okuyup bitirdikten hemen 
sonra “tekrar okusam” hissi yaratan pek 
çok kitabı vardır. Şu sıralar Lavinia ile 
yazarın düş dünyasının izini sürsek de, 
bizim hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz 
başucu kitaplarımız Yerdeniz serisidir yine 
de. 
Bu serinin “En Uzak Sahil”i National Book 
Award ödülünü, serinin son kitabı Tehanu 
da yeniden Nebula ödülünü kazandırır 
yıllar içinde.   Ancak herhalde tüm yazarlar 

gibi Le Guin için en büyük ödül, kitaplarının 
milyonlarca okura ulaşması ve beğenilmesi 
olmuştur. 
Bu yılın bizden alıp götürdüğü değerli 
isimlerden biri oldu Le Guin. Hayalinde 
yarattığı dünyaları, ejderhaları, büyücüleri, 
büyüleri ve ayak izlerini bize bırakarak 
göçtü. O izlere basarak edindiğimiz ne 
varsa bizimle yaşayacak…   
 “Ruhumuzu koymadığımız hiçbir şey 
çalışmaz; tehlikeyi göze almadığımız 
hiçbir şey emniyetli değildir” diyen Ursula 
Kroeber Le Guin’i ruhumuzu koyarak 
yazdığımız satırların dışında başka nasıl 
uğurlayabilirdik ki… 

Türkçe’de LeGuin

Yerdeniz Dizisi
• Yerdeniz Büyücüsü (Wizard of Earthsea), 
Eylül 1994 Metis, Çeviri: Çiğdem Erkal İpek
• Atuan Mezarları (The Tombs of Atuan), 
Nisan 1995
• En Uzak Sahil (The Farthest Shore), 
Temmuz 1995
• Tehanu (Tehanu), Ocak 1996
• Yerdeniz Öyküleri (Tales from Earthsea), 
2001
• Öteki Rüzgar (The Other Wind), 2004 

Batı Sahili Yıllıkları
• Marifetler (Gifts), Metis, 2006, Çeviri: 
Çiğdem Erkal İpek
• Sesler (Voices), Metis, Şubat 2008, Çeviri: 
Çiğdem Erkal İpek
• Güçler (Powers), Metis, 2010, Çeviri: 
Çiğdem Erkal İpek
• Uçuştan Uçuşa (Changing Planes) Metis, 
2004 Çeviri: Çiğdem Erkal İpek
• Başka Bir Yer,K Kitaplığı, 2002, Çeviri: Cem 
Akaş

• Hep Yuvaya Dönmek (Always Coming 
Home), Ayrıntı, 2002, Çeviri: Cemal Yardımcı
• Bağışlanmanın Dört Yolu (Four Ways to 
Forgiveness), Metis, 2001, Çeviri: Çiğdem 
Erkal İpek
• Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar (Makaleler), 
Metis, 1999, Çeviri: Deniz Erksan
• Dünyaya Orman Denir (The Word for World 
Is Forest), Metis, Eylül 1996, Çeviri: Özlem 
Dinçkal
• Rocannon’un Dünyası (Rocannon’s World), 
Metis, 1995, Çeviri: Tuba Çele
• Her Yerden Çok Uzakta (Very Far Away 
from Anywhere Else), İmge Kitabevi, 1995, 
Çeviri: Semih Aközlü
• Başlama Yeri (The Beginning Place), 
İletişim Yayınları, Haziran 1995, Çeviri: Can 
Eryümlü
• Balıkçıl Gözü (The Eye of the Heron), Metis, 
Haziran 1995, Çeviri: Tuba Çele
• Hayaller Şehri (City of Illusions), (Yeni 
baskısı Yanılsamalar Kenti adıyla yapılmıştır), 
İmge Kitabevi, 1994, Çeviri: Meltem Tayga
• Karanlığın Sol Eli (The Left Hand of 
Darkness), Ayrıntı Yayınları, Ekim 1993, 
Çeviri: Ümit Altuğ
• Atmacanın Türküsü (Wizard of Earthsea ve 

The Tombs of Atuan bir kitapta toplanmış), 
Ne Yayınları, Ekim 1992, Çeviri: Barış 
Karaoğlu, Gülsüm Ramazanoğlu
• Gülün Günlüğü (The Wind’s Twelve 
Quarters ve The Compass Rose’dan alınan 
öyküler), Ayrıntı Yayınları, Mart 1992, Çeviri: 
Ümit Altuğ
• Mülksüzler (The Dispossessed: An 
Ambiguous Utopia), Metis, Ocak 1990, Çeviri: 
Levent Mollamustafaoğlu
• Sürgün Gezegeni (Planet of Exile), İthaki, 
Ağustos 1999, Çeviri: Ayşe Gorbon
• Kanatlı Kediler Masalı-1 Dört Yavru , 
Günışığı kitaplığı , Mayıs 2008, Çeviri: Naz 
Beykan
• Kanatlı Kediler Masalı-2 Yuvaya Dönüş , 
Günışığı kitaplığı , Mayıs 2008, Çeviri: Naz 
Beykan
• Kanatlı Kediler Masalı-3 Yeni Arkadaş , 
Günışığı kitaplığı , Mayıs 2008, Çeviri: Naz 
Beykan
• Kanatlı Kediler Masalı-4 Kentte Tek Başına 
, Günışığı kitaplığı , Mayıs 2008, Çeviri: Naz 
Beykan
• İçdeniz Balıkçısı (A Fisherman Of the Inland 
Sea), Metis, 2007, Çeviri: Çiğdem Erkal İpek
• Lavinia, Metis, 2009, Çeviri: Gürol Koca

Ursula L. Guin’in 
eserlerinin pek çoğu farklı 
yayınevlerince dilimize 
kazandırıldı.
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8 Ağustos 1925’te, Bosna Hersek’in kuzeyindeki Bosanski Samac şehrinde dünyaya gelen Alija, gençlik döneminin başlarında 
Bosna’yı da sarsan düşünce akımlarının etkisinde kalır. Böylece çılgınca bir merak ile siyasi, ideolojik, felsefi düşünce 
akımlarını inceler. Ancak Osmanlı bakiyesi Müslüman bir ailenin çocuğudur. Annesi başta olmak üzere oturdukları evin 
yakınındaki cami imamına varıncaya kadar, içine doğduğu evrensel İslam kültürünün etkisi altındadır. Bu kültür, anasından 
emdiği süt kadar hatta ondan daha değerli ruhsal besin kaynağıdır. Avrupa, hatta dünyanın neredeyse tamamı Sosyalist- 
Komünist fikir akımları ve hareketleriyle sarsılırken genç Alija fikri planda bir bocalama yaşar. Ancak komünist, sosyalist ve 

faşist bütün akımları reddederek, kendi özüne İslam’a sahip çıkmaya karar verir. İki yıllık bocalama aslında Alija’nın kendisini İslam ile 
okuma, tanıma, bilme sürecidir. İlk emri; “her olay, olgu ve kişiyi en az doksan dokuz değişik pencereden seyredip analiz ederek oku, 
tanı, bil” olan Kur’an; genç Alija’nın sarsılmaz imanının temel kaynağı olacaktır. Alija; damarlarında akan deli kanın, zihninde durmak 
bilmez düşünce çağlayanın, göğsünde patlayan İslam aşkının etkisi altında kaçınılmaz olarak kendisini aktif eylemlerin içinde bulur ve 16 
yaşında kurucuları arasında bulunduğu Genç Müslümanlar Hareketi’nde yer alır.

Sovyet Rusya yanlısı Komünistler Saraybosna’ya girmişlerdir. Halk tedirgindir. Her yerde korku hâkimdir. Alija’nın kısa zaman içinde 
önderlerinden olduğu Genç Müslümanlar, komünist harekete karşı toplantılar, eylemler düzenlemekte ve Alija bu toplantılarda ateşli 
konuşmalar yapmaktadır. Alija Izetbegović’in İslam ve Bosna aşkı, insani planda, gökten yağan bombalara rağmen korkusuzca parklarda 
buluşmaya koştuğu güzeller güzeli Halida’da tecelli etmektedir. Alija, bu tecellinin lütfu olarak Halida ile evlenir. Alija ile Halida’nın evliliği 
görünürde iki genç insanın sıradan bir düğünü gibi görünse de, görünmeyen gelecekteki Müslüman Bosna’nın özgürlük ve bağımsızlık 
gününün ilanı ve kutlanışı demektir. İki sevgili, aşklarını ve bağımsızlık özlemlerini el ele, omuz omuza büyütecekler, asla sarsılmayacak, 
korkmayacak ve ümitsizliğe kapılmayacaklardır.

Alija
“Bilge Kral”a vefa...

Ela TEKİN / ela.gurman@trt.net.tr

‘Alija’, inancına dayanarak küllerinden 
yeniden doğan bir insanlık efsanesi. Yapım, 
bu efsanenin bütün safhalarını; dün ve 
bugün arasında gidiş gelişlerle anlatan, 
inanılması neredeyse imkânsız fakat 
bütünüyle gerçeğe dayalı bir görsel masal.
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Yapım güçlü bir arşiv çalışması
Alija Izetbegović’i ve döneminin koşullarını çarpıcı şekilde anlatan dizinin çalışmalarına, 2014 
yılında, yapımcı Muhammed Hakan Sancaktutan tarafından başlanmış. Tarihsel sürece ilişkin 
detaylar Bosna Hersek’te ikamet eden Balkan tarihçileri Bahar Bilgen Şen ve Bayram Şen 
tarafından otuzu aşkın kişi ile yapılan röportajlar kayıt altına alınarak, kurumlardan temin edilen 
dokümanlar ve belgelerle 2016 yılına kadar arşiv oluşturularak sağlanmış. Senaryo aşamasında 
katkıda bulunan isimler ise Alija Izetbegovic’in kızları; Sabina Berberovic ve Alija Müzesi Müdürü 
Nadja Berberovic Dizdarevic olmuş.

İki yıllık ön hazırlığın devamı
İki yıllık bir ön çalışmanın sonucunda temin edilen tarihsel doküman ve röportajların sunulduğu 
isim senaryoyu kaleme alan senarist Ahmet Tezcan. Tezcan, Alija’nın biyografik öyküsünü 
yazarken Bosna Hersek’te sekiz ay ikamet ederek gerçek kişilerle temas kurmuş. Yapımcı M. 
Hakan Sancaktutan, çekimlerin tamamını Bosna Hersek’te gerçekleştirmeye karar verince gerçek 
mekânların kullanımı ve mekân seçimleri için üç aylık bir ön hazırlık yaparak izinlerin alınmasına 
yönelik çalışma gerçekleştirmiş. Önemli bir detay ise dizinin ilk üç bölümünün yönetmenliğini 
Ahmed İmamovic, diğer üç bölümününse Ömer Gökhan Erkut imzası taşıması.

Müzikler ve oyuncular
Alija İzetbegovic’in bizzat Saraybosna Filarmoni Orkestrası’nı kurdurduğu, dünyaca ünlü maestro 
Emir Nuhanovic tarafından yapılan müzikler dizinin dikkat çekici özelliklerinden biri. Sevdalinkalar 
ise yine Alija İzetbegovic’in önemsediği ve kendisi için SDA parti binasına piyano aldırılan değerli 
opera sanatçısı Lejla Jusic tarafından seslendiriliyor.
Hikâyede yüzü aşkın oyuncu ve 3 bin 500 figüran yer alıyor. Yapımda; Burak Poyraz, Yurdaer 
Okur, Gamze Doğanoğlu, Görkem Yeltan, Berke Üzrek, Duygu Yürükçe ve Dilşad Çelebi rol alıyor. 
Dizinin diğer oyuncularıysa; Nezih Işıtan, Mehmet Çepiç ve Fatih Küçük. 
Bu diziyle, Bosna kahramanı, Bağımsız Bosna Hersek’in kurucusu olan Alija Izetbegovic’in 
yaşamını ve tarihe bıraktığı izleri bulacaksınız. 

Halida ve Alija’nın birlikteliği insanlığın 
başkaldırısı oldu

Alija 17 yaşındadır. İkinci Dünya Savaşı bütün acımasızlığı 
ile sürmektedir. İngiliz uçakları Alman mevzilerini 
bombalamaya giderken Saraybosna üzerinden uçmakta ve 
taşıdıkları bombaların bazıları şehre düşmektedir. Her uçak 
geçişinde şehirde sirenler çalar ve halk sığınaklara hücum 
eder. Sadece iki genç sığınaklara gitmek yerine, açık alana 
koşmakta, nehir kenarında birbirleriyle buluşmaktadır. Savaş 
uçaklarının geçişine sevinen sadece bu iki gençtir; Alija ve 
Halida. Onların savaş uçaklarının gürültüsü, bomba ve siren 
sesleri arasında vücut bulup gelişen aşkları, felaketlere 
rağmen asla sarsılmayacak, birbirlerini her şart ve ortamda sevmeye devam edeceklerdir. Alija 
ve Halida’nın aşkı; kadın ve erkek iki insanın birlikteliği değil, zulüm ve haksızlıklara karşı iyilik, 
cesaret ve güzelliğin başkaldırısıdır. Bu başkaldırının, isyanın ve direnişin meyvesi; yüzyıllarca 
zulüm altında inleyen ve katliamlara maruz bırakılan Müslüman Bosna ve Hersek halkının 
özgürlük ile bağımsızlığı olacaktır            

“Farkındalık yaratacak bir 
çalışma olmasını umut 
ediyorum”

M.Hakan Sancaktutan
Yapımcı 

Bosna Hersek’in son üç yıldır 
iç ve dış politikasını yakından 
izleme fırsatı bulduğunu 
belirten Yapımcı M. Hakan 
Sancaktutan, bu güzel ülkenin 
devletsizliğine, istikrarsızlığına 
ve deli gömleği giydirilmişçesine 
felç edilmişliğine bizzat tanıklık 
ettiğini vurgulayarak sözlerine şu 
cümlelerle devam ediyor:
“Alija dizi projesi temelde bir 
yapımcı olarak değil, Bosna 
Hersek’te yaşamış bir fert olarak, 
sahip olduğum yegâne imkânı 
kullanıp ‘yalnız ve mağrur’ İslam 
kahramanının öyküsünü, iade-i 
itibar niyeti ile ele aldığım bir 
projedir. Mankurtlaştırılmaya 
çalışılan Boşnak halklara 
kendi hakikatlerini hatırlatacak, 
Türkiye’de balkanizasyon ve 
kimlik meselesinde farkındalık 
yaratacak bir çalışma 
olmasını umuyorum. Haçlı 
zihniyetli Batı’nın, bağrında 
bir Müslüman’ı öğütmeden 
barındırmayacağını bizzat 
gördüğüm bu coğrafyanın 
öyküsünü samimiyetle anlatmayı 
arzu ediyorum.”                                                       
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“Saraybosna’da 4 sene esir hayatı yaşadık”

Ahmed İmamovic
Yönetmen

“Savaş başlamadan önce üniversitede edebiyat okuyordum. Birçok film yapımcısı o dönemde 
Saraybosna’da bulunan sinema derneğine üye oldu. Amacımız savaş sırasında neler yaşandığını 
kaydetmekti. Dönemi anlatan pek çok kısa film ve belgesel çekildi. Bu derneğe üye olmak 
tüm umutsuzluğun içinde umut oldu benim için. Savaşlar insan hayatını tamamen değiştirir. 
Saraybosna’da 4 sene esir hayatı yaşadık. Bu durumu kaldırmak çok zordu. Yaptığım çekimler ve 
filmler sayesinde yaşadığımız korkunç olaylara dayanmak mümkün olabilirdi benim için. Bu projede 
oyuncularla ve tüm ekiple çalışmaktan büyük keyif aldım. Dizi 1942- 1944 yılları arasında başlıyor 
ve 2003 yılında bitiyor. 60 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Yönetmen gözüyle film gibi bir hayat 
diyebilirim. Politik bakış açısı nedeniyle iki kez hapiste yatmış. İki kere de sürgün edilmiş. O Bosna 

Hersek’in ilk ve son Cumhurbaşkanı. Çünkü Bosna Hersek gerçek manada bir Cumhurbaşkanına sadece savaş döneminde sahip oldu. 
Alija Izetbegović savaşta bir ülkenin komutanı ama aynı zamanda bir yazardı da. Bu büyük ve önemli bir hayat. Yapımda, Saraybosna 
nüfusunun büyük bir bölümü filmimizde figüran olarak çalıştı. Bazen sayımız 700’leri buluyordu. Başardık ama.”    

Onu anlamaya çalışmak bugünü anlamak için çok önemli...

Yurdaer Okur 
Oyuncu

Yakın dönemde yaşamış çok önemli bir kişiyi oynamak müthiş bir sorumluluk. Bu 
sorumluluğun üstesinden gelebileceğimi düşündüm. Çok yönlü bir karakteri 
çalışmak, detaylandırmak, provasını yapmak bana oldukça heyecan verdi. Bu projenin 
omuzlarıma nasıl bir yük bindirdiğinin farkındayım. Karşımızda herhangi bir lider yok. 
Belki dünya tarihinin görüp görebileceği en mütevazı, en filozof, en insancıl lider. Bütün 
bu acıları onun bünyesine yerleştirdiğini düşünüyorum. Yalnız bırakılmış. Onu anlamaya 
çalışmak şu anki dünyamızda çok büyük bir önem arz ediyor. Umarım yaptığımız iş 
sadece şimdi değil, bundan 40 sene sonra da izlenildiğinde Alija’nın nasıl bir düşünür, 
eylem adamı olduğunu, hayata nasıl baktığını anlatır. O, inandığı değerlerin, kaybetmeye yüz tuttuğumuz değerler olduğunu 
yeniden hatırlamamız gerektiğini bize çok iyi söylüyor. En beğendiğim aforizması “Bizi toprağa gömdüler, tohum olduğumuzu 
bilmiyorlardı.”              

“Benim için de farklı kapılar açıldı”

Görkem Yeltan
Oyuncu

“Mücadele ve cesaret çok önemli bir kavram. Bunu inanarak, samimi duygularla yapmaksa çok başka 
bir şey. Ben Halida’da ve ailesinde bunu gördüm. Bunu yaşamış ve anlamış olmak insana başka şeyler 
katıyor. Hayata bakışını değiştiriyor. Farklı bir düzleme çekiyor. O yüzden bu rolü çalışırken kendi hayatım 
için de farklı kapılar açıldığını söyleyebilirim. Ben Bosna’yı çok sevdim. Benim için Bosna’nın güzel tarafı 
burada karşı karşıya üç dinin cemaatleriyle bir arada yaşayabilmiş olması. Bu bence dünya tarihi için çok 
önemli. Dizide başrolümüz olan aslında Bosna’nın başrolü olan Alija Izetbegović ve gerek ailesinden, 
gerekse onun yanındaki can yoldaşlarından, fikir arkadaşlarından örnek alabileceğimiz pek çok şey var. 
Mücadele, tutku, sevgi, saygı, birlikte yaşama duygusu…”



Dizinin çekimleri Sarajevo, Konjic, Mostar, Ilidža ve Tarčin 
şehirlerinde 110 günde gerçekleştirildi. Tarihsel sürece 
ilişkin detaylar Bosna Hersek’te ikamet eden Balkan 
tarihçileri Bahar Bilgen Şen ve Bayram Şen tarafından 
30’u aşkın kişiyle yapılan röportajlar ile kayıt altına alındı. 
Kurumlardan temin edilen doküman ve belgelerle 2016 
yılına kadar bir arşiv oluşturuldu.

Bu kadar hazin bir hikaye”
Nasıl gündemde olmadı?

Berke Üzrek
Oyuncu

“Neredeyse duygularımıza hâkim olabildiğimiz bir an bile olmadı. Çünkü içinde bulunduğumuz ortam 
gerçekten çok zorlu koşullardan sonra yeni yeni yaşamın normalleştiği bir ortam. Her girdiğimiz yerde 
yaşamın izlerini gördük. Aynı zamanda, konuya derinlemesine indiğimizde, burada yaşanan trajedinin aslında 
nasıl da dünya tarafından, bir anlamda “saklı” tutulduğuna da şahit olduk. Bu kadar hazin bir hikâyenin nasıl 
oluyor da gündemde olmuyor olması bizi çok düşündürdü açıkçası. Alija Izetbegović’in İslam felsefesi üzerine 
fikirleri beni çok etkiledi. Bu dönemde çok da ihtiyacımız olan bir bakış açısı sunuyordu. Bir filozof, bir analitik 
zekâ ile Kur’an’ı Kerim’i incelemiş olması ve temel değerlerini vurgulayış biçimi gerçekten beni çok etkiledi.”  
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Ela TEKİN/ ela.gurman@trt.net.tr

Seyir yoluyla aktarılan hikâyeler, hele de gerçek bir hayatı 
anlatıyorsa merakımızı her yönüyle çeker. Sadece takip ettiğimiz o 
kişinin yaşamı olmaz. İzlediklerimizin ne kadar gerçeği yansıttığı, 
o insanların aslında neler hissetmiş olduğu, tüm o yaşananlar 
iletilirken arka planda nasıl bir süreçten geçildiği gibi detayları da 
bilmek isteriz. Aynı Bosna ve Hersek’in ilk kurucu Cumhurbaşkanı 
Alija Izetbegović’in yaşamının anlatıldığı, TRT ekranlarında yerini 
alan ve soluksuz izlenen “Alija” dizisinin her yönüyle seyircisinin 
ilgisini cezbetmesi gibi. İşte bu nedenle, dönemi ve yaşananları 
tüm açıklığı ile aksettiren yapımı kaleme alarak senaryolaştıran 

“Kıldan ince kılıçtan keskin 
bir köprüyü geçmek gibi 
kaleme alması zor bir hikâye 
idi. O kadar zordu ki ilk 
bölüm bir kalp spazmına mâl 
oldu. Gerisini anlayın artık.”

Tezcan: “Alija,hamasetin değil 
hakkaniyetin kahramanıdır”
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gazeteci- senarist Ahmet Tezcan ile 
öykü görselleşmeden önce yaşananları 
konuştuk. Tezcan, harcanan emek ve 
hissettikleri ile ilgili sorularımızı tüm 
samimiyetiyle cevapladı. 

Alija Izetbegović’in hayatını 
senaryolaştırma fikri nasıl doğdu?
Fikir, dizinin yapımcısı M. Hakan 
Sancaktutan’a ait. Projelendirip TRT’ye 
sundu ve kabul edildi. Bu süreçte bana 
senaryosunu yazma teklifi yapıldı.  
Dolayısıyla fikir, yapımcımızındır. 

Kaleme alması zor bir hikâye miydi? 
Zor hafif kalır. Çok zordu. Bosna ve 
Hersek başka bir ülke. Alija, her ne kadar 
Türkiye’de çok tanınıyor ve seviliyor olsa 
da netice olarak yabancı bir ülkenin fikir 
ve devlet adamı. O ülkenin çok karışık 
bir tarihi ve siyasi yapısı var. Başka bir dil 
konuşuyorlar ve başka bir kültüre sahipler. 
Siyasi olarak üç başlı bir yönetim var. 
Hatta orada cumhurbaşkanlarını görevden 
alma, kanunları veto etme yetkisine sahip 
Birleşmiş Milletler Yüksek Temsilcisi’ni 
de sayarsanız dört başlı yönetim var 
demektir. Üç özerk bölge, üç entite ve on 
kanton var. Her bölgenin meclisi, hükümeti 
var. Sadece bunu anlamak bile aylarınızı 
alır. Bosna Hersekli olup da bu yönetim 
tarzının işleyişini anlayamayanlar var. Ve 
çok hassas sosyopolitik dengeler mevcut. 
Bütün bunları gözetmek zorundasınız. 
Kıldan ince kılıçtan keskin bir köprüyü 
geçmek gibi. Tabii drama kurallarını, seyirci 
beklentisini, yapımcı kuruluşun ve TRT 
kurumunun imkân ve taleplerini, Türkiye’nin 
ve Bosna Hersek’in iç ve dış siyasi 
dengelerini, nihayet İzetbogovic ailesinin 
ve dostlarının hassasiyetlerini de dikkate 
almak durumundasınız. O kadar zordu ki ilk 
bölüm bir kalp spazmına mâl oldu. Gerisini 
anlayın artık. 

İzlerken duygulanmamak imkânsız, 
tüm bu yaşananları en ince detayıyla 
araştırırken neler hissettiniz?
Halden hâle girdik. Bosna Hersek’in tamamı 
özellikle Saraybosna baştan aşağı yaralı 
ve bu yaralar hâlâ kanıyor. Bunu sokakta 
yürürken hissediyorsunuz. Mermi yarası 
olmayan bina yok. Evler tamir edilmiş 
olsa da bir yerinde mutlaka bir mermi izi 
bırakılıyor, soykırım unutulmasın diye. 
İnsanlar savaştan konuşmayı sevmeseler 
de bakışlar her şeyi anlatıyor. Eşimle 
birlikte yaşadık orada sekiz ay ve bunun 
ilk yarısında ağlamadığımız gün olmadı. 
Bosna ve savaşa dair bütün filmleri izledik, 

günlerce onların etkisiyle uyuyamadığımız 
oldu. Can yakan, pişiren ve terbiye eden bir 
süreçti. 

Öyküyü aktarırken nelere özen 
gösterdiniz?
Tarihi bir kahramanın hayatını 
öyküleştirirken genelde yapılan milli ve 
dini duyguları öne çıkararak hamasete 
yaslanmaktır. Bizim kahramanımız Alija, bir 
devlet başkanı, bir lider, bir başkomutan 
olmasının yanı sıra bütün bu özelliklerini 
düşünür sıfatıyla taçlandırmış bir karakter. 
Son yüzyılın en önemli fikir adamlarının 
başında geliyor. 18-19 yaşlarında kaleme 
aldığı “Doğu ve Batı Arasında İslam” 
ile “İslam Deklarasyonu” kitapları bütün 
dünyada hâlâ başucu kitaplarından. Ve 
kendisi mensubu olduğu Boşnak ulusunun 
karakteristik özelliğini taşıyor, hamasete 
asla yer vermiyor. En çok önem verdiği 
değer hakkaniyet. Bu nedenle Alija 
hamasetin değil hakkaniyetin kahramanı. 
Öyküyü aktarırken biz de en çok buna 
dikkat ettik ve onun hakkaniyete tam riayet 
ederek adil yaşama tercihini dramanın 

genelinde seyirciye hissettirmeye gayret 
ettik. Ayrıca dizi karakteri olsa da en 
basit diyaloglarda bile ağzından çıkacak 
her kelimenin gerçekte kendisine ait 
olmasını sağlamaya çalıştık. Ya gerçekten 
söylediklerini yahut yazdıklarını diyaloglara 
taşıdık. Bu bizi genelgeçer drama 
kurallarının dışına çıkmaya zorladı tabii 
ki. Aldırmadık, Alija’nın doğru bir şekilde 
tanınmasını sağlamak ve tarihe, gerçeğe 
en yakın görsel notu düşmek için ezberleri 
bozmayı tercih ettik. 

Alija Izetbegovic hangi karakteristik 
özellikleriyle ön plana çıkıyor? Onu 
yazarken nasıl bir insanla tanışmış 
oldunuz? 
O kendisini “Müslüman Avrupalı Slav” 
olarak tanımlıyor. Etnik olarak Slav, coğrafi 
olarak Avrupalı ama beslendiği ana kültür 
ise İslam. Alija’nın hayatı bize, bir insanın 
kendisini bir insan olarak nasıl inşa etmesi 
gerektiğini öğretiyor önce. Daha sonra 
ancak kendi insanlığını inşa edebilmiş bir 
kişinin, mükemmel bir lider, rehber, komutan 
ve yönetici olarak bir ulusun kimliğini inşa 
edebileceğini ve o ulusa bir kimlik, bir ülke, 
bütün insanlığa ise unutulmaz bir ders 
verebileceğini gösteriyor. 

“Film tadında, belgesel niteliğinde…” 
demiş bir izleyici dizi için. Peki, sizin 
aldığınız diğer tepkiler nasıl?
Genel olarak aynı şey ifade ediliyor her 
kesim tarafından. Görsel sanat kalitesinin 
doyurucu, hikâyesinin sade, abartısız ve 
olması gerektiği gibi olduğunu söylüyorlar. 
Şimdiden Alija İzetbegovic’in kitaplarını alıp 
okumaya başlayanlar var. Şayet yaptığımız 
iş, bir tek kişiye, özellikle genç kesime 
Alija’nın kitaplarını merak edip okumasını 
sağlamış ise, görevimizi yapmış sayacağız. 
Her gün onun kitaplarını alıp fotoğraflarını 
çekerek bana gönderen gençler var. 
Bundan daha iyi bir değerlendirme ve 
sonuç düşünemiyorum. 

Gerçek bir yaşamı, önemli bir lideri 
yansıtan dizi bize hangi değerleri 
hatırlatıyor?
Daha önce değindiğim gibi; rıza ilkesine 
dayalı hakkaniyet ile yaşayan adil bir insan 
portresi var Alija’nın. İnsanlığı gerçek 
barışa götürecek olan da budur işte. Üç 
temel değer; rıza, hakkaniyet ve adalet. 
Geri kalan her şey bu üç temel değerin 
teferruatından başka bir şey değildir. 

Alija Izetbegovic’in ailesinin projeye ve 
ortaya çıkan sonuca bakışı nasıl oldu?

Eşimle birlikte orada sekiz 
ay yaşadık ve bunun ilk 
yarısında ağlamadığımız 
gün olmadı. Bosna ve 
savaşa dair bütün filmleri 
izledik, günlerce onların 
etkisiyle uyuyamadığımız 
oldu. Can yakan, pişiren ve 
terbiye
eden bir süreçti.” 

Oyuncu Burak 
Poyraz genç 
Alija rolünde



26    TRT VİZYON TRT VİZYON   27    

Boşnaklar, Müslüman olsalar da bize 
çok benzemiyorlar. Bizim gibi her şeyden 
hemen heyecanlanmıyorlar ve her şeye 
temkinle yaklaşıyorlar. Daha önce Alija’nın 
hayatını televizyon ve sinema için yapmak 
isteyenler olmuş epeyce. Yapamamışlar 
yahut yapmamışlar. Bu yüzden ümitleri 

biraz kırılmış. Dolayısıyla bize önce 
temkinli yaklaştılar, sonra ortaya çıkan 
senaryoyu görüp, yapım hazırlıklarını 
görünce inandılar ve çok heyecanlandılar. 
Kızı Sabina Berberović hemen her 
gün sete uğradı, Cumhurbaşkanı Bakir 
İzetbegovič ise bir kaç kez ziyaret etti. 
Şimdi çok memnun oldukları haberleri 
geliyor. Bu, bizi de mutlu ediyor. 

Emeklerinizin karşılığı ekrandan size 
nasıl yansıdı?
Sanatta, edebiyatta mükemmel diye bir şey 
yoktur. Mükemmellik sadece Yaradan’a 

aittir. Çok büyük bir emek, masraf ve çaba 
var bu projede. Dolayısıyla bunu birebir 
karşılayacak hiç bir şey olamaz. Dizinin 
tamamının sadece altı bölüm olması 
nedeniyle ekrana bütün emeğin yansıması 
mümkün olmadı tabii ki. Mesela 1. Bölüm 
Alija’nın 40 yılını anlatıyor. Jenerikler dahil 
115 dakika. Siz aslında Türkiye’deki TV 
dizilerinin bir sezonluk hikâyesini sadece 
bir bölümde anlatmak zorundasınız. Bu 
bakımdan Alija hiç bir dizi film ile mukayese 
edilemez. Alija ile mukayese edilebilecek 
diziler Türkiye’de değil, Batılı ülkelerde 
çekiliyor. 

İzleyici yapımı seyrederken, yaşananları 
hangi açıdan irdelemeli sizce?
Her kıssa, hisse içindir ve bir mesajı 
vardır. Alija’nın bence temel mesajı şudur; 
“Aynı dili konuşmak bir arada yaşamayı 
sağlamadığı gibi, farkı inançlara sahip 
olmak da ayrı yaşamayı gerektirmez!” Bu 
mesajın daha kısa ve güzel ifadesi Hz. 
Mevlana’dan: “Aynı dili konuşanlar değil, 
aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir!” 
Alija hayatıyla bu mesajın doğruluğunu 
kanıtlamış bir insan. İzleyici onu hamasetle 
değil hakkaniyetle tanımalı ve örnekliğini 
öyle sahiplenmeli diye düşünüyorum. 

Alija hamasetin değil 
hakkaniyetin kahramanı. 
Öyküyü aktarırken biz de 
en çok buna dikkat ettik 
ve onun hakkaniyete tam 
riayet ederek adil yaşama 
tercihini, dramanın 
genelinde seyirciye 
hissettirmeye gayret 
ettik.”

Alija Izetbegovic (Oyuncu 
Yurdaer Okur), Genç 
Müslümanlar Teşkilatı’ndan 
dava arkadaşları Ömer Behmen 
(Oyuncu Levent Taşcı) ve 
Edhem Bicakcic (Oyuncu 
Gürdal Gürol) ile...
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TARİH

Aliya İzzetbegoviç’in 
hayatını anlatan “Alija” 
TRT ekranlarında dizi 
olarak yayınlanıyor. “Alija” 
dizisi sayesinde, bağımsız 
Bosna-Hersek devletinin 

kurucu lideri Aliya İzzetbegoviç yeniden 
gündeme geldi. Bosna Hersek’in ilk 
Cumhurbaşkanı’nın yaşadığı zorluklara 
tanık olmak onun hayatına dair merak 
uyandırdı. Doğrusu o, adil bir yönetici, 

irfan sahibi bir mütefekkir, iyi bir siyasetçi 
ve gerektiğinde korkusuz bir komutandı. 
Dünya tarihinde iz bırakmış önemli 
liderlerden, hak savunucularından, adaletle 
savaşanlardan biriydi. 
Her yıl 8 Ağustos’ta doğum günü kutlanır, 
ölüm yıl dönümü olan 19 Ekim’de ise büyük 
bir saygı ile anılır Aliya İzzetbegoviç (1925-
2003). Bosna-Hersek’in kuzeybatısında 
bulunan Bosanski Samac kasabasında 
doğdu. Ailesi Müslümandı. 

Mine Sultan ÜNVER / mine.unver@trt.net.tr

Bilge Kral: Aliya İzzetbegoviç
O, Avrupa’nın kalbinde zulme uğrayanların lideriydi. Mazlumların sesini dünyaya duyurdu. 
Mücadelesi hiç kolay olmadı. Soykırıma göz yumulurken hak aramak ne kadar da zordu! 
Ya sonrasında kandan, acıdan bir devlet yüceltmek! O, bağımsız Bosna Hersek’in ilk 
Cumhurbaşkanı oldu, zulme rağmen doğru yoldan ayrılmayışı sebebiyle Bilge Kral olarak 
anıldı. Tarihe ismini, şerefli karakteri sayesinde yazdırdı. 

Eşi ve çocuklarıyla
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Müslümanların Avrupa’ya dışarıdan gelmiş 
kimseler olarak görüldüğü bir çevrede 
yetişti. Saraybosna’da, Alman lisesinde 
eğitim gördü. Bilime önem veren ve 
disiplinle çalışan bir öğrenci olarak tanındı.
Lise çağında zekası ve karakteriyle 
kendinden söz ettirmeye başladı. Bazı 
arkadaşlarıyla birlikte dinî konuları 
tartışmak amacıyla Mladi Muslimani 
(Müslüman Gençler Kulübü) adını verdikleri 
bir kulüp kurdu. Henüz 16 yaşındaydı 
fakat oldukça etkin ve üretken bir düşünce 
sistemine sahipti. Kurduğu kulüp bir 
düşünce kulübü olmaktan çıkarak aktivite 
kulübüne dönüştü. Birtakım eğitim ve hayır 
faaliyetlerine öncülük etmeye başladı. 

“İyi insan olmadan iyi Müslüman 
olamayız”
İkinci dünya savaşı yılları
İzzetbegoviç’in kurduğu Müslüman Gençler 
Kulübü, ikinci dünya savaşı sırasındaki 
faaliyetleriyle herkesin dikkatini çekti. Her 
türlü ihtiyaç sahibine yardıma koşuyorlardı. 
Savaşta Yugoslavya, Almanların işgaline 
uğramıştı. Sırplar Alman askerlerinin de 
desteğiyle Bosna’da 100 bin Müslüman’ı 
öldürdüler. Begoviç ve arkadaşları Sırp ve 
Almanlara karşı savaştılar.
Ocak 1946’da Yugoslavya yeniden 
bağımsızlığına kavuştu. Bağımsızlık 
hareketinde Komünist Parti önemli rol 
üstlendiğinden bağımsızlık sonrasında 
ülkenin yönetimi komünistlerin eline geçti. 
Ülkenin resmî statüsü federal cumhuriyetler 
birliği olarak belirlendi. Yugoslavya, 6 federal 
cumhuriyet ile 2 özerk bölgeden oluşacak, 
cumhuriyetlerden biri de Bosna-Hersek 

Cumhuriyeti olacaktı.
Komünist rejimin ülke yönetimini ele 
geçirmesiyle birlikte dini inanç sahipleri için 
zor günler başlamıştı, toplumsal, siyasi, 
ekonomik hayattan dışlandılar. İzetbegoviç, 
İslam savunucusu olarak ateizme karşı 
olduğundan yöneticilerin en önemli 
hedeflerinden biriydi. Nitekim 1949’da 
İslamcılık suçlamasıyla hapse girerek beş 
yıl kaldı. Daha sonra af üzerine hapisten 
çıktı. İzzetbegoviç, 1953’te iktidara gelen 
Tito zamanında daha büyük problemlerle 
karşılaştı. O dönemde, Müslümanların 
meseleleriyle yakından ilgileniyor, 
haklarını arıyordu. 1974’te kabul edilen 
yeni anayasayla yönetim din üzerindeki 
kontrolünü kısmen hafifletti. Bu dönemde 
bazı camiler ve okullar yeniden açıldı, 
hizmet vermeye başladı.

İslami manifesto ilan ediliyor
1980’de Tito ölünce 6 federal eyaletin her 
birinin cumhurbaşkanının sırayla bir yıl 
federasyon cumhurbaşkanlığı yapması 
üzerine anlaşma sağlandı. Böylece kısmen 
bir demokratikleşme sürecine girilmiş 
oldu. Hürriyetlerde de bir genişleme 
oldu. İzetbegoviç’in oğlu bu ortamdan 
yararlanarak babasının makalelerini bir 
kitapta toparlayıp, 1983’te İslami Manifesto 
adıyla yayınladı.
Manifestonun yayınlanması büyük yankı 
uyandırdı. Yönetim tarafından İzetbegoviç 
Avrupa’nın ortasında radikal İslami bir 
cumhuriyet kurmaya çalışmakla suçlandı ve 
tutuklandı. 14 yıl hapis cezasına mahkûm 
edildi. Fakat bu mahkûmiyet onun kitabının 
Bosna’daki etkisini artırdı. Müslümanlar 
çeşitli yollardan onun kitabını elde etmeye 
çalıştılar. 

Kişiyi olgunlaştıran acıdır
Yargıtay kararıyla mahkûmiyet süresi 
11 yıla indirildi, 1988’de çıkarılan bir 
afla da serbest bırakıldı. Hapis süreci 
İzetbegoviç’in hayatını derinden etkilemişti. 
Hapiste düşünmeye, fikir üretmeye, 
kendisini daha da geliştirmeye çokça 
fırsat bulmuştu. Dışarıda ise ünü giderek 
artmıştı. Hapiste olduğu dönemde “Doğu 
ve Batı Arasında İslam” adlı meşhur 
kitabı yayınlandı. Bu kitabı da çok kısa 
zamanda geniş bir kitleye ulaşarak büyük 
yankı uyandırdı. İzetbegoviç bu eseriyle 
yetişen yeni nesillere İslam’ı öz şekliyle 
kazandırmayı hedefliyordu.

Azmi takip eden başarı
İzzetbegoviç hapisten çıktığında komünist 
rejimler dünya genelinde çöküş dönemine 
girmişti. Bağımsızlık yanlısı fikirler etkili 
olmaya başlamıştı. Yugoslavya’da da 
durum benzerdi. Eyaletlerde yönetime 
geçme konusunda siyasi yarış başlamıştı. 
Aliya İzzetbegoviç, Bosna-Hersek Özerk 
Cumhuriyeti’nde Demokratik Eylem 
Partisi (SDA) adı verilen bir siyasi parti 
kurdu. Bu parti Bosna-Hersek’te, 1990’da 
gerçekleştirilen genel seçimleri kazandı ve 
lideri Aliya İzzetbegoviç Cumhurbaşkanı 
oldu. Bu seçim SDA’nın girdiği ilk seçimdi.

Bağımsızlık ilan ediliyor
1990’lı yıllara girildiğinde Yugoslavya’da 
bağımsızlık hareketleri kıvılcım aldı. 
Özerk cumhuriyetler birbiri ardından 
bağımsızlıklarını ilan ediyor ya da ilan 
etmeye hazırlanıyorlardı. Bosna-Hersek ise 
1 Mart 1992’de gerçekleştirdiği referandum 
sonrasında bağımsızlığını ilan etti. 

Savaş zamanında cepheyi denetlerken

Savaş zamanında kuşatma altındaki Saraybosna’yı savunanlarla
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“Düşmanına benzediğin zaman, 
savaşmanın anlamı kalmaz”
Bağımsızlığını ilan eden diğer 
eyaletlerde etnik çatışmalar ve aynı 
dine mensup oldukları halde mezhepler 
arasında anlaşmazlıklar başlamışken, 
İzzetbegoviç’in yönetimindeki bölgelerde 
camilerin yanında Ortodoks ve Katolik 
kiliseleri, cemaatleriyle beraber varlıklarını 
sürdürebiliyorlardı. Üstelik Bosna 
Hersek’de İzzetbegoviç ve partisi SDA’ya 
muhalefet de alabildiğine serbestti. 
Saraybosna’da çıkarılan Oslobocenye 
gazetesi ile Naşi Dani dergisinde, 
Radio 99 ve Radio Zid’de, Boşnakların 
ve Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin 
mücadelesine öncülük eden İzzetbegoviç 
ve arkadaşlarına ağır suçlamalar 
yöneltiliyordu. Bunların kirli tezgâhlarını 
dağıtmak için İzzetbegoviç’ten müsaade 
isteyenler ise her seferinde şu cevabı 
alıyorlardı: “Olmaz. Bu bizim tarzımız 
değil.”

İzzetbegoviç’e muhalefette ölçü tanımayan 
Naşi Dani dergisi, savaşın bittiği 1995 
senesinin sonunda İzzetbegoviç’i yılın 
adamı ilan edecekti: “Yıllardır yerden 
yere vurduğumuz İzzetbegoviç, elindeki 
muazzam güce rağmen bizi susturmaya 
hiç çalışmadı. Mekanımıza güvenlik 
güçlerini gönderdi, ama bizi tutuklamaları 
için değil, korumaları için. Muhalifi olsak 
da İzzetbegoviç’in hoşgörüsüne şapka 
çıkarıyoruz.”

Medeni Avrupa’nın kalbinde çifte 
standart
Bağımsızlık ilanının ardından Sırplar, 
Bosna-Hersek yönetiminde söz sahibi olan 
Müslümanlara karşı savaş açtılar. Üstelik 
bu savaş her türlü kuraldan yoksundu, 
adeta bir katliam hareketiydi. 
Hırvatistan ve Slovenya’nın bağımsızlık 
mücadelesine destek olan Avrupa ülkeleri 
ve ABD Bosna-Hersek’i Sırp saldırıları 
karşısında yalnız bıraktılar. Üstelik 

Avrupa’nın üçüncü 
büyük ordusu olan 
Yugoslavya Federal 
Ordusu, Bosna’ya 
karşı Sırplara 
destek oluyordu. 
Müslümanlarsa 
herhangi bir 
askeri destekten 
yoksundular, silah 
yönünden de çok 
zayıftılar. Sonuçta 
Sırplar, Bosna-
Hersek’in önemli 
şehirlerini işgal 

ettiler. Bir milyona yakın Müslüman’ı göçe 
zorladılar. Asıl amaçları ise hepsini yok 
etmekti. İşgal ettikleri yerlerde yaptıkları 
hem katliam hem de yıkımdı. Camileri, 
İslami izler taşıyan tarihî eserleri ve 
mümkün olduğunca çok Müslümanı yok 
ediyorlardı.

Bilge Kral savaşıyor
Bosna-Hersek Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç çok 
büyük askerî güce ve desteğe sahip olan 
Sırplarla, her türlü askeri imkandan yoksun 
ve hiçbir dış desteğe sahip olmayan 
Bosna-Hersek halkını karşı karşıya 
getirmemek için önce oldukça temkinli bir 
politika izledi. Fakat politikayla çözülecek 
gibi değildi. Bosna Hersek’te 1992-1995 
yıllarında yaşanan savaşta Boşnak 
halkına Aliya önderlik etti. Saraybosna 
bombalanırken burayı terk etmedi. 
Askerleri ile beraber siperde bulundu, 
sığınaklarda yaşadı. Ordunun başında 
cephede mücadele etti. Bir yandan da 
barış mücadelesi adına diplomatik ilişkileri 
yürüttü.
İslam dünyasının muhtelif bölgelerinden 
Müslümanlar soykırıma dur demek için 
bu ülkeye gitti. Fakat yine de yalnızdılar. 
Ülke yönetimleri katliamın artık kabul 
edilemez boyutlara vardığı sırada Sırpların 
isteklerini kabul etmeleri için Müslümanlara 
baskı yaptılar. Türkiye bu süreçte Bosnalı 

“Batı’nın ve Avrupa’nın 
Bosna’da yaşanan 
soykırıma müdahale 
etmediğini söylemiyorum, 
yanlış anlaşılmasın. Onlar, 
bu soykırıma doğrudan 
ve çok etkili bir şekilde 
müdahale ettiler: Sırplara 
yapabilecekleri her türlü 
yardımı perde arkasında 
yaptılar, Boşnakları elleri 
kolları bağlı bıraktılar 
ve sonunda zeminini 
hazırladıkları Müslüman 
kıyımını oturdukları yerden 
seyrettiler.” 
          Aliya İzzetbegoviç

Beyaz Saray’da Hırvatistan’ın eski devlet başkanı Thudzman ile eski ABD başkanı Bill Clinton’un da katıldığı törende barış 
anlaşması imzalarken

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna’daki temasları sırasında, şehitlik 
anıtına ve Aliya İzzetbegoviç’in mezarına çelenk bırakarak dua etmişti.
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Ben Aliya,
Boşnakların içinde herhangi biriyim. 
O gün bütün Avrupa bizi yapayalnız 
bıraktı. Üç gün içinde sekiz bin 
vatandaşımızı katlettiler ve toplu 
mezarlara gömdüler. Binlerce 
kadınımıza tecavüz ettiler. Binlerce 
çocuğumuzu yetim bıraktılar. Henüz 
mezarların’ bulamadığımız kaç 
kardeşimiz daha var, bilmiyoruz. Önce, 
hepsini sıraya dizip tek tek öldürmeye 
başlamışlar. Elinize kazma kürek 
verildiğini, bir çukur kazdırıldığını, 
sonra kafanıza bir kurşun sıkıldığını 
düşünün. Biraz zaman geçince işin 
çok uzun süreceğini anlıyorlar. Bu kez 
yirmili, otuzlu, kırklı gruplar hâlinde 
daha büyük çukurlar kazdırıyorlar. 
Vatandaşlarımızı bu kuyuların içine 
atıp üstlerine kurşun yağdırıyorlar. Bu 
kez de çok fazla mermi harcandığını 
anlayıp başka bir yola başvuruyorlar. 
Çukurlara doldurulan kardeşlerimizin 
üstüne bomba atıp onları paramparça 
ediyorlar. Onların mezarını biz 
bulmadık. Kelebekler buldu. Mavi 
kelebekler. Sadece toplu mezarların 
olduğu yerde biten bir çeşit bitkiyle 
beslendikleri için bazı bölgelere 
kümelendiklerini anladık. Nerede 
mavi kelebek gördüysek orayı kazdık. 
Binlerce şehidimizi çıkarıp Potocari’deki 
şehitliğe defnettik.
Biz “Bosna’da kendi devletimiz olsun.” 
demedik, onlar dediler. Biz “Bosna’da 
sadece bizim dinimiz olsun.” demedik, 
onlar dediler. Biz “Bosna’da sadece 
bizim kimliğimiz olsun.” demedik, onlar 
dediler. Bizim Bosna’da savunduğumuz 
şey, Batı’nın tüm dünyaya göğsünü 
gererek anlattığı Helsinki Nihai 
Senedi’ydi, Paris Şartı’ydı, demokrasi 
ve hürriyet ilkeleriydi. Avrupa’nın 
anlattığı şeylerin koca bir yalan 
olduğunu anladık. Amerikan Başkanı 
George Bush’a toplama kamplarını, 
tecavüzleri, ambargoyu delilleriyle 
gösterdiğimde verdiği tepki dünyanın 
nasıl yönetildiğini öğretti bana. Petrol 
için Irak’a bir gecede savaş açan ama 
buna demokrasi kılıfı uyduran, yıllarca 
Afganistan’da, Pakistan’da, Afrika’da, 
Filistin’de, Hindistan’da askeri 
operasyon yapan Amerikan başkanı, 
anlattıklarım’ dinledikten sonra tek 
bir cümle söyledi bana: “Bosna bizim 
meselemiz olamaz, o, Avrupa’nın bir iç 
meselesi.”

Müslümanlara elinden geldiği kadar 
destek olmaya çalıştı. Fakat adeta Avrupa, 
Bosnalılara karşı birleşmişti. Bosna-Hersek 
meselesinin çözümü için değişik tarihlerde 
gerçekleştirilen görüşmeler ve arabuluculuk 
çalışmaları bir sonuç vermedi. 1994’ün 
sonuna gelindiğinde Bosna-Hersek’teki 
iç savaşın aldığı can sayısı 250.000’i, 
göçe zorladığı insan sayısı ise 1 milyonu 
aşmıştı.

“Bu adil bir barış olmayabilir; fakat 
süren bir savaştan daha iyidir.”
Eşit olmayan savaş şartları karşısında 
Müslümanların içine düştüğü durum ve diğer 
ülkelerin baskıları sebebiyle İzetbegoviç, 
önüne konulan anlaşmayı kabul etmek 
durumunda kaldı. Çünkü savaşın devam 
etmesi Bosna Müslümanlarının soykırımla 
tamamen ortadan kaldırılmasına neden 
olacaktı. 1995’te ABD tarafından dayatılan 
Dayton Anlaşması’nın imzalanmasıyla 
savaş sona erdi. Anlaşma Bosna-Hersek 
topraklarının yüzde 51’ini Müslümanlara 
ve Hristiyan Hırvatlara, yüzde 49’unu 
da Bosna-Hersek’e yerleşmiş Sırplara 
verdi. Yönetim ise bu üç halk arasında 
paylaşılacaktı. Savaşı Müslümanlar çıkarmış 

ve onlar katliam yapmış gibi de Müslümanlar 
ellerindeki silahları imha edeceklerdi. 

“Çok yaşadım ve çok yoruldum. 
Şimdi sevgilime kavuşmak 
istiyorum.”
Bağımsız Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı 
olan İzzetbegoviç, 2000 yılında sağlık 
sorunları nedeniyle görevini bıraktı. 
İzzetbegoviç, 19 Ekim 2003’te vefat etti.

Aliya İzzetbegoviç’in Türklere 
mektubundan
Türk’ün evladı…
Unutma.
Sen bizim yaşadıklarımızı sakın 
unutma! 
Onlar askerleriyle, basın ve 
medyasıyla, kurumlarıyla çok 
güçlüler. Onların güçlerinden değil, 
ikiyüzlü olmalarından kork.
Biz, senin kardeşin olduğumuz için 
öldürüldük, boğazlandık, tecavüze 
uğradık.
Senin hafızana sahip olduğumuz 
için toplu mezarlara gömüldük, yok 
edildik.

Savaşın ardından Srebrenitsa kentinde soykırım kurbanlarını anma töreninde
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SÖYLEŞİ

Seyyid bir Osmanlı 
münevveri, kendine özgü 
bir teolog, Afrikanca harf 
sistemini değiştiren deha 
bir dil bilimci… Dünyanın en 
güneyinde Ümit Burnu’nda, 

Müslümanların ümidi haline gelen adil bir 
hukukçu, kutsal ülküleri uğruna şöhretini 
feda eden bir ilim mücahidi… Örnek bir 
Osmanlı aydını olan Ebubekir Efendi 
üzerine yaptığı çalışmalarıyla birçok 

bilinmeyeni gün yüzüne çıkaran Cape 
Town Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim 
görevlisi Dr. Halim Gençoğlu’na dergimiz 
okurları için sorduk. Aldığımız cevaplar 
çarpıcı bir o kadar da hüzünlendiren bir 
hayat hikâyesiyle yüzleştirdi… 

Güney Afrika’da Osmanlı Âlimi 
Ebubekir Efendi üzerine yaptığınız 
araştırmalarınızla tanınıyorsunuz. 
Hocayı kısaca anlatmanız gerekirse 

neler söylemek istersiniz? 
Ebubekir Efendi’nin sülalesi İslami ilimleri 
yaymak için ömrünü vakfetmiş, Emcedi 
namıyla maruf olan, aslen Seyyid bir 
Osmanlı ailesidir. Lâkin eğitim maksadıyla 
sülalenin bir kolu Şam’da, bir kolu 
Şehrizor’da ve diğer bir kolu Erzurum’da 
ikamet etmiş. Mezkûr bölgelerdeki 
medreselerde hocalık yapmıştır. 
Ebubekir Efendi’nin kökeni Kureyş ailesine 
dayandığı için elbette aslen Mekkelidir 

Zeynep ÖYMEZ / zeynep.oymez@trt.net.tr

Ümit Burnu’nda unutulan bir âlim

Unutulmak ölümden daha acı… Yaşamak yapılan güzel şeylerle hatırlanmakmış. Güney 
Afrika Müslümanları için yaptığı hizmetlerle derin izler bırakan Osmanlı Alimi Ebubekir 
Efendi’yi hatırlayarak eserleriyle yaşatmaya var mısınız?..

Ebubekir Efendi
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fakat Muaviye dönemindeki zulümden 
Selçuklu Devleti’nin himayesine sığınan 
Emcedizâdeler, diğer Seyyid ve Şerif aileler 
gibi Nakib’ul Eşraflık müessesesi altında 
kaydedilerek muhafaza edilmişlerdi. 
Ebubekir Efendi 1814 yılında Şehrizor’un 
Hoşnav köyünde doğmuş. Babası Molla 
Ömer bu köydeki dededen kalan Emir 
Süleyman Medresesinde vazifeli iken 
1832 yılında vergiye mukavemet gösteren 
Hoşnav Kürt aşiretinin isyanı sırasında 
öldürülmüş. Medrese yağmalandığı için 
aile, akrabalarının bulunduğu Erzurum’a 
göçmüş. Akabinde Ebubekir Efendi 
Erzurum’daki medreselerde bir süre 
hocalık yapmış. 

Ebubekir Efendi kim tarafından, neden 
Ümit Burnu’na gönderiliyor? 
Güney Afrika’da Müslümanlar arasında, 
eğitimden mahrum kaldıkları için görüş 
ayrılıkları ortaya çıkıyor. Bu ayrılık 
imamlar arasında çatışmaya dönüşmüş. 
İslam’da olmayan şeyler İslam’danmış gibi 
insanlara dayatılmış. Örneğin İmamlar 
Müslümanlardan kendileri için kurban 

kesmelerini istemişler. 
Müslümanlar ibadette takva seviyelerini 
göstermek için kendilerine şiş 
sokuyorlarmış. Özel gecelerde ibadet etmek 
için önde gelen Şeyhlere para vermek 
icap ediyormuş. Şişler ve zincirlerle ibadet 
edildiği için yaralananlar hatta ölenler olmuş. 
Müslümanlar birbirini öldürür hale gelmiş 
ve bu durum şehrin de huzurunu bozan bir 
mesele halini almış.
Asayişin bozulması üzerine Osmanlının 
Cape Town Fahri Konsolosu Petrus 
Emanuel de Roubaix sorunu İngiltere’ye 
bildiriyor. Kraliçe Victoria çözüm için 
İslâm hilafetinin başı Osmanlı Sultanı 
Abdulaziz’den yardım istiyor. Sultan 
Abdulaziz yardım isteğini kabul ediyor 
ve İstanbul’da bir ilim adamı aranmaya 
başlanıyor. Ebubekir Efendi işte bu 
noktada devreye giriyor. Sarayda kadılık 
yapan Ebubekir Efendi Arapça kabiliyeti 
ve diğer mezheplere vukufiyeti göz önüne 
alınarak seçiliyor. Kendisine görev teklif 
edildiğinde “Osmanlı hilafet sancağını 
dalgalandıracaksam giderim” diyerek kabul 
ediyor.

İstanbul’dan Cape Town’a… Bu uzun 
yolculuk esnasında neler yaşamış?
Güney Afrika yolculuğuna yanına 
yeğeni Ömer Lütfü’yü de almış. Ömer 
Lütfü 4 yıl amcasıyla Ümit Burnu’nda 
kalmış ve 1866 yılında Ebubekir 
Efendi’nin talimatıyla İstanbul’a dönmüş. 
Yolculukları İstanbul’dan İngiltere’ye 
giden bir vapura binmeleriyle başlıyor. 
Londra’ya vardıklarında Kraliçe Viktoria ile 
tanıştıklarını ve ondan iltifat gördüklerini 
yeğeni Ömer Lütfü’nün hatıratından 
öğreniyoruz. Sonra Liverpol Limanı’ndan 
Norman adlı bir kuru yük gemisiyle iki ayda 
Ümit Burnu’na vardıkları vakidir. 

Güney Afrika’da nasıl bir tablo ile 
karşılaşmış? Yerli halkın hocaya 
yaklaşımı nasıl olmuş?
Ebubekir Efendi’nin geldiği Ümit Burnu 
bir İngiliz sömürge şehri. Müslümanlar 
daha yeni ibadet özgürlüğü kazanmışlar 
ve kölelik kalkalı henüz otuz sene 
olmamış. Eğitim kurumlarından uzak 
ve kendi tabiriyle “isimlerinden başka 
hiçbir Müslümanlık emaresi görülmeyen” 
cehalet içerisine sürüklenmiş bir 
Müslüman kesimle karşı karşıya kalmış. 
Ebubekir Efendi’nin Güney Afrika’ya gelişi 
hususunda yerli halk, Ümit Burnu’ndaki 
Osmanlı Fahri konsolosu Petrus Emanuel 
De Roubaix tarafından bilgilendirilmişti. 
Güney Afrika Müslümanlarının Cape 
Town’da toplanıp ilk kez çektirdikleri 
fotoğraf, Ebubekir Efendi’nin ulaştığı tarih 
olan 16 Ocak 1863 yılına aittir ki bu olay 
o dönemin gazete haberlerinde de yer 
almıştır. Yerli halk Ebubekir Efendi’ye 
saygı ve itibar göstermiş. Fakat Ebubekir 
Efendi sadece İslâm düsturlarına uyan 

Ebubekir Efendi’nin tek fotoğrafı 1862 yılında Cape Town’da çekilmiştir.

Dr. Halim Gençoğlu Kimdir?

Yaklaşık on yıldır Güney Afrika’da 
ikamet eden Halim Gençoğlu, yüksek 
lisans ve doktora çalışmasını Cape 
Town Üniversitesi Tarih ve Teoloji 
Bölümlerinde tamamladı. Afrika tarihi, 
sömürgecilik ve Osmanlı Devleti - Yahudi 
ilişkileri üzerine uzmanlaştı. Halen Cape 
Town Üniversitesi Yahudi Dili ve Tarihi 
Bölümünde öğretim görevlisidir. 
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bir âlim olduğundan bazı imamların 
menfaatleriyle ters düşmüş. Bu sebeple 
birtakım haksız suçlamalarla karşı karşıya 
kalmış. Ebubekir Efendi bundan sonra bazı 
imamların nezdinde cahil, Arapça bilmeyen 
birisi olarak lanse edilmek istenmiş fakat o, 
zamanla bunun da üstesinden gelmiştir.

Kız çocukları ve kadınlara özel bir 
ihtimam gösterdiği biliniyor. Bunlardan 
bahseder misiniz? 
Ebubekir Efendi hakkında Türkiye’deki 
yazarlardan çok Güney Afrikalı yazarlar 
çalışmışlar. Öncelikle Afrikaans dilinde 
fakat Arapça harflerle kaleme aldığı ilmihali 
“Beyan’ud Din” çok ciddî filolojik ve teolojik 
bir çalışmadır. Türkiye ilim dünyası bu 
eserden bihaberdir. Benim saptamalarıma 
göre o, Cape Town’da açtığı okulunu 
henüz Ümit Burnu’na gelmeden evvel 
hesaplamıştı. Zira bize kalan kitaplarının 
üzerindeki İngilizce mührü, 1862 senesine 
aittir ki bunu Londra’da Ümit Burnu 
vapurunu (Norman Steamer) beklediği 
sırada yaptırdığı kanaatindeyim.
Onun okulunda ilk defa kız-erkek ayırımı 
olmadan eğitim yapılmış. Kadınlar 
ondan sonra başörtüsü kullanmaya 
başlamış. Cape Town’ın önde gelen kadın 
yazarlarından Dorothea Ann Fairbridge’ın 
1928 yılında yazdığı bir kitabında “bir 
zamanlar güzel siyah saçlarını kokonat 
yağıyla süsleyen Malay kızları ne yazık 
ki Ebubekir Efendi’nin öğretilerinden 
sonra saçlarını kapattılar” şeklinde 
yazması, bu meseleyi birinci ağızdan bir 
yerlinin ifadeleri olarak ortaya koyuyor. 
Ebubekir Efendi kara çarşafa karşıydı ve 
hanımların bir Anadolu kadını gibi sade 

şekilde örtünmesini öğütlemişti. Nitekim 
de bu giyiniş tarzı bölgede bir modaya 
dönüşmüştü. Hanımlar için açtığı okuldaki 
eğitim öğretim, ilk eşi Rukiye Hanım’ın kız 
mektebindeki faaliyetlerinden gerekse ikinci 
eşi Tahora Saban Hanım’ın Müslüman 
kız okulundaki eğitim hizmetlerinden 
anlaşılıyor. 

Çalışmaları Güney Afrika ile sınırlı 
mıdır? 
Mozambik’de de bir okul açmış ve oradaki 
Müslüman halka Merasidud’din adlı 
Arapça ilmihalini hediye etmiştir. Mecmua-i 
Fünun’da yayınlanan bazı notlarında onun 
Komor, Moris ve Madagaskar adalarındaki 
Müslümanlar için de rapor tutup oralara 
İslâm âlimleri gönderilmesi gerektiğini 
önerdiği görülüyor. 
1879 yılında Mozambik’e giderek orada 
bir okul açıyor. Sonra okula bir yerli imam 
tayin edip orada da ilim eğitimini başlatıyor. 
Hatta Maputo’da bir Osmanlı camiinde 
namaz kıldığını söylüyor Ebubekir Efendi. 
Mozambik’de iken sıtmaya yakalanıyor. 
Vefatından 5 ay önce Ahmet Cevdet 
paşaya yazdıĝı vasiyetnamede vatanından 
uzaklarda öleceĝini hissetmiş olmalı ki 
“benden bu kadar, ailem sana emanet” 
mealinde hüzünlü bir cümleyle mektubunu 
bitiriyor. 29 Haziran 1880 gecesi Ümit 
Burnu’nda vefat ediyor. Hakikaten şimdi 
bile Mozambik’e giderken aşı oluruz sıtma 
riskinden ötürü. 
Ebubekir Efendi Ümit Burnu’nda bir eğitim 
devrimi yapmış İslam âlimidir. Vefat ettiği 
zaman gazete haberlerinde ondan “saçları 
ağarmış o bilge adam Hak’ka yürüdü 
lakin arkada İslâm terbiyesi bıraktı.  İslâmî 

gerçekleri öğretme uğruna şöhretini feda 
eden bir münevver olarak hatırlanacaktır” 
şeklinde bahsedilmiştir.

Hoca ile birlikte Güney Afrika Osmanlı 
fesiyle de ilk kez tanışmış. Fesin oradaki 
sembolik anlamını anlatır mısınız? 
Ebubekir Efendi Güney Afrika’da 
sosyal ve siyasi yapıya tesir etmiş bir 
şahsiyettir. Osmanlı fesi onun Güney 
Afrika toplumuna bıraktığı müşahhas 
bir mirastır ki 1970’lere kadar Cape 
Town sokaklarındaki resimlerde bunları 
görmek mümkündür. Fes kamuyonda 
güvenilirliğin simgesi haline gelmişti. Öyle 
ki Müslümanlar mahkemelere fes giyerek 
giderlermiş. Cape Town’daki mahkeme 
kayıtlarında Müslümanların davalarında 
onun bilirkişi olarak çağrıldığı ve sadece 
Kur’an-Hadis kitaplarıyla tarafsız bir 
cepheden meseleleri çözdüğüne dair 
belgeler vardır.

Ebubekir Efendi dünyanın diğer 
bir ucuna, kültürel olarak tamamen 
farklı bir ülkeye, dilini hiç bilmediği 
insanların arasına hizmet etmeye gitmiş. 
Umutsuzluğa kapıldığı zamanlar olmuş 
mu acaba?
Ebubekir Efendi Cape Town’a ayak 
bastığı zaman çok az derecede İngilizce 
ve Fransızca ile çok iyi derecede Arapça, 
Farsça ve Türkçe biliyordu. Vefat ettiğinde 
bir dil bilimci seviyesinde İngilizce ve 
Afrikaansca yazıp konuştuğu Cape 
Town arşivindeki belgelerden ve şahsi 
mektuplarından anlaşılıyor.  Ölmeden iki 
yıl önce yazdığı bir raporda “Elhamdülillah 
Müslümanlar arasında yıllar süren 

Paarl’daki Afrika Dili Müzesinde Eubekir Efendi için tahsis edilen oda

“Eğer emrihak ile vefat ettim 
ise beş çocuğum vardır. 
Küçüktürler ve burada garip 
ve sahipsizdirler. Burada 
ikamet ederlerse büyük 
oluncaya kadar korkarım 
ki dinlerini değiştirirler…” 
Ebubekir Efendi’nin 
vasiyetinde dile getirdiği 
bu endişesi maalesef 
gerçekleşmiştir. Irkçı yasalar 
sebebiyle neslinden bazıları 
din değiştirmiştir.
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anlaşmazlıklar nihayet buldu. Allah bu 
temiz kalpli insanları korusun” ifadeleri 
onun gayesine ulaştığını ortaya koyuyor. 
Hâlbuki, Ümit Burnu’na ilk ayak bastığı 
zaman, hariciye nazırı Ali Paşa’ya yazdığı 
bir raporda; “Buradaki Müslümanları 
hizaya almak, su üstüne yazı yazmak 
kadar nâmümkündür” deyip geri dönmek 
istediğini belirtmişti. Geriye dönmemesi 
gerektiğini anlayınca Cape Town’da 
evlenip bölge insanına ve lisanına uyum 
sağlama yoluna gitmiştir. Cape Town’daki
bir evine Erzurum Taş Konak ismini 
vermişti. Oğluna kalan aile evrakında 
Erzurum’la ilgili harita ve gazete haberleri 
mevcut. Tekrar dönemeyeceğini anladığı 
memleketi Erzurum’a olan hasreti onun 

Ümit Burnu’nda kendi Erzurum’unu 
yaratma fikrini doğurmuş olmalı. Onun 
bu şekilde ortaya koyduğu faaliyetleri ve 
azmiyle, Afrika’nın en ucundan günümüze 
kadar süregelen bir kültürel miras 
bırakmıştır.

Ümit Burnu’na gittikten sonra 
İstanbul’a, memleketine hiç geri 
dönmemiş mi?
Ebubekir Efendi hayatında bir kereye 
mahsus olmak üzere, iki büyük oğlunu 
yanına alarak 1876 yılında Mekke 
yoluyla İstanbul’a gider. İstanbul’da yeni 
Sultan Abdülhamid’in huzuruna çıkarak 
faaliyetlerinden bahsetmiş ve Sultan’ın 
iltifatına mazhar olmuştur. İlmihalini bastırıp 

Erzurum’daki akrabalarından Abdürrezzak 
İlmi Efendi ile Ümit Burnu’na dönmüş, iki 
oğlu Hişam Nimetullah ve Ahmet Ataullah’ı 
eğitim sebebiyle İstanbul’da yeğeni Ömer 
Lütfü’nün yanına bırakmıştı. Abdürrezzak 
Efendi Cape Town’da bir seneye yakın 
kalıp Ebubekir Efendi’nin kızı Fehime’yle 
evlenerek İstanbul’a dönmüştür ki ailenin 
bu kolu şimdi Eskişehir ve Almanya’da 
yaşamaktadır. Ebubekir Efendi’nin 
torunları, Emcedi, Baker, Efendi ve 
Nakipoĝlu soy ismlerini kullanırlar.

TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTİYORLAR
Ailesi şimdi neler yapıyor? Ne haldeler? 
Günümüzde aile efradının büyük 
çoğunluğu Güney Afrika’da yaşıyor. 
Bir kısmı ise ırkçı Apartheid Hükümeti 
döneminde çok zorluk çekerek fakirleştiler. 
Apartheid Dönemi’nde Güney Afrika’yı bir 
aile ferdinden dinlemek isteyen okurlara 
benim “Güney Afrika’da Osmanlı İzleri” 
adlı çalışmama bakmalarını öneririm. 
Hakikaten inanılmaz bir ırkçılık tarihiyle 
yüzleşeceklerdir. Bu dönemde bazı aile 
mensupları Avustralya, Yeni Zelanda ve 
Türkiye’ye taşınmışlar. Ailenin evrakı, 
dededen kalan madalya ve fermanlar en 
yaşlı ve bilgili üyesi yaşayan son kuşak 
Hişam Nimetullah Efendi’dedir. Tek arzuları 
dede toprağı olan Türkiye’ye turist gibi 
yabancı pasaportla gitmemek ve Türk 
vatandaşı olmaktır.

Müslümanların şu anki durumu nasıl? 
Türkiye kamu oyununda Güney Afrika ile 
ilgili anlaşılması gereken  önemli hususlar 
olduğuna inanıyorum. Güney Afrika devleti 
ırkçı ve sömürgeci batının pençesinden 
kurtulup bağımsızlığını kazanmış son 
kaleydi. 1994 yılında Aparheid rejiminin 
fiilen sona ermesiyle beyaz hükümeti 
seçimleri kaybetti ve Nelson Mandela 
hükümeti uzun yıllar süren özgürlük 
mücadelesini zaferle noktaladı. Bu sebeple 
Güney Afrika genel olarak ülkesine gelen 
ezilmiş halklara sahip çıkar ve destekler. 
Meselâ devlet olarak Güney Afrika 
Filistinlileri destekler ve İsrail devletini 
çekinmeden boykot eder. Ezileni her daim 
kendi kader arkadaşı gibi addederler. Öte 
yandan bunu istismar eden Türkiye’den 
buralara gelen yasa dışı örgütler de 
kendilerini Türkiye’de ezilmiş diye 
gösterip Güney Afrika’da yer edindiler. Bu 
hususta meselâ Türkiye’den kaçıp Güney 
Afrika’da yerleşmiş yasadışı örgütler 
var ve Türkiye’nin aleyhine faaliyetler 
yapmaktalar. Bu durumda bizim zaafımız 

Ebubekir Efendi’nin etkisiyle Afrikalı Müslümanlar Osmanlı hanım ve beyleri gibi giyinmiştir. Güney Afrika’ya ilk kez gelenler 
“Osmanlı burayı işgal etmiş” düşüncesine kapılmışlardır.

Ebubekir Efendi’nin oğulları Ahmet Ataullah Bey ve Hişam 
Nimetullah Efendi

Müderris Hişam Nimetullah Efendi’nin kızları,
 1948 Cape Town



36    TRT VİZYON

buna karşılık devlet olarak bir varlık 
gösterememiş olmamızdır. 
Halbuki o havalide Anadolu 
topraklarından Ümit Burnu’na gelip 
hesapsızca ömrünü Afrikalı yerlilerin 
eğitimine harcamış 
Osmanlı âlimlerinin izleri var. Beyaz tenli 
bu Osmanlı münevverleri kimseyi ten 
renginden ötürü ayırmamış ve buradaki 

sömürgecilerin aksine 
yerlilerle aynı sofrada 
yemek yemiş, aynı safta 
namaz kılmış. Bunlar 
ortaya konulduğu zaman 
Türk imajı kayda değer 
bir şekilde gün yüzüne 
çıkacaktır.
Ebubekir Efendi, bu 
Osmanlı münevverlerinden 
sadece bir tanesidir. 
Meselâ düne kadar 
Ahmet Ataullah Bey 
bilinmezken bizim naçizane 
bir çalışmamız sonucu 
onun Güney Afrika’nın 
ilk Müslüman politikacısı 
olduğu kayda geçti ve 
kabul gördü. Daha buna 
benzer birçok müspet 
örnek var. Cape Town 
Üniversitesi genel cerrahi 
bölüm başkanı Profesör 
Dilaver Khan bir Osmanlı 
torunudur. Cape Town 
Felsefe Bölümü Başkanı 
Profesör David Benatar’ın 

dedesi aslen Bodrumludur ve bir Türk 
dostu Osmanlı Yahudisidir. 
Bu mirasımızı ve gücümüzü ortaya 
çıkarmamız elzemdir ve bunu yapmamız 
zaten bizi ülke olarak hak ettiğimiz 
yere taşıyacaktır ki bunun tek yolu bir 
araştırma merkezi ve müzedir. İşte bu 
sebeple Güney Afrika’da Türkiye olarak 
olmamız gerekiyor. 

“OSMANLI MÜZESİ AÇILMASI ŞART”
Ebubekir Efendi’nin anısını yaşatmak 
için neler yapılabilir?
Ebubekir Efendi’nin vefatından sonra 
onun hatırasını yaşatmak için öğrencileri 
Nur’ul Osmaniyye Cami, Osmanlı 
Kriket Kulübü ve şehrin ortasında Nur’ul 
Hamidiye Camii’ni inşa etmişlerdir ki tüm 
bu müessese ve ibadethaneler hâlen 
aktifler. Türkiye Devleti ne yazık ki Ümit 
Burnu’ndaki Osmanlı mirasını korumak için 
çok geç kaldı. Merhum Ebubekir Efendi’nin 
kırılmış mezar taşını dahi 2013 yılında 
ben yaptırdım ve törenle yerine koydum. 
Şimdi Ebubekir Efendi’nin 1945 yılında 
vefat eden oğlu Müderris Hişam Nimetullah 
Efendi’nin metruk mezarını yaptırıyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika’ya 
karşı ilgisi sebebiyle 2015 yılında TİĶA 
Nur’ul Hamidiye Camii ile Osmanlı Kriket 
Kulübüne destek olarak bağışta bulundu. 
Ebubekir Efendi’nin bulunduğu mezarlığın 
etrafını çitle çevirdi. Lâkin bunlar onca 
yıllık Osmanlı mirasını korumak adına çok 
yetersiz kalmakta. Öyle ki Afrika kıtasının 
en iyi yüksek eğitim kurumu olarak bilinen 
Cape Town Üniversitesi’nin ilk Müslüman 
tıp doktoru Ebubekir Efendi’nin torunu 
Muhammed Şükrü Efendi’dir. Ebubekir 
Efendi’nin diğer torunu Havva Hayrunnisa 
Hanım’ın ise Londra’da tıp diplomasını 
aldıktan sonra 1929’da Güney Afrika’ya 
dönerek Güney Afrika’nın ilk Müslüman 
kadın doktoru olmuştur. Fakat o zamanki 
ırkçı yasalar sebebiyle “siyah” olarak 
kayıtlara geçmişlerdir. Cape Town’da bir 
Osmanlı müzesi açmak, o topraklarda yatan 
Osmanlı âlimlerimizin mirasını korumak 
ve millet olarak farkımızı ortaya koymak 
adına elzemdir. Zira müzeler toplumların 
hafızasıdır ve tarihi hafızanın muhafazasının 
en genel geçer yolu budur.

Ebubekir Efendi ve diğer Osmanlı 
âlimlerinin tanıtıldığı, isimlerinin 
yaşatıldığı bir müze var mı orada?
Maalesef yok.  Güney Afrika’da “İslami 
müze” olarak bilinen tek yer Bokaap 
Müzesidir o da bir başka Osmanlı âlimi 

Ebubekir Efendi’nin Ümit Burnunda’ki hizmetleri hakkında Afrikanca yayınlanan 
haberlerden biri...

“Ancak bir müze kurulursa, 
sömürgeci Avrupa ülkelerinin 
aksine Osmanlı alimlerinin 
bölgede sadece Allah rızası 
gözeterek ömür tükettikleri 
delilleriyle ortaya konulur.” 

Son kuşak Hişam Nimetullah Efendi ve Halim Gençoğlu
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Mahmud Fakih Emin Efendi’ye aittir. (https://
www.news.uct.ac.za/article/-2016-08-
05-mistaken-identity-scholar-sheds-new-
light-on-museum) Buna rağmen müzede 
Osmanlı adına hiçbir belge doküman 
mevcut değil. Bu sebeple mezkûr konu 
bizim bir başka çalışmamızda ortaya 
konulmuş ve akabinde Güney Afrika 
Müzeler Müdürlüğü ile Güney Afrika’daki 
Türkiye Büyükelçiliğimiz arasında 
görüşmeler başlatılmış oldu. 
Her geçen gün yeni yeni unsurları ortaya 
çıkan Ümit Burnu’ndaki Osmanlı mirası, 
potansiyel bir tanıtım gücü olarak önümüzde 
durmaktadır. Vatani sorumluluğumuz ise bu 
potansiyeli kullanıp bir zamanlar Osmanlı 
âlimleri ve diplomatlarının kol gezdiği ve 
hizmet verdiği topraklardaki mirasımızı 
korumaktır. Bu ancak aktif bir müzeyle olur. 
Ben bu müzenin bir minyatürünü kendi 
imkânlarımla Nur’ul Hamidiye Camiinde 
yaptırdım. Osmanlıca belgeleri İngilizce’ye 
çevirip halka sundum. Fakat gerçek manada 
“Osmanlı Kültür ve Araştırma Merkezi” 
şeklinde bir müze kurulmadan bizim 
faaliyetlerimiz o muazzam tarihi mirası 
korumak ve göstermek adına son derece 

yetersiz kalacaktır.
Bu sebeple Ümit Burnu’nda bir Osmanlı 
müzesi hakikaten çok gereklidir. Şayet müze 
kurulursa tüm madalyalar, müzede korunur 
ve tanıtılabilirler. Böyle bir müzede değil 
sadece bölge insanıyla iletişim kurmak, tüm 
Afrika ülkeleriyle birlikte tanıtımlar yapılarak 
Osmanlı alimlerinin sömürgeci Avrupa 
ülkelerinin aksine bölgede sadece Allah 
rızası gözeterek ömür tükettikleri delilleriyle 
ortaya konulur. Bu evrak elimizdedir ve bu 
bizim için tanıtılması gereken bir devlet 
politikası olmalıdır. 

Son olarak neler söylemek istersiniz?
Ebubekir Efendi’nin Ümit Burnu’ndaki 
kültürel mirası henüz ilim dünyası tarafından 
ortaya konabilmiş değildir. Onun Ümit 
Burnu’ndaki yaşam tarzı ve gayri müslim 
komşuları ile olan dostlukları bize tam 
manasıyla bir Osmanlı aydını profili sunuyor. 
Komşusu Cape Town Üniversitesinin 
kurucularından Dr. Hidding’dir yahut 
milletvekili Mr. Ohlsson’dur veya Haham 
David Solomon’dur. O teologluğu 
yanında Afrikanca harf sistemini değiştirip 
kolaylaştırdığı için deha bir dil bilimcidir. 

Bu vesileyle Afrikaans müzesinde tanıtılan 
şahsiyetlerin başında gelir. Buna rağmen 
Türkiye’de onun hakkında yazılan eserler, 
Ebubekir Efendi’nin sadece çalışmalarının 
özeti mahiyetinde sınırlı ve birbirinin tekrarı 
çalışmalardır. 

“Osmanlı münevverleri 
kimseyi ten renginden 
ötürü ayırmamış ve 
buradaki sömürgecilerin 
aksine yerlilerle aynı 
sofrada yemek yemiş, aynı 
safta namaz kılmış. Bunlar 
ortaya konulduğu zaman 
Türk imajı  kayda değer 
bir şekilde gün yüzüne 
çıkacaktır.” 

Güney Afrika’nın ilk Müslüman doktorları Muhammed Şükrü Efendi ve Havva Hayrunnisa (ortada) Ebubekir Efendi’nin torunlarıdır. 
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SÖYLEŞİ Özlem KARADAYI DOĞAN  / ozlem.karadayi@trt.net.tr

Yazıya adanmış bir ömür
Kaligrafi ustası Serdar Kipdemir 
Yazı sanatkârı, kalemin kâğıt üzerinde çıkardığı izlere ruh üflermiş ya; işte Serdar Kipdemir 
de o sanatkârlardan biri. Harfleri estetikle birleştiren bir kaligrafi ustası o… Tüm hayatını 
kapsayan sevdası olmuş yazmak.
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Kültür ve medeniyetin en kıymetli 
hazinesidir yazı. Yaşamın 
var olduğu günden bu yana 
tüm coğrafyalarda her daim 
insanlığın belleği olmuştur. 
“Âlim unutur, kalem unutmaz” 

diye boşuna dememişler. Dini imgelerden 
müziğe, edebiyattan bilime insanoğlunun 
el izini taşır. Benliğimizin gizli ifadesidir 
bir yandan yazı. Ayna tutar kültürlere 
olduğu kadar gizli kalmış dünyamıza. 
İçimizdekinin dışarıya yansımasıdır, 
gönlümüzün tercümanı… Kim bilir belki 
bundandır insanoğlunun güzel yazıya olan 
merakı.  Yazı sanatkârı, kalemin kâğıt 
üzerinde çıkardığı izlere ruh üflermiş ya; 
işte Serdar Kipdemir de o sanatkârlardan 
biri. Harfleri estetikle birleştiren bir kaligrafi 
ustası o… Tüm hayatını kapsayan sevdası 
olmuş yazmak. Tutkuyla, sabırla, dikkatle, 
itinayla yapıyor işini. Sanki yazmıyor 
da söylemek istediğini, kâğıt üzerine 
resmediyor. Kaligrafik bir yolculuğa 
hazırsanız, gelin akademik çalışmalarının 
yanı sıra, düzenlediği kurslarla bu dalda 
öğrenci yetiştiren Kipdemir’in sözlerine kulak 
verelim. 

Nedir sizin için kaligrafi? Siz nasıl bir 
anlam yüklüyorsunuz kaligrafi sanatına?
Her milletin, kendi alfabesini kullanarak belli 
kurallar, kaideler ve disiplin  çerçevesinde 
kendi özgün yorumlarını da katarak 
ifade ettiği çalışmalara güzel yazı yazma 
sanatı diyebiliriz sözlük anlamıyla. Ama 
yüreğimden geçtiği gibi tarif etmem 
gerekirse noktanın yürüyüşe çıkmış hali 
benim için kaligrafi; çizginin yolculuğu. 
Hayat felsefesi, düşünüş şekli, aklından 
geçeni yazıyla resmetme biçimi… Ellerin 
kalemi yönettiği bir sistemdir kaligrafi; 
matematiktir, geometridir… Kendi iç 
dünyamızın yansıması bir anlamda. Ben 
kaligrafi sanatına şu an o kadar yoğun 
zaman harcıyorum ki; her şeyin önünde. 
140 öğrenciye ders veriyorum şu an ve her 
hafta 3 bin- 4 bin egzersiz yapıyorum. Öyle 
bir sanat ki bu; yazdıkça da harflerin büyülü 
dünyasına dalıyorsunuz, onların gizemini 
keşfediyorsunuz. Her insanın içindeki 
duygular başka. Herkesin kâğıda aktarırken 
ortaya çıkardığı hikâye de farklı bu yüzden. 

Kaligrafi ne zaman, kimler tarafından 
kullanılmış ilk?
Yazı insanlığın var oluşuyla başlayan bir 
süreç. Ben matbaanın bulunuşuna kadar 
olan tarihsel süreci tezimde yazdım. İnşallah 
doktora tezinde de, alfabenin mantığını ve 

yazılışını anlatacağız nasip olursa. 
Kaligrafi; harflerin ve diğer tüm işaretlerin, 
çizgisel uyum ve anlam içerecek şekilde 
bir araya geldiği serbest veya tasarlanmış 
kompozisyon uygulamaları olmanın yanı 
sıra; kişisel tavrın da öne çıktığı bir tekniktir. 
Yazının sanatla bütünleştiği yerde durur... 
Kelimenin kökeni Yunancadır. “Kallos” 
(güzel) ve “graphos” (yazı) kelimelerinin 

birleşmesi ile türemiştir. Çağlar içinde 
yazının gelişim sürecine baktığımızda, 
Mısır’da papirüs üstüne yazılmış hiyeroglif, 
demotik ve hieratik yazı çeşitlerinde 
kaligrafik çekişler açıkça görülebilir. Fenike 
yazıları da, harf karakterlerinin iniş-çıkışları 
ve satırlar içindeki serbest akışları nedeniyle 
kaligrafiye yatkındırlar. Yunan linear kapital 
ve Roma dönemi Latin kapital yazıları da 
akıcı italik vurgu çekişleri, form yapıları 
ve harf birleşimleri ile kaligrafik görünüme 
sahiptir. 
Zaman içerisinde her kavim, her ulus 
kendi formlarını oluşturmuştur. Matbaanın 
icadıyla hız kazanan kaligrafi sanatı içerdiği 
disiplininin tutarlılığı sonucu yüzyıllar 
boyunca canlı bir sanat olarak kalmıştır.
 
Hüsn-i hat ile arasında nasıl bir farklılık var?
Aslında ülkemizde kaligrafi hep vardı. Her 
milletin kendi diliyle belirli bir kural, belirli 
bir nizam içinde yazdığı yazıların hepsi 
kaligrafidir. Daha önce Arap kaligrafisi 
kullanıyordu. Latin alfabesine geçişimizle 
birlikte Latin kaligrafisi kullanılmaya 
başlandı. Söylemiştim kaligrafinin Yunanca 
gazel ve çizgi kelimelerinden türediğini. 
Geleneksel sanatımız hüsn-i hat da Arapça 
güzel ve çizgi kelimelerinden oluşmuştur. 
Hat sanatı Arap harfler kullanılarak icra 
edilen ve dini motiflerin ön plana çıktığı 
bir sanat dalıdır. Kaligrafi sanatı ise, Latin 
harfleriyle, süsleyerek yazı yazma sanatı 
olarak daha geniş bir yelpazede uygulanan 
bir sanat dalıdır.

İnsanların algısı kaligrafinin çok 
da zor olmadığı yönünde. Siz ne 
düşünüyorsunuz bu konuda?
Ülkemizde Latin kaligrafisinin aslında çok 
kolay öğrenildiği sanılıyor ama bu çok da 
doğru değil. Kırtasiyeden alının kesik uçlu 
bir kalemle herkes bu işi yapabileceğini 
sanıyor. Şöyle söyleyeyim Çince öğretmeni 
olsaydım çok daha rahat ederdim. İnsanlar 
“Ben zaten Latin alfabesini biliyorum. 
Hocamız da tüyolarını gösterirse biz iki-üç 
günde bu işi çözeriz” diye düşünüyor. 
Oysa bilinenin aksine kaligirafi kesik 
uçlu kalemden ibaret değil. Kesik uçlu 
kalemle harfleri normal yazdığımız şekliyle 
yazmak mümkün olmuyor. O yüzden tüm 
bildiklerimizi unutuyor, yeni baştan yazı 
yazmayı öğreniyoruz. Çok kısa bir sürede 
bunu algılayıp 3 ayda yazıya başlayan 
arkadaşlarımız var. 
Bu süre zarfında davetiye, kartvizit yazabilir 
bir seviyeye gelebilirsiniz. Ama ben bu 
sanatı ilerletmek, profesyonelleşmek 

“Zaman içerisinde her kavim, 
her ulus kendi formlarını 
oluşturmuştur. Matbaanın 
icadıyla hız kazanan kaligrafi 
sanatı içerdiği disiplininin 
tutarlılığı sonucu yüzyıllar 
boyunca canlı bir sanat olarak 
kalmıştır. ”
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istiyorum derseniz 3-4 yıllık bir çalışma 
gerekir.  
Benim hocam yok. Ben kendi geliştirdiğim 
metotları öğretiyorum. Sadece bildiğimi 
anlatmıyorum, bildiğimi herkese göre farklı 
anlatıyorum. Çünkü herkesin algısı, bakışı 
farklı… O süreci kişiye göre ayarlıyorum. 
Bir de insanları motive etmeye çalışıyorum. 
Bir misyon üstlendim, öğrencilerime de bu 
misyonu doğru aktarmaya uğraşıyorum. Bu 
işin göründüğü kadar basit olmadığını da 
kısa sürede anlıyorlar.
 
Her sanat biraz yaratıcılık, biraz da 
yetenek gerektirir. Kaligrafi için de aynı 
şeyi söyleyebilir miyiz?
Evet söyleyebiliriz. Kurslara katılanlar 
alfabeyi tam olarak idrak ettikten sonra 
hocam şimdi ne yapacağız diye soruyor. 
İşte ne yapacağız sorusunun cevabı 
kişide gizli. O noktada kreatif düşünce 
devreye giriyor. Kopya yapmamanız lazım. 

Kopyaladığınızda siz olmuyorsunuz zaten. 
Ben kreatif düşüncenin gelişebilmesi 
için öğrencilerime bir takım önerilerde, 
yol gösterici söylemlerde bulunuyorum.  
Bunca yıl dersler sırasında sayısız 
tasarım yaptım. Öğrencilerime öğretirken 
yaptığım tasarımlar bile birbirinden farklı. 
Ezberlememek için hiçbirini kayıt altına 
almıyorum. İlahi bir kader söyleneni hemen 
tasarlama yeteneğini geliştirmiş bende. Bu 
yeteneği zamanla kazanmanız mümkün 
ama biraz yaradılıştan gelen bir şeylerin 
olması lazım. 

Nedir bu sanatın incelikleri?
Kaligrafi sanatının olmazsa olmaz temel 
kuralları sabır, dikkat ve zamandır. Ardından 
istek, azim, kararlılık gelir. Bunlar olmadan 
kaligrafinin başarı şansı olmaz. Her sanat 
kuraldır ama sanat aynı zamanda kuralsız 
da davranmaktır.  Her türlü yazı karakteri 
yetenekli ellerde kaligrafinin bir elamanı 
olarak kullanılıp, işlevselleştirilebilir… Buna 
bağlı olarak kişisel ve özgün sınırsız sayıda 
görsel-sanatsal çalışmaya ulaşılabilir. 
Ne kadar fazla uygulama yapıp, elinizi 
çalıştırırsanız kaligrafide o kadar başarılı 
olursunuz. 

Öğrencilerim “Hocam çok matematiksel, çok 
geometrik” diye serzenişte bulunuyor kimi 
zaman. Çok ince hesaplar gerektirdiğinden 
şikâyet ediyorlar. En önce onlar bırakıyor 
kursu. 110 kişiyle başlıyoruz 20 kişiyle 
bitiriyoruz. Ama yine de hoca öğrenci 
ilişkileri kopmuyor. Ülkemizde kaligrafiyi iyi 
bir noktaya getirmek ve gelecek nesillere 
güzel bir miras bırakabilmek için biz 
hocalara çok önemli görevler düşüyor. 

Ucu ne kadar açık kaligrafinin? Neler 
yapılabilir?
Ucu açık bir okyanus gibidir kaligrafi; 
hayal gücünüz sizi nereye kadar 
götürebiliyorsa gidersiniz.  Cenab-ı Hakk’ın 
sanatçıya bahşettiği ibda ile sanatçı 
sonsuza dokunabilmek çabasındadır. 
Bir tasarımcının en özgür ve sınırsızca 
kullandığı yegâne araç kalemidir. Biz 
yoktan var etmiyoruz elbet; ama yaratıcı 
düşünceyle sonsuzluğa dokunabilecek bir 
eser bırakmak istiyoruz. 
Eserlerimize baktığınızda zaten bunu 
görebilirsiniz. Biz milimetreyi bile 
önemsiyoruz. Hata yapmamız gerekiyor. 
Bunu yapabildiğiniz sürece zaten sanat 
oluyor. Gelişigüzel kaligrafi olmaz. Bir 
de biz hat sanatını içine sindirmiş bir 
toplumuz. Hüsn-i hat hocalarımız şöyle 
söylerler: “sivrisineğin bacağı, pirenin 
ciğeri”. Eğer bu hassasiyetle çalışmazsanız 
yaptığınız iş zaten dünyaya mal edilen bir 
iş olmaz. Mademki biz yazıya bu kadar 
düşkün bir milletiz, Allah Kuran-ı Kerim’de 
sadece tek bir şeye “Yazıya and olsun ki” 
demiş; yazının her türü bizim için kutsaldır. 
Ülkemizde bu ikilemi ortadan kaldırmamız 
gerekiyor. Geleneksel sanatımız hat 
sanatı devam ederken, Latin alfabesini 
kullandığımız günümüzde, bu alfabenin de 
bir sanatsal yazılımının olduğunu devlet 
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Kimi zaman tek bir 
sözcük milyonlarca resme 
karşılık gelir. Her harfin 
bir karakteri vardır. Ve her 
fontun farklı bir etkisi...
Times New Roman 
güvenilir, Bodoni etkileyici 
bulunuyor. Baskerville 
gelenekselliği temsil 
ediyor, Bevan ihtişamı. 
Georgia saygın, Courier 
güçlü. Arial modern, 
Helvatica ise evrensel…
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yetkililerimiz ve Kültür Bakanlığımızın da 
katkılarıyla ortaya koymamız gerekiyor. 
Ben kendi adıma yıllardır bunun çabasını 
gösteriyorum. Gelecek nesillere inşallah 
biz de merdivenin birinci basamağını 
hediye etmiş oluruz. 

En çok kimler ilgi gösteriyor kurslara?
Büyükşehir Belediyesi’nde, Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı’nda, Halk 
eğitim Evleri’nde ve Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi’nde ders veriyorum. Kimi 
bir sanat icra etmek, kimi yazısını 
güzelleştirmek, kimi de ek iş olarak 
buradan para kazanmak için geliyor 
kurslara. Birinci sıraya para koyup gelenler, 
kursu en önce bırakanlar oluyor. Çünkü 
para kazanmayı beceremeyen bir hocaları 
var. Tam tersine para harcıyoruz bu sanat 
için. Kartonlarımız yurt dışından geliyor, 
kalemlerimiz 200 lira, mürekkeplerimiz yine 
çok pahalı. Yani sanat belli bir bedel de 
gerektiriyor. Kursa gelip, iki çizgi çizmeye 
başladıktan sonra para kazanmak istiyorsa 
bir öğrenci,  anlaşamıyoruz zaten. Çünkü 
derslerimde, Batı kaligrafisinin Amerika 
ve Avrupa standartlarındaki tekniğini 
anlatıyorum birebir.  Öğrencilerim “Biz 
kaligrafiyi böyle bilmiyorduk, siz, başka 
bir boyutta ders anlatıyorsunuz” diyorlar. 
Ağır bulup bırakanlar da var, sevip devam 
edenler de! 

Son olarak Türkiye’de ve dünyadaki 
durumu nedir kaligrafinin?
Ülkemizde Cumhuriyet’in ilk kurulduğu 
yıllarda rahmetli Emin Barın hocamız var. 
Latin alfabesiyle ilk iştigal eden kişi kendisi. 
Daha sonra onun öğrencilerinden Ethem 
Çalışkan hocamız var. 1928 doğumlu, hâlâ 
İstanbul’da yaşıyor. 
Ethem Hoca da Anıtkabir’deki kitabeleri 
yazan hocamız. Hat sanatı kadar 

sahiplenilmemiş maalesef kaligrafi sanatı 
ülkemizde. Ethem hocamız çok uzun yıllar 
tek başına bunun mücadelesini vermiş. 
Nutuk’u yazmış 928 sayfa, 2 yıl sürmüş. 
Kuran-ı Kerim’in mealini yazmış, 1000 
sayfaya yakın. 
Fakat toplum bunların elle yapıldığını hiç 
bilmiyor. Ethem Hoca’yı da tanımıyorlar. 
Avrupa’da, Kanada’da, Amerika’da 
çocukluktan başlayan bir eğitim var; 
okullarda kaligrafi dersi öğretiliyor.  
Avrupa’daki grafikerlerin çoğunluğu 
kaligrafi kökenli. Ülke değer veriyor, 
toplum değer veriyor. Bizim ülkemizde ise 
sadece tabak yazma olarak adlandırıyor 
kaligrafi. Güzel sanatlar fakültelerinde 
bile ders olarak verilmiyor. Güzel yazı 
derslerine kaligrafi hocaları yerine güzel 
yazı yazabilen resim hocaları, ebru 
hocaları giriyor. Toplumu bilinçlendirğimiz 
zaman çok daha farklı olacak. Kesik uçla 
yazı yazan herkese güzel yazı yazıyor 
muamelesi yapılmaması lazım. Bill 
Gates gibi bir adam, düğün davetiyesini 
dünyaca ünlü İngiliz kaligraf Martin 
Jackson tarafından tasarlanmasını 
istemiş; düşünebiliyor musunuz? 
Cumhurbaşkanımız bir hat yazısı istiyorsa 
“Hasan Çelebi hocamız yazsın” derler. Bizi 
toplum bilmiyor. Hasbel kader tanıştığımız 
insanlara anlatmaya çalışıyoruz el 
yordamıyla.  Biz para kazanmak 
istemiyoruz, biz değer görmek istiyoruz. 
Toplum bu bilince ulaşırsa ancak kaligrafi 
sanatı gelişecek. Hz. Mevlana’nın dediği 
gibi “Yazan eli görmeyenler onu kalem 
yazıyor sanıyor”. Avrupa’da menüler bile 
elle yazılırken biz bilgisayara yöneliyoruz. 
Ben geçen sene 4 sergi yaptım ikisi 
uluslararası olmak üzere. Çerçevelettiğimiz 
tüm eserleri geri toplayıp depoya 
koyuyoruz. Sergiyi gezse bile insanlar satın 
almaya değer görmüyorlar. Çok üzücü bu.

Serdar Kipdemir, kaligrafinin ustası Ethem Çalışkan’la.
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Çizgilerle hat sanatı
İslami ruhla yoğrulan hat sanatı birkaç yüzyıl 
içinde en olgun dönemine ulaşmış ve eşiz 
eserler ortaya çıkarmıştır.
Hat sanatında bilinen ilk üslup Küfi’dir. Sert 
ve köşeli bir tür olan Küfi dikey ve yatay 
hatlardan oluşur.
Küfi’ye göre daha yumuşak ve ahenkli bir 
görünüme sahip olan Sülüs,  yazıların anası 
olarak adlandırılır. Bütün hat çeşitleri ve 
kaideleri Sülüs’ten çıkmıştır. 
Sulüs’e çok benzeyen Nesih’te köşeler 
tamamıyla yuvarlanmıştır. Kuran yazımında 
sık sık tercih edilen Kufi, yerini Nesih’e 
bırakmıştır. 
Muhakkak belirgin harfleriyle öne çıkar. 
Sülüs’e göre yatay bölümleri daha uzundur. 
Büyük boyutlu ve keskin bir yazı biçimi 
olması nedeniyle 16. yy’dan sonra daha az 
kullanılmıştır.
Muhakkak’a göre daha küçük yazılan 
Reyhani, Nesih’e benzemekle birlikte biraz 
daha serttir. Muhakkak gibi zamanla daha az 
kullanılır olmuş ve yerini Nesih’e bırakmıştır.
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TARİH

Ana haber bültenlerinde 
yayınlanan, gazete 
sayfalarını süsleyen bir 
haber hem heyecanlandırdı 
hem de hüzünlendirdi 
hepimizi. Balkan ve 

Dünya savaşlarında esir düşen Osmanlı 
Askerlerinin yazdığı mektuplardan 
bahsediliyordu o haberde.  Yüzyıl önce 
yazılmış ama sahiplerine ulaştırılamamış 
mektupların varlığını öğrenen pek çok 
kişi “acaba” dedi: Acaba bizim için de bir 
mektup var mı?
Bu soruya cevap alabilmek ümidiyle 
Kızılay Genel Müdürlüğüne telefon 
edip, mail gönderenlerin ortak bir amacı 
var: Devletin bekası, milletin saadeti 
için cephede savaşırken esir düşen 
ya da izi kaybedilen büyük dedeleri 
hakkında bir bilgiye ulaşabilmek. Başka 

bir deyişle torunlar dedelerinin akıbetini 
öğrenebilmek umuduyla Kızılay’a 
başvuruyorlar. 

Kızılay’da kollar sıvandı
Kızılay Genel Müdürlüğü, görev bilinci 
ve sorumluluğuyla kolları sıvamış bu 
taleplere cevap verebilmek için çalışıyor. 
Bu hummalı çalışmayı yerinde görebilmek 
için Kızılay Arşiv Müdürlüğüne gidiyoruz. 
Esir kartlarını, defterlerini ve mektuplarını 
yakında görme fırsatını buluyoruz. Yüzyıl 
önce yazılmış, tarihe ışık tutabilecek 
bu mektupları yakından görmek 
heyecanlandırıyor bizi. 
308 bin 645 esir kartı, 75 esir defteri, 
127 esir listesi ve 20 binin üzerinde 
esir mektubu olduğunu öğreniyoruz.  
Kızılay yetkilileri, böyle muazzam bir 
arşivin içinden doğru esir kartını veya 

mektubu bulabilmek için son derece 
titiz ve detaylı bir çalışma gerektiğinin 
altını çiziyor. Sohbetimiz esnasında 
Osmanlıdaki yer adlarının farklı olması, 
aynı yöreden aynı isimde birçok askerin 
bulunması, askerlere dair detaylı bilginin 
bulunmaması gibi araştırmayı zorlaştıran 
pek çok unsurun var olduğunu anlıyoruz. 

Osmanlı Türkçesi bilen 
gönüllüler aranıyor
Bu çalışmanın hızlanabilmesi için Urduca, 
Osmanlı Türkçesi, Farsça ve Arapça 
bilen gönüllü kişi ve kuruluşlara ihtiyaç 
olduğunu da söylememiz gerekiyor. Hatta 
gönüllülükten öte bu işi sahiplenecek, 
sponsor olacak uzman bir kuruluşa ihtiyaç 
olduğunu ifade etmemiz lazım. Çünkü asli 
işi dünyanın dört bir yanındaki muhtaçlara 

Zeynep ÖYMEZ / zeynep.oymez@trt.net.tr

Esir Türklerin torunları Kızılay’a soruyor

Kayıp ecdadının izini Kızılay arşivinde arayan torunlar, Esir Osmanlı Askerlerinin mektupları 
ile umutlandılar. Yüzyıl öncesinden bugüne ulaşan bir haber için bekliyorlar. 

“Dedemden mektup var mı?”
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Türk halkının yardımlarını 
ulaştırmak olan Kızılay’ın, böyle bir arşiv 
çalışmasını tek başına, kendi imkânlarıyla 
yapmasını beklemeden, destek vermek 
gerekiyor.
Henüz deşifre edilmediğinden “kim 
bilir neler saklı bu belgelerin içinde” 
diye düşünmekten alıkoyamıyoruz 
kendimizi. Bugün Myanmar/Arakan 
olarak bildiğimiz bölgeye ait belgeler için 
yapılan özel incelemeden bile çok önemli 
bilgiler çıkmış ortaya. Gelin şimdi de bu 
ayrıntılara yakından bakalım.

Osmanlı Askerleri neden 
Arakan’da?
Önce kamplar hakkında genel bir 
bilgilendirmeyle başlayalım. İngilizler, 
1. Dünya Savaşı sırasında Basra 
bölgesinde esir aldıkları binlerce 
Osmanlı askerini,  Türkiye’den yaklaşık 
11 bin kilometre uzağa gemilerle 
taşıyarak, o zamanlar Hindistan’a bağlı 
bir vilâyet olan sömürgesi Burma’daki 
esir kamplarına kapatmış. En büyüğü 
“Tayetmo (Thatmyo)” olan “Meiktila”, 
“Munklon” “Rangoon” ve “Şivebo 
(Schwebo)” kamplarında yaklaşık 12 bin 
Osmanlı askeri, uzun yıllar esir hayatı 
yaşamış. Savaş bittikten sonra, hayatta 
kalabilenlerin çok az bir kısmı yurda 
dönebilmiş. Esir Osmanlı Askerleri orada 
demiryolu, köprü ve yol inşaatlarında 
kullanılmış. Maalesef büyük bir kısmı ağır 
çalışma şartları ve salgın hastalıklara 
yenik düşerek şehit olmuş. 

Gazete çıkarmışlar, orkestra 
kurmuşlar
En büyük esir kampı Tayetmo (Thatmyo) 
Esir Kampında kesin olmamakla birlikte 5 
binin üzerinde Osmanlı esirinin bulunduğu 
tahmin ediliyor. Birbirine bitişik dört 
ayrı kısım olarak inşa edilen kampta 
zamanlarını, kimi esirler resim yaparak, 
kimileri de kâğıt oyunları ve domino 
oynayarak geçirmişler. Kampta çok 
sayıda İngilizce, Fransızca ve Almanca 

kitap bulunmasına rağmen Osmanlıca 
kitap bulunmuyormuş maalesef. Esir 
Osmanlı Askerleri diğer kamplardaki 
esirlerle iletişim sağlayabilmek için 
İrravadi ve Ne Münasebet adlı iki gazete 
çıkarmışlar ve bunları civar kamplara 
göndermişler. Elle çoğaltılan gazetelerde 
şiir, haber, coğrafi ve sosyal yazıların 
yanında karikatürler de yer almış. Ayrıca 
esirler, bulabildikleri müzik aletleriyle bir 
de orkestra kurmuşlar. 

Ayda 10 bin mektup 
göndermişler
Gelelim mektuplara. Türk esirleri 
ailelerine ayda ortalama 10 bin mektup 
gönderebiliyorlardı. Kampa ise ayda 
ortalama 2 bin 500 mektup geliyordu. 
Bölgenin uzaklığı ve savaş atmosferi göz 
önüne alındığında bu rakamlar daha da 
önem kazanıyor. Irak bölgesinden gelen 
mektupların ulaşması 4-5 ayı bulurken 
İstanbul’dan gelen mektuplar 5-6 hafta 
içerisinde sahiplerine ulaşabiliyordu. 
Kamp yönetimi, esirlere haftada iki 
mektup yazma izni veriyordu. Fakat 
ilerleyen zamanda bu uygulamadan 
vazgeçilerek mektuplar dörder satıra 
indirilmiş. Kampın 59 numaralı esiri Suphi 
Bey karısına gönderdiği bir mektupta 
bu durumu şöyle anlatıyor: “getirilen bir 
usule göre dört satırdan fazla mektuplar 
sahiplerine verilmeyecek. Mektuplarınız 
dört satırdan fazla olmasın…” Yürekleri 
sızlatan bir uygulama öyle değil mi?...

“Haberleşmek çok zor”
Diğer bir esir kampı ise 
Schwebo Nekahet 
Kampı. Adından da 
anlaşılacağı üzere 
hasta esirlerin 
tedavi edildiği 
kampta 90 
Osmanlı esiri 
bulunmakta idi. 
Kampta bulunan 
esirler, ayda 100 
mektup ve kartpostal 
yazarken 80 dolaylarında 
mektup alıyorlardı. 
Rangoon Karantina Kampı ise Türk esirleri 
için açılan, Kolera gibi salgın hastalıklar 
tehlikesine karşı karantina olarak kullanılan 
bir kamptı. 30 Nisan 1917’de 19 Türk hasta 
vardı.
Meiktila Kampında ise yaklaşık 10 bin 
Osmanlı esirinin kaldığı tahmin ediliyor. 
Meiktila Kampından 30 Temmuz 1920’de 
Anadolu’ya gönderilen bir mektupta, 
haberleşmenin çok zor olduğundan 
bahsedilmiş ve buna gerekçe olarak 
savaş koşullarının yarattığı sorunlar 
ya da esirlerin taşınmaya başlanması 
olabilir denilmiş. Sayıları bilinemese 
de bu kamplar dışında bulunan Türk 
esirlerin de var olduğu tahmin ediliyor. 
Esir Osmanlı Askerlerinin yaklaşık 6 yıllık 
esaret hayatları boyunca kamplardan 
dışarı çıkmalarının ve yerli halkla diyalog 
kurmalarının yasaklandığı biliniyor.

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Bağdat Hastanesi
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Mektuplar 
neden 

ulaşmadı?
Esir askerlerin 

mektupları, 
kamplardan Londra Savaş 

Bakanlığına (War Office) gönderiliyor, 
oradan da o zamanki adıyla Hilal-i 
Ahmer/ Kızılay yetkililerine ulaştırılıyordu. 
Mektupların, savaş şartları, adres 
eksikliği, taşınma ve bulunmama gibi 
sebeplerden, yerine ulaştırılamadığı 
oluyordu.
Mektupların içeriğinde genellikle esirlerin 
ailelerinin, ailelerinse esirlerin hayatta 
olup olmadığına dair bilgi edinme talepleri 
görülüyor.  Ailelerin esirlere para ve çeşitli 
hediyeler gönderdiği de yine Kızılay 
arşivindeki makbuzlardan anlaşılıyor. 

“Çileli halimi tarif edemem”
100 yıl önce esir bir Osmanlı Askerinin 
ailesinin hayatından endişe ederek 
onlardan haber alabilmek umuduyla 
yazdığı mektuba yer verelim şimdi 
satırlarımızda: 
“Efendim hazretleri, 3 senedir esir 
bulunuyorum. Şimdiye değin memleketim 
canibinden hiçbir mektup alamadım. 
Bundan dolayı tahsil eden ahvâl-i 
müellimemi (çileli halimi) hiçbir suretle 
tarif edemem. Lütfen  âtideki adrese 
bil-müracaa pederim Süleyman Ağa’nın 
hayat ve mematından ber-haber 
yetiştirmenizi  kemal-i ehemmiyet  
sûzişle istirham eylerim efendim. 
Ankara Vilayeti’nin Keskin Maden 
Kazasında Karaağaç Karyesinde Kuzucu 
Oğullarından Süleyman Ağa  
Fi Teşrin-i Sani 1334 Hindi Çini Rangon 
Vilayeti  Schwebo (Şivebo) Kasabasında 
Üsera Karargahında 6630 numrulu 
Süleyman Oğlu  Hacı Dede”

Giden perişan, kalanlar bin 
perişan
Burma Meiktila’da esir Hacı İbrahim Oğlu 
Ahmet Çavuş için Uluborlu’da bulunan 
oğlunun yaptığı tahkikat talebine yer 
verelim şimdi de. Esir Ahmet Çavuş’un 
oğlu Veli, babasının hayatından endişe 
ettiklerini ve maddi olarak çok zor 
durumda olduklarını ifade ediyor... 
“Dersaadet Osmanlı Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti Üsera Komisyonu Riyaset-i 
Celilesine Uluborlu / 22.04.1335
Efendim! Hindistan’da Birmanya Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Heyeti Merkezi, Bağdat
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eyaletinde Meiktila Kasabasında Türk 
Üsera Karargahında “4673” numrulu  2. 
Takım 181. Alay 7. Bölük de pederim 
Ulubor Şubesi efradından Çakalı 
Oğullarından 1285 tevellütlü Hacı İbrahim 
Oğlu Ahmet Çavuş’un 1 seyeyi karîb 
zamandır mektubu vürûd etmediği gibi 
hayat ve mematına dair de bir malumata 
destres (ulaşmak) ikamesi, acizleri 
validem ve sagîr ve sagîre üç daha 
kardaşlarımla âlâm ve ikdârı gayr-i mucib 
olmuştur. Lütfen şu ma’rûz kaldığımız 
âlâm ve ikdâra bir gaye virilmek üzere 
pederim merkumun taraf-ı acizaneme 
malumat ita buyurulmasını müsellim olanı 
Riyaset-i rahimelerinden niyaz ve istirham 
eylerim efendim!
Sabri Cafer Mahallesinden Çakalı Oğlu 
esir  Ahmet Çavuş Mahtumu Veli …?” 

Orada bir şehitlik var uzakta!..
Esir kamplarında şehit düşen Osmanlı 
Askerlerinin akıbeti ise yürekleri sızlatan 
bir başka konu. Şehit Türk esirlerin 
defnedildiği Müslüman, Hıristiyan 
ve Yahudi mezarlıkları ayrı bölümler 
halinde düzenlenmiş. Ölen esirler dini 
geleneklerine göre bu mezarlıklara 
defnedilmişler. Ölen Türk esirlerine 
din ayrımı gözetmeksizin askeri tören 
yapılarak tabut Osmanlı Bayrağına 
sarılmış. Bu esirlerin anısına Thatmyo’da 
17 Ekim 1996’da bir şehitlik inşa edilmiş. 
Binlerce kilometre uzaktaki şehitliğimizde 
bin 500 şehidimiz yatıyor. Meiktila’daki 
şehitlikte ise bin 50 şehidimiz var. Büyük 
tsunami esnasında zarar gören şehitlikler, 
o dönemde Kızılay tarafından yenilenmiş. 
Zaman içinde yeniden yıpranan Thatmyo 
şehitliği, 2015 yılında yeniden restore 
edilmiş. Tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyoruz.

Son söz olarak…
Kızılay Genel Müdürlüğü, Türkiye ve 
dünya tarihini yakından ilgilendiren bu 
esir kartları ve mektuplarına hassasiyetle 
sahip çıkıyor. Arşivinin gelecek nesillere 
ulaşabilmesi içinse korumanın yanı 
sıra araştırmacıların istifade edebilmesi 
için gerekli restorasyon çalışmalarını 
yürütüyor. Kızılay, bu çerçevede Maltepe 
Üniversitesi ile iş birliği içinde bir 
çalışma başlatmış. İyi niyetle başlatılan 
bu çalışmaların, bir an evvel sonuca 
ulaşabilmesini diliyoruz. Postacının 
kapımızı çalarak yüzyıl öncesinden 
bir mektup getirmesini sabırsızlıkla 
bekliyoruz.

Kızılay, arşivlerindeki esir mektuplarıyla ilgili haberin duyulmasından 
sonra, kendilerine yüzlerce başvuru olduğunu belirten Kızılay Genel 
Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Osmanlı esirlerinin değişik kamplardan 
ailelerine yazdıkları mektupları sahiplerine ulaştırmak bizim için görev 
olmuştur. Öncelikle bu mektupların çevirilerini yapmamız, eski ve yeni yer 
isimlerini birleştirerek, hangi kamptan nereye gönderildiğini netleştirmemiz 
gerekiyor. Ardından ise bu emanetleri sahiplerine ulaştıracağız. Bu 
mektuplar arasında Selanik’e yazılan da var, Halep’e yazılan da... İzmir’e 
yazılan da var, Mısır’a yazılan da... Osmanlı Coğrafyasının tamamı 
çalışma alanımız içine giriyor” diye konuştu. 

Süleyman Mehmet:  25 Yaşında, 
Onbaşı, Memleketi;  İzmir Turgutlu. 
Burma Meiktila’da esir. 

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık
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“Arkadaşlar! Gidip, Toros 
dağlarına bakınız, eğer 
orada bir tek Yörük çadırı 
görürseniz ve o çadırda bir 
duman tütüyorsa, şunu çok 
iyi biliniz ki bu dünyada hiç 
bir güç ve kuvvet asla bizi 
yenemez.” 
Mustafa Kemal ATATÜRK

GEZİ Özlem KARADAYI DOĞAN / ozlem.karadayi@trt.net.tr

 Doğu Ekspresi yeniden 
Başkent’ten rayların bittiği şehre Şimdi bir trende olsam

Kar yağsa istasyona
Bir çocuktan yumurta alsam

Ceyhun Atuf Kansu
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Bundan 3-5 yıl kadar önce; “Kim derdi; bir gün 
gelecek sosyal medya hayatımızı şekillendirecek” 
diye başlayan bir cümle kurabilirdik öyle değil 
mi? Ama o kadar aşina olduk ki bu fikre, benzer 
söylemleri anlamsız ve gereksiz bulur hale geldik. 
Öyle ya, sosyal medya hayatımızı şekillendirmenin 

bir tık ötesine geçip, hayatımızın tam da kendisi oldu sanki. 
Konumuz; sosyal medyanın artıları eksileri değil, elbet. Her 
fırsatta yeterince altını çizdik, zaten. Onun aracılığıyla hayatımıza 
giren rotalardan biri sadece. Başkentten başlayıp, rayların 
bittiği şehre uzanan sıra dışı bir yolculuk… Bakmayın sıra dışı 
dediğimize; sizin, bizim için geçerli o… Aslında bahsettiğimiz 
ilgisizlik yüzünden zaman zaman kapanma noktasına bile gelen 
yılların Doğu Ekspresi. 
Çok uzun seneler boyunca İç Anadolu ile Doğu Anadolu’yu 
raylarla birbirine bağlayan hattın emektar treni oldu Doğu 
Ekspresi. Ankara- Kars arasında sessiz sedasız mekik dokudu 
onca zaman. Bu süre zarfında ne adına methiyeler dizildi ne de 
sayfa sayfa haberleri yapıldı. Ne zaman ki, birkaç fenomen bloger 
ve fotoğrafçı tarafından keşfedilip, sosyal medyada paylaşıldı, işte 
o vakit makus kaderinden kurtulup trend rotaların başkahramanı 
oldu. Bahsettiğimiz mecralarda “like ekspresi” olarak anıldı. 
Kimileri modaya uymak,  kimileri de yeni keşifler tatmak için tercih 
ediyor Doğu Ekspresi’ni… Kimisi ilk defa tecrübe ediyor böyle 
bir yolculuğu, kimisi ise çocukluğunda kalmış hatıraları yeniden 
canlandırıyor. Amaç he olursa olsun, giden memnun, ağırlayan 
memnun. Tabii yer bulabilirseniz. Zira son aylarda Doğu Ekspresi 
tren seferlerinde patlama yaşanıyor. Bir vakitler boş gidip gelen 
tren için, sıraya giriyor adeta insanlar. Öyle ki ek vagonlarla 
talep karşılanmaya çalışılıyor. Özellikle genç kuşağın, günübirlik 
veya 2 günlük hafta sonu tatili için gittiği Kars da bu vesileyle 
ülkemizin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri haline geldi. Tarım 
ve hayvancılıkla geçinen Kars, bugünlerde bir turizm cennetine 
dönüşmüş durumda. Oteller yüzde yüz dolulukla çalışıyor. Eh 
bu durum en çok da Karslıların yüzünü güldürüyor. Kars, Doğu 
Ekspresi’yle Doğu’nun cazibesi haline geldi desek abartmış 
olmayız sanırız. 

“Asıl olan yolda olmak” diyorsanız
Haftanın her günü, Ankara Tren Garı’ndan kalkan Doğu Ekspresi, 
Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden 24 saat 30 dakika 
sonra Kars’a varıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 300 bin kişinin 

yolculuk yaptığı trende, pulman vagonlar; yatak olabilen 4 kişilik 
örtülü kuşetli vagonlar; lavabo, buzdolabı ve masanın bulunduğu 
2 kişilik yataklı vagonların dışında bir de yemekli vagon 
bulunuyor. Doğu Ekspresi bir seyahat aracı gibi görünse de, 
pek çokları için seyahatin kendisi aslında. Hani seyyahların “Asıl 
olan yolda olmaktır” sözünü doğrularcasına, 1080 kilometrelik 
upuzun bir yolu büyüleyici bir deneyime dönüştüren, hiç bitmesin 
isteyeceğiniz bir yolculuk. Üstelik yorulmadan ve cebinizi 
yormadan. 
Adım adım değişen bir coğrafyada; dağları, dereleri aşarak; 
bacasından dumen tüten evlerin, saklı güzelliklerin, uzun 
tünellerin içinden salına salına, kıvrıla kıvrıla ilerlerken muhteşem 
manzaralara ve rengârenk hikâyelere tanıklık ediyorsunuz yol 
boyunca. Bilenler bilir; tıngır mıngır sesi,  ritmik sallantısıyla bir 
beşik gibidir,trenler. Gecenin ilerleyen saatlerinde huzurlu bir 
uykunun kollarına bırakırken kendinizi, sabahın ilk saatlerinde 
camdan süzülen davetkâr bir ışıkla uyanıyorsunuz yeni güne. 
Yolculuğun en güzel saatleri belki de bu saatler. Hele gün 
doğumunu yakalayabildiyseniz çok şanslısınız. Sadece fotoğraf 
karelerine değil, belleğinize de kazınacak eşsiz görüntülerle 
kendiniz bir masalda hissetmeniz çok olası. 
Yol boyunca size eşlik eden yeni insanlar, bambaşka hayatlar, 
şaşırtıcı öyküler… Dışarıda trenin peşinden koşan, camdan 
atacağınız şekerlemelerle yüzlerinde güller açan küçük 
çocuklar; alışık olmadığınız eşsiz manzaralar, Erzurum garında, 
önceden sipariş ettiğiniz cağ kebabının baştan çıkaran kokusu 
ve yolculuğun sonunda sizi bekleyen Kars’ın müthiş atmosferi; 
Sarıkamış, Çıldır, Ani, Kars’ın Kalesi ve hanlar, hamamlar, 
Rus mimarisinin izlerini taşıyan tarihi yapılar… “Şimdi bir tren 
penceresinden/ Başka yaşamlara bakar gibiyim” demiş ya Ataol 
Behramoğlu, aynı o misal. 
İşte siz bu masalsı yolculukta yeni keşiflere doğru yol alırken, 
zamana karşı tüm gücüyle direnen ve sonunda karşılığını alan 
79 yıllık Doğu Eksperisi de, yolcuları ve her gün değişen insan 
hikâyeleriyle ruh bulmaya devam ediyor.
Popüler kültürün yeni dayatmalarından biri gibi dursa bile, 
çok uzaklardan selam getiren ve sizi bilmediğiniz diyarlara 
götüren Doğu Ekspresi’ne çoktan hak ettiği o şansı vermeli diye 
düşünüyoruz. Ve başta demiştik ya; giden memnun,  ağırlayan 
memnun diye… Yola çıkış amacınız ne olursa olsun, trendlere 
karşı çıksanız da, kucak açsanız da, emin olun bu yolculuğun 
sonunda hayatınıza çok farklı renkler katmış olacaksınız. 

Çok uzun seneler 
boyunca İç Anadolu 
ile Doğu Anadolu’yu 
raylarla birbirine 
bağlayan hattın 
emektar treni oldu 
Doğu Ekspresi. Ankara- 
Kars arasında sessiz 
sedasız mekik dokudu 
onca zaman. Hayat 
enteresan işte! Bir gün 
geldi, insanlar onunla 
yolculuk yapabilmek 
uğruna sıraya girdi.

Ankara- Kars hattını sadece tek 
yön olarak kullanacak olanlar, 
doğal güzellikleri daha fazla 
görebilmek için dönüş yolunu 
tercih ediyor.

Doğu Ekspresi ile turizmin 
canlandığı Kars’ta, Ani 
Örenyeri ziyaretçi akınına 
uğruyor.



TRT VİZYON   51    50    TRT VİZYON TRT VİZYON   51    

TRT’DEN Meral ÜNSAL/ meral.bakici@trt.net.tr

Ne milyonluk transfer teklifleri, ne şike iddiaları, ne de holiganlığa varan taraftarlık… 
Tüm bu kavramların uzağında, sessizce antrenmanlarını ve müsabakalarını 
gerçekleştiren sporcular onlar. Üstelik başarılarını da neredeyse bir o kadar 
sakin kutluyorlar. Minderde, yelkende ya da filenin ardındaki “Millîlerimiz”; kadın 
sporcularımız. 
Genellikle başarıları medyada çok ses getirmeyen ya da birkaç haberin 

ardından unutulan spor kahramanları. Oysa her biri, pek çok zorlukla mücadele konusunda da 
antrenmanlılar. Zaten kadınlar ve başarıları genel olarak Dünya Kadınlar Günü’nde hatırlanıyor ve 
ardından her şey eski haline dönüyor. 

Yayıncılık alanında ülkemizin amiral 
gemisi Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu, her biri branşlarında 
başarıdan başarıya koşan kadın 
sporcuları ekranlarına konuk etmek için 
kolları sıvamış durumda...

Fotoğraflar: Ali Çiçek ve AA

Sporun 
Kadınları
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13 kadın, 13 başarı hikâyesi
Yayıncılık alanında ülkemizin amiral gemisi Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu, her biri branşlarında başarıdan başarıya 
koşan kadın sporcuları ekranlarına konuk etmek için bir program 
hazırlıyor. Çekimleri sürerken “Sporun Kadınları ” programını 
projenin fikir sahibi ve yönetmeni Zerrin Yazar’dan dinledik: 
“Kadın sporcu olup da başarılı olmak çok zor. Yine de takım 
sporlarındaki kadınlar bir şekilde tanınıyor ya da başarılarıyla 
medyada yer buluyorlar. Ancak bireysel spor branşlarındaki kadın 
sporcularımızın bu şansı çok az. Bu proje ile onların hikâyelerini 
anlatmak istedim.”
Zerrin Yazar aslında spiker. İzleyiciler onu TRT Spor ekranlarından 
tanıyor.  İlk kez yönetmenlik yapan Yazar, 13 bölüm olarak 
planlanan bu projeyi aynı zamanda sunuyor. Zerrin Yazar, Yeşim 
Bostan’ın Amerika’da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda 
okçuluk branşında ülkemize gümüş madalya kazandırdığını 
hatırlatıyor ve “Kamu yayıncısı olarak bu zaferin kutlanmasına 
ve başarılı sporcularımızın kamuoyuna yakından tanıtılmasına 
katkıda bulunmak görevimiz” diyor. Programı stüdyoda çekmeyi 
tercih etmediklerini, aksine, sporcunun çalıştığı ortamları ve 
hikâyesini ekrana aktarmaya çalıştıklarını dile getiren Zerrin 
Yazar sözlerini şöyle sürdürüyor: “ Tüm bu başarılar kolay değil. 
Arkada yılların emeği, çalışması var. Büyük ya da küçük, önemsiz 
hikâye yok hayatta. Bunları anlatmak çok hoşuma gidiyor. Sporla 
bunu birleştirdiğinizde hikâyesi medyada çok yer almayanları 
duyurmaktan daha da keyif alıyorum.”

İlgiyi hak ediyorlar!
Zerrin Yazar, kadın sporculara; “Güreş minderinin üzerinde senin 
ne işin var, kadından eskrimci, yelkenci olur mu?” gibi eleştirilerin 
yapıldığını hatırlatıyor ve çok net konuşuyor: “Oluyor, hem de öyle 
güzel oluyor ki! Hak ettikleri ilgiyi bulamıyorlar sadece. Özellikle 
olimpik branşlarda pek çok zorlukla mücadele ediyorlar. Bazı spor 
dallarını sadece erkekler yaparmış gibi bir kanı yerleşmiş bizde. 
Oysa dünyada böyle değil. Bizim ülkemizde de aslında bu dalları 
yapan kadın sporcuların sayısı zannedildiği kadar az değil. Ama 
bazı spor dallarını bir kadın temsil ediyor yalnızca. Pek çok spor 
dalında ilkleri yaşatan kadınlar bunlar.” Kadın sporcuların, hiç 

de sanıldığı kadar kırılgan olmadıklarını anlatıyor Zerrin Yazar: 
“Onlar da en az erkekler kadar antrenmanlı ve dayanıklılar. ‘Biz de 
varız’ diyorlar ve üstelik bunu madalyalarla söylüyorlar. Ancak ne 
yazık ki, Türkiye’de değil, dünyada tanınıyorlar. Oysa futbolcuların 
bırakın kendilerini aile fertleri bile tanınıyor.”

Sporla değişen hayatlar TRT’de
Program ekibi çekimler sürerken sporun hayatları nasıl da 
değiştirdiğini gözlemlemiş. İmkânsızlıklarla başka yoksunluklara 
savrulacak bir kadının hayatının, spor sayesinde nasıl dünyaya 
açıldığına tanıklık etmişler. Bu açıdan bakıldığında, programı 
izleyen ailelere de bir anlamda rehberlik yapılabileceğinin altı 
çiziliyor. “Zaten iyi bir sporcunun kötü bir hayat yaşaması mümkün 
değil” diyor Zerrin Yazar. “Çok disiplinliler, her gün antrenman 
yapıyorlar düzenli bir hayatları var” diye de ekliyor. 

Program ekibi çekimler sürerken 
sporun hayatları nasıl da 
değiştirdiğini gözlemlemiş. 
İmkânsızlıklarla başka yoksunluklara 
savrulacak bir kadının hayatının, 
spor sayesinde nasıl dünyaya 
açıldığına tanıklık etmişler. Bu 
açıdan bakıldığında, programı 
izleyen ailelere de bir anlamda 
rehberlik yapılabileceğinin altı 
çiziliyor.

Muratpaşa Belediyesi Hentbol Takımı 
Oyuncusu Yeliz Özel (Sağda)

 Milli Biathloncu Gülşah Ağa 

 Milli Tekvandocu Nur Tatar Askari (Solda)

Milli Tekvandocu Nur Tatar 
Askari ve programın yönetmeni 
Zerrin Yazar

1

1

“Kim bu özel sporcu kadınlarımız?” sorumuzu 
ise programın diğer yönetmeni ve aynı zamanda 
yapımcısı Ali Çiçek yanıtlıyor: Naz Aydemir - Milli 
Voleybolcu, Yasemin Adar - Milli Güreşçi, Mizgin 
Ay - Milli Atlet, Yeliz Özmen - Milli Hentbolcu, Nur 
Tatar Askari - Milli Tekvandocu, Gülşah Ağa - Milli 
Biathloncu, Yeşim Bostan - Milli Okçu, Çağla 
Nazlı Dönertaş - Milli Yelkenci, Tutya Yılmaz - Milli 
Jimnastikci, İlke Özyüksel - Milli Modern Pentatloncu. 
Programın diğer yapımcısı ise Cem Gültekin. 
Sporcuların kendi hikâyelerini anlattıkları ve 
hocalarıyla ve varsa takım arkadaşlarıyla küçük 
röportajların ekrana geleceği “Sporcu Kadınlarımız”ın 
çekimleri, çok yakında TRT Spor ekranlarında 
izleyicisiyle buluşmak arzusuyla aralıksız devam 
ediyor. 

2

2

3
3
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TRT’DEN

Gözünüzü açıp kapattınız; 
farkındaysanız bir daha 
tekrarı yok. Bu anın da… 
Hatta şimdinin de… Uzatıp 
gidebiliriz her bir salisenin 
geri dönülmez akışını… 

Söylenmiş ya; ‘hiçbir zaman şu anki kadar 
genç olmayacaksın’ diye. İşte öyle! O 
hâlde, hayat tutulamaz döngüsüyle hızla 
ilerlerken, yaşamımızın dönüm noktaları 
dediğimiz zamanların kıymeti ne kadar da 
paha biçilmez değil mi? Tam da bir gün 
kala hangi duyguların içinden geçer ve 
ulaşırız hayatımızın katiyetle dönmeyecek 
o anısına. Sizce de o son saatlerin manevi 
değeri karşılıksız değil mi? 

‘Tekrarı olmayan anlar’ 
belgelendi…
Eğer ömrümüzün en önemli anını 
yaşayacağımız tarihi biliyorsak, bir gün 
öncemiz olacaklara hararetle hazırlar 
bizi. Maalesef tekrarı olmayan ve sadece 
belleğimizde yer edecek olan o mühim 
hatıra yaklaştıkça, telaş, korku, heyecan, 

hüzün, gurur, sevinç gibi hisler çıkar gün 
yüzüne. Nasıl geçer o yirmi dört saat? İşte, 
uzun olduğu kadar kısa olan bu süreç bir 
televizyon programıyla arşivleniyor. “1 Gün 
Kala” adlı yapım, TRT 1’de yayınlanarak 
yaşamların başka bir evreye geçmeden 
önceki son yirmi dört saatini belgeliyor. 
Belgesel-drama türündeki proje, insanların 
hayatındaki dönüm noktası sayılabilecek 
anlara bir gün kala neler yaşadıklarını 
anlatıyor. 

Eşsiz öyküler
Bir pilotun ilk uçuşu, bir çocuğun evlatlık 
gittiği evdeki ilk günü, bir anne adayının 
doğuma son gün kala hisleri, bir cerrahın 
ilk ameliyatı, tahliyesine bir gün kalmış 
mahkûmun bekleyişi gibi birçok eşsiz öykü 
evlerimize konuk oluyor. Parlayan Yıldız’ın 
yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 
programın yapım ekibinde Didem 
Arslantürk, Emel Yetkin ve Aslı Çetin; 
kamerada Görkem Özok, Burak Aykın ve 
Erdem Gündüzer;  kurguda Muhammet 
Kırkıncı, Zeliha Elvanağaç, Saadet Mavizer 

ve Cemile Atasoy yer alıyor. Seslendirmeyi 
ise Levent Kol üstleniyor.

Hikâyenin sahipleriyle 
buluşacağız
İlk bölümünde bir komandonun mezun 
olmasına bir gün kala nelerden geçtiğini 
izlediğimiz program on üç bölümden 
oluşuyor. İnsan manzaralarının tüm 
samimiyetiyle aktarıldığı yapımda 
önümüzdeki haftalarda; ilk ameliyatına giren 
cerrahın başarılı kalp naklini, pilot adayının 
ilk kez yalnız uçuşunu, Van’ın bir dağ 
köyünde yaşayan ve oradan hiç çıkmamış 
on yaşındaki Gamze’nin ilk uçak yolculuğu 
deneyimini göreceğiz. Yaşamlardan 
kesitler eşliğinde heyecanların, hislerin ve 
deneyimlerin kameraya alındığı, önemli bir 
ilkin gerçekleşmesine bir gün kala, hikâyenin 
sahipleriyle buluşacağız.  Elbette ertesi 
gün o ilki yaşarlarken gerçek yaşamdan 
kaydedilmiş dramatik zamanlara şahit 
olmak için de. O anlara 24 saat varken neler 
yaşandığı her pazar 23.30’da “1 Gün Kala” 
ile TRT1 ekranlarında… 

Ela TEKİN / ela.gurman@trt.net.tr

İlklere bir kala 

Hayatımıza yön veren günler vardır. Tekrarı olmayan anlar… Kişilerin ömürlerinde artık hiçbir 
şeyin eskisi gibi olmayacağı dakikaların, bir gün öncesine ekranlarda tanık olacağız. 

Bir komandonun mezun olmasına bir gün kala...
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TRT’DEN Zeynep ÖYMEZ / zeynep.oymez@trt.net.tr

Evli çiftler okullu oldu
Kusursuz evlilik, çözümsüz sorun yok diyerek TRT1’de eğitime başlayan Evlilik Okulu, 
çiftlere mutlu evliliğin ipuçlarını veriyor.
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Evliliğin okulu var da biz mi 
gitmedik? diyenler, haydi 
ekran başına! TRT1’in yepyeni 
programı “Evlilik Okulu” 
benzersiz içeriğiyle hafta içi 
her gün 14:30’da evlerimize 

konuk oluyor. Yuvalarındaki problemleri 
çözmek isteyen 5 çiftin birbirinden 
eğlenceli ve öğretici ödevlerini yaparken 
hem kendilerini hem de eşlerini yeniden 

tanıdıkları programda mutlu evliliğin 
ipuçları veriliyor. 
Sunuculuğunu tecrübeli televizyoncu 
Aynur Ayaz ve Uzman Psikolog Yeşim 
Akıncı’nın yaptığı “Evlilik Okulu”nda bir 
hafta hanımların, bir hafta beylerin şikâyet 
ve istekleri dinleniyor. Çiftler bir yandan 
ödevlerini yaparak sorunlarını çözmeye 
çalışırken diğer yandan gün sonunda Aynur 
Ayaz ve Yeşim Akıncı’dan en yüksek notu 

almak için yarışıyor. Hafta boyu yaptıkları 
ödevlerle en yüksek notları almayı başaran 
çiftler cuma günleri Evlilik Okulu’nun büyük 
ödülünü almaya hak kazanıyor.

Reyting kaygısı yok
“Hiçbir ilişki kusursuz değildir ama sorunu 
tespit ettikten sonra çözmek daha kolaydır” 
mottosuyla yola çıkan Evlilik Okulu’nda, 
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verdiği keyifli ve öğretici ödevlerle çiftlere 
yol gösteren Psikolog Yeşim Akıncı aynı 
zamanda bir aile danışmanı. Maddi 
veya manevi kaygılar sebebiyle çiftlerin 
aile danışmanlarından yardım almaktan 
çekindiklerine dikkat çeken Akıncı 
“İnsanlar psikoloğa gitmek istemiyor. 
Bu sebeple yıllardır böyle bir program 
yapmak istiyordum fakat reyting kaygısıyla 
kimse projemize sıcak bakmadı. TRT’de 
programımıza yer verildi, öncelik tanındı, 
sağ olsunlar.” diyerek duygularını ifade 
ediyor.

Hedef: Aile bütünlüğü
Televizyon kanallarında, özellikle de 
dizilerde hep yanlış örnekler verildiğini dile 
getiren Yeşim Akıncı;  “Herkes dizilerle 
kabadayı oldu, aldatmalar, boşanmalar 
arttı. Programların seviyesi düştü. Tam 
bu noktada; yaklaşık bir yıldır, yapım 
şirketimizle “Evlilik Okulu” projesini 
çalışıyoruz. Bu programı aile bütünlüğünü 
korumak, toplumun örf ve adetlerine 
uygun yaşamayı özendirmek gibi hedefle 
yapıyoruz.”  diyor.

Etik değerler ön planda tutuluyor
Programın içeriğini de hazırlayan Yeşim 
Hanım, titizlikle etik kurallara uygun 
hareket ettiklerinin altını çiziyor: Terapiler 
ekran arkasında yapılıyor. Ekran önünde 
sadece ön görüşme şeklinde olanlar ve 
insanlara faydalı olabilecek kısımlar izin 
alınarak gösteriliyor. Bir akademisyen 
olarak buna çok önem veriyorum. 

Her şey gerçek, oyun yok
Programın hem sunucularından biri, hem de 
içerik hazırlayıcısı olarak görev alan Yeşim 
Hanım,  katılımcıların gerçekten evli çiftler 
olduğunu ve yaşamlarından gerçek kesitler 
aktardıklarını vurguluyor. Bu sebeple de 
evinde izleyen bir hanım ya da iş yerinde 
izleyen bir beyin “A ben de bunu yapıyorum, 
ben de bu hatayı yapıyorum, eşim de böyle” 
diyerek kendini bulabileceği ve hatalarını 
düzeltme şansını yakalayabileceği bir 
program hazırladıklarını anlatıyor.

“Manevi olarak çok mutluyum”
Aile olmanın kutsallığını pekiştirmek 
üzerine bir program hazırladıklarının altını 
kalın çizgilerle çizen Akıncı “Biz boşanma 
taraftarı değiliz. Biz nerede bir yara varsa 
onu iyileştirip evlilikleri devam ettirmeye 
çalışıyoruz. Bu program sayesinde birçok 
insana ulaşıyoruz. İnsanlar bana mesaj 
atıyor, beni arıyor. “Evliliğimi kurtardınız.” 
“Tam da bizim yaşadığımız bir problemdi.” 
“Kocam izleyince bana da hak verdi, 
kendini gördü.” diyor. Programımızdaki her 
şey gerçek. Çiftler öfkeleniyor, gülüyor, 
ağlıyor ve değişiyorlar. Gözlerindeki ışık 
değişiyor. Bu sebeple manevi olarak çok 
mutluyum.” diyor. 

Kırmadan, dökmeden, incitmeden
Evlilik Okulu’nun diğer sunucusu ve 
moderatörü Aynur Ayaz ise evli çiftler 
arasındaki, aslında ceviz kabuğunu bile 
doldurmayacak sorunları masaya yatırarak 
kırmadan, dökmeden, incitmeden, seviyeli 
bir şekilde çözüm yolları gösteren, yaşanan 
olumsuzluklara pozitif yaklaşan, iyi niyetle 
hareket ettikleri bir program hazırladıklarını 
anlatıyor. 

Çiftlere müdahale edilmiyor
Programda Aynur Ayaz yönetici, Yeşim 
Akıncı öğretmen konumunda. “Paslaşarak, 
hiçbir art niyet olmadan yaptığımız iyi bir 
iş bu” diyen Ayaz: “Çiftleri ilk kez ekranda 
tanıyoruz. Onlara, -şöyle yap, böyle konuş- 
gibi hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. 

Doğal gelişiyor olaylar. Uzmanımızın 
anlatmadığı bir konu gelişiveriyor bir anda. 
Programımızda, ekran içinde ekran var 
diyebiliriz. Çiftler; ‘Ben bunu söylemedim.’ 
diyemiyorlar, yüzleşiyorlar ekranda. 
Hocamız da eşlere kritik noktalarda 
tavsiyeler veriyor.” şeklinde çiziyor genel 
çerçeveyi. 

Çam sakızı çoban armağanı
Evlilik Okulu’nda eğitimini tamamlayanlar 
mezun oluyor. Yerlerine yeni çiftler 
programa dahil oluyor. Aynur Ayaz 
programdaki bu döngüyü şöyle anlatıyor: 
Çiftler haftanın şampiyonu olabilirler ya da 
olmayabilirler. Eğitimlerini tamamlamışlarsa 
mezun ediyoruz. Pazartesiden 
perşembeye bir hafta kadınlar bir hafta 
erkekler görev ve ödevlerini yapıyor. Büyük 
finalde birinciliği kazanan çifte çam sakızı 
çoban armağanı bir hediye veriyoruz. 
Eğitimini tamamlayan çiftin yerine yeni bir 
çift geliyor. 

“Sosyal sorumluluk olarak 
görüyoruz”
Türkiye’nin herhangi bir yerindeki, 
psikoloğa gidecek bütçesi olmayan bir 
ailenin de toplumun sosyoekonomik 
olarak en tepesindeki kişilerin de dersler 
alabileceği bir program hazırladıklarını 
vurgulayan Ayaz; “Çünkü yaşanan sorunlar 
aslında aynı. Ekranlarımızda çok ciddi 
bir karmaşanın olduğu bu dönemde, 
halkımızın programımızı anlamasını ve 
benimsemesini çok istiyoruz. Çünkü biz 
bu programı sosyal sorumluluk olarak 
görüyoruz. Devletimizin kanalında buna 
imkân verildiği için mutluyuz, huzurluyuz. 
Bunu da samimiyetle yansıtmaya 
gayret ediyoruz. Ekran kirliliğini ortadan 
kaldıracak, diğer programlarla mukayese 
dahi edilmeyecek bir seviyesi var 
programımızın.” diyor.

Unutulan değerlerimizi 
hatırlamak 
İnsanların kendileriyle yüzleşmeyi 
ve yaşadıklarını deşifre etmeyi asla 
istemediklerine dikkat çeken Aynur Hanım 
“Ama gelecek nesiller için bunun yapılması 
şarttı.” diyor ve ekliyor: Hem toplumda 
boşanma oranının belli bir noktaya 
çekilmesi hem de çiftlerin sevgi ve saygıyı, 
unutulan değerlerimizi yeniden hatırlaması 
bakımından da önemlilik arz eden bir 
program Evlilik Okulu.” 

“Evlilik okulu aile 
bütünlüğünü korumak, 
toplumun örf ve adetlerine 
uygun yaşamayı özendirmek 
hedefiyle yapıyoruz.”Yeşim Akıncı ve Aynur Ayaz
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İNSAN Öztürk Miraç SARAL  / ozturkmirac.saral@trt.net.tr
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Sesimiz
yeter!

In Orchestra katılımcıları, eğiticileri ve Doç. Dr. Meral Özçınar

İzmir’de bir grup gönüllünün öncülüğünde 
geliştirilen bir umut projesi: In Orchestra. 
Down sendromlu gençlerin hayata ses 
verebilmeleri için geliştirilmiş, mental 
yetersizliklere karşı yüksek bir çığlık… 
Kendini ifade edemeyen bir grup gencin 
doğaçlama yapmaya varan yol hikâyesi… 
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Hayat herkesin önüne 
bariyerler koyar. Kimisine 
az, kimisine çok. Kimisi 
bunları aşabilir, kimisi 
aşamaz. Yaşamak, bu 
bariyerleri arkamızda 

bırakırken, yaşadıklarımızın toplamıdır, 
belki de.
Mental yetersizlik yaşayan bireyler için, 
bu bariyerler biraz daha fazladır. İtiraf 
etmek gerekir ki, onlara sunduğumuz 
şartlar da pek lehlerine değildir. Seslerini 
duyurmak, hayata adapte olmak, gündelik 
yaşamın içinde bir tarafta durmak isterler 
ama hak ettikleri kadar fırsat bulamazlar. 
İşte bu yüzden sosyal hayatın içinde 
pek görmeyiz. Çoğunlukla da neden çok 
az gördüğümüzü, hayatın doğal akışı 
içinde kendilerine neden böylesine az 
rastladığımızı sorgulamayız bile. 
Ama bu durumu sorgulayanlar ve 
çözmek için üzerine giden insanlar, hem 
ülkemizde hem dünyada fazlasıyla var. 
Üstelik destek de görüyorlar ve ilerliyorlar. 
Belki küçük adımlarla ama adımlarını 
daima ileriye atıyorlar ve özellikle bu 
gençlerin hayata tutunmalarına destek 
olmaya çalışıyorlar.
İzmir’de her hafta buluşan Down 
sendromlu gençler, In Orchestra 
projesiyle seslerini hem kendilerine, hem 

de başkalarına duyuruyorlar.
Biz de bu projenin ayrıntılarını ve bugüne 
kadarki sürecini projenin içinden bir isme, 
Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesinden 
Doç. Dr. Meral Özçınar ile konuştuk.    

In Orchestra projesi nasıl başladı ve tam 
olarak neyi amaçlıyor? Türkiye’deki ve 
Dünyadaki çalışma ortaklarınız kimler?
In Orchestra Projesi, mental olarak 
yetersizlik yaşayan bireylere göre 
tasarlanmış bir proje. Avrupa Birliği 
menşeli, Erasmus tarafından finanse 
edilen ve yenilikleri desteklemek amacıyla 
kurulmuş stratejik bir ortaklık. Projemiz, 
müzikal orkestra (İtalya), Sanatsal 
Multimedya (Fransa), Tiyatral Beden 
(Türkiye) olarak, çoklu sanat ortamlarını 
destekleyip yaygınlaştırarak sanatsal bir 
ağ oluşturmak için bir araya toplandı. 
Çalışma ortaklarımıza gelirse, Floransa 
Müzik Okulu, Esagramma, Spaziorele 
olmak üzere üç İtalyan, Centre De Gabriele 

üyeliğiyle Fransa ve Uşak Üniversitesi 
katılımıyla Türkiye olarak, beş ortaktan 
oluşuyor.
Bu proje mental yetersizlik yaşayan 
bireylerin sosyal ve çalışma hayatına 
tam olarak entegre olmasında gündelik 
hayat deneyimlerinden yararlanmayı 
amaçlamaktadır. Bunun için de temel bir 
faktör olarak, eğitimi etkili bir hale getirme 
düşüncesini baz alıyoruz.

Projenin “hedef kitlesi” kimdir peki?
Projenin hedef kitlesi; organik beyin 
hasarları ve psikotik olarak rahatsız 
olan, orta ve ciddi derecede yetersizlik 
yaşayan gençlerdir. Mental yetersizlik 
yaşayan bireyleri, kişisel gelişimlerini 
artırmak amacıyla müziği, tiyatroyu, sanatı 
ve sinemayı kullanarak bireyleri hayata 
adapte etmeyi teşvik ediyor.

Proje, seslerini duyurabilmek, 
kendilerini ifade etmek birey olma 
anlamında bu çocukların hayatlarını 
nasıl değiştiriyor?
Projenin bizim yürüttüğümüz ayağında 
sanatsal formların kullanıldığı atölyelerle 
mental yetersizlik yaşayan bireylerin 
kendilerini rahat ifade edememelerinden 
dolayı oluşan stresi azaltmaya çalışıyoruz. 
Bunu nasıl yapıyoruz? Oyunlar vasıtasıyla 

Yaşamak, bariyerleri 
arkamızda bırakırken 
deneyimlediklerimizin 
toplamıdır belki de...

 Bora Kırlıoğlu - Ayce Karagöz  bir prova esnasında...
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iletişim bariyerlerini ortadan kaldırarak 
bireylerin ifade güçlerini arttırıyoruz. 
İletişimin tek yöntemi sözlü iletişim değildir 
inancından yola çıkarak, katılımcılarımızın 
kendi yetenekleri doğrultusunda farklı 
iletişim biçimleri ve becerileri ortaya 
çıkarmasını destekliyoruz. Bu nedenle 
sözcüklerle kendini ifade edemeyen bir 
katılımcımız dans ediyor doğaçlama 
yapıyor, ya da bedensel hareketlerle yeni 
bir dil geliştiriyor. İfade düzeyi geliştikçe 
stres oranı azalıp yaşam kalitesi yükseliyor.

Ailelerin bu projeye yaklaşımları başta 
nasıldı, şu anda nasıl?
Projede şu anda Down sendromlulardan 
oluşan 15 kişilik bir grupla çalışıyoruz.  
Aileler ilk başladığımız günde oldukça 
pozitif bir yaklaşım içindeydiler ancak 
bugün süreç içinde çocuklarında gördükleri 
değişimden dolayı projeye yürekten 
sarıldılar. İzmir Down Sendromlular 
derneğinin çocuklara ve ailelerine 
ulaşmamızda çok yardımı oldu. Aileler,  
çocuklarının duygusal dünyalarındaki 
gelişimin yanı sıra yeteneklerinin ortaya 
çıkmasından dolayı bizim atölyede 
uğraştığımız şeye katılıp ortak oldular. Her 
hafta çocuklarını atölyeye getirip, emek 
veriyorlar. Ben inanıyorum ki onlar da artık 
projenin önemli bir paydaşı haline gelmiş 
durumda.  
Şunu özellikle ifade etmem lazım: Down 
sendromlu bireyler çok özel bireyler. 
Sevgi dolular ve sevgileriyle yaşamı 
dönüştürebilecek güçteler. Sergiledikleri 
becerilerin farkına vardıkça özgüvenleri 
artıyor. Atölyelere heyecanla geliyorlar. 
Oyunlarla, gülerek, eğlenerek onlar için 
toplumsal yaşama katılmalarının önündeki 
bariyerleri kaldırıyoruz. Onlarda müthiş bir 
potansiyel var, biz onu açığa çıkartmalarına 
yardımcı oluyoruz. Başlangıçta kendi 
ismini söylemeyen veya söyleyemeyen 
gençler bugün doğaçlama yapıp seslerini 
yükselterek orkestraya katıyor. Onların sesi 
katıldıkça orkestradan harmonik bir müzik 
yükseliyor.

Bu projenin Türkiye ayağı 
tamamlandığında, sonraki aşamalar 
neler getirecek? 
2018 yılının Eylül ayında tüm proje 
ortaklarının katılacağı bir ortak toplantı 
gerçekleştireceğiz.  Bu toplantı sonunda 
onlarla hazırladığımız “1001 Gece 
Masallarından” yola çıkan bir müzikali 
sahneye koyacağız. Arkasından 2019

yılında tüm proje ortaklarının katılımı ve 
hepsinin kendi ürünlerini sergiledikleri 
büyük festivalle sona erecek.

Projenin bitişinin ardından buradaki 
durum ne olacak? 
Erasmus projesi resmi olarak bu tarihte 
bitecek ancak biz tabi çalışmaya devam 
edeceğiz. Aynı ekiple bir de TÜBİTAK 
projesi hazırlıyoruz. Sanatsal formlar 
aracılığıyla mental yetersizlik yaşayan 
çocuk ve gençlerle terapi çalışmalarına 
devam edeceğiz. Projede belirli sayıda 
gence ulaştık ancak bu durumu yaşayan 
ve henüz yardım eli uzanmamış, bir 
yardım elinin bile olduğundan habersiz 
çok kişi var. Çok sayıda insana, çok 
sayıda çalışmaya ihtiyaç var. Tabi proje 
olarak yaptıklarımızı ve ürettiklerimizi 
web sitesi, video, belgesel ve kısa filmler 
olarak kaydediyoruz. Başka çalışmalara 
örnek olabilelim diye…

Projeye hangi çocuklar katılabiliyor ya 
da başvurabilecekleri bir yer var mı?
Projeye çeşitli nedenlerle yetersizlik 
yaşayan çocuk ve gençlere yönelik şu ana 
kadar yaklaşık 30 çocuğa ulaştık. Projenin 
sınırlı olmasından dolayı yeni katılımcı 
alamıyoruz. Çünkü bu bire bir zaman 
geçirilmesi gereken bir proje. Ancak yeni 
projelerimizde yeni katılımcılara da açık 
olacağız.  
Son olarak şunları söylemek istiyorum: 
Yürütmüş olduğum Inorchestra projesinde 
kocaman bir ekip olarak çalışıyoruz. Her 
geçen gün yeni gönüllü destekçilerimizle 
güçleniyoruz. Bütün ekibime teşekkür 
etmek istiyorum. Onlar olmasa bu çalışma 
eksik kalırdı…

“Sevgi dolular ve sevgileriyle 
yaşamı dönüştürebilecek 
güçteler. Sergiledikleri 
becerilerin farkına vardıkça 
özgüvenleri artıyor.”

Tiyatro Hocası Selda Uzunkaya - Serdal Rodoplu
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Arakanlı Müslümanların 
Myanmar’da uğradıkları 
zulüm ve soykırımla 
birlikte yaşadığı dram 
yıllardır sürüyor. Nitekim 
Birleşmiş Milletler (BM) 

onları dünyanın en çok zulme uğrayan 
etnik azınlığı olarak kabul ediyor. 
Arakanlı Müslümanlar, yaşadıklarını en 
açık şekilde, tüm gerçekliğiyle duyurmak, 
dikkatleri çağımıza yakışmayan bu zulme 
çekmek istiyorlar. Bu amaçla medyayı 

en etkin şekilde kullanmayı hedefliyorlar. 
Fakat açlık ve şiddetle mücadele 
ederken, pek çok imkânsızlık yüzünden 
yetersiz kalıyorlar. 
Dünyanın önemli yayın kuruluşlarından 
biri olarak TRT, en başından beri bölgede 
yaşananları ayrıntısıyla haberleştirerek, 
mazlumların sesi oldu. Özellikle TRT 
World, Arakanlıların sesini dünyaya 
duyurmada önemli ve etkin bir yayın 
organıydı. TRT, hak mücadelesinde 
mağdurların yanında durma görevini 

sürdürmeye devam ediyor. 
Uluslararası yayın kuruluşlarının 
yönetiminde bulunan TRT’nin medyadaki 
gücü artık bir marka. Uluslararası pek 
çok organizasyonuyla yayın dünyasına 
katkıda bulunan TRT, tecrübesini ise 
Afrika’dan Balkanlara uzanan geniş bir 
coğrafyaya eğitimler vererek sunuyor. 
Nitekim bu kez TRT, eğitim desteğiyle 
Arakanlı Müslümanların yanında 
oldu. Halklarının yıllardır uğradığı 
zulmü dünyaya daha etkin bir şekilde 

TRT’DEN Mine Sultan ÜNVER / mine.unver@trt.net.tr

Arakanlı gazeteciler TRT’de
Yarım asrı geçen deneyimiyle TRT, ülkemiz medya kuruluşları için bir medya okulu. Aynı 
zamanda TRT, Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafyadaki 
medya kuruluşları için de eğitim-öğretim merkezi. TRT, tecrübesini dünyayla paylaşmaya 
devam ediyor.

Arakan Platformu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı ve 
Arakan Rohingya Birliği (ARU) Başkanı Dr. Wakar Uddin TRT’de
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TRT, yarım yüzyılı aşkın 
habercilik tecrübesinin 
ürünlerini uluslararası yayın 
mecrası olan TRT World 
ile tüm dünyaya sunarken, 
bu tecrübesini mazlum 
coğrafyalara eğitim olarak 
yansıtıyor.

Nobel ödüllü kadınlar Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret etmişti.
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duyurarak mücadele etmek isteyen 
Arakanlı gazetecilere eğitim desteği verdi. 
Gazeteciler, haber yazma teknikleri, 
internet haberciliği ve yeni medya 
yayıncılığı üzerine TRT’de eğitim aldılar.

Bölgede yaşanan dramı 
anlattılar
Bangladeş, Pakistan gibi ülkelerde aktif 
olarak çalışan Arakanlı haberciler, açık 
tehlikelerle yüz yüze kaldıkları zorlu 
bir görev sürdürüyorlar. Yine de dünya 
insanlarının kendilerini Arakanlılara yakın 
hissetmelerini sağlamak için kararlılar. 
Nitekim TRT’de eğitim alan Arakanlı 
gazeteci Shuaib Siddique şöyle diyor: 
“Ülkemizdeki durumu haberleştirmek 
ve uluslararası medya kuruluşlarına 
göndermede bu beceriler bize çok 
yardımcı olacak, yayınlayacağımız 
haberler daha anlaşılır olacağı için 
insanların davamıza yakın hissetmeleri 
daha kolay olacak.” Bir diğer Arakanlı 
gazeteci olan İbrahim Mohamed ise; 
“İnsanlarımızın durumunu anlatacak 
eğitimli muhabirlerimiz yok. Bu eğitim bu 
yüzden bizim için çok önemli” diyor.

TRT’de eğitim alan Arakanlı gazeteciler

Arakanlı gazeteciler hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldılar.

Arakanlı Müslümanlara baskı ve şiddet yıllardır sürüyor. 
TRT, Arakanlı Müslüman gazetecilere, yaşadıklarını 
dünyaya daha etkin duyurabilmeleri için medya 
eğitimiyle destek veriyor. 
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Dr. Abdurrahman Çakır - TRT 
Medya Eğitim Koordinatörü

TRT, uluslararası pek çok eğitim veriyor. 
Örneğin hangi ülkelere? 
TRT, yayıncılık tecrübesini paylaşıyor. 
Uzun yıllar Türk Cumhuriyetleri ve Balkan 
ülkeleri ile yürütülen eğitim faaliyetleri, 
artık ülkemizin küresel açılım politikalarıyla 
eşgüdümlü olarak başta Afrika kıtası olmak 
üzere tüm dünyaya yayılmaya başladı. 
En son 5 kıta, 70 ülke ve 170 medya 
çalışanıyla düzenlediğimiz 5. Uluslararası 
Medya Eğitim Programı, network ağımızı 
ve yeni eğitim işbirliği imkânlarımızı 
genişletti. 2018 yılı itibariyle Latin Amerika 
ve Uzak Avrupa ülkeleriyle de etkileşim 
kurmak ve eğitim programları yapmak 
istiyoruz. 

Bu eğitimlerde amaç nedir? 
TRT’nin yayıncılık tecrübesini dünya ile 
paylaşarak network ağımızı genişletmek, 

ülkemizin dış politika dinamiklerine katkıda 
bulunmak, hakkaniyete dayalı yayıncılıkla 
ilgili uluslararası bir farkındalık oluşturmak 
ve yeni eğitim işbirliği imkânları geliştirmek 
istiyoruz. Dışişleri Bakanlığı, TİKA, AA vb. 
paydaş kurumlarımızla birlikte hareket 
ederek dış politika stratejilerimize yeni 
açılımlar sağlamak istiyoruz.  

Medya eğitim talebi Arakanlı 
gazetecilerden mi geldi? Süreçten 
bahseder misiniz? 
Eğitim talebi Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 
kurumumuza iletilmiş ve gerekli 
çalışmalara başlanmıştır. Yurtdışı eğitim 
talepleri genel olarak TİKA ve Dışişleri 
Bakanlığı üzerinden gelmektedir.

Bu eğitimin nasıl faydalar sağladığını 
düşünüyorsunuz?
Öncelikle yeni dostlar ediniyoruz. 
Uluslararası yeni haber kaynakları ve 
imkanları sağlıyoruz. Dünya üzerinde 
mazlumlardan çok zalimlerin sesine 

kulak veren bir medya var. Biz bu 
eğitimler yoluyla mazlum halkların sesini 
güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Eğitim desteği TRT’den. Peki, teknik 
anlamda yeterliler mi?
Myanmar’da çalışan 2 katılımcımız var. 
Arakanlılar; Bangladeş, Pakistan, Suudi 
Arabistan, Almanya, ABD ve Myanmar’dan 
geldiler. Grupta teknik anlamda ve seviye 
olarak çok iyi olanlar var. Yaptığımız anket 
çalışmasında eğitimden çok memnun 
kaldıklarını, ülkelerine döndüklerinde 
uygulayacaklarını belirttiler.

“Dünya üzerinde 
mazlumlardan çok zalimlerin 
sesine kulak veren bir 
medya var. Biz bu eğitimler 
yoluyla mazlum halkların 
sesini güçlendirmeyi 
amaçlıyoruz. Uluslararası 
farkındalık oluşturuyor, 
ülkemizin dış politika 
dinamiklerine katkıda 
bulunuyor, bir yandan 
da kendi network ağımızı 
genişletiyoruz.”

Arakanlı Müslümanların sığındığı Bangladeş’te, mülteci kampındaki medresede eğitim gören yetimler, Zeytin Dalı 
Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçik için dua ediyor.
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Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı TÜRKSOY, 5 
Aralık 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen Daimi 
Konsey 35. Dönem 
Toplantısı’nda, Anadolu’nun 

en eski yerleşim birimlerinden biri olan 
Kastamonu’yu 2018 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti olarak ilan etmişti.
Kadim Türk yurdu Kastamonu, “2018-
Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçilerek 
bu unvanı alan yedinci şehir oldu. Tarihi 
ve kültürel değerleri ile 7 bin yıllık tarihi 
boyunca önemli bir merkez olan kentte yıl 
boyunca sanattan kültüre pek çok etkinlik 

düzenlenecek.
Verilere göre Türk Dünyası’nın dünya 
üzerindeki nüfusu 325 milyon. Bu 
demek oluyor ki, Kastamonu, 2018 yılı 
Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak 
bundan sonra da 325 milyonu bulan Türk 
nüfusunun kültür birliğinin simgesi haline 
gelecek. 
Yıl boyunca birçok etkinlik gerçekleştirilecek 
olan şehrin, 2018 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti açılışı, 21 Mart Nevruz 
kutlamalarıyla birlikte özel bir şölene sahne 
olacak. 
Türk Dünyası’nın halklarını, gençlerini, 
dillerini, gönüllerini birbirine bağlamaya 

devam eden bu organizasyon, 2012 yılında 
ilk kez Kazakistan’ın Astana şehrinin Türk 
Dünyası Kültür Başkenti seçilmesiyle 
başladı. 2013 yılında ise Türkiye’nin önemli 
kültür merkezlerinden Eskişehir bu unvanı 
aldı. Sırasıyla 2014 Tataristan Kazan, 2015 
Türkmenistan Merv, 2016 Azerbaycan Şeki 
ve Kazakistan’ın Türkistan kenti 2017 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti olarak seçildi.

Türk Dünyası Kültür Başkenti 
olmak…
TÜRKSOY Türk Halklarının gönül 
birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, 
ortak Türk kültürünü gelecek nesillere 
aktarmak ve dünyaya tanıtmak için 
sürdürdüğü çalışmalara 2012 yılında 
“Türk Dünyası Kültür Başkenti” geleneğini 
katmıştır. Türk Dünyası Kültür Başkenti 
olarak seçilen kent, en az bir yıl 
boyunca süren çeşitli kültürel ve sosyal 
etkinlikler, müze ve anıtsal alan inşası 
gibi kalıcı eserler, toplantılar, konserler 
ve konferanslar aracılığıyla hem Türk 
Cumhuriyetleri ve topluluklarını birbirine 

yaklaştırmakta, hem de Kültür Başkenti olarak 
seçilen kentin, ülke ve ülke sınırları dışında 
tanınmasını sağlamaktadır.
Her yıl 21 Mart’ta Orta Asya’dan Balkanlardaki 
uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk 
ve inançlarla kutlanan ve Türkler tarafından 
yılbaşı olarak kutlanan Nevruz günü aynı 
zamanda o yıl seçilen Türk Dünyası Kültür 
Başkenti’nin de açılış günü olarak kabul 
edilmekte.

‘Yenigün’ anlamına gelen ve doğanın 
uyanışını, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz 
coşkusu, “Türk Dünyası Kültür Başkenti”ne de 
coşkuyu taşımakta, tüm Türk Cumhuriyetleri 
ve topluluklarından katılımcılar, kutlamalar için 
bu kentte bir araya gelmekte. Böylece 7’den
70’e kent sakinleri ve bütün kesimler, 
kentlerinin tanıtımı için el ele vererek, Türk 
Dünyası’ndan gelen kardeşlerini misafir 
ederek, konukseverliklerini paylaşarak bu 
coşkuya ortak olmakta.
Türk Dünyası Kültür Başkenti olmak; hem 
kentin hem de Türk Dünyası’nın birlik ve 
dirliğinin güçlenmesine hizmet eden önemli bir 
simge haline gelmektir.

Türk Dünyasına Anadolu Coğrafyasından 
2. Kez Kültür Başkenti: 

Kastamonu

GÜNCEL Ceren Bölükbaşıoğlu/ ceren.bolukbasioglu@trt.net.tr

2018 Türk Dünyası
Kültür Başkenti olarak 
Kastamonu seçildi.
Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı TÜRKSOY’un
35. Dönem Daimi Konsey 
Toplantısı’nda alınan 
karar ile Kastamonu 
325 milyonluk Türk 
coğrafyasının bu yılki kültür
başkenti olarak tayin edildi.

TRT destek veriyor…
Nevruz coşkusu bu yıl 21 
Mart’ta, 2018 Türk Dünyası 
Başkenti Kastamonu’da… 21 
Mart Salı günü tüm gün boyunca 
sürecek kutlamalar, TRT AVAZ 
ekranlarından Türk Dünyası’na 
ulaşacak.
08.30’da Kastamonu Cumhuriyet 
Meydanı’nda başlayacak Nevruz 
Programı canlı yayını ve akşam 
19:30’da Atatürk Spor Salonu’ndan 
gerçekleştirilecek 2018 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti açılış 
programı canlı yayınıyla etkinlikler 
gün boyu tüm Türk coğrafyasına 
ulaştırılacak. 

Kastamonu
Anadolu’nun eski yerleşim 
merkezleri arasında bulunan, 7 
bin yıllık tarihiyle kesintisiz bir 
kronolojiye sahip medeniyet şehri 
Kastamonu, 1084 yılında Horasan 
Alperenlerinden Emir Karatekin 
Paşa tarafından alınarak Türklerin 
eline geçti.
Osmanlı topraklarına Fatih Sultan 
Mehmet döneminde katılan kent, 
doğuda Samsun, batıda İzmit, 
güneyde Kalecik, kuzeydeki doğal 
sınırı olan Karadeniz sahili ile 
Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş 
bir eyaleti olarak cumhuriyete 
kadar idari merkez konumunu 
sürdürdü.
Fatih Sultan Mehmet’in kardeşi 
Cem Sultan’ın yaklaşık 4 yıl 
valilik yaptığı kent, Osmanlı 
ilim dünyasına yön veren pek 
çok âlimin çıktığı merkezlerden 
biri oldu. Özellikle Hoca Ahmet 
Yesevi Ocağı’ndan yetişen, halk 
arasında Hz. Pîr olarak tanınan 
Şeyh Şaban-ı Veli, şehrin banisi 
sayılmaktadır.



“Kastamonu ‘Kültür Başkenti’ olmayı çoktan hak etti.”
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş 

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY tarafından alınan karar neticesinde 
memnuniyetini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş; Kastamonu’nun 

tarihsel ve kültürel önemini önem vurarak şöyle dedi: “Kastamonu Kültür Başkenti 
olmayı çoktan hak etmiş bir kentimizdir. Kastamonu’nun Asya’nın derinlikleri ile de 

bağı vardır. Hz. Peygamber’den sonra başlayan, İslam’ın 2’nci büyük çıkışı Horasan 
erenlerinin marifetleri ile Anadolu’ya gelmiş, Hoca Ahmed Yesevi’nin öğretileri bu 

topraklara kadar Şeyh Şaban-ı Veli ile gelmiş, buradan Avrupa’nın içlerine ulaşmıştır. 
Şaban-ı Veli’nin düşünceleri Horasan erenlerine kadar gider. Kastamonu bu bağı 

sürdürebilen önemli şehirlerimizden birisidir.” 

TÜRKSOY 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin 
Kültür Bakanlarının imzalamış olduğu anlaşma ile kurulmuştur. TÜRKSOY Türk Halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini 
güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmaktadır. Kuruluş aşamasında 
TÜKSOY ismi Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi olarak belirlenmiş sonrasında alınan kararla bu isim Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı olarak değiştirilmiştir. TÜRKSOY Genel Sekreterliği Ankara’da bulunmaktadır.
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2012 2013

Kazakistan Astana
 Kazakistan’ın başkenti ve ikinci büyük 

şehridir. Astana, Kazakça başkent anlamına 
gelmektedir. Modern mimarisiyle göze 

çarpar.

Türkiye Eskişehir
 Tarihi, M.Ö. 14.yy’a dayanmaktadır. 1000 
yıllık Türk Yurdu’dur. Açık ve kapalı müze 
alanlarıyla Türkiye’nin önemli bir kentidir.

2014 2015

Tataristan Kazan
 Kazan’ın tarihi Taş Devri’ne uzanmaktadır. 

3. yy’dan itibaren Türk Devletlerinin 
hâkimiyetine girmiştir. 

Türkmenistan Merv:
 2500 yıllık bir geçmişi olan Merv şehri, 

Dandanakan Savaşı’yla  (1040) Türk Yurdu 
olmuştur. Bir adı da, ‘Şah-ı Can’dır: Şahların 

Gözdesi…

201620172018

Azerbaycan Şeki
Tarihi M.Ö. 7.yy’a dayanan ve adını Saka 
Türklerinden alan Şeki, Azerbaycan’ın ilk 

Hanlığının kurulduğu merkezdir. 

Kazakistan Türkistan
 M.S. 4. yy’da kurulan ve eski adı ‘Yesi’ olan, 

Türkistan şehri,  Hoca Ahmed Yesevi’nin 
doğduğu ve türbesinin bulunduğu kenttir.

Türkiye Kastamonu:
7 bin yıllık tarihiyle kesintisiz bir medeniyet 
şehri olan Kastamonu, 1084’te Türklerce 

fethedilerek Türk Yurdu olmuştur.

7 Yılda 7 Başkent

“Hemşerilerimiz için gurur vesilesi oldu.”
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş Kültür Başkenti seçilen Kastamonu’nun şehir sakinleri 
tarafından sevinçle karşılandığını ifade ederken bu ünvanı taşımanın liyakatinin önemine vurgu 
yaparak; “Kastamonu’nun, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi bizim için büyük bir fırsatdır. 
Kastamonu, bu unvana layık bir şehirdir. Biz, tüm dinamikleri ve halkıyla Türk Dünyası Kültür 
Başkentliği unvanını layıkıyla taşıyacağız ve bunun içinde ciddi faaliyetler sürdüreceğiz” dedi.

“Türk Dünyası’na Kastamonu’yu konuşturabiliriz.”
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ise Kültür Başkenti olmanın önemli bir sorumluluk olduğunu 
vurgulayarak, Kastamonu’yu tanıtmak için önemli bir fırsat yakalandığını ifade etti ve 

sözlerine şöyle devam etti: “Türk Dünyası Kültür Başkenti olmak Kastamonu için büyük 
şereftir ve fırsattır. 1 yıl boyunca el birliği ile hareket edersek hem Türkiye’ye hem de 
Türk Dünyası’na Kastamonu’yu konuşturabiliriz. Bu fırsatı değerlendirmek için orada 

bir tertip komitesi oluşturduk. Bu tertip komitesinde Kastamonu’nun tüm bileşenleri var. 
Kastamonu’nun tüm unsurlarının yararlanacağı şekilde bir planlama yapıldı. Hedef kitlemiz; 

Kastamonululardan ziyade Kastamonulu olmayanlar. Derdimiz; Kastamonulu olmayanlara 
Kastamonu’nun nasıl bir şehir olduğunu, nasıl kültürel bir birikime sahip olduğunu anlatmak, 

duyurmak ve tatile bu sene Kastamonu’ya gidelim diyecek seviyeye getirmek. Birinci 
hedefimiz bu.”

“Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin himayesiyle Kastamonu büyük bir 
fırsatı kucaklayacak.”
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov

“Çeyrek asırlık tecrübesiyle TÜRKSOY, tüm dünyada tanınırlık kazanmış saygın bir kültürel diplomasi 
kuruluşu olarak yıl boyunca Kastamonu ile yan yana etkinlikler düzenleyecektir. Kastamonu’dan önce 
Kazakistan’ın Türkistan şehri Türk Dünyası Kültür Başkentiydi. Geçtiğimiz yıl Hoca Ahmet Yesevi 
hazretlerinin manevi himayesiyle çok verimli geçti. Bu yıl ise evliyalar diyarı Kastamonu’da Hoca 
Ahmet Yesevi ocağından çıkıp Anadolu’da İslam’ın yayılmasında büyük hizmetler görmüş Şaban-ı 
Veli’nin manevi himayelerinde pek çok yeni proje hedefliyoruz.” 

“Kastamonu’nun Türk Dünyası’nın Kültür Başkenti oluşunu, dünyanın her 
yerindeki soydaşlarımıza iletmeyi görev biliyoruz.”

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu açılış töreni 
ve Nevruz programının tüm Türk Dünyasına ulaştırılması için büyük ve tecrübeli bir ekiple 

çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek; “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tüm olanaklarıyla 
milletimizin hizmetindedir. Bu önemli günü ve Kastamonu ilimizin Türk Dünyası’nın Kültür 

Başkenti oluşunu, dünyanın her yerindeki soydaşlarımıza iletmeyi görev biliyoruz. Ses ve saz 
sanatçılarımız, canlı yayın ekiplerimiz, tecrübeli yayıncı kadromuzla, gerçekleşecek etkinliklerin 

hem organizasyonuna hem de dünyaya iletilmesine büyük destek vermeyi sorumluluğumuz 
olarak görüyoruz.” dedi.

Türk Dünyası Kültür 
Başkenti uygulaması, 
2012 yılından bu yana 6 
kentte gerçekleştirildi. 
7’nci Kültür Başkenti 
ise bir yıl boyunca 
Kastamonu olacak.
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TRT’DEN Ela TEKİN / ela.gurman@trt.net.tr

Böbrek taşına, safraya, nezleye, gribe, çaya, çorbaya limonu severiz. Aynı 
anda birkaç sıkıntımıza merhem olacak tüm ürünlere düşkünlüğümüz gibi. 
Malum, isteriz ki aldıklarımız İsveç çakısı gibi birkaç işe birden yarasın. 
Elimizde bir malzeme varsa; onda da kullanalım şunda da… Peki sonra? 
Sonrası iyilik, sağlık sanarak, eşe dosta önerme, aile efradında test etme 
gibi kaçınılmaz olan rutinimiz gelir ki, bunu bir nevi sorumluluk bellemişizdir. 

Bir de işe yaradığını zannederek ısrarla kullandıklarımız var ki hem sağlığa, hem akla 
zarar. Alışkanlık mıdır bilinmez ama, iş halk sağlığını etkileme noktasına gelse dahi 
bu konuda durmasını bilemeyiz. Ki sorun tam da burada başlar. Yardım sever halimiz 
her konudaki bilgeliğimize karışınca durmamız gereken noktayı kaçırır, sonuçlarını 
düşünemeyiz. Aynı her türlü hastalıkta sarıldığımız antibiyotik kullanımımızda birinciliği 
kaptırmadığımız gibi. 

Doğru tanı, doğru ilaç 
Tüm ilaçlarla ama özellikle antibiyotikle olan sınavımızda toplum olarak sınıfta kaldığımız 
artık istatiksel olarak da ispatlanmış durumda.  İşin uzmanına yani hekimlere danışmadan 
tavsiye yoluyla ilaç kullanımı tehlikeli sonuçlara sebep oluyor. Hâl böyleyken aksırana, 
tıksırana, başı ağrıyana, alerjisi olana antibiyotik verelim yaklaşımımızın, ısrarla reçete 
yazılmasını istememizin ve doktorculuk oyunumuzun son bulması gerekiyor. Türkiye’de 
sağlık kuruluşlarına başvuran her üç hastadan biri antibiyotik kullanıyor. Oysa bu oranın 
altı da bir olması bekleniyor. Yani kullanmamız gereken oranın iki katını tüketiyoruz. Çünkü 
antibiyotik türü ilaçlar her şeye iyi gelir sanıyoruz. 

Virüs mü? Bakteri mi?
Uzmanlar mikropların birkaç çeşide ayrıldığını özellikle vurguluyor. Hastalığımızın nedeni 
bakteriler ya da virüsler olabilir. Sıkıntımızın sebebi bir bakteri ise o zaman doktorumuz 
türüne göre reçetemize antibiyotik yazabiliyor. Fakat virüsler nedeniyle rahatsız isek bu 
tür ilaçların hiçbir etkisi bulunmuyor. Hiç yoktan, doktor reçetesi olmadan kullandığımız 
ve özellikle çocuklarımıza verdiğimiz antibiyotik geleceğimizi tehdit ediyor. Hekimler 
gereksiz antibiyotik kullanımı nedeniyle mikrobiyal direncin arttığını söylüyor. Bu nedenle 
lüzumsuz ya da tedbir amaçlı kullanımlar nedeniyle bazı hastalıkların tedavi edilemez hale 
dönüşebileceğini ısrarla belirtiyorlar. Sonu ölüme gidebilecek sonuçlara mahal vermemek 
gerektiği ise çok açık.

Kullanımda birinciyiz!
Türkiye antibiyotik 
tüketiminde 42 ülke arasında 
birinci sırada ancak yapılan 
farkındalık çalışmalarıyla 
olumlu sonuçlar alınıyor.
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Antibiyotik kullanımı dost 
Bakterilere   zarar veriyor.

“Özellikle akut üst solunum yolları 
enfeksiyonları çocukluk çağı 
enfeksiyonlarının başında geliyor. 
Biz biliyoruz ki bu enfeksiyonların 

yüzde 70’ini virüsler oluşturuyor. En fazla yüzde 30’u bakteri 
kaynaklı olabiliyor. Dolayısıyla çoğunluğunu virüslerin 
oluşturduğu bir duruma antibiyotik vermek mantıksız ve 
boşuna. Çünkü antibiyotikler sadece bakterileri etkiler. 
Gereksiz kullanımda çocukların doğal boğaz florasında ve 
bağırsak florasında bulunan faydalı yani dost bakterileri yok 
etmiş oluyoruz. Bağırsak ve boğaz florasında bulunan dost 
bakterilerimiz bizi düşman dediğimiz zararlı bakterilerden 
korur. Dost bakterilerin yok olması ise bağışıklık sistemimizi 
olumsuz etkiler. Özellikle bağırsak florasında hepimizin 
hayalinden çok daha fazla sayı ve çeşitte bakteri 
bulunur.  Bunları yok ettiğinizde de çok çabuk bağırsak 
enfeksiyonlarına yakalanırsınız. Bağışıklık sistemi etkilenir 
ve sık hastalıklar oluşur. Bu nedenle gereksiz antibiyotik 
kullanımından kaçınmamız gerekir. Zorunlu hallerde, 
hekim muayenesi sonrasında, kanıtlandığında ve uzman 
kontrolünde antibiyotik kullanmalıyız.”
                                                                   

‘Antibiyotikte Değil, Sağlığınızda Israrcı Olun’ 
Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Sağlığın 
Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz 
aylarda düzenlediği, Akılcı Antibiyotik Kullanımı 
Lansman Toplantısı’nda basın mensuplarıyla 
bir araya gelmiş ve önemli bilgiler vermişti. 
2011 yılında ilaç satışının yüzde 13’ünü 
antibiyotikler oluştururken 2016 yılında bu 
oranın yüzde 10’a gerilediğini söylemiş ve 
eklemişti; “Antibiyotiklere elbette karşı değiliz, 
ihtiyaç olduğunda kullanılması gereken çok 
değerli bir silahtır. Biz antibiyotiğin yanlış 
kullanılmasına karşıyız. Gereksiz antibiyotik 
kullanımı sağlık açısından önem taşımaktadır. 
Çünkü antibiyotiğe karşı direnç geliştiren 
bakteriler sadece hastayı değil sağlam 
insanları da tehdit eder. Gereksiz kullanılan 
antibiyotik ilaç değil zehirdir. Bu yüzden 
bu kampanyanın adını ‘Antibiyotikte Değil, 
Sağlığınızda Israrcı Olun’ diye belirledik.”

Hekiminiz yazarsa
Öyleyse toplum olarak farkındalığımızın 
artmasına ihtiyacımız var. Bu nedenle Sağlık 
Bakanlığı uzun süredir harekete geçmiş 
durumda. Bakanlık, geçtiğimiz sene gibi 
bu yıl da başlatılan kampanya ile gereksiz 
antibiyotik kullanımının zararlarına dikkat 
çekiyor ve “Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik 
kullanmayın!” sözünün altını kalın çizgilerle 
çiziyor. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi 
Genel Müdürlüğü’nün, bilinçsiz antibiyotik 
kullanımının azaltılması amacıyla “Akılcı 
Antibiyotik Kullanımı” kapsamındaki medya 
kampanyası her türlü mecrada soluk buluyor. 
Kamu spotları televizyonlarda, afişler eczane 
ve toplum sağlığı merkezlerinde, broşürler 
sağlıklı yaşam araçları sayesinde tüm 
illere dağıtılarak gerek el ilanları gerekse 
kısa filmlerle gereksiz antibiyotik kullanımı 

konusunda farkındalık yaratılıyor. Sosyal 
medya yoluyla ise her kesime ulaşılması 
hedefleniyor. Süper Lig 22. Hafta takımlarının 
sahada pankartlar yoluyla bu önemli uyarıya 
parmak basması da her mecrada uyarı 
yapıldığına dair önemli bir örnek. 

Elbette amaç antibiyotik kullanmayın demek 
değil; doğru ve gerektiğinde doktor kontrolü 
altında ilacın alınmasını sağlamak. Hekim 
onayı olmadan ilaçları içmek veya içirmenin 
etkisi sandığımızdan da büyük. Bahsi geçen 
uyarı önemli. Çünkü aslında antibiyotiklerin 
yanlış kullanımı küresel bir tehdit. Bu konuda 
evimizin içinde yapılan küçük gibi görünen 
hatanın tüm dünyayı etkiler olduğunu bilmekte 
fayda var. Bu alanda eğitim almış ehil kişilere 
itibar edilmesi, reçete edilen ilaçların, doğru 
zamanda ve dozda kullanımı şart. 

Antibiyotiklerin yanlış kullanımı artık küresel bir tehdit 
olmuştur.

“İnsan hayatının kalitesinin artmasında ve ortalama ömrünün uzamasında antibiyotiklerin 
çok büyük katkısı var. Yaklaşık 60 yıl içerisinde antibiyotiklerden yararlandık. Ancak doktor 
yönlendirmesi olmaksızın kullanılan antibiyotiklerde, vücudumuzda bulunan bakterilerin direnç 
kazandığını gördük. Bugün dünya üzerinde antibiyotiklerin yanlış kullanımı sonucu küresel bir 
tehdit oluşmuştur. ABD’de her yıl 23 bin kişi, AB ülkelerinde ise 25 bin hasta dirençli bakteriler 
yüzünden hayatını kaybetmektedir. Tüm dünyada ise bu rakam 700 bin insana ulaştı. Böyle 
giderse 2050 yılında her yıl 10 milyon insan hayatını kaybedecek.” 

Sağlık Bakanı 
Dr. Ahmet Demircan

Eskiden Antibiyotik 
yazmadığımızda tepki alırdık.

“Daha önce semt polikliniklerinde 
çalışırken antibiyotik yazmadığımızda 
ağır tepkilerle karşılaşıyorduk. Nedense 
nezle, grip gibi hastalıklarda antibiyotikle 

iyileşme kanısı hâkim. Antibiyotiğin belirli yazma kriterleri vardır. 
Bakteriyel bir enfeksiyon için faydalı olacağına inandığımız, 
kanıtımız olduğu durumlarda biz antibiyotik veririz. Vücudun 
belirli bölgelerinde normal flora dediğimiz faydalı mikrop 
popülasyonları vardır. O popülasyonları antibiyotik etkisiyle 
bozarız. Onların florasını bozduğumuz zaman altından başka 
hastalıklar çıkar. Hem o şekilde zararı vardır hem de antibiyotik 
kullanımı yaygınlaştığı zaman mikroplar buna direnç kazanırlar. 
Et yiyen bakteriler gibi bir takım enfeksiyonlar var. Bunlar 
antibiyotiklere iyice direnç kazanan mikroplar. Hastaya bir 
şekilde yoğun bakımlarda bulaştığı zaman kişiyi kurtarmamız 
mümkün olmayabiliyor. Eskiden antibiyotik kullanımı bu kadar 
suiistimal edilmediği için antibiyotiklerle bir takım hastalıkları 
tedavi edebiliyorduk. Şimdi artık bazı mikroplar direnç kazandı. 
Doktor antibiyogram ya da kültür yaptığında hepsi dirençli 
çıkıyor. O yüzden antibiyotiği hekim tavsiyesi ile kullanmak 
lazım. Sağlık Bakanlığı son zamanlarda bu konuya el attığı için 
hekimler hastayı ikna etme konusunda biraz rahatladı.”

Çocuk Hastalıkları
Dr.İlkay Mavituna

KBB
Dr. Oğuz İnceer

Kaynak: Sağlık Bakanlığı
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Irak’taki Asur kenti Nimrud’un 
DAEŞ tarafından yağmalanıp 
yıkılması halen hafızalarda 
tazeliğini korurken, şimdi de 
Palmira yok olma tehlikesi ile karşı 
karşıya. 

Çölün gelini “Palmira” yasta

Aynur ÇELİKCAN / aynur.celikcan@trt.net.tr

“Zarafet, bilgelik ve güzelliğin keyfini 
sürebilirsiniz ama gururdan sakının, geri 
kalan her şeyi karartabilir.”
Suriye Humus sınırları içinde bulunan 
kalenin manastırındaki duvarında Latince 
bunlar yazıyormuş yüzyıllardır; tarihin 

tekerrüründen ve zalim bombalardan nasibini 
alana kadar tabii. Savaş uçaklarının kaleyi 
bombalamasıyla, kale harabeye dönüşmüş, 
kemerler yığılıp kalmış, Latince yazıtlar da 
paramparça olmuş. 
Binlerce tarihi alana sahip kültürel zenginliği 
dillere destan Suriye, kültürel mirasının savaş 
nedeniyle tahrip edilmesine, yağmalanmasına ve 
yok edilmesine seyirci kalıyor maalesef. Bilinçli 
vatandaşlar zararın tespit edilmesi, ülkenin kültürel 
kimliğinin korunması için çabalıyorlar, ancak 
ellerinden gelen, zarar gören alanların fotoğraflarını 
çekmek sadece.

Dünyayı utandıran vuruşlar
Suriye’deki savaşın vahşi yüzüne, neredeyse 
canlı görüntülerle şahit olduğumuz kargaşa, kaos 
ve zulüm kol geziyor her yerde. Tıpkı hayatını 
kaybeden kadın ve çocuklar gibi; tıpkı yüzlerce 
yıldır insanlığı besleyen zeytin, hurma ve nar 
ağaçları gibi, paha biçilmez güzellikteki eserlerin 
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pek çoğu da artık dünyada değil!  Mesela, başkent Şam’ın 
kuzeydoğu bölgelerine düzenlenen havan topu saldırılarına maruz 
kalan 8. yüzyıla ait Emevi Camii’nin, ağaçlar ve bahçelerle çevrili 
binalarıyla cenneti tasvir eden şahane mozaikleri gibi. Mesela Ulu 
Camii’nin, 1095 yılının zarafetini yansıtan 50 metre yüksekliğindeki 
Selçuklu minaresi gibi. Mesela haçlı kuvvetlerine karşı mücadelede 
Selahaddin Eyyübi’ye cephaneliklerini tutması ve karargâh olarak 
kullanması için verilen Şam Kalesi gibi. 
Mezopotamya’nın kadim arkeolojik yerleşimleri, Orta Doğu’nun en 
güzel eserleri, çarşıları, yolları sistematik olarak DAEŞ militanları 
tarafından saldırıya uğrarken, Helenistik ve Roma, Asur, Pers, Babil 
eserleri, tapınaklar, manastırlar, kiliseler, heykeller, süslemeler, 
aklınıza ne geliyorsa hepsi hedefin birer parçası oldular. Bazı tarihi 
eserler silah veya nakit para karşılığında el değiştirirken, insan 
figürleri, heykeller DAEŞ tarafından İslam değerlerine ters görüldüğü 
gerekçesiyle yok edildi. Örgüt, Rakka’daki Sofi ve Şii türbelerinin 
yanı sıra aslan heykellerini de parçaladı, İslami döneme ait medrese 
ve hamamları da… Hatta terör örgütü militanlarının Palmira 
kentindeki, Peygamber’in kuzeni soyundan gelen Muhammed Bin 
Ali ile Nizar Ebu Bahaeddin’e ait türbeleri de havaya uçurduğu 
biliniyor. Örgüt militanlarının Palmira’daki tarihi eserleri balyozlarla 
parçalarken çekilmiş fotoğrafları da DAEŞ’e yakın sosyal medya 
hesapları üzerinden paylaşılmıştı.

Çölün ortasında bir vaha
Antik kentin Romalı adı “Palmira”, şimdiki ismi “Tedmur” veya 
“Tedmor”.  Palmira Antik kenti Suriye çölünün tam ortasındaydı; 
öyle herkesin kısa yoldan ulaşabileceği bir konumda olmamasına 
rağmen, antik dönemlerin önemli dini ve ticari merkezi olması 
hasebiyle, günümüzde dünyada en tanınmış “kültürel miras” 
sayılıyordu. UNESCO tarafından 1980 yılında Dünya Miras Listesi’ne 
alınan şehrin bilinen tarihi milattan önce 2000 yılına kadar gidiyor. 
Palmira, tarih sahnesinde, Asurlular, Persler, Romalılar gibi çok 
sayıda farklı kültüre ev sahipliği yapmıştı. İpek Yolu’nun da geçtiği 
şehir, Hellenistik ve Roma dönemlerinde en zengin ve görkemli 
çağını yaşamıştı.
2011 yılında Suriye’de iç savaş başladığında hiç kimse Palmira’nın 
başına neler geleceğini tahmin edememişti. Terör örgütü DAEŞ ne 
yazık ki şehri 2015 yılında ele geçirdi. Sonra tüm dünyayı şoke eden 
görüntüler düştü ajanslara. Balyozlarla kırılan heykeller, rölyefler, 
freskler!  Yaklaşık bir yıl boyunca terör örgütünün kontrolünde kalan 
Palmira Antik Kenti’nde çok sayıda tarihi eser bombalarla, balyoz 
darbeleriyle yerle bir oldu, insanlık tarihinin önemli bir bölümü de 
böylelikle yok oldu. 
Palmira, Asurlular ve Perslerden itibaren Mezopotamya ile Akdeniz 
arasında kervanların vazgeçilmez uğrak yeri imiş. Bu kervanlardan 
alınan yüksek geçiş ücretleri ile kalkınan şehir, Romalılar’ın 
1. yüzyılın sonlarından itibaren sınırlarını doğu Akdeniz’de 
genişletmeye başlamaları ve şehir üzerinde kontrolü ellerine 
geçirmeleri sonrasında da sahip oldukları avantajlardan yoksun 
kalmamış. Bizans ve Roma dönemlerinde Palmira, Hint Okyanusu ile 
Akdeniz arasında zengin ve canlı bir kent olarak parlamış. Milattan 
sonra 273 yılında Roma yönetimine karşı ayaklanmasını yerle bir 
edilerek ağır bir şekilde ödeyen Palmira, bir daha hiçbir zaman 
kendini toparlayarak eski ihtişamlı günlerine dönememiş ve özellikle 
17. yüzyıldan insanlar tarafından tamamen terk edilerek bir hayalet 
kente dönmüş. 

DAEŞ, Rakka’daki Sofi ve Şii türbelerinin 
yanı sıra aslan heykellerini de parçaladı, 
İslami döneme ait medrese ve hamamları 
da. Hatta terör örgütü militanlarının 
Palmira kentindeki, Hz. Peygamber’in 
kuzeni soyundan gelen Muhammed Bin Ali 
ile Nizar Ebu Bahaeddin’e ait türbeleri de 
havaya uçurduğu biliniyor.

UNESCO: Palmira’nın yıkılması 
savaş suçu
Suriyeliler terör örgütünün ele geçirdiği 
Palmira’ya, “Çölün Gelini” dermiş. Palmira, 
Romalılar ile Persleri birbirine kırdıran, 
ordunun başında savaşa çıkan Kraliçe 
Zenobia ile meşhur bir yerleşim. Palmira’da 
konaklayan kervanlara Akdeniz kıyısına 
kadar refakat ve güvenlik de sağlanan 
Zenobia döneminde, kentin kapılarına 
ticarette ve şehir içinde uyulması gereken 
kuralların olduğu yazılar asılırmış. 
Palmira Krallığı ile yetinmeyen Zenobia 
topraklarını genişletmek için ordusuyla 
fetihlere çıkmış ve dönemin en güçlüsü 
olan Roma İmparatorluğu için tehdit olacak 
kadar ilerlemiş. Zenobia, Romalılar’la da 
savaşmış ve yenmiş ancak güçlü ordusuna 
ve diplomasi yeteneğine rağmen, kendisinin 
de krallığının da sonunu getiren büyük bir 
yenilgiyle tarih sahnesinden çekilmiş.
Kentteki antik kalıntılar birkaç 
kilometrekarelik bir alana yayılmış durumda. 
Çölün içinde vaha olan Palmira, üst üste 
birçok medeniyetin kalıntılarını barındırıyor 
ve içinde tek tanrılı dinler öncesi pagan 
inançlarından kalma yapılar da bulunuyor. 
Antik kentin devamındaki müzede mumyalar 
ve tarihin ilk dokuma örnekleri olan kumaş 
parçaları, heykeller, lahitler sergileniyordu. 
Şehre saldırıdan önce müzedeki eserlerin 
tahliye edildiği belirtiliyor ancak kalıntılar 
hala büyük tehdit altında ve çatışmalarda ne 
kadar zarar gördüğü bilinmiyor. 
Suriye ordusunun antik kent Palmira’yı geri 
almasının ardından, tarihi eserlerin son 
hallerinin fotoğrafları ortaya çıktı. Örgüt 
militanlarının Palmira’daki tarihi eserleri 
balyozlarla parçalarken çekilmiş fotoğrafları 
da ‘e yakın sosyal medya hesapları 
üzerinden paylaşılmıştı. Ayrıca drone 

görüntüleri de yapılan tahribat hakkında 
fikir veriyor zaten. Bu verilere göre 2000 
yıllık bir tapınak ve cenaze töreni kuleleri 
yerle bir edilmiş durumda. Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 
Suriye’deki antik kent Palmyra’da 
Baalşamin tapınağını yıkmasının “savaş 
suçu” olduğunu belirtmesi üzerine bütün 
gözler bölgeye döndü tekrar. Neyse ki 
Suriye Müzeler ve Tarihi Eserler Genel 
Müdürü Maamun Abdülkerim, Fransız 
haber ajansı AFP’ye “En kötü senaryoya 
hazırlanmıştık. Ancak antik kentin genel 
yapısı yerinde duruyor” dedi.

Parçalanan büstlere “protez” 
yapıldı
Bir de iyi haber verelim;
“Balyozlarla, çekiçlerle parçalanan 
paha biçilemez taş heykeller, uzmanlar 
tarafından lazer taramaları ve 3D yazıcılar 
yardımıyla titizlikle restore edildi. Bir adam 
ve kadına ait M.S. 2. yüzyıla tarihlenen 
cenaze büstleri, 2015 yılında arkeolojik 
alanı ve müzeyi ele geçiren militanlar 
tarafından parçalanmıştı.” diyor The Daily 
Telegraph gazetesi Palmira için yaptığı 
haberde. Bölge Suriye ve Rus kuvvetleri 
tarafından tekrar ele geçirildiğinde, eserler 
güvenlik için Beyrut’a taşınmış. Ardından 
bu eserler Roma’ya gönderilmiş ve aylar 
boyunca uzmanlar zararın onarımı için 
ellerinden geleni yapmış. Üstelik Palmira 
kenti araştırmalarına derinlikli bir yaklaşım 
getiren BBC, kent için şu yorumlara da 
yer veriyor: “Palmira Antik Kenti, Roma 
imparatorluğunun bir parçası olmasına 
rağmen restore edilen kadın ve erkek 
büstleri, zengin tüccarların olduğu yerel 
ailelerden geliyordu. Büstlerindeki yazıtlar, 
Latince yerine Grekçe ve Aramice idi.”

İtalyan restoratörlerin, BBC Türkçe 
Servisi’ne verdikleri beyanatta anlattıklarına 
göre, Roma’daki teknisyenler lazerleri 
kullanarak parçalanmış iki figürün 
yüzeylerini taradı ve daha sonra karmaşık 
3D yazıcılar ile kaybedilen taş parçalarının 
yerine reçine parçaları oluşturdu. Erkek 
figürün suratının yarısı parçalanmış ve 
yok olmuştu. Roma’daki uzmanlar, yüzün 
kaybolan kısmı için bir “protez” üretti. 
Protezi çıkarılabilir olarak yerine taktılar, 
ki böylece orijinal taş parçası bulunursa 
yeniden yerine takılabilir hale geldi. 
Protez, altı küçük mıknatıs yardımıyla taş 
büstüne bağlandı. İtalyan Konservasyon 
ve Restorasyon Enstitüsü Müdürü Gisella 
Capponi, BBC Türkçe’ye verdikleri 
beyanatta şöyle diyordu: “Reçine protezler, 
orijinal taşa benzemesi için çok ince bir taş 
tozu ile kaplandı. Örgütün acımasızca zarar 
verdiği olağanüstü eserleri tekrar onarmak 
bizim için büyük bir onurdu.” 
Eserlerin restorasyonu, Palmira için 82 
yaşında hayatını veren arkeolog Prof. 
Halid Esad’a adandı. DAEŞ’in bölgeyi ele 
geçirmesi sırasında Palmira’yı terk etmeyen 
ve antik kentin sırlarını vermeyen Halid 
Esad, militanlar tarafından işkence edilmiş 
ve hunharca infaz edilmişti.

Palmira Osmanlı toprağıydı
Bir iyi haber daha: Suriye yüzyıllarca 
Osmanlı İmparatorluğunun toprağıydı. 
Arkeolojinin önem kazandığı 18. Yüzyılda, 
buradaki bir takım eserler imparatorluğun 
başkentine, İstanbul’a getirilmişti. Kurulduğu 
dönemde bir imparatorluk müzesi olan 
Arkeoloji Müzesi’nin zengin koleksiyonuna, 
imparatorluğun dört bir yanından gelen 
eserler arasına Palmira kalıntıları da 
eklendi. 
Bugün artık Palmira’da nerdeyse sağlam 
örneği kalmayan bazı heykeller ve 
rölyeflerin en güzel örnekleri İstanbul’da, 
Arkeoloji Müzesi’nde yaşatılıyor. Palmira 
kalıntıları özellikle yabancı turist ve 
araştırmacıların akınına uğruyor. Bilhassa 
milattan önce 2. yüzyıldan kalan mezar 
taşları, kabartmalar, lahit gövdeleri, rahip 
ve kadın başı heykelleri büyük önem 
taşıyor. Bunların yanı sıra binlerce yıl önce 
kullanılmış kâseler, küpeler, adak eşyaları 
ve su mermerleri serginin en gözde eserleri 
arasında yer alıyor. İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’nde bulunan Palmira Antik Kenti 
kalıntıları pazartesi hariç her gün ziyaret 
edilebiliyor.

Palmira Antik Kenti’nin yüksek kabartmalı rölyefleri 
ve heykelleri İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde özel bir 
bölümde sergileniyor

Roma üslubunda yapılmış yüksek kabartma 
heykellerin iyi örnekleri müzede görülebiliyor.
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SPOR Öztürk Miraç SARAL  / ozturkmirac.saral@trt.net.tr
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Pyeong
Chang
2018’in 

ardından

8 Şubat 1976 tarihinde Avusturya’nın 
Insburck şehrinde gerçekleşen ve TRT 
tarafından ilk kez naklen yayınlanan Kış 
Olimpiyatlarından bugüne değin, Türkiye 
42 yıldır kış sporlarını TRT ekranlarından 
takip etti ve ediyor. 

9 - 25 Şubat arasında Güney Kore’nin kış sporları 
merkezi PyeongChang’de gerçekleşen 23. Kış 
Olimpiyat Oyunları, görkemli bir kapanışla olimpiyat 
bayrağını dört yıl sonrası için Pekin’e devretti. 
Madalya sıralamasında Norveç’in ilk sırayı aldığı 
PyeongChang Kış Olimpiyatları, canlı ve tekrar 
yayınlarla TRT Spor ekranlarından iki hafta boyunca 
yayınlandı. Biz de olimpiyatlardan aklımızda 
kalanları, ilginç ayrıntıları ve sporcularımızdan 
haberleri sizler için derledik.
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Birleşik Kore
PyeongChang 2018, tüm dünya için anlamı 
Kuzey ve Güney Kore’nin aynı bayrak 
altında birleşmeleriydi. Bu karar iki ülkenin 
ortak sınırını oluşturan Panmunjom’daki 
Barış Evi’nde alındı. Açılış törenlerine ortak 
bayrakla çıkan iki ülke, kendi milli marşları 
yerine ortak bir yerel halk ezgisi eşliğinde 
seyircileri selamladı.

Chloe Kim
 Ailesi Güney Kore’den ABD’ye taşınmış 
17 yaşında genç bir kız. En büyük hobileri 
çizgi film seyretmek ve uyumak…İsmi 
Chloe Kim. Henüz 2000 doğumlu sporcu 
halfpipe snowboard kategorisinde ABD’ye 
altın madalya kazandırdı. Kazandığı altın 
yanında, spor hikâyelerini ve “star ışığına” 
sahip sporcuları çok seven ABD basının en 
büyük yıldızı oldu.

Kim Yo-jong
PyeongChang’da Kuzey Koreli ponpon 
kızlardan, hatta ABD Başkanı Donald 
Trump’ın kızı İvaka Trump’tan daha çok 
dikkati çeken tek bir kadın vardı: Kuzey 
Kore lideri Kim Jong Un’un kızkardeşi 
Kim Yo-Jong. 30 yaşında olan ve şu anda 
ağabeyinin siyasi danışmanlığını yapan 
isim, ülkesini Güney Kore’de temsil ederken, 
kibar ama mesafeli tavırlarıyla dikkati çekti.

İki farklı dal-iki farklı madalya
Ester Ledecka… Bu ismi bugüne kadar 
duymadıysanız ve sporla biraz ilginiz varsa, 
bundan sonra sıkça duymaya hazırlanın. 
Çünkü kendisi daha önce hiç kimsenin 
yapamadığı bir şey yaptı. PyeongChang 
2018’de iki dalda birden altın madalya 
kazandı. 22 yaşındaki Çekyalı sporcu ödünç 
aldığı kayakla Alp disiplinin Super-G ve 
slalom snowboard dallarında başardı. 

Kuzey Koreli Ponpon Kızlar 
Birleşik Kore’nin PyeongChang’a kattığı 
manşetlerden bir tanesi de Kuzey Kore’nin 
ponpon kızlarıydı. Aynı zamanda Kuzey 
Kore ordu mensubu olan kızların ellerindeki 
Birleşik Kore bayraklarını sallaması ve 
çalan şarkı ne olursa olsun, kendi yerel 
şarkılarını söylemesi sosyal medyada en 
çok konuşulanlar arasındaydı.

Alisa Agafonova ve Alper Uçar
Artistik patinaj, daima TRT’de yayınlandı 
ve daima da ilgi çekti. Sanatın, sporun ve 
müziğin içe içe geçtiği bir sporun ülkemizde 
ilgi çekmemesi de mümkün değildi zaten. 
Alisa Agafanova ve Alper Uçar çifti, 
Türkiye’nin Kış Olimpiyatları tarihinde 
serbest program finaline kalan ilk buz dansı 
çifti olmayı başardı. Milli sporcularımız 
Olimpiyatları toplam 147,18 puanla on 19. 
sırada tamamladı. 

Buz Dansı sporcularımız: Alisa Agafanova ve Alper Uçar

Güney ve Kuzey Koreli sporcular aynı kortejde yürüyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un kızkardeşi Kim Yo-jong 

Kuzey Kore’nin meşhur ponpon kızları

Ester Ledecka

Abd’nin 17 yaşındaki şampiyonunu Chloe Kim
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Çiftlerde 
altın 
madalya kazanan 
çiftin öyküsü de ilginç
Çiftlerde Almanya adına yarışan Ukrayna asıllı 
Aliona Savchenko ve Fransa doğumlu Bruno 
Massot, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu 
yana Almanya’ya buz patenindeki ilk altını 
kazandırdılar. Doğu ile Batı bir kez daha, iyi bir 
amaçla birleşmiş oldu.

Ağrılı kayakçı
Ağrı’nın Çamurlu köyünde kayağa başlamış 
bir sporcumuz Hamza Dursun. İlk kez 
gerçek bir kayağı 15 yaşında gören Hamza, 
kayaklı koşu sporunda kendisini bulmuş 
ve Türkiye’nin bu alandaki en iyi sporcusu 
olmuş. Üstelik ağır bir hastalığı annesinin 
de büyük özverisiyle yenerek… Hamza 
Dursun, Güney Kore’de bizi temsil eden 
sporcularımız arasındaydı.

Türkiye’nin ilk kayakla atlamacısı 
Kış Olimpiyatlarının “marka” dallarından bir 
tanesi de kayakla atlama. Havada kayağıyla 
süzülen sporcu resmi, kış sporlarının en 
güçlü imajları arasında… 20 yaşındaki 
genç sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu da 
spor tarihimizde ilk kez kayakla atlamada 
ülkemizi PyeongChang’da temsil etti. 

Birleşik Kore Hokey Takımı
 İki ülkenin sporcuları ortak bir bayrak 
altında yürümenin dışında bir ilke imza 
atarak kadınlar buz hokeyi takımı için 
ortak bir kadroyla çıktılar. Yirmi iki 
sporcudan oluşan kadro, on biri Kuzey, 
on biri Güney Koreli sporculardan oluştu. 
Politik açıdan ilginç bir diğer tarafı da bu 
takımın antrenörünün Amerikalı Birleşik 
Devletlerinden olmasıydı. Ancak ne yazık ki 

maçlar 
onlar için pekiyi gitmedi. Üç maçlarında da 
mağlup olarak elendiler.

Bedava telefon 
Güney Kore’nin milli gururlarından bir tanesi 
de elektronik ürünler. Bu yüzden Güney 
Koreli ünlü bir telefon markası, yarışmalara 
katılan tüm sporculara ücretsiz son model 
telefonlarını hediye etti. İki ülke hariç: 
Kuzey Kore ve İran… İki ülkenin sporcuları, 
“dinlenme” korkusuyla telefonları kabul 
etmediler.

Rusya’nın yarışlardan men 
edilmesi
2014 Soçi Kış Olimpiyatları’nda Rusya adına 
madalya kazanan sporcuların neredeyse 
yarısının doping kullandığı ortaya çıkarılmıştı. 
Tabii ki bu durumun sportif ve siyasi bazı 
sonuçları oldu. Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi Rusya’yı PyeongChang 2018’den 
men etti. Dopinge bulaşmamış olimpik Rus 
sporcular ise yarışmaya sadece olimpiyat 
bayrağı altında, “tarafsız” olarak katılabildi. 

Virüs 
Önce klasik bir nezle sanıldı, daha sonra 
kompleks bir nörovirüs olduğu anlaşıldı. 
İlk kez olimpiyat köyünde ortaya çıkan, 
nereden ürediği belirsiz virüs, sporcuların da 
dâhil olduğu 250 kişiyi etkiledi. Yoğun mide 
bulantısı kusma ve ateş yüzünden virüs 
bulaşmış çalışanların bir kısmı karantina 
altına alınmak zorunda kaldı. Hastalığın 
en çok etkilediği İsviçre kayak takımı ise iki 
sporcusunu hasta eden virüs yüzünden belki 
de madalyasından oldu.

Rüzgar
PyeongChang Kış Olimpiyatları, tarihin 
en soğuk Kış Olimpiyatlarının olmasının 
yanında,  aralıksız esen ayazlarıyla da 
yarışmaları sekteye uğrattı. Özellikle 
snowboard müsabakalarını etkileyen 
rüzgarlar yüzünden, finaldeki 50 atlayışın 
41 tanesi geçersiz sayıldı. Bu da yapay kar 
yağışı ile kış sporlarının kapalı alanlarda 
yapılmasını isteyenlerin elini güçlendirdi.

20 yıllık özlem
20 yıldır buz hokeyi kadınlarda altın madalya 
kazanamayan ABD, son dört olimpiyatın 
şampiyonu Kanada… Normal süre ve 
uzatmalarda yenişemediler, penaltılarda da 
eşitlik bozulmadı. Son çare olarak atanın 
kazanacağı seri penaltılara geçilince, sürpriz 
gerçekleşti ve favori Kanada’nın altın serisi,  
yetmedi, penaltılarda da eşitlik bozulmadı ve 
atanın kazanacağı seri penaltıların sonucunda 
favori Kanada’nın olimpiyattaki altın serisi, 
ABD’nin ise 20 yıllık özlemi sona erdi.

Suçlu sporcu
Kanadalı kayakçı David Duncan, eşi Maja 
ve antrenörü 23 Şubat’ta PyeongChang’da 
araba hırsızlığı ve alkollü trafiğe çıkmak 
suçlarından tutuklandılar. Bunu tamamen 
eğlence için yaptıklarını ve sadece park 
alanındaki çalışan bir arabayla gezmek 
istediklerini belirten Kanadalı sporcu 
ve yanındakiler için devreye iki ülkenin 
başbakanları girdi. 

Milli takımımızın geçişi...
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Av Partisi (The Hunting Party)
Savaş sonrası yaşananlara cesur bir eleştiri 
Üç Amerikalı televizyon muhabirinin, Bosna savaşı sırasında Müslümanlara karşı girişilen 
soykırımdan sorumlu tutulan Sırp liderini saklandığı yerde bulmak üzere çıktıkları macerayı 
anlatan “Av Partisi”, Bosna’da yaşananları tarafsız bir şekilde yansıtmayı başarabilmesi 
açısından sayılı filmlerden biri olarak listemize girmeye hak kazanıyor. Senaryosunu Richard 
Shepard’ın yazıp yönettiği, Richard Gere, Terrence Howard, James Brolin, Diane Kruger  ve 
Joy Bryant gibi gösterişli bir kadroya sahip 2007 Amerika yapımı film, ülkesinin savaş suçluları 
konusundaki tavrını  eleştirirken; Birleşmiş Milletler ve Nato’nun bu konudaki yetersizliğine 

de dikkat çekiyor. Senaryo bazı noktalarda zayıf kalsa bile, filmin Bosna’da yaşanan gerçekler konusundaki hassasiyetini görmezden 
gelemiyorsunuz. İş parçalayıcı bir anlatım yerine yer yer dramatik, yer yer mizahi öğelere yer verilmiş. Bu yönüyle izleyicileri savaşın 
kasvetinden biraz olsa uzaklaştırıyor belki ama yaratmak istediği etkiyi de bir miktar kaybediyor.
Savaş muhabiri Simon Hunt ve kameraman Duck, dünyanın en tehlikeli savaş bölgelerinde görev almış ve çok sayıda gazetecilik ödülü 
kazanmışlardır. Ama bir Bosna köyünde görev yaptıkları o müthiş günde bir anda her şey değişir. Ulusal televizyondaki bir canlı yayın 
sırasında Simon’ın çöküşü başlar. Beş yıl sonra ise, Simon adeta geçmişten gelen bir hayalet gibi çok özel bir fikirle boy gösterir. Asıl amacı 
hayatının en büyük haberini yakalamak, bölgenin en çok aranan “Tilki” lakaplı bir numaralı savaş suçlusunu bulmaktır.

SİNEMA  

Yolu Bosna’dan geçen filmler

Savaşın evrensel yönlerine ve yıkıcılığına dair sayısız film yapıldı. Acıları hafifletmek 
ve gerçekleri aktarabilmek adına büyük bir rol oynuyor sinema şüphesiz. Görmek 
istemediklerimizi gözlerimize sokuyor bir anlamda. Sessiz çığlıkların sesi oluyor…

Sinemanın dilinden savaşın çirkin yüzü
Saraybosna, Srebrenitsa, Mostar… Dili olsa neler söylerdi kimbilir 
bu topraklar… Yakın geçmişte, Avrupa’nın göbeğinde, tüm dünyanın 
gözü önünde yaşandı her şey… Ama dünya gözü kapalı seyretmeyi 
tercih etti bu katliamı. Bir milletin çaresiz çırpınışlarına aldırmadan 
öylece durdu.  Ne haykırışlarını duyan oldu, ne elinden tutan… Tüm 
yakarışları, sessiz çığlıklara dönüştü birer birer… Ve 1992-1995 
yılları, iç acıtan, utanç yılları olarak geçti tarihin kara sayfalarına. 
H. N. Brailsford’un dediği gibi” insan savaşın ne olduğunu ancak 
bittiğinde anlıyor. O kadar derine kazınmıştı ki; yaraları sarmak, 
yaşanan vahşetin izlerini silebilmek hiç kolay olmadı Boşnaklar için. 
Aradan geçen 23 yıla rağmen, geçmişi unutmak mümkün değildi. 

İnsanoğlu benzer trajedilere tanıklık ettiği ve savaşın acıları sürdüğü 
sürece sinema endüstrisi de bu acılardan beslenmeye devam ediyor. 
Geçtiğimiz yüzyıldan günümüze, savaşın evrensel yönlerine ve 
yıkıcılığına dair sayısız film yapıldı. Acıları hafifletmek ve gerçekleri 
aktarabilmek adına büyük bir rol oynuyor sinema şüphesiz. Görmek 
istemediklerimizi gözlerimize sokuyor bir anlamda. Sessiz çığlıkların 
sesi oluyor…
Madem karanlık zamanların aydınlık yüzü Aliya İzzetbegoviç’i anlattık 
bu sayıda, madem yaşananları bir kez daha anımsadık; o vakit yolu 
bir şeklide Bosna’dan geçen, savaş psikolojisini ve savaş sonrası 
şekillenen hayatları anlatan filmlere de göz atalım.Hepsi üzerine söz 
söylememiz mümkün olmasa da küçük bir liste hazırladık Vizyon 
olarak.

Belvedere
Ölmek için öldürülmek gerekmez, 
yaşarken de ölüdür bazen insan…
Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşadığı en büyük trajedi olan Srebrenitsa 
soykırımına ve bu trajedinin ardından yakınlarını kaybedenlerin hayatlarına mercek tutan 
en etkili filmlerden biri 2010 tarihli “Belvedere”. Boşnak yönetmen Ahmed İmamoviç imzalı 
film, 2011 yılında Oscar için ülkesini temsil etmiş bir yapım. Adını, katliamdan kurtulanlar için 
oluşturulan Gorajde kenti yakınlarındaki ‘’Belvedere’’ mülteci kampından almış. 
Bir zamanlar evlatları ve kocalarıyla yaşadıkları mutlu hayatları ansızın yok edilen ve hayatta 
yapayalnız kalan Srebrenitsalı annelerin, adalet ve ayakta kalmak için verdikleri mücadeleyi 
anlatıyor İmamoviç “Belvedere”de. Onların 15 yıldır dinmeyen acılarına odaklanıyor. İzleyiciyi 
savaş sonrası oluşan atmosferin içine başarılı bir şekilde çekerken; sabrın, inancın, sevginin 
gücünü sorgulatıyor. 
‘’Siyah-beyaz’’ ve ‘’renkli’’ görüntülerle işlenen film, refah ve bolluk içindeki dünya ile yokluk 
içinde yakınlarının kemiklerini arayan yalnız ve acılı hayatların yaşam mücadelesini gözler 
önüne seriyor. Bir yandan zıtlıkların altını çiziyor; bir yandan da günlerini toplu mezarlarda 

geçiren ve kurbanların yerini öğrenmek için çaresiz şekilde ‘’katillere’’ para teklif eden Boşnak kadınların kırılgan umutlarına dokunuyor.
Katliamdan çok, sonrasında yaşananlara odaklanan yönetmen Ahmed İmamoviç’in sözleri dehşetin sonuçlarını anlayabilmemiz 
açısından çok anlamlı: “15 yıl süren bu ızdırabın katliamdan daha korkunç olduğunu düşünüyorum. ‘Tüm öldürülenlerden daha ölü 
olanların hikâyesi’ sloganını sebepsiz seçmedik.’’

Kar (Snijeg)
Bosna’nın öksüzlüğü hiç bu kadar çarpıcı 
anlatılmamıştı
Aida Begiç’in ilk uzun metrajlı filmi “Kar” tek bir savaş sahnesi 
göstermeden savaşı iliklerimize kadar hissettiren, savaş karşıtı 
bir yapım.  Gördüklerimizin ardındakileri, görmediğimiz gerçekler 
üzerinden öyle çarpıcı bir şekilde yansıtıyor ki alkışlamamak 
imkânsız.
Altı kadın, bir büyükbaba, dört kız ve genç bir oğlan… Bosna 
savaşı sırasında tüm yakınlarını kaybeder, 12 kişilik bir grup hep 
beraber dış dünya ile bağları tamamen kesilmiş olan Slavno’da 
yaşarlar. 1997 yılında, Gorajde şehri yakınlarındaki bu köyde 
savaşta kaybolan eşlerini bekleyen kadınların hayata tutunma 
çabalarını, çocuklarını tek başlarına büyütme zorluklarını ve 
eşlerini beklerken umutlarının nasıl söndüğünü şiirsel bir anlatımla 
aktaran film, yedi bölümden oluşuyor. Bir Cuma günü başlayıp 
yine bir Cuma günü son buluyor. Bu yedi günlük süreçte geçmişin 
acılarını, geleceğin hayallerini ve yaşanan zamana etkilerini bir 
arada yaşıyorsunuz. 
Angelina Jolie’nin “Kan ve Bal” filmine ilham kaynağı olan ve 
yönetmenine 61. Cannes Film Festivali’nde Grand Prix ödülü 
kazandıran 2008 yapımı film, Bosna’nın içinden çıkmış bir film 
olmasıyla farkını açık bir şekilde hissettiriyor. Begiç’in bu konudakı 
sözleri oldukça düşündürücü: “Dünyaya Boşnakların hayatının 
gerçekliklerini anlatmaya çalışmıyorum, çünkü bence bunu 
yapamazsınız. Bosna hakkındaki nihai hikâyeyi anlatamazsınız.”

Kan ve Bal Ülkesinde 
(In the Land of Blood and Honey)
Savaşın gölgesinde yitik duygular
Listemizin üçüncü filmi 2012 yılında gösterime giren BM iyi niyet 
elçisi Angelina Jolie’nin ilk yönetmenlik denemesi olan “Kan ve 
Bal Ülkesinde”. Saraybosna Film Festivali’nde galası yapılan ve 
özellikle Sırp kesimi tarafından yoğun eleştirilere hedef olan film,  
Bosna gerçeğini tarafsız bir şekilde yansıtması ve tüm dünyanın 
dikkatini çekebilmesi açısından oldukça cesur bir yapım. 
Anlatış şeklinden çok anlattıklarıyla öne çıkıyor… Ama işte Bir 
Hollywood filmi Bosna’yı ne kadar anlatabilirse o kadar.  
Batı’nın uzunca bir süre sırt döndüğü bir katliama mümkün 
olduğunca içeriden bir bakış atmayı deneyen “Kan ve Bal 
Ülkesinde”,  çatışmalar başlamadan önce beraber olan Sırp 
Danijel ile Müslüman Ajla’nın savaş başladıktan sonra şekil 
değiştiren ilişkilerine odaklanıyor. 
Ajla, kız kardeşi ve yeğeni ile birlikte yaşadığı evden, esir 
alınarak götürüldüğü kampta Danijel ile karşılaşır; hem de 
kampın komutanı olarak. Ama savaşın vahşeti bir zamanlar 
birbirleri için çok değerli olan bu iki insanın hislerini köreltmiştir.

Özlem KARADAYI DOĞAN / ozlem.karadayi@trt.net.tr



Kusursuz Çember (Savrseni Krug)
Bir çembere tüm hayatınızı sığdırabilirsiniz kimi zaman

Sonunda kendimi asmaktan korkuyorum. 
Birçoğunun sonu bu oldu, burada ve her yerde. 
Günler uzun geliyor, geceler uzun geliyor, 
Yıllar uzun geliyor aşk olmadan, 
Aşk suyu olmadan, aşk havası olmadan. 
Elbette bu mantığın sesi değil. 
Hiçbir sorunu çözmeye yardımı olmuyor. 
Ama ne zaman gözlerimi kapatsam,
Kendimi asmış olduğumu görüyorum...
                                               Abdullah Sidran

Sırp kuşatması altındaki Saraybosna’da insanlar kenti gruplar halinde terk ederken geride kalanlar; yokluk, umutsuzluk ve ölüm 
korkusuyla yüz yüzedir. Ailesi yurtdışına kaçan alkolik bir şair evine davetsiz gelen iki yetimi yakınlarına ulaştırmaya çalışır. Savaşın  açlık 
ve sefaleti içinde, nerden geldiği kestirilemeyen keskin nişancıların kurşunları yaşamı daha da yaşanılmaz kılmaktadır. Şair bir yandan 
intiharı düşünürken, bir yandan çocukları kollamaktadır. Savaşın anlamsızlığını, insanların çaresizliğini, yalnızlığını, hüznü ve tükenmişliği 
tüm çıplaklığıyla yansıtan “Kusursuz Çember”, adını Hamza’nın kâğıda çizdiği kusursuz çemberlerden alıyor. Ademir Kenovic, Abdulah 
Sidran, Pjer Zalica’nın senaryosunu yazdığı Bosna, Fransa ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ademir Kenovic oturuyor. 
Senarislerden Abdulah Sidran, aynı zamanda Bosnalı çok ünlü bir şair. Uluslararası pek çok ödülün de sahibi olan “Kusursuz Çember”, 
savaşın tam göbeğinde, çocuksu bir inatla ayakta kalmaya çalışan insanların sevgiyle ve inançla neler başarabildiğine dikkat çekiyor.

Tarafsız Bölge 
(No Man’s Land)
“Savaşta tarafsız kalmak, taraf tutmaktır.” 
2001 yılında Cannes Film Festivali’nde “En İyi Senaryo”, 2002 yılında da 
Bosna Hersek’i temsilen katıldığı Oscar’da “En İyi Yabancı Film” ödülünü 
alan “Tarafsız Bölge”, Bosna-Hersek, Slovenya, İtalya, Fransa, Belçika ve 
İngiltere ortak yapımı. Boşnak yönetmen Denis Tanovic’in yazıp yönettiği 
film, 1993 yılında Bosna Savaşı’nda kendilerini düşman hatları arasındaki 
tarafsız bölgede terk edilmiş bir siperin içinde bulan Bosnalı ve Sırp 
askerlerin öyküsünü anlatıyor. Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün olanlar 
karşısındaki tutumunu oldukça net bir şekilde gözler önüne seren ve 
yönetmen Tanovic’in  “Bu, benim şiddetin her türüne baş kaldırış şeklim” 
sözleriyle ifade ettiği film, savaşı farklı açılardan sorgulamamızı sağlıyor.
Savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği günlerden biridir. Bir grup Bosnalı 
asker düşman hatları arasındaki tarafsız bir bölgede yollarını kaybeder. 
Gün doğduğunda Sırp askerler tarafından fark edilince bir çatışma başlar. 
Boşnak askerlerin biri dışında hepsi hayatını kaybeder.  Ciki ise yaralı 
bir şekilde boş bir sipere sığınır. Kontrol amacıyla aynı sipere gönderilen 
Sırp asker Nino da yaralıdır. Ölü olduğu düşünülerek altına Sırp asker 
tarafından mayın yerleştirilen Boşnak asker Cera’nın aslında hâlâ 
hayatta olması, Ciki ve Nino’yu ister istemez uzlaşmak zorunda bırakır. 
Boşnak ve Sırplar, BM Barış Gücü’nden tarafsız bölgede mahsur kalan 
askerlerinin kurtarılması için yardım isteyince birkaç iyi adamın iyi niyetli 
çabalarıyla devam eden, medyanın dahil olduğu yüksek tansiyonlu bir 
bekleme süreci başlar.

Çocuklar (Djeca)
Savaş aslında hiç bitmedi
Savaşın üzerinden geçen onca zamana rağmen, geride 
kalanlar için hayatın kendisiydi aslında savaş. Rahime kardeşi 
Nedim’i yetimhaneden çıkartmaya karar verdiğinde amacı 
ahlaken çökmüş Saraybosna’da kendisine ve kardeşine daha 
iyi bir yaşam sağlamaktı. Ne var ki, dini inancının getirdiği 
huzurla engelleri aşabileceğini düşünen genç kız, Nedim’i 
yetiştirirken tahmin bile edemeyeceği zorluklarla karşılaşacaktı. 
Listenin öne çıkan filmlerinden “Çocuklar” da yine Boşnak 
yönetmen Aida  Begiç imzasını taşıyor. Begiç, 2012 yapımı 
ikinci uzun metrajlı filminde bu kez, savaşta annesiz-babasız 
kalan ve sakince yaşamaktan başka gayeleri olmayan 
çocukların serzenişlerle dolu hayatlarını beyaz perdeye taşıyor. 
Dünya Prömiyeri 65. Cannes Film Festivali’ni yapan ve 
sinema otoritelerinden övgüler alan film, TRT desteği ve 
Semih Kaplanoğlu yapımcılığında çekilmiş. Savaş sonrası 
oluşan şartları eleştirel bir anlatımla ele alan film, bir anlamda 
Bosna’nın geleceğine ışık tutuyor. “Çocuklar” filmi için 
‘Boşnakların hayallerine ne oldu?’ sorusundan yola çıkan Aida 
Begiç; filmin temasını şu sözlerle anlatıyor:
“16 yıl sonra, sonsuz bir şimdiki zamanı yaşıyoruz sanki. 
Sanki geleceğe artık inanmıyoruz, 2-3-10 sene sonra ne 
yapacağımızın bile hayallerini kurmuyoruz.” 

Grbavica: Esma’nın Sırrı
(Grabavica: Esmas Geheimnis)
Gerçek her zaman bir adım 
arkamızdaydı

Aşkım Sarajevo
Şarkıların var söylediğim
Sana hayallerimi anlatmak istiyorum

Jasmila Zbanic’in yönettiği ve Mirjana Karanovic, Luna 
Mijovic, Leon Lucev ile Kenan Catic’in oynadığı,  2007 
yapımı “Grbavica: Esma’nın Sırrı”, 56. Berlin Film 
Festivali’nde Altın Ayı, Barış Ödülü ve Jüri özel ödülü 
alan Bosna-Hersek, Avusturya, Almanya ortak yapımı 
bir film. 
Zbanic’in bu ilk uzun metraj çalışması, Saraybosna’nın 
Türkçe’ye “kambur kadın” diye çevrilebilecek Grbavica 
semtinden adını alıyor. Kızıyla hayata tutunmaya 
çalışan dul bir kadının penceresinden, savaş sonrası 
acı ve korkularını yalın ve etkili bir dille anlatan film, 
geçmişle baş etmenin ne kadar zor olabileceğini bir 

kez daha yüzümüze vuruyor. Ve aslında Sırp olmasına rağmen Esma rolünü büyük bir içtenlikle üstlenerek Boşnak kadınların savaş 
döneminde ne büyük acılara maruz kaldığını ustalıkla anlatıyor Mirjana Karanovic.
Savaş sonrası Saraybosna...  Sırp çetelerinin tecavüz ettiği binlerce kadından biridir Esma. Yoksulluk ve yalnızlık içindeki genç kadın, 
babasının şehit olduğuna inandırdığı 12 yaşındaki kızı Sara’yı büyütürken, bir yandan da geçmişin izlerinden kurtulmak için bir savaş 
vermektedir. Sara’nın katılacağı bir okul gezisi için babasının ölüm kâğıdı istenince, Esma’nın kendisine bile fısıldamaktan korktuğu 
gerçekler yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlar. 

Saraybosna’ya 
Hoşgeldiniz 
(Welcome to 
Sarajevo)
Emira’nın umut 
yolculuğu
Michael Winterbottom’ın 
büyük ilgiyle karşılanan 
ve eleştirmenlerden 
oldukça yüksek not alan 
filmi  “Saraybosna’ya 
Hoşgeldiniz”, yakın 
tarihten önemli bir kesit 
sunuyor izleyicilerine. 
1996’daki ateşkesten 

kısa süre sonra eski Yugoslavya topraklarında geçen ve savaşa 
medyanın gözünden bakan Amerika- İngiltere ortak yapımı film, 
BBC desteğiyle çekilmiş. Michael Henderson adlı bir İngiliz 
gazetecinin gerçekten yaşanmış deneyimlerine dayanan filmin 
belki de ön önemli özelliklerinden biri savaşın çirkin yüzünü tüm 
çıplaklığıyla ortaya koyan gerçek görüntülerin kullanılmış olması. 
Michael Henderson’un hayatı, Amerikalı muhabir Flynn ile 
beraber, Saraybosna’daki çatışmaların ortasında yaşam 
mücadelesi veren bir yetimhane dolusu çocuğun haberini 
yapmasıyla değişir. Henderson, yasaları çiğnemek ve mesleğini 
tehlikeye atmak pahasına bu çocukların hayatına müdahil 
olmayı seçer. Yetimhanede tanıştığı küçük Emira’yı kurtararak, 
İngiltere’ye götürmek üzere zorlu bir maceraya atılır. Bir savaş 
muhabirinin tehlikeli yolculuğu, bir çocuğun umut dolu yolculuğuna 
dönüşür.
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Bosna’nın bağımsızlık 
mücadelesi, Aliya 
İzzetbegoviç demektir. O her 
şeyden öte, insanın evrensel 
sorunları üzerine düşünen 
Müslüman bir mütefekkir, 

baskılara boyun eğmeyen bir özgürlük 
savaşçısı, halkının direnişine öncülük eden 

bir lider, askeri ve diplomatik alandaki 
başarılarıyla devlet kurmuş bir önderdir. 
Eylemci yönünün yanı sıra bilge kişiliği, 
öncülük ettiği mücadelenin karakterini 
belirlemiştir. Hayatı boyunca kaleme aldığı 
kitapları ise Bilge Kral’ın dünya mirasına, 
düşünsel heyete katkısıdır. Onun kitapları 
Müslüman Boşnak toplumunun ait olduğu 
medeniyetin yeniden diriltilmesine adanmış 
bir ömrü de gözler önüne seriyor.
 Kendi kaleminden kişiliğinin yansımaları 
olan Tarihe Tanıklığım’daki anılarını 
okurken, imkansızlıklar içinde büyük 
umutları besleyen bir ulusun tarihine tanıklık 
ediyoruz.

Konuşmalar, 20. yüzyılın sonunda 
yaşanan insanlık trajedisinin ve bunun 
sorumlusu olan dünya sisteminin doğru 
okunmasına hizmet ediyor. Kitabı okurken, 
bir düşünür, bir lider ve daha önemlisi bir 
insan olarak Aliya’ya dokunduğumuzu 

hissediyoruz.
Uzun hapis yıllarında kaleme aldığı felsefi 
notlardan oluşan Özgürlüğe Kaçışım,kısa 
fakat yoğun ve çarpıcı ifadeleriyle, onun 
tarih kurucu kişiliğinin fikrî derinliği hakkında 
zengin ipuçları sunuyor. Kitap, aynı 
zamanda çağdaş İslâm düşüncesinin en 
parlak örneklerinden birisi.

Doğu Batı Arasında İslâm’da ise, 
ideolojik çatışmaların sahnesi olan çağdaş 
dünyada İslam’ın yeri ve bugünkü dünyayı 
şekillendiren süreçlerdeki rolüne dair 
cevaplar buluyoruz. Otoriteye itaat etmiş, 
fakat inanmadığı yasaları hiçbir zaman 
benimsememiş Alija İzzetbegoviç, yaklaşık 
yarım yüzyıl ateist ve materyalist bir politik 
hegemonyanın çoraklaştırdığı topraklarda 
“Ölümünden sonra Allah’ın yeryüzünü 
diriltmesi” düşünceleriyle çevresini diriltmiş, 
onu izleyen ve okuyan insanların acılı 
ruhlarına nefesi olmuştur.

İslami Yeniden Doğuşun 
Sorunları-İslam Deklarasyonu 
ise hangi tarafta olduklarını apaçık bir 
biçimde kalplerinde hisseden ve nereye ait 
olduklarını bilen Müslümanlara yöneliktir. 
Bildiri, onların sevgisi ve aidiyetinin ne 
gibi görevler yüklediği hakkında gerekli 
sonuçların çıkarılması için bir çağrıdır. Aliya 
İzzetbegoviç “Hedefimiz; Müslümanların 
İslamlaşması, sloganımız; İnanmak 
ve mücadele etmek” diyerek İslam 
Deklarasyonunu ilan ediyor.
Öte yandan Aliya İzzetbegoviç’e yöneltilen 
soruların cevapları; Geleceği Yenilemek, 
Köle Olmayacağız, Bosna Mucizesi 
Konuşmalar gibi başlıklar taşıyan 
derlemelerle kitaplaştırılmıştır. Onun adını 
taşıyan bu kitaplar, mücadele ve düşünce 
hayatının bir özeti niteliğinde ve İslâm 
dünyasının kemikleşmiş sorunlarının  nasıl 
aşılabileceğine dair bir ufuk çiziyor. 

Bilge Kral’ın kitapları
Onun cümleleri samimi bir Müslüman mütefekkirin, özgürlük savaşçısı bir komutanın, 
sözüne itaat edilen büyük bir liderin ve dünyanın saygı duyduğu bir siyasetçinin sözleri.
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