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EYLÜL EKIM 2021

Kaleme alınan her yazı, okuyucuya karşı yazarını bir temsil 
misyonu üstlenir. Kişisel birikimleriniz, duygu ve düşünceleriniz 
kaleme aldığınız yazılar yoluyla sizden taşar, okuyucuyla buluş-
tuğu anda da umumileşir. Böylece kelimeler yoluyla duygu ve 
düşünce aktarımınız, dolayısıyla temsiliniz gerçekleşmiş olur. 
Yazmak; kalem erbabı başta olmak üzere, her yazanın yakinen 
bildiği gibi zor ve çetrefilli bir eylemdir. En başta ne yazmanız, 
nasıl yazmanız gerektiği soruları zihni ve duygusal bir hazırlık 
gerektirir. Bu ister bir şiir, roman, hikâye, ister bir haber metni, 
isterse de bir köşe yazısı olsun, söz konusu hazırlıktan azade 
değildir. Lakin kimi zaman, bazı yazılar daha kolay ve hiç ol-
madığı kadar coşkuyla yazılır. Çünkü size yazılacak çok bir şey 
bırakmamış, aslında zihniniz ve gönül dünyanızda çoktan yazıl-
mış, teşbihte hata olmazsa “kendini yazmış” yazılardır. Bu tür 
durumlarda size düşen, olabildiğine sade ama zarif ve ihtişamlı 
kelimelerle, içinizdeki duygu, coşku ve düşünceleri taşırmak, 
paylaşmaktır. Bu sunuş yazısı, böylesi duygularla dile, kaleme 
geldi diyebilirim. Zira Türk sporunun, koronavirüs pandemisi 
nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak Tokyo’da peş peşe düzenlenen 
Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda gösterdiği başarı, hepimizi 
gururlandırdığı, onurlandırdığı gibi, sporcu gençlerimizin ve 
takımlarımızın birçok branşta ortaya koydukları başarı hikâye-
si, bizlere de söyleyecek fazla bir sözü bırakmadı. Bu noktada 
bize düşen, ortaya konulan başarı hikâyesini taşıdığımız haklı 
gurur eşliğinde ve biraz da coşkulu bir şekilde paylaşmaktı. 
Gururluyuz, mutluyuz. Çünkü özellikle son 20 yılda Türk sporu 
ve sporcusunu, dolayısıyla milletimizi topyekûn yüceltecek tüm 
çalışmalar, olağanüstü başarı hikâyeleri eşliğinde meyvelerini 
vermeye başladı. Türk sporu; hep birlikte, bin bir emek ve çabayla 
inşa etmeye devam ettiğimiz ekosistemi ve ruhu, Tokyo’da elde 
ettiği başarılarla ve en berrak haliyle tüm dünyaya gösterdi. Dergi 
ekibimiz de, bu başarıları ve ortaya çıkışından bugüne olimpiyat 
olgusunu ve ruhunu mütevazı bir dosyayla sizlere sunmaya 
çalıştı. Bu konu dışında, edebiyat, kültür, sanat, tarih ve daha 
birçok alanda kaleme alınan seçkin yazılar ve gerçekleştirilmiş 
röportajlarla ortaya çıkan zengin içerik ilginize sunuldu.

Keyifli okumalar dilerim.

Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Gön-
derilen yazılar, yayımlansın ya da yayımlanmasın iade 
edilmez. Yayımlanan yazılarda, yapılan söyleşilerde ve alı-
nan görüşlerde gerekli editöryal değişiklikler yapılabilir. 
Kullanılan kitaplar, filmler vb. materyaller şahsidir ve bilgi 
vermek amaçlıdır; Bakanlık politikaları ve görüşünü yan-
sıtmaz. Yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 
Yayımlatmak istediğiniz yazılarınızı gsbdergi@gsb.gov.tr 
adresine gönderebilirsiniz. 
T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYINIDIR. 
KAMU YARARINI AMAÇLAMAKTADIR,  
ÜCRETSİZDİR VE PARA İLE SATILAMAZ.
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Yılmaz Erdoğan’ın Vizontele filminde şehre 
gelen ilk televizyon için söylenen “Zeki Müren 
de bizi görebilecek mi” repliği hâlâ komik ama 
artık daha fazla anlam taşıyor. Çünkü televiz-
yon artık her yerde. Evlerimizin bir numaralı 
demirbaşı olan televizyonun tarih sahnesine 
girişi ise bundan yaklaşık yüz yıl öncesine 
dayanıyor. Artık televizyon yavaş yavaş yerini 
akıllı telefonlara, bilgisayarlara ve internete 
bıraksa da 20. ve 21. yüzyılın en büyük icadı 
olma özelliğini hâlâ muhafaza ediyor. 

Televizyon öncesinde kitle iletişim radyo aracı-
lığıyla sağlanırken, her büyük icadın bir hayalle 
başladığı gerçeğine dayanarak sesin yanında 
görüntüyü de aktarma fikri ilk defa İngiltere’de 
Logie Baird adındaki azimli bir hayalperest 
tarafından ortaya atılır. Baird, 1924 yılında bu-
günkünün atası olarak kabul edilen ilk televiz-
yonu icat etmeyi başarır. Parası olmadığı için 
ilk televizyonunu bir lavabo ve çay tenekesiyle 
yapan Baird, bir sonraki denemesinde projek-
siyon lambasını bisküvi kutusuyla kaplayıp 
basit bir düzenek geliştirerek imkânsızlıklara 
meydan okur. 

Yakın zamana kadar kullandığımız tüplü te-
levizyon ise Baird’in kaldığı yerden meşaleyi 
devralan Philo Taylor Farnsworth’un çalışma-
larıyla ortaya çıkar. Farnsworth 1927’de bir 
görüntüyü odadan odaya nakletmeyi başarır 
ve bu on dört yaşında bir köy çocuğu iken 
hayal ettiği şeydir. Ancak televizyonu icat et-
mek, Farnsworth’u ne yaşarken ne de öldükten 
sonra ihya eden bir girişim olur. 

Televizyonun mucidi hayatı boyunca bir kez 
televizyona çıkar. Onda da CBS’in “Benim Bir 
Sırrım Var” adlı yarışma programına çıkan  
Farnsworth, ünlü konukların karşılarındaki 
ünsüz kişiye sorular yönelterek sırrını ortaya 
çıkarmaya çalıştıkları programda “ünsüz” ko-
numundadır. Sırrı ise tabii ki elektronik televiz-
yonu icat etmiş olması. Ünlüler sırrını çözeme-
yince Farnsworth kısa günün kârı deyip, evine 
seksen dolar ve bir karton sigarayla döner.
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“GÖRDÜĞÜMÜZ  

ŞEYLERİ  

GÖRDÜK MÜ  

GERÇEKTEN?”

?AS 
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TELEVİZYONUN TARİHİ
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Televizyonun icadının mucitlerine pek bir fay-
dası olmasa da bu devrim niteliğindeki buluş, 
başka meraklılar sayesinde gelişmeye devam 
eder. Televizyon denilen alet, 1940’lı yıllar ve 
sonrasında son sürat gelişmeye devam eder-
ken, ticari lisanslar da serbest bırakılır, fakat 
yayınlanacak yeterince program yoktur; çünkü 
televizyon yayıncılığı için henüz erkendir. 

Renkli televizyon ilk kez 1950’lerin başında 
arz-ı endam ederken, bu tarihler aynı za-
manda Türkiye’deki ilk televizyon yayınlarının 
yapıldığı yıllar olarak kayıtlara geçer. Türki-
ye’de ilk olarak 1953 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi tarafından deneme yayınları 
başlar. Zamanla gelişen bu televizyon alt-
yapısı TRT’nin İstanbul stüdyoları ve vericisi 
kurulana kadar TRT’ye de hizmet verir. Ancak 
TRT Kanunu ile radyo ve TV yayın tekelinin 
TRT’ye verilmesi üzerine haftada bir yapılan 
İTÜ TV yayınlarına son verilir. 

TRT, siyah beyaz olarak deneme yayına 1968 
yılında başlar ve renkli yayın kısmen de olsa 
1980’lerde hayatımıza girer. Türk halkı da evi-
nin başköşesine yerleştiği bu sihirli kutuyu 
üzerini dantellerle donatarak kendince ka-
bullenmiştir. Nihayet 1990’lara gelindiğinde 
ise gayri resmi olarak yayına başlayan özel 
kanallar aynı dönemde çıkarılan kanunla 
resmiyet kazanır.

Televizyon dünyası 1995’lere kadar önemli 
bir değişiklik yaşamaz ancak bu dönemde 
ortaya çıkan plazma ve LCD ekran panelleri 
âdeta bir devrim niteliğindedir. Tüplü, hantal ve 
kocaman televizyonlar, yerini incecik ekranlara 
bırakırken günümüzde geldiğimiz noktada ise 
HDTV’ler, 3D’ler, Smart TV’ler, Curved TV’ler 
ve QLED TV’ler olarak akıllı ekranlar hayatı-
mızda çoktan yerini aldı. Seyircisini izleyebilen 
televizyonları konuştuğumuz şu dönemde, 
Merhum Zeki Müren olmasa da, tercihe göre 
artık birileri de bizi görebiliyor.
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11928 yılında doğar Erol Taş. İki yaşındayken ailesi 
İstanbul’a gelip, Fatih’te eski konaklardan birinin iki 
odasına yerleşir. Çok fakirlerdir ve kira ödemekte zor-
lanırlar. Erol Taş’ı da sekiz yaşındayken, Zeyrek’teki 
54. İlkokula yazdırırlar. Yoksulluktan okuyamaz ve on 
bir yaşında okuldan ayrılır. Önce bir bakkalın yanına 
çırak girer. Ancak kazandığı para yetmez. Bir yandan 
da hamallık yapmaya başlar Erol Taş. Kavgacıdır bu 
yaşlarda. Sık sık kavgalarına tanık olan bir aile dostu, 
onu Beyoğlu Spor Kulübü’ne boksör olarak yazdırır. 
1947 yılında İstanbul ikincisi, ardından da kilosun-
da Türkiye ikincisi olur. Aynı yıl Türkiye Ağır Sıklet 
şampiyonu ile yaptığı maçta, çene kemiği kırılınca 
boksu bırakır. Sonraki yıllarda Cankurtaran’daki lastik 
fabrikasına girer işçi olarak. Eline geçen parayla Can-
kurtaran’da sonradan çok ünlenen ve hâlâ faaliyette 
olan Erol Taş Kahvesi’ni açar.

2Erol Taş, işinden artırdığı zamanı, film setlerine gidip 
çekimleri izlemeye ayırır. Yine bir gün çekimleri 
izlerken sette bir olay yaşanır ve bu olay Erol Taş’ın 
hayatındaki dönüm noktalarından biri olur. Erol 
Taş, o gün yaşananları şöyle anlatır: “Lütfi Akad 
o bölgede bir film çekiyordu. Biz de işten kaytarıp 
çekimleri izliyorduk arkadaşlarla. Günlerce süren 
çekimlerden birinde mahallede oturan birkaç serse-
ri, film ekibine musallat olup onları rahatsız etmeye 
başladı. Film ekibini korumak için birkaç arkadaşım-
la birlikte, serserileri, Lütfi Bey’in yanında bir güzel 
dövdük. Serseriler toz oldu tabii. Lütfi Akad daha 
sonra haber göndermiş bana, ‘bir kavga sahnesi 
var, gelsin oynasın’ diye. Böylece sinema hayatım 
başladı. Filmdeki rolümü diğer yönetmenler de 
beğendi ve ardı ardına teklifler gelmeye başladı.”

SAHNEDEKİ ADAM

EN İYİ KALPLİ  
KÖTÜ ADAM

Erol Taş
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51960 yılı yapımı Gecelerin Ötesi, oyunculuk ka-
riyeri için önemli bir fırsat olur Erol Taş için. He-
nüz sinemaya yeni yeni ısınmaya başlayan Taş, 
bu filmle Metin Erksan’la çalışma fırsatı buldu. 
Gecelerin Ötesi filminden üç yıl sonra, “Susuz 
Yaz” ile, iyi kalpli abisi Hasan Kocabaş’ın karşı 
çıkmasına rağmen, köylülerin suyunu kendi 
tarlasına çeviren Osman Kocabaş suretinde 
bir kötü adam olarak çıkar seyircinin karşısına. 
Köylüler susuz ve ürünsüz kalır. Susuz yazlar 
yaşanır. Ardından ağabeyi Hasan’ın güzel ka-
rısı Bahar’a göz koyar. Elde edemediği Bahar’a 
anlatamadığı derdini korkuluğa anlatır. Hülya 
Koçyiğit’in de ilk filmi olan Susuz Yaz’daki Koca-
baş Osman rolüyle hem Türk sinemasında hem 
de seyircilerin belleklerinde silinemeyecek bir 
yer edinir Erol Taş.

4İşte bu, “kötü adam” Erol Taş, İnce Cumali filminin 
Ağa’sı olarak diğer oyuncularla birlikte Anadolu’ya 
gider. Film bittikten sonra oyuncular sahneye çıkıp 
konuşmalarını yaparlar. Sıra Erol Taş’a gelir. Gelir ama 
birden karışır ortalık, yer yerinden oynar. Seyirciler 
sahnedeki Erol Taş’a şişe, taş, sopa fırlatıp yuhalarlar. 
Kötü adam rolünü öylesine başarılı oynamıştır ki Erol 
Taş, atılan taşlar yine onun ödülü olur. Seyircilere, “atın 
atın, siz bana taş değil ekmek atıyorsunuz” diyerek 
meşhur kahkahasını atar ve ışıl ışıl gözlerle seyircisini 
selamlar. Bu konuşma üzerine, az önce yuhalayan 
seyirci bu kez ayakta alkışlar onu. Bu filmdeki başarılı 
oyunuyla 5. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alır.3Taş kalpli “kötü adam” rollerinin yufka yürekli, iyi 

kalpli ustasıdır Erol Taş. Zaman zaman iyi adam 
rollerinde oynasa da akıllarda kötü adam olarak yer 
etti. Birçok oyuncu gibi ödülünü her zaman halktan, 
izleyicisinden aldı Erol Taş da. Onun ödülleri, benzer 
rolleri oynayan diğer arkadaşları gibi, esas kızlardan, 
esas oğlanlardan farklıydı biraz. Atılan taşlar, şişe-
ler, sopalar, çekilen yuhalamalar, edilen hakaretler 
âdeta en büyük ödülüydü Erol Taş’ın. Çünkü bunlar 
rolünü ne kadar başarıyla oynadığının gösterge-
siydi onun için. Festivallerde aldığı ödüllerin yanı 
sıra, gittiği film galalarında, yürüdüğü sokaklarda, 
Cankurtaran’da işlettiği kahvehanede, çekim için 
gittiği setlerde sıcağı sıcağına alıyordu ödüllerini ve 
bu ödüller onun için hep daha sahici oldu. 

6Çok az da olsa iyi rollerde oynadığı filmleri de var-
dır elbet Erol Taş’ın. 1992 yılında çekilen, Mehmet 
Tanrısever’in yönettiği Sürgün filmi gibi. Erol Taş, 
sinemada rol bulduğu bu son filminde, Kurtuluş 
Savaşı’nı görmüş yaşamış eski bir çavuşu oynar. 
Üniformasını üzerinden hiç çıkarmayan Süleyman 
Çavuş, göğsünde taşıdığı İstiklal Madalyası ile de 
büyük bir gurur duyar. Çatak Köyü’ne gelen öğret-
menin (Bulut Aras) yeniliklerine sıcak bakar, ona 
yardımcı olur. Hatta köyün muhtarına karşı onu 
savunur. Öğretmenin köyden sürgün edilmesini 
engellemek için köy halkıyla birlikte kaymakam-
lığa gitse de çabası işe yaramaz. Bunun üzerine 
çavuş gururla taşıdığı İstiklal Madalyasını çıkarır 
ve köyden ayrılan öğretmene verir.

7Kariyeri boyunca 600’den fazla filmde irili ufaklı çe-
şitli roller alan Erol Taş, oynadığı filmlerin altısında da 
başrol oyuncusu olarak çıkar karşımıza: Mapushane 
Çeşmesi, Kanlı Kale, Efenin İntikamı, Eşkiya Kanı/
Hakimo, Konuşan Gözler ve Katırcı Yani Efenin Defi-
nesi. Sanat hayatında pek çok ödüle layık görülen Erol 
Taş’ın kazandığı en önemli ödüller ise şu şekilde: 1965 
Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı 
Erkek Oyuncu Ödülü; 1968 Antalya Altın Portakal Film 
Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü; 1975 
Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı 
Erkek Oyuncu Ödülü; Diyet İzmir Film Festivali, En İyi 
Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü; Turizm Bakanlığı, En 
İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü ve Acapulco Film 
Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü “

ERAY SARIÇAM

Kötü adam rollerimde 
seyircilerim hep deşarj oldu. 
Onlar da bana kızdıkça ben 
dünyanın en mutlu  
insanı oldum.
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Şuradan başlayalım: Müzisyen 
bir ailenin içine doğdunuz… 

Annem ve babam da müzisyen 
olmam ve hayallerimi gerçek-
leştirmem konusunda beni çok 
destekledi.  Müzisyen bir aile-
ye sahip olmak, onların sesiy-
le büyümek, bugünkü yolumu 
bulmamı sağladı. Zaman içinde 
kendi müzik yolumu buldum. Bu 
bakımdan insanın biriktirerek 
“kendi” olabileceğini düşünü-
yorum. Ancak taklitle kendinizi 
bulabilirsiniz. Başkası olmanın 
ilk adımı öncelikle biri olmaya 
çalışmak diyebilirim. Bir de ço-
cuğunuzu meslek seçmek için 
zorlayamazsınız. Ben de derin-
den gelen bir içgüdüyle hareket 
ettim ve ailem beni her zaman 
cesaretlendirdi. 

Birçok Türk Sanatçı ile sahnede 
ortak çalışmalar yaptınız. Türk 
müziğini takip ediyor musunuz? 

Bugüne kadar Kubat, İbrahim 
Tatlıses, Ömer Faruk Tekbilek, 
Taksim Trio gibi çok önemli Türk 
sanatçı ve yorumcularla ortak 
çalışmalarımız oldu. Türk müzi-
ğini oldukça yakından takip edi-
yorum ve seviyorum. Yaptığım 
her ortaklık müziğimi daha renkli 
kılıyor, daha geniş kitlelerce keş-
fetmemi sağlıyor. Zeki Müren, 

Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, 
İbrahim Tatlıses gibi isimleri 
dinleyerek büyüdüm.  Güçlü ve 
derin seslere sahip müzisyenleri 
seviyorum. 

Şarkılarınızdaki ana tema aşk. 
Aşk size ne ifade ediyor? 

Aşk bu dünyadaki en güçlü duy-
gu, bize verilmiş bir armağan.  
Aslında hayalleri, hayal kırıklık-
ları, hayattan beklentileri farklı 
iki insanın bir araya gelmesi ve 
birlikte ortak bir hayat sürmesi 
çok da kolay değil. Ama eşsiz 
de bir deneyim. Aslında acıdan 
besleniyorum, en yaratıcı oldu-
ğum zamanlar mutlu değil de 
keyifsiz olduğum zamanlar. Aşk 
benim için acı da demek bir ta-
raftan. Güzel, derin acı benim 
için kutsanmış bir duygu. Aşkın 
da sermayesi acıdır zaten. 

Şarkı yazarken ilham kaynakla-
rınız neler? 

İlham kaynağım hep acılar. Acı 
ve melankoliden besleniyorum. 
Yazdığım bütün şarkılar gerçek 
hikâyelerden ilham alınarak yazı-
lıyor. Genellikle imkânsız aşkları 
yazıyorum. Her yerde şarkı yaza-
bilirim. Özel bir alana ihtiyacım 
yok, örnek olarak söylemem 
gerekirse şu an Amerika’da tur-
nedeyim ve sürekli yollardayım. 
Piyanom veya özel bir alanım 
yok ama aniden aklıma gelen 
bir melodi oluyor ve onu hemen 
kaydediyorum. Bazen markete 
süt almaya gidiyorum ve döndü-
ğümde cebimde bir şarkı bulu-
yorum. Müziğin mekâna bağımlı 
olduğu görüşünü bu yüzden red-
dediyorum. 

L E V Y

SÖYLEŞİ

INSAN  
ÖMRÜ  
BOYUNCA  
EN DOĞRU 
ACIYI ARAR

SÖYLEŞİ: 
RIDVAN TULUM

Latin ve Sefarad müziğinden Ispanyol flamenkosuna, 
Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyanın 
farklı coğrafyalarında müzikleri harmanlayan Ladino 
müziğin tutkulu sesi Yasmin Levy ile müziğe bakışını, 
başlangıç noktasını ve diğer meseleleri konuştuk.

Gençlik 
ve Spor

9



SÖYLEŞİSÖYLEŞİ

ZEKI MÜREN, 
ORHAN 
GENCEBAY, 
BÜLENT ERSOY, 
IBRAHIM 
TATLISES GIBI 
ISIMLERI 
DINLEYEREK 
BÜYÜDÜM

Müzik, hayatın akışındadır. Ben duy-
gularımı en güçlü şekilde yaşıyorum. 
Duygularımdan kaçmıyorum. İnsanları 
güldüren, eğlendiren, dans ettiren bir 
müziğim yok, beraber aynı mutsuzluğu 
paylaştığımız insanlarla beraber aynı 
acıları hissederek bazen birlikte ağla-
yarak bu çılgınlığı ortaklaşa yaşıyoruz 
sahnemde.  Şarkılarımın hepsi benim 
için ayrı önem taşıyor. Bugüne kadar 
belki çoğunu sahnede yüzlerce kez 
söyledim ama her seferinde sanki ilk 
kez söylüyormuşçasına heyecanlanı-
yorum. 

Kendi kendinize kaldığınız anlarda ne-
ler yapmayı seviyorsunuz? 

Kafamda sürekli meşgulüm. Bu röpor-
tajı yaparken bile kafamdan sürekli me-
lodiler geçiriyorum. Boş zamanlarımda 
bile müzikten kopmam mümkün değil. 
Yalnız ve sessiz kalmayı seviyorum. 
Aslında oldukça arkadaş canlısı bir 
insan olduğumu söyleyebilirim ama 

bazen arkadaşlarımla bir kafede vakit 
geçirmek yerine evde yalnız kalmayı, 
kendi iç sesimle yeniden tanışmayı, 
yazmayı ve hayal etmeyi tercih edi-
yorum. Her şeyin de ötesinde ben bir 
anneyim, sürekli seyahat ettiğim için 
evimdeyken çocuklarımla ve eşimle 
vakit geçirmeye çalışıyorum. Yemek 
yapmayı seviyorum, klasik müzik din-
lemeye ve rahatlamaya çalışıyorum. 

Ülkemizde oldukça sevilen, her konse-
ri dolu geçen bir sanatçı olarak, Türk 
izleyicisi ile duygusal bağınızı nasıl 
tanımlıyorsunuz? 

Benim kökenim Türk, ailem Manisa ve 
İzmir’den. Türkiye benim evim her geli-
şimde aileme ve evime kavuşmuş gibi 
iyi hissediyorum. İnsan, köklerinden 
uzak kalsa bile köklerini hatırlamakta, 
daha doğrusu onun kim olduğunu sez-
mekte zorlanmıyor. Türk hayranlarımla 
çok sıkı bir bağımız oldu uzun süredir. 
Benim için çok özelsiniz. Bu müzikle 
büyüdüm kanımda var Türk müziği.  

SPOR MU?OKUL MU?
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E
M
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Z

%100 Milli Sporcu Bursu

Her Akşam Saat 19:00’da

Gençlik Radyosu’nda!
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ANTIK YUNAN VE YOKSULLUK 
Çizgi roman karakteri Mister No’nun Ma-
naus’a doğru yolculuğa başlamadan önce-
ki durağı olan Belem’de, 1954 yılında, şu-
bat ayının 19’unda gözlerini dünyaya açtı 
Socrates. Tam adı bu yazıyı yazan benim 
ve okuyan sizlerin hiçbirinizin tek nefeste 
okuyamayacağı uzunlukta; Socrates Bra-
siliero Sampaoi de Souza Vieria de Olive-
ira. Socrates’in isminin hikâyesi, oğlunun 
büyük bir futbolcu ve futbol filozufu olaca-
ğını ön gören bir babanın arayışında saklı 
bana kalırsa. Yoksulluk içinde bir kütüpha-
nede yaşayan bir babanın oğlu o. Babası-
nın diğer kardeşlerine de Antik Yunan şairi 
Sofockles ve filozof Sostenes’in isimlerini 
koyması, Socrates’in nasıl bir aileden gel-
diğini gösteriyor bizlere. 

CORINTHIANS VE DIĞER MESELELER
74 yılında profesyonel futbol hayatına baş-
layan Socrates, burada geçirdiği 4 sezonun 
sonrasında belki de “hayatı” olarak adlan-
dırabileceği Corinthians’a transfer oluyor 
ve aslında hikâyesi tam da burada başlı-
yordu. Yani düşünür, meseleyi tam da bu 
yıllarda idrak etmeye başlıyor, sözünü kuv-
vetlendiriyor, biriktiriyor ve tüm bu biriktir-
diklerini söylemek için fırsat kolluyordu. 
DARBELER VE ORTADAN  
KALDIRILAN KITAPLAR
Brezilya’da meydana gelen 1964 darbe-
sinde 10 yaşındayken, babasının Bolşevik 
iktidarını anlatan bir kitabı yakmasına şa-
hit olan Socrates’in aklı bu anı belki de hiç 
unutmadı. Kitapların arasında yaşayan ba-
basının bu tavrına uzun bir süre bir anlam 

BİRİ
İRDEN

FUTBOLUN FİLOZOFU  
VE BREZİLYA’DA DEMOKRASİ: 

Dr.Socrates
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veremedi belki de; ama bu an hep onun-
la yaşadı, babasının neden böyle bir şeyi 
yapmak zorunda kaldığını anlamlandıra-
na kadar. İşte o zaman, eyleme geçme 
sırasının kendine geldiğini düşündü, dü-
şünmüş olmalıydı. 

SIZE CORINTHIANS DEMOKRASI-
SINDEN BAHSEDIYORUM
Dikta yönetiminde Corinthians takımının 
yöneticilerinin tavırlarından rahatsız olan 
Socrates, takım arkadaşı Vladamir’i de 
yanına alarak “Corinthians Democrasy” 
hareketini başlatıyordu. Bu hareket ilk 
başlatıldığı zamanlarda “topluca hareket” 
etmeyi içeriyor ve oyuncuların haklarını 
savunması gerektiğini dile getiriyordu. 

“DIA 15 VOTE”
1982 yılında, takvimler 15 Kasım’ı gös-
terirken Socrates ve arkadaşları, Bre-
zilya’daki seçimler öncesi beliren dikta 
yönetiminin yıkılması ihtimali dolayısıyla 
sahaya “DİA 15 VOTE” yani “15’inde Se-
çime” yazılı formalarla çıkıyorlardı. Bu 
futbol tarihinde çok az görülen bir baş-
kaldırıydı. 
Hükümete ve hükümetinin elinde bu-
lunan Brezilya Futbol Federasyonu ve 
yaptırımlarına karşılık, “bakın biz karşı-
nızdayız” diye adlandırılabilecek asil bir 
duruştu bu. Federasyon bu yaptırımlar 
için oyuncuların eğitimsizliklerinden 
dolayı kendi kendilerine bazı konularda 
karar almalarının yanlış olduğunu söylü-
yordu.  Fakat Socrates, bir insanın kendi 
kararını başkalarının avucuna bırakma-
mak gerektiğini biliyor ve tam da bu ka-
rarların karşısında yer alıyordu. 
1984 YILI VE MOR MENEKŞELER
1984 yılında Socrates ülkeden ayrılmayı 
düşünüyordu fakat bir seçim olacaktı. 

İtalyan kulüplerinden teklif alan filozof, 
“Tahsis edilen yeni anayasa kabul edilir 
ve yönetim sivillere devredilirse ülkede 
kalacağım” sözünü tutmak için görüş-
me hâlinde bulunduğu kulüplerden süre 
istedi. Seçim sonrası işler Socrates’in 
istediği gibi gitmeyince İtalya’ya, Mor 
Menekşeler’e yani Fiorentina’ya transfer 
olmak durumunda kaldı. 

ILK YARDIM VE FUTBOL
Yazının başlığındaki unvan kullanımın-
dan da anlayabileceğiniz üzere Socra-
tes, bir tıp doktoruydu aynı zamanda. 
Tıp okuması ve futbol oynamasını, yani 
bu ikili arasındaki ilişkiyi şöyle değerlen-
diriyordu: “Ben futbol oynarken aynı za-
manda tıp da okuyordum. Eğer tıp oku-
mamış olsaydım, yetenekleri daha sınırlı 
bir oyuncu olurdum.”

FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA...
Hayatı sadece futbol olarak görmüyordu 
o ya da futbolu sadece futbol olarak gör-
müyordu demek daha doğru olur. Felse-
fe, siyaset ve ekonomiyle çok ilgiliydi. 
Gazetelerde ve dergilerde yazılar ka-
leme aldı futbolu bıraktıktan sonra. Bu 
vesileyle dünyadaki önemli isimlerle ta-
nışma fırsatı edindi. 
Bütün bunların yanında Brezilya’nın fakir 
mahallerini gezip hastaların tedavilerine 
katkıda bulunmayı ihmal etmedi. Socra-
tes, Brezilya başkanlığına aday olmadı. 
Futbol Federasyonu başkanlığı için gel-
miş geçmiş en yetenekli oyunculardan 
Pele’nin ve diğer aday Ricardo Teixei-
ra’nın karşısına çıktı. Seçilemedi. 
ŞAMPIYONLUK VE ÖLÜM
“Corinthians’ın şampiyon olduğu bir pa-
zar günü ölmek istiyorum” demişti ve 
öldüğü gün şampiyon, çok sevdiği Co-
rinthians oldu. Tarih: 04.12.2011. 

EĞER TIP 
OKUMAMIŞ 
OLSAYDIM, 
YETENEKLERI 
DAHA SINIRLI 
BIR OYUNCU 
OLURDUM

ARDA SELOĞLU
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EROL GÖKA

Gençlerin hüznünü “depresyon” 
adı verilen ruhsal rahatsızlıkla o 
kadar çok karıştıran var ki… Arada 
bir hüzün girdabına giren gençler, 
bana sıkça depresyon ile genç ol-
mak arasında ilişki var mı türünden 

sorular yöneltiyorlar. Önce gençlik 
çağı depresyonu ve yetişkinlerin 
yaşadıkları depresyon arasında 
ne gibi farklılıklar olduğunu ele 
alalım.  Gençlik depresyonu hem 
diğer depresyona benzer hem 

de ondan çok farklıdır. Kederli ve 
mutsuz olma, kendisine olan saygı 
ve güvende azalma, eskiden zevk 
aldığı şeylerden zevk alamama, ke-
yifsizlik, uyku ve iştah sorunları tüm 
depresyonlarda ortaktır ama genç 

Depresyonda olmasına rağmen bir maskeyle örtülü olduğundan genç insanın 
ruh hâli gözden kaçabilir. Her şeyden önce depresyonda bile olsa genç insan 
yetişkinlere göre daha enerjik görülebilir, iletişim kurmakta zorluklar yaşanması 
nedeniyle depresif hâli anlaşılmayabilir, içine kapanması kapris sanılabilir…

GENÇLER VE DEPRESYON

Gençlik 
ve Spor
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DEPRESYONDAN 
BAHSEDEBILMEMIZ 
IÇIN UYKUSUZLUK, 

IŞTAHSIZLIK, 
MUTSUZLUK, GIBI 

BELIRTILERIN 
EN AZ BIR 

HAFTA SÜRMESI 
GEREKIYOR

insanda bunları saptayabilmek 
çok zordur. Çünkü depresyonda 
olmasına rağmen bir maskeyle 
örtülü olduğundan genç insa-
nın ruh hâli gözden kaçabilir. 
Her şeyden önce depresyonda 
bile olsa genç insan yetişkinlere 
göre daha enerjik görülebilir, 
iletişim kurmakta zorluklar ya-
şanması nedeniyle depresif hâli 
anlaşılmayabilir, içine kapan-
ması kapris sanılabilir; dahası 
derslere, işine ve hobilere ilgi-
sinin azalması, öfkeli ve gergin 
oluşu ahlâki problemmiş gibi 
algılanabilir.

Ebeveyn ve öğretmenler, genç-
lerdeki keskin huy değişimle-
rine, arkadaş ilişkilerindeki ve 
derslerdeki sorunların artması-
na, içe kapanmalara dikkat et-
meli, öfke ve gerginlik hâllerinde 
bunun bir depresyon maskesi 
olabileceğini mutlaka hesaba 
katmalıdırlar. 

Depresyon “ruhsal çökkünlük” 
ile seyreden bir rahatsızlık. Her 
daim mutlu olmak imkânsız. He-
pimizin üzerinde zaman zaman 
hüzün bulutları dolanır. Depres-
yon ile genç olmak arasında ta-
bii ki hiçbir alâka yok ama yaşa-
nan iniş çıkışlar, sıkıntılar biraz 
fazla olunca sanki böyle bir 
bağlantı varmış gibi görünüyor. 
Depresyondan bahsedebilme-
miz için uykusuzluk, iştahsızlık, 
keyifsizlik, mutsuzluk, kederlilik, 
suçlu hissetme, kolay ağlama 
gibi belirtilerin en az bir hafta 
sürmesi gerekiyor. Yoksa günlük 
hayatımız sırasında moral bo-
zukluklarımız, canımızı sıkacak 
bir şey olduğunda verdiğimiz 
tepkiler hastalık demek değil. 
Şüphesiz gençler de depres-
yon hastalığına yakalanabilir 
ve üstelik onların depresyonları 
yetişkinlerinkinden biraz farklı-
dır. Öfke patlamaları ve sinirlilik 
tabloya eşlik edebilir; dışarıdan 
bakanlar, “Bu delikanlı öncele-
ri böyle değildi, bir hâller oldu, 
huysuzlaştı” derler. 

Bazı gençlerin depresif veya 
karamsar yaşamak, görünmek, 
bunu bir hayat tarzı, hâline ge-
tirmek için âdeta çabaladık-
larını duyuyorum. İnsana pek 
inandırıcı gelmiyor ama galiba 
gerçekten böyle bir durum var. 
Lise yıllarımda kolum bir kaza 
nedeniyle alçıya alındığında, 
gözümdeki alerjik kızarıklar için 
yazın hekimin önerisiyle kara 
gözlükler taktığımda, üzülmem 
gereken bu durumdan hafifçe 
hoşlandığımı hatırlıyorum. Şaka 
bir yana, gençlik dönemi çok 
zor. Genç insanı yapılacak bir-
çok iş, uzun bir hayat marato-
nu bekliyor. Hayatın zorlukları 
gençlerin belini büküyor, hü-
zünlü, sıkıntılı yapıyor. Genç-
lerin durduk yere, sırf hava 
olsun diye depresif, karamsar 
takıldıklarını sanmıyorum, mut-
lu olmayı beceremedikleri için 
öyle olduklarını düşünüyorum. 

Bitirmeden mutlaka günümüz-
de yüceltilen bir insan tipinden 
de bahsetmeliyiz. En ufak bir 
acıya, sıkıntıya bile tahammül 
edemeyen; dünyayı âdeta ku-
sursuz cennet olarak vehme-
den insanlardan... Hayattaki 
acıları kabullenmek mi yoksa 
kabullenmemek mi bir ruhsal 
sorun, günlerce konuşabiliriz. 
Hepimizin hayatın güçlüklerine 
karşı takındığımız bir tavır var. 
Maalesef bazılarımız “ağrısız 
acısız sünnet” gibi bir hayat 
tasavvur ediyorlar. Eski zaman 
insanlarının “hikmet” dediğimiz 
derinlikli bakışından yoksunlar, 
hayat bilgisinden sınıfta kalı-
yorlar. Hayatı acılarıyla birlikte 
kabul etmeye çalışanların safın-
dayım. Günümüzde bize normal 
ve sağlıklı diye sunulan ve hatta 
dayatılan her şeyi hemen kabul 
etmiyorum. Dünya hayatında 
insan olarak var olmanın na-
sıl bir şey olduğunu anlamaya, 
her varoluşsal sorunun ille de 
bir hastalık demek olmadığını 
anlatmaya çabalıyorum.
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VAKTİNDE  
BİR  
İSTANBULLU:

Metin Eloğlu, şair. 1927’de İstanbul’da 
doğdu. 1985’te İstanbul’da öldü. Böy-
le bir parantezin içinden geçen, dolu 
dolu ama çilesi hiç eksik olmayan 
bir ömür. 58 yıl. İstanbul adlı gamlı 
bir parantezin ortasında. Gamsız bir 
prenses olsa, yanağına çoktan sıcak 
bir öpücük kondurup uzaklaşmıştı ora-
dan şair. Ama değil. Çok gamlı, çok 
parantez, çok İstanbul. Çamlıca’da 
geçen çocukluk yılları, Sultantepe 
ve Selamsız’ın kaçağı. Ama en çok 
Üsküdar. Salacak’tan dünyaya doğru 
demir almış bir geminin içinde ya da 
Salacak iskelesinde tek başına yanan 
bir sigaranın maviliklere karışan du-
manında: Eloğlu Metin. Harem-Sala-
cak arasında denize düşse, balıklar 
da yâdına düşerdi o anda, yanında 
öyle bir mavilikler var ki bakınca ken-
dinden geçip giderdi. Sonra yeniden 
Salacak-Harem. İstanbul’un bütün 
park-bahçelerinde emeği geçen bah-

çıvan bir baba ile çok güzel nakışlar 
işleyen el sanatkarı bir annenin oğlu. 
Metin. Çiçek, desen, nakış, şiir. Doğal 
olarak şair, ressam. Ne kadar az ma-
tematik, o kadar çok Güzel Sanatlar 
Akademisi. Sonrası, İstanbul’dan miras 
kalan bir dilin içinde kendine doğru 
yürüyerek doğurduğu kelimeleriyle 
anlattığı, yazdığı, söylediği bir şiir ev-
reni. Halk dilinden, sokak ağzından, 
kenar mahalle argosundan, günlük 
hayat rutininden, bitirim sözlüğünden, 
ataların söylediklerinden, semt deyim-
lerinden, yaşayan mizahtan, delikanlı 
seslerden, şive oyunlarından, mahal-
li dillerden ve bıçkın bir sadelikten 
“duyarak’’ kurduğu bu zengin evren 
İstanbul’un ta kendisidir aslında. So-
kak sokak, mevsim mevsim, renk renk 
bildiği, Üsküdar’dan bakıp ruhunu ku-
şandığı şehir. Bu şehrin dilinden anlar 
şair. Şehir İstanbul’dur. Hastalara şifa, 
yalnızlara yoldaş, umutsuzlara sığınak, 

Metin Eloğlu

METIN ELOĞLU, 
GARIP VE IKINCI 
YENI ARASINDAKI 
BIR ARAYIŞIN 
DEĞIL, YINE DE 
AYRI BIR YOLDA 
ELOĞLU OLMANIN 
GERÇEKLIĞINI 
TEMSIL 
ETMEKTEDIR

GÜVEN ADIGÜZEL
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Eloğlu’nun içinde yaşayıp, bazen ru-
hundan kelimeler yonttuğu kocaman 
bir şiir ağacıdır burası. Böyle yaşamış 
ve böyle görmüştür.

ÇILEHANE’DE  
ONSUZ BIR MENEKŞE

Metin Eloğlu, Garip ve İkinci Yeni ara-
sındaki bir arayışın değil, yine de ayrı 
bir yolda Eloğlu olmanın gerçekliğini 
temsil etmektedir. Şiiri ve şehri çocuk-
luğundan geçerek kendisine varmıştır: 
“Bir incir ağacının üstüne tünerdim bir 
kuş gibi, orada düşler kurar, gezilere 
çıkardım. Arkadaşım yoktu denebilir. 
Kırımsı bir hayat yaşadım orta okula gi-
dinceye değin. Okulum Üsküdar’daydı. 
Birdenbire denize, çarşıya, kalabalığa 
açılış oldu. Bunu etkilerini şöyle özet-
leyeyim: daha çok kıpırtılı bir yaşam 
düzeyine girdim denebilir. Bu bende 
geri kalmış, gelişmemiş yahut gizlen-
miş diyebileceğim kimi duyguları öne 
çıkardı. Bir farfaralık da diyebilirim 
buna. Hemen ardından bir dışa açılma 
dönemi başlıyor.”

Şiir, düzyazı ve öykülerinde vaktinde 
bir İstanbul’u anlatır Eloğlu. Vakitlice 
gelmişti bu şehre, buz gibi güzelliğine 

yüz sürmüştü usulca. Rüzgarıyla arka-
daş olmuş, çiçeklerine sır saklamış, 
denizine nam salmıştı. Yüzme bilmez, 
maviliklere bakardı, kulaç atmaz, balık 
tutardı. Ayakları çiçekle yıkanan Sul-
tantepe’yi unutmaz, üç yıl Bulgurlu, 
iki yıl Kısıklı’da okuduğu ilkokulunu 
özlemle anardı. Çilehane’de onsuz bir 
menekşe olmaz, bunu iyi bilirdi.

Adı İstanbul, ki en çok bozkırda özlenir, 
sürgünde ve yoklukta, başka şehirle-
rin koynunda. Kimse unutamaz onu, 
namı netamelidir, uzun bir tekinsizlik 
gibi. Eloğlu şöyle der: “Günlük gıdam 
mı? Bir haşlanmış patates, cücüklü bir 
soğan, yüz gram helva. Ekmek istemez. 
İstanbul ister.” Ekmek gibi, su gibi İs-
tanbul, varlığından neşet eden gölgesi 
bile yeter aslında şaire. İstinye dokla-
rında rıhtımdaki bir işçi, Salacak’ta sar-
hoş bir kayık, Çamlıca tepesinde eski 
bir dalgınlık. Eminönü–Sirkeci arasında 
Türkiye’nin adresi bir pazar uzakta, çok 
gidenlerin yumağı Kadıköy, az giden-
lerin tığı Kuzguncuk. Ama insanı en 
güzel Beyoğlu paklar. Eloğlu’nun kalbi 
Üsküdar’da atar. Vakitlice söylemiştir 
şair: “Herkes herkesi anlamaz İstanbul 
herkesi anlar.’’
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MEHMET DİLBAZ

Dünyaya hâkim olma, ilahi bir 
nizam ülküsü, aşkı ve şevkiyle 
yola çıkan milletimizin, deniz-
lerdeki bu amacı gerçekleştir-
mesini sağlayan en büyük dev-
let adamlarından biri İstanbul 
Beşiktaş’ta denizin dalgalarını 
dinleyerek ebedi istirahatgâ-
hında huzur içinde uyuyor. 
Türk sularını hâlen ruhaniyeti 
ile bekleyen denizlerin ulusu 
Kaptan-ı Derya Barbaros Hay-
reddin Paşa’yı hatırlamak adı-
na, böyle bir makaleyi kaleme 
almanın ve tarihe tekrar tekrar 
not düşmenin bizler için çok 
önemli olduğu unutulmama-
lıdır. “Denizlere hâkim olan, 
cihana hâkim olur” sözünün, 
âdeta cisimleşmiş bir abidesi-
dir Barbaros Hayreddin Paşa. 
Şunu unutmamalı ki, Hayreddin 
Paşa’nın günümüzdeki izdüşü-
mü, onun yaptıklarını ileriye ta-
şımaktır. Denizlerdeki başarıyı, 
onun hayatında bulacağımızı 
söylemek bir mübalağa sayıl-
mamalıdır. Kazanılan zaferle-
rin, genişletilen sınırların ve bir 
coğrafyadaki (Kuzey Afrika ve 
Akdeniz) hâkimiyetin “nitelikli 
insan” unsuruna bağlı olduğu, 
Barbaros’un Osmanlı hizmetine 
girmesiyle daha iyi anlaşılmış-
tır. Bir “mekân” olarak, “Ceza-
yir-i Bahri Sefîd” eyaleti ve bu 
mekâna anlam katan bir “insan” 

olarak Kaptan-ı Derya Barba-
ros Hayreddin Paşa, Osmanlı 
Devleti’nin Akdeniz’deki hâki-
miyetini sağlayan iyi “mekân” 
ve doğru “insan” politikasının 
kaçınılmaz bir başarısıdır. Türk-
lerin denizlerle tam olarak ne 
zaman ilgilenmeye başladığını 
belirtmek güç olsa da bu süre-
cin Malazgirt Zaferi’nden (1071) 
sonra Selçuklu Türklerinin Ege 
sahillerine ulaşıp, Çaka Bey’in 
İzmir merkezli bir beylik kur-
masıyla başladığını söylemek 
mümkündür. Akdeniz strateji-
sinin şekillendiği dönemlerde 
Yavuz Sultan Selim’i görmekte-
yiz. Yavuz’un yavuzluğunu söy-
lemezsek tarihe ihanet etmiş 
sayılırız. Asafnâme yazarı, Çal-
dıran Savaşı (1514) dönüşünde, 
vezir Pîri Mehmed Paşa ile yap-
tığı görüşmede Yavuz’un: “Eğer 
Akrepler (Hristiyanlar) denizi 
gemilerle setr ediyorlarsa, eğer 
Venedik Doçu’nun, Papa’nın, 
Fransa ve İspanya krallarının 
bayrakları Rumeli sahillerinde 
dalgalanıyorsa buna sebep 
ancak senin yavaş davranman 
ve benim müsamahamdır. La-
kin ben herhâlde kuvvetli ve 
kesretli bir donanma sahibi 
olmak isterim.” dediğini, daha 
sonra da dönemin Şeyhülislâmı 
Kemal Paşazade’ye fikirlerini 
açıklarken, “Tersaneyi 300 adet 

Afrika kıtasıyla Os-
manlı Devleti’nin ilk 
münasebetleri 16. 
yüzyılın ilk yarısında 
başlamıştır. Kuzey 
Afrika, Mısır ve Kı-
zıldeniz liman şehir-
lerinde tesis edilen 
Osmanlı hakimiyeti 
ilerleyen dönemlerde 
kıtanın yeni bölgele-
rine doğru genişledi.

DENİZLER  
HÂKİMİ 
Barbaros  

Hayreddin Paşa
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DENİZLER  
HÂKİMİ 

yapmak isterim… Niyetim feth-i 
Avrupa’dır” sözleriyle asıl amacını 
ortaya koymuştur. Bu düşünceye 
karşılık olarak da Kemal Paşazâ-
de’nin “Padişahım, size bir şehirde 
mukim bir anın velinimeti deniz-
dir ve denizler feth olmayınca ve 
gemi gelmeyince İstanbul mamur 
olmaz.” şeklinde mukabelede bu-
lunduğunu aktarır.  Kanunî Sultan 
Süleyman’a kadar olan dönemde 
Osmanlının deniz politikasının 
ana ekseni şöyle özetlenebilir: 
Açık denizlerde düşmanlarla sa-
vaşmaktan ziyade deniz yolları 
üzerindeki üs ve adaları kontrol 
etmek. Nitekim bu politika doğ-
rultusunda Fatih Sultan Mehmet 
döneminde jeo-stratejik açıdan 
önemli bir konumda bulunan 
Rodos Adası’na yapılan ve başa-
rısızlıkla sonuçlanan  sefer hari-
cinde Osmanlı Devleti dikkatlerini 
İstanbul ve Çanakkale boğazları 
ile Marmara Denizi üzerinde yo-
ğunlaştırmıştı.

Rodos’un fethiyle (1522) Doğu Ak-
deniz, Trablusgarb’ın alınmasıyla 
da (1551) Orta Akdeniz hâkimiye-
tini tesis eden Osmanlı Devleti, 
Batı Akdeniz’de giriştiği seferlerle 
de varlığını hissettirdi. Şüphesiz 
ki bu başarının elde edilmesinde 
ve Osmanlı Devleti’nin Akdeniz 
hâkimiyeti mücadelesinde en 
büyük pay Barbaros Hayreddin 
Paşa’nındır. Barbaros daha ön-
celeri Lesbon diye bilinen Midilli 

Adası’nda doğdu. Çömlekçi olan 
babası Yakup’un Oruç ve Hızır 
isimli çocukları, sahip oldukları 
gemilerle Akdeniz’de ticarete baş-
lamış ve daha sonra da Tunus’un 
güneydoğusunda yer alan Cerbe 
Adasına gelerek burada bir deniz 
üssü kurmuşlardı (1504). Denizde 
icra edecekleri gaza faaliyetleri 
için daha uygun bir yer arayan 
Barbaros kardeşler, dönemin 
Tunus Hafsî Sultanı Mütevekkil 
Alâllah Ebu Abdullah Muhammed 
(1494-1525) ile anlaşıp denizlerde 
elde edecekleri ganimetin beşte 
birini sultana vermek şartıyla Hal-
külvâdî (La Goletta) kalesine yer-
leştirilmişlerdir (1504).  Buradan 
kendi adlarına giriştikleri başarılı 
deniz seferleri ve bilhassa İspan-
yollara karşı kazandıkları zaferler 
hem Mağrib’de hem de Avrupa’da 
şan ve şöhretlerinin duyulmasına 
ve artmasına sebep olmuştur. Kısa 
süre içerisinde Şerşel, Cezayir, 
Tenes ve Tlemsen gibi Kuzey Af-
rika’nın önemli şehirlerini fethede-
rek Garp Ocakları’nın temellerini 
atmışlardır. Barbaros kardeşlerin 
Cezayir’i ele geçirmesi (1516) ve 
sonrasında Osmanlı Devleti’ne 
tâbi olacak olmaları hem Kuzey 
Afrika’daki yerel hanedanlar üze-
rinde hem de bu sırada bölgede 
birçok yeri işgal etmiş  olan İspan-
yolları tedirgin etmiştir. Oruç Re-
is’in Cezayir’deki Tlemsen şehrini 
savunurken İspanyollar tarafından 

AKDENIZ 
HÂKIMIYETIN 

“NITELIKLI INSAN” 
UNSURUNA 

BAĞLI OLDUĞU, 
BARBAROS’UN 

OSMANLI 
HIZMETINE 

GIRMESIYLE 
DAHA IYI 

ANLAŞILMIŞTIR
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şehit edilmesinden (1518) sonra 
Barbaros Hayreddin Paşa, Ceza-
yir’i “sultan” unvanıyla tek başına 
yönetmeye başlamıştır. Fakat bir 
süre sonra hem İspanyollara hem 
de onlarla iş birliği içerisindeki 
yerel hanedanlara (bilhassa Tunus 
ve Tlemsen hanedanları) karşı tek 
başına mücadele edemeyeceğini 
anlamıştır. Bunun üzerine, Hacı 
Hüseyin isimli bir adamını içeri-
sinde esir ve hediyelerle dolu 4 
gemi ile  Osmanlı padişahı Ya-
vuz Sultan Selim’e göndererek 
kendisinin ve ülkesinin Osmanlı 
Devleti’ne bağlılığını arz etmiştir 
(Ekim 1519). Bu talebi memnuni-

yetle karşılayan Yavuz Sultan Se-
lim, Barbaros’a bir sultanlık berâtı, 
mücevherlerle süslü bir kılıç, san-
cak ve bir hil’at gönderdi. Ayrıca, 
2.000 yeniçeri, birkaç top ve 4 
gemi yolladı ve Anadolu’dan is-
tediği kadar asker toplamasına da 
izin verdi. Mısır’ın fethinden sonra 
(1517), Cezayir’in de Osmanlı top-
raklarına dahil olmasıyla Osmanlı 
Devleti’nin Kuzey Afrika’daki hâ-
kimiyeti tahkim edici bir seviyeye 
ulaştı.  Bu tarihten sonra Ceza-
yir ’de Osmanlı padişahı adına 
hutbe okutulup para bastırılmış-
tır. Böylece Osmanlı Devleti’nin 
Kuzey Afrika’da yüzyıllar sürecek 
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hâkimiyeti resmî anlamda başla-
mıştır.  Kanunî Sultan Süleyman 
dönemi (1520-1566) Osmanlı 
deniz gücünün, Akdeniz’in her 
tarafında kendini hissettirecek 
bir seviyeye ulaştığı bir dönem 
olmuştur. Bu sırada, Avrupa’nın 
en büyük ve güçlü devleti olan 
İspanya’ya karşı karada yürütülen 
fetih faaliyetini denizlerde de sür-
dürmek ve Endülüs Müslümanları 
üzerindeki İspanyol baskısını or-
tadan kaldırmak hedeflenmiştir. 
Bu amaçla Kanunî, denizleri iyi 
bilen, uzun yıllar İspanya’ya karşı 
hem denizde hem de Kuzey Afri-
ka’da savaşması nedeniyle onları 
yakından tanıyan Barbaros Hay-
reddin Paşa’yı İstanbul’a davet 
etmiştir.  Alman seferinden (1532-
1533) yeni dönen Kanunî’nin, Bar-
baros’u İstanbul’a davet etmesinin 
başka gerekçeleri de vardı. 

Bu gerekçeler arasında; bu sıra-
da İspanyolların hizmetine girmiş 
olan Andrea Doria’nın Adriyatik’e 
giden ticaret yollarının denetimle-
rini sağlamada stratejik bir öne-
me sahip olan İnebahtı (Lepanto), 
Koron ve Patras adalarını işgal 
etmesi de yer almıştır.  Bilhassa, 
Koron’a yapılan saldırıyla İspanya 
ilk kez Osmanlılara karşı saldırıya 
geçmiştir. Nitekim bu hususu İs-
panya Kralı V. Carlos, Melfi Pren-
sine gönderdiği mektupta; “bu 
kez Türkleri kendi topraklarında 
vurduk” diyerek ifade etmiştir.  

Büyük meblağlar karşılığında 
Fransa saflarını bırakan Andrea 
Doria’nın İspanyolların tarafına 
geçmesiyle Akdeniz’de İspanya 
lehine bozulan dengeyi Osmanlı 
Devleti, Barbaros’u İstanbul’a da-
vet ederek eşitlemeye çalışmış-
tır.  Kanunî’nin Barbaros’a yaptığı 
bu teklif Osmanlı’nın Kuzey Af-
rika’ya hâkim olma yolunda bir 
hamle olarak yorumlanabilirse 
de  Gazavât-ı Hayreddîn Paşa 
müellifinin yazdıklarına bakılır-

sa; bu çağrının Osmanlı padi-
şahının kendilerine bir ihsanı 
olarak değerlendirdiği anlaşılır. 
Nitekim Barbaros, gelen teklifi 
görüşmek üzere Cezayir’in ileri 
gelen bilge şahsiyetlerinin katıldı-
ğı bir toplantı tertip ederek bunu 
açıkça ifade etmiştir. Barbaros’un 
İstanbul’a gidip Osmanlı Devle-
ti’ne tâbi olacağı haberi Avrupa’yı 
ve bilhassa bu sırada Osmanlı 
Devleti’nin en büyük rakibi olan 
İspanya kralı V. Carlos’u çok te-
dirgin etmiştir. 

Hıristiyanlara karşı verdiği mü-
cadeleden dolayı Akdeniz’i avu-
cunun içi gibi bilen, Papa’nın; 
“Sizler (Hıristiyanlar) Barbaros’a 
karşı cenk etmeyiniz çünkü o 
vardığı yeri almadan bırakmaz. 
Şunu iyice anlayınız ki bir yerin 
onun tarafından alınması karar-
laştırılmışken, onunla savaşıp 
da ölenler cennete girmez”  diye 
kendisinden bahsettiği, Avrupalı 
kadınların ağlayan çocuklarını 
“İşte Barbaros geliyor” korku-
suyla susturdukları Barbaros’un, 
muhteşem Süleyman’ın maiye-
tine girecek olmasıyla Akdeniz, 
Kuzey Afrika ve Avrupa’daki tüm 
dengeleri değiştireceğinden en-
dişe duyulmuştur. 

Çünkü bu dönemde Akdeniz 
(Mare Nostrum) dünyasında 
Barbaros, âdeta Kanunî’den bile 
meşhurdur. O, Müslümanlar için 
kurtarıcı “Hızır” iken, Avrupalılar 
için ise korkunç bir şahsiyetti.  
Barbaros hakkında daha pek 
çok söylenebilir ve yazılabilir 
elbette.  Bilinmelidir ki taraflı 
ve tarafsız bütün insanların onu 
saygıyla andığını ve hakkını ver-
diğini söylemek mübalağa değil-
dir. Akdeniz’in Barbaroslara ve 
Barbaros’un yaptıklarına ihtiyacı 
çok fazladır. Böyle bir denizler 
sultanının, bu ülkenin evlatla-
rından olması ayrıca bir kıvanç 
vesilemizdir.

BARBAROS’UN 
ISTANBUL’A 
GIDIP OSMANLI 
DEVLETI’NE TÂBI 
OLACAĞI HABERI 
AVRUPA’YI 
ÇOK TEDIRGIN 
ETMIŞTIR
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UZAYDA 
HAYAT LEYLA BEDRİ

Aylar önce buradan ilm-i felek ile 
başlayan ve ardından insanoğlunun 
ay macerasıyla devam eden bir yol-
culuğa çıkmıştık. Tüm bu macerala-
rın, elde edilmesi yıllar alan bilimsel 
çıktılar sonucunda gerçekleşebildi-
ğini biliyoruz. Ancak, artık gittikçe 
düzensiz de olsa, uyuyan, beslenen, 
dinlenen ve tüm kapitalist çalışma 
şartlarına rağmen arada esler veren 
21. yüzyıl insanını bile şaşırtacak 
ölçüde; hem geçmişten hem de ge-
lecekten gelen, dur durağı olmayan 
bir uzay macerasından bahsedece-
ğim bu sayı sizlere: Voyager 1.

Bugün yıldızlararası evrenle ve Gü-
neş Sistemi’ndeki diğer gezegen-
lerle alakalı bilgilerin çoğunun kay-
nağı olan NASA’nın Voyager 1 adlı 
aracı bundan tam 44 yıl önce 5 Ey-
lül 1977’de başlamıştı yıllar sürecek 
uzay macerasına. 44 yıldır uzayın 
derinliklerinde yol alan bu emek-
tar makine, biz sıcak yatağımızda 
uyurken ya da günlük işlerimizin 
rutininde kaybolurken, bildiğimiz 
en büyük şey olan uzay boşluğu 
içerisinde ilerlemeye devam edi-
yor. Voyager 1’in 44 yıldır dünyamı-
za uzay ve diğer gezegenlerle ilgili 

gönderdiği güvenilir bilgiler ise bu 
şahane nesnenin tasarımcılarının 
büyük başarısı sayesinde elbette.   
Toplam ağırlığı 722 kilogram olan 
Voyager 1, Dış Güneş Sistemi’ni ve 
Güneş’in ötesindeki yıldızlararası 
uzayı araştırmak için görevlendiri-
len bir “uzay sondası” diğer adıyla 
“insansız uzay aracı”.  Dünya’yla, 
mevcut en hassas ve en büyük 
bilimsel telekomünikasyon sistemi 
olan Derin Uzay Ağı (Deep Space 
Network) ile iletişim kurmaya de-
vam eden bu emektar makine, Gü-
neş Sistemi’nde Jüpiter ve Satürn’ü 

Evrenin Derinliklerinde 
Bir Nesne-i Şahâne:

VOYAGER 1
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ziyaret ederek, onlara ait uyduların 
detaylı fotoğraflarını çeken ilk insan 
yapımı araçtı.

Voyager 1 bugün hâlâ uzayda belir-
lenmiş bir rotayı takip ediyor. Dün-
yadan en uzak insan yapımı nesne 
olan Voyager 1 sadece bir uzay aracı 
da değil üstelik bir kültür müzesi de 
aynı zamanda. Voyager 1’in içinde 
olası bir karşılaşmada başka var-
lıklara insanlık medeniyetinin belli 
başlı ögelerini aktaracak ve “insan”ı 
tanıtacak bazı materyaller de var 
üstelik. Bunlardan en dikkat çekici 
olanı ise Voyager Altın Plakları!

EVRENE BIR SES BIRAK

Voyager 1’in o meşhur altın plakla-
rında, uzay aracının günün birinde 
dünya dışı akıllı yaşam formları veya 
gelecekteki insan nesli tarafından 
bulunması ihtimaline karşı bazı özel 
sesler ve görüntüler bulunuyor. En 
yakın takımyıldıza ulaşması ancak 
“40 bin yıl sonra” mümkün olabile-
cek uzay aracının dünya dışı varlıklar 
tarafından keşfedilmesi ihtimal dâ-
hilinde görünmese de özellikle altın 
plakların içinde bulunan seslerin ve 
görüntülerin insanlığın ulaşabildiği 
en uzak mesafede durmadan iler-
liyor oluşu bile uzay meraklılarını 
heyecanlandırmaya yetiyor. 

Plakta bulunan görüntüler ve sesler, 
liderliğini Carl Sagan’ın yaptığı bir 
komite tarafından belirlenmişti. Sa-
gan ve ekibinin belirlediği 115 görün-
tüye ek olarak plakta dalga, rüzgâr, 
gök gürültüsü, hayvan sesleri gibi 
çeşitli doğal seslerin de yer aldığı bir 
“seçki” de yer alıyor. Dahası plakta 
dünyada bulunan farklı dillerden 
ve dönemlerden müzikler, 55 dilde 
sesli selamlaşma ve dönemin ABD 
Başkanı Jimmy Carter ve Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Kurt Wald-
heim’in yazılı mesajları da yer alıyor. 

Plağa konulan görüntüler özellikle 
yemekleri, mimari eserleri, insan 
portrelerini ve insanların günlük 
rutinini gösteriyor ve pek çok gö-
rüntüye, boyut ya da kütle ölçekleri 

de eklenmiş. Plaklarla ilgili bir diğer 
ilginç anekdot: Carl Sagan ve ekibi-
nin plaklardan birine eklemek istedi-
ği çıplak kadın ve erkek fotoğrafına 
gelen tepkiler üzerine NASA onay 
vermemiş ve plağa sadece bir kadın 
ve erkek silueti eklenmişti. 

NASA NEDEN “VOYAGER”  
GÖREVINI BAŞLATTI?

Dönem içinde yapılan gözlemler 
Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün 
gezegenlerinin 1970’lerin sonuna 
doğru aynı hizaya geleceğini yani 
tek bir rota ile ziyaret edilebileceği 
göstermiş,  NASA’nın bilim insan-
ları da bu fırsatı kaçırmamak adına 
“Voyager” görevine start vermişti, 
çünkü hesaplamalara göre böyle 
bir olay ancak 176 yılda bir oluyordu. 

5 Eylül 1977’de ise Voyager 1’i Jüpi-
ter yolculuğuna çıkaran NASA gö-
revlileri 15 aylık yolculuk sonunda, 
Voyager 1’in Jüpiter’e ulaşmasıyla 
gezegenin uydusu olan Io’nun Gü-
neş Sistemi’ndeki en aktif jeolojik 
bölge olduğu, Jüpiter’in yapısının 
hidrojen yoğunluklu olduğu, çev-
resinde şüpheli kayaların dolaştığı 
bilgilerine ulaştı. 

Voyager 1’in Satürn keşfi ise Sa-
türn’ün uydusu Titan’ın tahmin 
edildiği gibi büyük olmadığını ve 
uydunun yarım küreleri üzerinde 
tıpkı dünyamız gibi farklı mevsim-
lerin yaşandığını gösterdi. 

Uzun yıllar boyu devam eden ge-
zegen keşif görevlerinden sonra 
Voyager 1 Güneş Sistemi’nden çı-
kıp yıldızlararası uzaya gitmiş ve 
aramıza dünyevi uzaklık algımızın 
yetmeyeceği mesafeler girmiş olsa 
da vefalı Voyager 1, diyar-ı uzaydan 
bizlere selam ve sinyal göndermeye 
devam ediyor. 

NASA’nın internet sitesinde an be 
an Dünya’dan ve Güneş’ten uzaklı-
ğı hesaplanan ve 2025 yılına kadar 
aktif kalması planlanan Voyager 1 
sinyalleri kesildikten sonra insanoğ-
lunun yıldızlararası uzaya attığı ilk 
çöp olacak. Ne yazık…
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diğimizde ağırlıklı olarak parlak 
sarı bir renkle karşılaşıyoruz. 
Altın varakların bol kullanılması 
ressamlarının iyi hamilere sa-
hip olduğunun en bariz göster-
gesi. Daha çok dini eserlerin 
yer aldığı bu bölümün en çok 
dikkatimi çeken yapıtı ise , Gi-
otto di Bondone’nin  “Ognis-
santi Madonna” adlı eseri oldu. 
Galerinin en eski tarihli eserle-
rinden biri olup, 1310’da yapılan 
bu tablo, derinlik ve perspek-
tif konularında dönüm noktası 
olarak kabul edilir. Nitekim üç 
boyutlu figürleri ilk betimleyen 
kişi olan Giotto, Rönesans’ın 
temellerini atan bir sanatçıdır. 
Tahta çıkmış Meryem Ana ve 
çocuk İsa’nın tasvir edildiği bu 
eser, Rönesans’a güç katacak 
bir çatışmanın, kutsala olan 
duygusal bağı fiziksel tecrü-
beler ve anlayışla nasıl bir ara-
ya getireceklerinin de cevabını 

arar. Hemen yanında bulunan 
diğer iki büyük Meryem Ana 
tablosuyla arasında olan fark 
da budur. Galerinin bu bölümü 
üç ayrı salona daha ayrılıyor, 
ağırlıklı olarak dini eserler bu-
lunuyor. Sol kısımda bulunan 
Simone Martini’nin 1300’ler-
de resmetmiş olduğu “Lippo 
Memmi”(Müjde) eseri. Burada 
karşılaştığımız figürlerin ger-
çekçi hareketleri, kullanılan 
perspektif ve ince karakter 
nüansları gibi gerçekçi unsurlar 
tipik iki boyutluluktan kopuşun 
önemli bir göstergesidir.

Buradan çıkıp bir sonraki kısmı 
gezmeye başladığımızda yine 
farklı bölümlerin girişleri oldu-
ğunu görüyoruz. Botticelli’ye 
ayrılan bölümün ilk odasında 
Piero del Pollaiolo’nun baş-
ladığı ancak yetiştiremeyince 
Botticelli’ye devredilen “7 Vir-
tues”(Yedi Erdem) tabloları yer 

 labyrinth

 labyrinth

Uffizi Galerisi, Floransa’da 
bulunan dünyanın en ünlü ve 
önemli müzelerinden biri. Baş-
langıçta Cosimo I de’ Medici 
için 1560 yıllarında, ünlü mimar 
Giorgio Vasari tarafından inşa-
sına başlanan bu yapının asıl 
amacı, şehrin yönetiminin bu-
radan yapılmak istenmesiydi. 
Zaman içinde değerli eserlerle 
dolmaya başlayan Uffizi, yakla-
şık 200 yıl sonra dünyadaki en 
nadide parçaları koleksiyonun-
da bulunduran bir müze hâline 
gelmiştir. 

Sanal müzenin yer aldığı  site, 
bizi görece daha önemli eserle-
rin yer aldığı ikinci kattan baş-
latıyor. Vasari Koridoru olarak 
adlandırılan bu yer müzenin 
giriş bölümü. Aynı anda bu-
lunduğumuz alanın alt katında 
hangi eserler olduğunu görmek 
de tek tıkla mümkün. Şimdilik 
üst katla başlayalım. Oldukça 

uzun olan bu koridorun en çok 
dikkat çeken yanı tavanları. Her 
biri farklı şekillerde detaylıca 
işlenmiş, grotto tekniğiyle ya-
pılan bölümler koridor boyunca 
devam ediyor. Tavanın bitişi-
ğindeyse çok özel bir kolek-
siyon bulunmakta. Dünyadaki 
hükümdarların ve hanedan 
üyelerine ait yüzlerce orijinal 
portrenin yer aldığı bu kolek-
siyonda Osmanlı İmparatorlu-
ğu’ndan izler bulmak mümkün. 
Fatih Sultan Mehmet, Kanuni, 
Hürrem Sultan ve Mihrimah 
Sultan’ın portreleri fark ede-
bildiklerimden. Maalesef sanal 
müzeyi gezerken eserlerle ilgili 
açıklamaların olmaması en bü-
yük eksikliklerden biri. Koridora 
dönecek olursak baştan sona 
kadar Romalılardan ve Yunanlı-
lardan kalma heykellerle bezeli 
olduğunu görüyoruz. Sol tarafta 
yer alan salonlardan ilkine gir-

AYDIN ÜNAL
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MANIYERIZM 
ILE BIRLIKTE 
RÖNESANS’IN 
IDEALLERI, ESTETIK 
ALGISI BIRAKILIP 
DAHA DUYGUSAL, 
ÖZNEL VE 
YENILIKÇI ESERLER 
YAPILMAYA 
BAŞLANMIŞTIR

almakta. Son tabloyu 1470’de resme-
den Botticelli’nin bu eserle ustalığını 
ortaya koyduğu ve Mecidi ailesinin 
himayesine girdiği bilinmektedir. 
İlerlediğimizde yine Botticelli’nin 
ünlü eserlerinin yer aldığı daha bü-
yük bir salona geçiyoruz. Burada 
diğer tablolardan farklı bir şekilde 
korunan “Primavera”(İlkbahar) eseri 
dikkatimi çekiyor. Batı sanatının en 
popüler tablolarından biri olan ese-
rin aynı zamanda hakkında pek çok 
tartışma ve yazı da var. Botticelli’nin 
bu tabloda Romalı şair Ovidius’un 
“Metamorfozis” eserinden etkilen-
diği düşünülür. Botticelli, ilkbaharı 
en etkili biçimde betimlemek için 
mitolojik kahramanların ikonlarından 
yararlanarak ilkbaharın çağrıştırdık-
larını kutsamıştır. Alegorik özellikler 
barındıran eserde “dünyevi” ve ”ilahi” 
aşkın birlikte işlendiği öne sürülür. 
Detaylarıyla dikkat çeken bu tabloda 
yüzden fazla çiçek resmedilir, üstelik 
hepsi farklı desen ve formda olan 
çiçeklerin, o dönemde gerçekten 

var olduğu bilinmektedir. Tablonun 
bulunduğu alanın sağ tarafından bir 
başka bölüme geçiyoruz. “Sala di Le-
onardo” (Leonardo’nun Odası) olarak 
adlandırılan bu yerde Leonardo Da 
Vinci’nin en önemli eserlerinden biri 
olan “Annunciation” (Müjde) tablosu 
yer almakta. 1472-1475 tarihli eseri 
Leonardo’ya atfedilmekle birlikte, 
Verrocchio’nun yanındaki çıraklığının 
son zamanları olduğu için tartışma-
lara da sebebiyet vermiştir. Sanatçı 
tabloda yer alan Cebrail figürünün 
kanatlarını, uçan bir kuşun kanatları 
gibi çizmiş ancak daha sonra başka 
bir sanatçı tarafından kanatların uza-
tıldığı düşünülmektedir. Tüm tartış-
malara rağmen Leonardo’nun en eski 
eseri olarak kabul gören bu tabloda, 
onun resme getirdiği yeniliklerden 
atmosferik perspektif ve “sfumato” 
tekniği yavaş yavaş kendini göster-
meye başlamıştır. Duman gibi havaya 
karışıp yok olmak anlamına gelen 
sfumato tekniğinin en iyi örneği sa-
natçının Mona Lisa’sıdır.

RÖNESANS 
DÖNEMININ 

ALIŞIK OLMADIĞI 
BU DURUM, 

SANATÇININ 
“MANIYERIZM” 

AKIMINA ÖN 
AYAK OLMASINI 

SAĞLAR
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GALERININ 
DIĞER TARAFINA 
GEÇTIĞIMIZDEYSE 
BURANIN ILK 
BÖLÜMÜ OLAN 25 
NUMARALI KISMIN 
MICHELANGELO’YA 
AYRILDIĞINI 
GÖRÜYORUZ

Koridorda ilerlemeye devam edip bir 
sonraki salona geçiyoruz. Burada diğer 
kısımların aksine tavanda ince işlemeler 
mevcut. Perugino ve Signorelli tabelalı 
salonda da tavan işlemeleri devam edi-
yor. Buradan da Dürer ve Tedesche’nin 
eserlerinin olduğu bölüme geçiyoruz. Bir 
sonraki kısımda ise Bellini ve Giorgione’nin 
tablolarını görmek mümkün ama tavana 
bakmayı da unutmayın.

Galerinin diğer tarafına geçtiğimizdey-
se buranın ilk bölümü olan 25 numaralı 
kısmın Michelangelo’ya ayrıldığını görü-
yoruz. Buradaki en değerli eser elbette 
1506 tarihli ”Doni Tondo” tablosu oluyor. 
Eser, Michelangelo’nun günümüze ulaşan 
ve tamamlanmış tek yağlıboya panelidir. 
Kendisine özgü heykelsi ve kabartmaya 
yaklaşan formlarıyla belirginleşen resmin 
temsilcisi olan Michelangelo’nun, “Benim 
gözümde resim, heykel ve kabartmaya 
yaklaştığı oranda iyidir, değerlidir. Kabart-
ma ve heykel tarzında yapılmış çalışma 
ise resme yaklaştığı oranda kötüdür ve 
değersizdir” sözünü kanıtlarcasına bir 

tablo yapmış olduğunu görüyoruz. Röne-
sans’ın içine kapalı çizgisel resim üslubu 
yerine hareketli formlar, güçlü gölge-ışık 
oyunları ve neredeyse kusursuz anatomi 
çalışmasının sebebi Michelangelo’nun 
büyük bir heykeltıraş olmasında saklıdır. 
Rönesans döneminin alışık olmadığı bu 
durum, sanatçının “maniyerizm” akımına 
ön ayak olmasını sağlar. Maniyerizm ile 
birlikte Rönesans’ın idealleri, estetik algısı 
bırakılıp daha duygusal, öznel ve yenilikçi 
eserler yapılmaya başlanılmıştır. Ayrıca 
eserin oldukça ilginç ve etkileyici olan 
ahşap oyma çerçevesinin de Michelangelo 
tarafından tasarlandığı düşünülmektedir.  
Son olarak Barok sanat akımının ilk büyük 
sanatçısı olan Caravaggio’nun 1598’de res-
mettiği meşhur “Medusa” eserinden bah-
sedelim. Oldukça gerçekçi olan bu tasvirin 
bir kalkan üzerine yapılmasının nedeni de 
anlatıda var olan hâliyle yansıtılmak iste-
mesinden kaynaklanır. Başlangıçta esere 
bakmak bizim için endişe uyandırsa da 
bu görüntü Medusa’nın kalkana yansıyan 
kendi görüntüsüdür. Bakışları artık kimseyi 
taşa çevirecek güçte değildir.
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DOSYA: 

• BAŞLANGIÇTAN BUGÜNE OLİMPİYATLARIN TARİHİ
• PARALİMPİK OYUNLARININ DOĞUŞU

• OLİMPİYAT VE PARALİMPİK OYUNLARININ EKONOMİK BOYUTU 
• 7 MADDEDE NASIL: METE GAZOZ

• SÖYLEŞİ: FERHAT ARICAN
• REKORLARLA 2020 TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI
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2020 Yaz Olimpiyatları pandemi 
nedeniyle bir yıl gecikmeli de olsa 
Tokyo’da gerçekleşti. Ortalama 
her dört yılda bir gerçekleşen, 
evrensel anlamda insanlığın en 
büyük spor organizasyonu olan, 
dünyada ve ülkemizde büyük bir 
heyecanla karşılanan olimpiyat-
lar, aynı zamanda insanlığın en 
eski spor organizasyonu olarak da 
biliniyor. Binlerce yıllık bu büyük 
spor organizasyonu, taşıdığı ruh 
ve burada kısaca yer vereceğimiz 
tarihçesiyle etkileyici bir hikâye-
ye sahip. Bu hikâyeye gelin daha 
yakından tanıklık edelim… 

ANTIK DÖNEMDE OLIMPIYAT-
LAR

Antik dönemde olimpiyat olgu-
sunun ortaya çıkışı, Yunan kül-
türünde büyük bir öneme sahip 
“yarışma kültürü”nden doğmuştu. 
Yarışma kültürünü “Agon” kavra-
mı altında bir gelenek hâlinde 
görmek mümkündü. Çeşitli kök-
lerden gelen Yunan halklarının 
dinsel geleneklerine bağlılığı ve 
varlık durumlarıyla orantılı olarak 
düzenledikleri yarışma şenlikleri 
başlangıçta bölgesel iken, zaman-
la ulusal bir hüviyet kazandı. Böy-
lece, “agonistik” olarak isimlendi-
rilen yarışma kültürü ulusallaşarak 
süreklilik kazandı. 

Agon kültüründe vücut eğitimi ile 
ilgili yarışmalar gymnik agonlar, 
lirik ve drama sanatı ile ilgili ya-

rışmalar ise müzik agonlar diye 
nitelendirilmişti. Bir diğer yarışma 
türü ise insan ve atların birlikte 
yarıştığı hipik agonlardı. Zamanla 
bu yarışma şenlikleri Yunan birli-
ğini sağlayıcı nitelikler taşımış ve 
panhelenik oyunlar olarak nite-
lendirmişti. Pyhtia, Nemea, İsth-
mia ve içlerinde en büyüğü olan 
Olympia panhelenik, oyunların 
dörtlüsü olup ülke çapında hatta 
zaman zaman uluslararası değer 
görmüşlerdi. 

Panhelenik oyunların en büyü-
ğü ve yazımızın ilham kaynağı 
Olympia’lara değinmeden önce, 
bu şenliklerin dinsel bir temel ve 
mitsel bir kökene sahip olduğu-
na dikkat çekebiliriz. Örneğin; 
Apollon’un Pyhton adlı ejderi 
öldürmesi Pythia oyunlarına, 
Herakles’in ortalığa korku salan 
bir aslanı tepelemesi de Nemea 
Oyunları’nın başlangıcına kay-
naklık ettiğine inanılan mitsel ol-
gulardır. Olympia adı ise oyunla-
rın kendisine atfedildiği, Zeus’un 
egemenlik bölgesi olarak tasvir 
edilen ve Selanik Körfezi’ne ba-
kan Olympos Dağı’yla bağlantılı-
dır. Yunanlıların inanışlarına göre, 
hem koruyucu tanrılarını hem de 
kendi halklarını memnun etmek 
için düzenledikleri bu yarışma 
şenlikleri, o dönem içinde bile 
büyük bir ciddiyet için- de ya-
pılmıştır. Örneğin; yarışmacılar 

oyunların başlamasından otuz 
gün öncesinde Ellis’teki bir ant-
renman kampında bulunmak ve 
burada Hellanodiklerin (Olimpi-
yat yöneticileri) yönetiminde sıkı 
bir çalışmaya katılmak zorunda 
idiler. Hatta sporcular bu hazırlık 
kampının başlamasından aylar 
önce hazırlıklara başlayarak, Ol-
ympia’ların en büyük ödülü olan 
Altis adı verilen tapınaklar böl-
gesindeki kutsal zeytin ağaçla-
rından yapılmış olan çelengi tak-
mak için kıyasıya bir mücadele 
içine girmişlerdir. Olympiaların 
ve Gymnik Agonların ilk yarış-
ması olan stadion (ayak yarışı, 
günümüzdeki stadyumun karşı-
lığı) koşusunu kazanan ilk şanslı 
sporcusu da Elisli Koroibos’tir. 
Olimpiyatlardaki şampiyonluğun 
önemi çok büyüktür. Bu onura 
erişmek o dönem için ödüllerin 
en büyükleri arasında yer almıştır. 
Antk dönemde Yunan coğrafya-
sını hâkimiyeti altına alan Make-
donya Kralı ve Büyük İskender’in 
babası II. Philip’in dahi M.Ö. 356 
ve daha sonraki iki Olimpiyata 
katıldığını ve üç ayrı spor dalında 
birinci olduğunu bilmek bu duru-
mu daha iyi anlamamıza önemli 
bir örnek oluşturacaktır. 

NERON ILE GELEN YOZLAŞMA

Şenliklerin en büyüğü olan olym-
piyaların, önceleri dinsel bir nitelik 
taşıyarak yapıldığı bilinse  de,  dü-

Olimpizm; dostluk, kardeşlik, mükemmellik, daha iyiye ve güzele ulaşmak için her türlü dil, din, ırk, 
politik görüş ve benzeri farklılıkları spor yoluyla ortadan kaldırmak demek. Daha başarılı olmak adına, 
bunca güzelliği ortaya çıkartan ruhu, etiği ve sporcu sağlığını bir köşeye iterek yalnızca sonuca 
odaklanmak değil.  Zira olimpiyatlar yarışma heyecanı kadar ortaya koyduğu değerlerle de güzel.

BAŞLANGIÇTAN BUGÜNE  
OLİMPİYATLARIN TARİHİ

MURAT MUYAN
DOSYA:  
OLİMPİYATLAR
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zenli  başlangıç tarihi olarak M.Ö. 
776 kabul edilmektedir.  Uzun yıl-
lar sıkı bir şekilde agonist kültüre 
bağlı olarak yapılan bu şenlikler, 
yerini zamanla Meslek Atletliği’ne 
bırakmıştır. Bu profesyonelleşme 
ve agonist kültürden uzaklaşma-
nın sebeplerinin başında, galipler 
için yapılan ölçüsüz gösteriler yer 
alır. Yarışma kültürünün hazzı, ye-
rini kazanç ve yararlanma tutkusu-
na bırakmıştır. Zira zamanla artan 
seyirci sayısı, pazar ve kazançlar 
öne çıkmaya başlamıştır. Öyle ki, 
dönemin site devletleri elde et-
tiği üstünlüğü koruyabilmek ve 
yarışmaları teşvik adına her tür-
lü farklı yollara başvurmuşlardır: 
Yemek ödülleri, para ödülleri, zi-
yafetler… Bu da yaşam ve geçim 
kaygılarından uzak olmak adına 
ödül kazanmak isteyen sporcuları 
ortaya çıkarmıştır. İşte yaşanan bu 
değişim, eski Yunan’da bugünkü 
adıyla profesyonel sporculuk kav-
ramını doğmuştur. Sadece şam-
piyonluk kazanmak için yarıştan 

yarışa giden bu topluluk nede-
niyle, agonistik yani karşılıksız ve 
ideal yarışma sanatı son bulmuş, 
bir devir kapanmıştır. Zamanında 
aynı ulustan olmanın tadını çıka-
ran Yunan olympiaları, artık yeni 
değer yargılarıyla uygulanmıştır 
ve rekabet yüzünden acı olaylar 
meydana gelmiştir. Sitelerin, başka 
sitelerin sporcularını kendi adına 
yarıştırması, sporcular arasında 
danışıklı yarış, doping gibi başa-
rı odaklı hilelerin ilk örnekleri de 
olympiaların ilerleyen dönemle-
rinde görülmeye başlamıştır. Pro-
fesyonelliğin hızıyla uyarlanmış 
heyecana kitlenin daha fazla haz 
ve heyecan arayan içgüdüleri eşlik 
etmiş, bu da, gittikçe gelişen mes-
lek atletliğinin en güçlü dayanağını 
oluşturmuştur. Trydaios, Euripi-
des, Sokrates, Galen, Epiktet gibi 
büyük düşünürler de oyunların 
soylu yönüyle tanınmasını diretse 
de, değişimin hızı kesilememiş-
tir. Sonraki dönemde de, Yunan 
kültürünün Roma egemenliğine 

girmesiyle oyunlar herhangi bir 
kesintiye uğramamış, Olympia’la-
ra devam edilmiştir. Ancak yarış-
maların ruhunda yaşanan değişim 
eskinin aldatıcı bir yansımasından 
ve içi çürük bir yapının dış parıl-
tısı olmaktan öteye gidememiş-
tir. Yaşanan bu yozlaşmaya bir 
örnek vermek gerekirse, sporla 
hiçbir ilgisi olmamasına karşın, 
kendisinin de tarihe bir Olimpiyat 
şampiyonu olarak geçmesini iste-
yen Roma İmparatoru Neron’un, 
M.S. 65 yılındaki Olimpiyatlarda 
programda olmayan atlı araba 
yarışmalarını düzenlemesi ve bu 
yarışmaya katılması gösterilebilir. 
Neron, kendisine karşı rakipleri-
nin korkudan yarışamadıkları bir 
ortamda Olimpiyat şampiyonu 
olmuştur.  Klasik veya eski Olim-
piyatlar diye adlandırılan 1169 yıl-
lık bu dönem, yaşanan yozlaşma, 
kültür ve kökten kopuşla miadını 
tamamlamış ve Constantinopolis 
diye adlandırılan bugünkü İstan-
bul’da oturan Roma İmparatoru  

SADECE 
ŞAMPIYONLUK 

KAZANMAK IÇIN 
YARIŞTAN YARIŞA 

GIDEN TOPLULUKLAR 
NEDENIYLE, 

AGONISTIK YANI 
KARŞILIKSIZ VE IDEAL 

YARIŞMA SANATI 
SON BULMUŞ VE 

PROFESYONEL 
SPORCULUK KAVRAMI 

DOĞMUŞTUR
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I. Theodosius tarafından sona er-
dirilmiştir ve olimpiyatlar yarı uyku 
hâline geçmiştir.

MODERN OLIMPIYATLARIN  
BAŞLAMASI

Aradan geçen sessiz binlerce yı-
lın ardından, bundan 125 yıl önce, 
tarihler 6 Nisan 1896’yı göster-
diğinde olimpiyat ruhu uzun bir 
fasılanın ardından yeniden can-
lanmıştır. Zira bu tarihte Atina’da 
başlayan Yaz Olimpiyatları, aynı 
zamanda modern dönemin ilk 
olimpiyat oyunları olarak tarihe 
geçmiştir. Fransız pedagog ve 
tarihçi Pierre de Coubertin’in ça-
balarıyla gerçekleştirilen bu oyun-
lar, 1. Olimpiyat Oyunları olarak 
adlandırılmıştır. 

1896 yılında doğduğu topraklar 
olan Atina’da  modern anlamıyla 
hayatımıza dönen olimpiyat oyun-
ları, o günden bu yana tıpkı antik 
dönemlerde olduğu gibi dört yıllık 
aralıklarla düzenleniyor. Günümüz-
de dünyanın en büyük spor organi-

zasyonu hâline gelen olimpiyatlar, 
bugün 36 farklı branşta spora ev 
sahipliği yapıyor. Binlerce yıllık 
tarihi, “stadion” denilen bir koşu 
yarışıyla başlayan olimpiyat oyun-
larına, günümüzde e-spor, motor 
sporları gibi son teknoloji  branş-
larının dahi eklenmesi gündemde. 

Son olarak bu yıl Tokyo’da düzenle-
nen ve otuz ikincisini geride bırak-
tığımız oyunlar, on milyar dolarları 
aşkın bütçelere ve çok daha fazlası 
marketing sahasına sahip. Ülkemiz 
de olimpiyatlara ev sahipliği yap-
manın birkaç kez eşiğinden dönse 
de, önümüzdeki yıllar için hâla cid-
di bir aday ülke konumunda. 

Yazımızda kısaca ülkemizin olim-
piyat karnesine de göz atacak 
olursak, Türkiye’nin olimpiyat 
oyunlarında ilk temsili, 1908 Yaz 
Olimpiyatları’na özel davetle ka-
tılan Aleko Mulos isimli atletin 
“bireysel kombine hareketler” 
dalında yarışmasıyla gerçekleş-
miştir. Ülke olarak olimpiyatlara 
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ŞENLIKLERIN EN 
BÜYÜĞÜ OLAN 

OLYMPIYALARIN, 
ÖNCELERI DINSEL 

BIR NITELIK 
TAŞIYARAK 

YAPILDIĞI BILINSE  
DE,  DÜZENLI  

BAŞLANGIÇ 
TARIHI OLARAK 
M.Ö. 776 KABUL 

EDILMEKTEDIR

davetle ilk resmî katılımımız ise 1912 
Yaz Olimpiyatları’yla gerçekleşmiştir. 
Selim Sırrı Tarcan’ın yöneticiliğinde 
iki sporcumuz, atletizm yarışmala-
rında boy göstermiştir. 1920 yılında 
olimpiyatlara iştirak etmeyen ülkemiz, 
1924 yılında Paris’te gerçekleşen Yaz 
Olimpiyat Oyunları’na atletizm, es-
krim, güreş ve halter alanlarında ya-
rışan 5 sporcumuzun yanı sıra futbol 
milli takımımızla katılım göstermiştir. 
Sonraki olimpiyat oyunlarına 1932 ve 
1980 yılları dışında katılım gösteren 
ülkemiz; özellikle 1948’de Londra’da 
gerçekleşen oyunlarda ata sporumuz 
güreşin de büyük katkılarıyla 6 altın, 
4 gümüş, 2 bronz madalya ve 1960 
Roma Olimpiyat Oyunları’nda kaza-
nılan 7 altın ve 2 gümüş madalya ile 
büyük bir atılım göstermeyi başar-
mıştır. 1924 Paris, 1928 Amsterdam, 
1976 Montreal Olimpiyat Oyunları ma-
dalyasız ayrıldığımız oyunlar olarak 
kayda geçerken; katılım gösterdiğimiz 
2020 Tokyo Olimpiyatları, sporcula-
rımızın kazandığı 2 altın, 2 gümüş, 9 
bronz madalya ile en fazla madalya 
kazandığımız oyunlar olmanın yanı 
sıra, farklı spor dallarında ilk defa 
madalya aldığımız olimpiyat oyunları 
olarak da dikkat çekmiştir. 

OLIMPIZM RUHUNA  
NE OLACAK?

Antik dönemlerden bugüne, olimpi-
yat oyunlarının binlerce yıllık tarihi-
ne baktığımızda; olimpiyatlar birçok 
özelliği ile o günden bu yana büyük 
bir değişim geçirmekle birlikte, her 
anlamda hızla büyümeye devam eden 
bir spor organizasyonu olarak ülkeler 
için etkisini ve önemini artırmaktadır. 
Günümüzde de tıpkı antik dönemler-
deki gibi dört yılda bir düzenlenen 
olimpiyatlar oyunları, kitlelerin yoğun 
ilgisine mazhar olmaktadır.  Olimpi-
yatlar; sporcular, teknik heyetler, yö-
neticiler ve ülkeler açısından yılların 
emeklerinin başarıya dönüştüğüne 
şahitlik edilebilen devasa bir sahnedir. 
Bu sahnede yer alabilmek ve başa-
rılı olabilmek ideası eski olympialar 
gibi bugün de büyük heyecanlara 

kapı aralamaktadır. Diğer yandan, 
olimpiyatların değişim göstermesine 
paralel olarak tıpkı antik dönemlerde 
yaşanan tartışmalar, günümüzde de 
farklı şekillerde varlığını sürdürmek-
tedir: Acaba başarı adına yaşanan 
mükemmelleşme ve profesyonelleş-
me isteği olimpizm ruhuna zarar ver-
mekte midir? Antik oyunların çöküşü 
gibi bir son, ilerleyen yıllarda modern 
olimpiyatların da kaderi olacak mıdır? 
Örneğin; doping olgusu, yarışmaktan 
çok sonuca endeksli sporcular ve ta-
kımlar, ticarileşmiş pazar kültürü ve 
şike, o gün olduğu gibi bugünün de 
temel problemleri arasında gösteril-
mektedir. Dolayısıyla, o gün için agon 
kültürü, bugünkü adıyla olimpizm ben-
zer sorunlarla karşı karşıya. Nitekim 
olimpizm; dostluk, kardeşlik, mükem-
mellik, daha iyiye ve güzele ulaşmak 
için her türlü dil, din, ırk, politik görüş 
ve benzeri farklılıkları spor yoluyla or-
tadan kaldırmak demek. Daha başarılı 
olmak adına, bunca güzelliği ortaya 
çıkartan ruhu, etiği ve sporcu sağlı-
ğını bir köşeye iterek yalnızca sonuca 
odaklanmak değil.  Zira olimpiyatlar 
yarışma heyecanı kadar ortaya koy-
duğu değerlerle de güzel. Şampiyon-
luklar anlamlı ve değerli, ancak bazı 
noktalarda bu arzunun sınırlarının da 
törpülenmesi düşünülebilir. Günümüz-
de çelikten insan olarak düşünebile-
ceğimiz olimpiyat şampiyonları dahi 
birçok güçlükle ve baskıyla mücadele 
etmekte. Madalyanın parlayan yüzü 
ve başarı  güzel, ancak bu bir  yük, 
sorumluluk  olmak zorunda değil. Hele 
ki bu durum sporcu sağlığına zarar 
verme, fair play dışı hareket, şike gibi 
noktalarla iş birliği edecekse… 

Olimpizm ruhunun ölmemesi için 
tarihten almamız gereken dersler ol-
duğu çok aşikâr. 

Tıpkı antik dönemde “altis” denilen 
bir çelenk uğruna adil, ahlâklı ve şevk 
dolu yarışabilme heyecanın her spor-
cuda olması ise en büyük temennimiz.
Olimpiyatlar hep bizimle olsun, olim-
pizm ruhuyla tabii… 
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SAVAŞ VE TRAVMA

Bir savaş düşünün: Gerçek-
leştiği dönemde dünya nüfusu-

nun yüzde 3’ünün ölümüne sebep 
oldu; yüzde 70’i sivil, yaklaşık 65 

milyona yakın insan... İlerleyen yıllarda 
ortaya çıkan kıtlık ve hastalıklar ile ölü 

sayısının 80 milyona yaklaştığını yazıyor 
raporlar. Kurtulanlardan birçoğu engelli sa-

vaş mağduru olarak hayatına devam etmek 
zorunda kaldı. Savaş böyle bir şey. Toplumsal 
açıdan kazananı olmayan, ağır mağduriyet-
leri beraberinde getiren ve travma tetikleyici 
bir olgu. Sonuç: Ölüm, yıkım, açlık, hastalık, 
sefalet, engeller… 

Savaşların getirdiği yıkımların telafisi ve aç-
tığı yaraları sarmak ise daha zor olanı. Zira, 
özellikle insanlar hayatları süresince bir dö-
nem maruz kaldıkları kişisel veya toplumsal 
travmalar sonucunda yalnızlaşır ve toplumsal 
hayattan koparlar. Savaş, terör, doğal afetler, 
büyük çaplı ekonomik krizler gibi toplumsal 
travmayı tetikleyen olgular insan hayatına 
çok derinden etki ederler. Toplumsallaşma 
süreçleri bu şekilde kesintiye uğramış, sta-

tülerini ve diğer toplumsal kazanımlarını yi-
tiren bireylerin yeniden sosyalleşmeleri için 
ise ciddi rehabilitasyon süreçleri, kültürel ve 
sosyal sermayenin yeniden artırması ve top-
lumsallaşması gerekir. 

SPOR ILE TOPLUMSALLAŞMA

Spor, tüm bu süreçlerin gerçekleştirilmesi 
için en önemli argümanlardan biridir. Spor 
ile bireyler başkalarına ve oyun kurallarına 
saygı göstermeyi öğrenir. Başarıyı taşımayı, 
başarısızlığı kabullenmeyi, empati ile hareket 
etmeyi hoşgörü ve işbirliği gibi dayanışma 
duygularını kazanır. Spor, yaşattığı tüm duy-
gularla bireylerin azmini ve mücadele gücü-
nü yükselterek özgüvenlerinin gelişmesine 
yardımcı olur. Dolayısıyla spor yapması veya 
spor etkinliklerine katılması; bireyin fizyolojik 
ve psikolojik yapısının iyileşmesine, yeni bilgi, 
beceri ve yetenekler edinmesine, diğer birey-
ler ile birlikte faaliyet yapabilme özelliği ka-
zanmasına yardımcı olarak, topluma uyumunu 
ve sosyal sorunlarını aşmasını kolaylaştırır. Bu 
manada, özellikle 2. Dünya Savaşı’nın yaşattığı 
toplumsal ve bireysel travmaların atlatılma-
sında spor ile yeni bir dönem başlamıştır.

Paralimpik 
Oyunlarının 

Doğuşu 

DOSYA:  
OLİMPİYATLAR

Paralimpik Oyunları ile ilgili kurumsal 
yapılanma 1960 yılında Dünya Gaziler 

Federasyonu uhdesinde oluşturulan Ulus-
lararası Engelliler İçin Spor Çalışma Grubu 

ile başladı. 

ENES ERGUNT
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Savaştan önce, 19. yüzyıl sonlarında Almanya Berlin’de 
işitme engelli sporcuların oluşturduğu spor kulüpleri 
bulunuyordu. Fakat engelli sporcularla ile ilgili olgunun 
geniş çapta kabulü 2. Dünya Savaşı sonrasına dayanır. 
Zira savaş esnasında yaralanan savaş gazileri ve sivillere 
yardım etmek için, savaş sonrasında sağlık merkezleri 
kurulmuştur. Bu tesislerden İngiliz Hükümetinin talebi 
ile 1944 yılında kurulan Stoke Mandeville Hastanesi ve 
kurucusu Dr. Ludwig Guttmann ise günümüzde engelli 
sporcuların boy gösterdiği Paralimpik Oyunlar’ın tarihinde 
kilometre taşı mesabesinde yer alıyor. 

STOKE MANDEVILLE OYUNLARI  
VE PARALEL OYUNLAR

Stoke Mandeville Hastanesi omurilik zedelenmesi olan 
askeri personelin tedavi gördüğü bir merkezdi. Hastaların 
rehabilitasyonu için yapılan spor faaliyetleri, zamanla eğ-
lence için yapılan spora, sonrasında da kurumsallaşarak 
rekabet barındıran spor müsabakalarına dönüştü. Has-
talarının ilgisini canlı tutmak amacıyla yılda bir hastane-
ler arası yarışma düzenleyen Dr. Guttmann, yıllar sonra 
BBC’ye verdiği bir mülakatta sporun travmaları iyileştiren 
yönüne olan inancını şöyle anlatmıştı: “Yarım felç ya da 
baştan aşağısı felç olma gibi ciddi bir engelle karşılaşan 
bir insanın, ruhu da bundan etkilenir. Bu olumsuz psikolojik 
etkiden kurtulmak için spordan iyisi olamaz. Spor aklı ça-
lıştırır, özgüveni artırır, itibar kazandırır, dostluk bağlarını 
güçlendirir. Bu dört unsur da engelli insanı, engelsizlere 
eşit kılar.”

Dr. Guttmann, zamanla sporun iyileştirici etkisinin bo-
yutlarını genişletmeyi de ihmal etmeyerek, 1948 Lond-
ra Olimpiyat Oyunları açılış gününde, mevcut olimpik 
oyunlara paralel olarak Stoke Mandeville Oyunları adıyla 
anılacak, tekerlekli sandalyedeki atletler için ilk yarışmayı 
düzenledi. Burada düzenlenen yarışmalarda 16 kadın ve 
erkek askeri personel yer aldı. Olimpiyatlara paralel olarak 
gerçekleşen bu oyunlar, gelecekte Paralel Olimpiyatlar 
anlamında Paralimpik Oyunlar olarak isimlendirilecekti. 

1952 yılında ise Hollandalı gazilerin oyunlara katılması 
ile Stoke Mandeville Oyunları uluslararası bir hüviyet 
kazanmış oldu. Paralimpik Oyunları adıyla düzenlenen 
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ilk organizasyon ise 1960 yılında İtal-
ya’nın başkenti Roma’da, 23 ülkeden 
400 atletin katılımıyla gerçekleşti.  
Oyunlar bu tarihten itibaren dört 
yılda bir yapılmaya başlandı.

KURUMSAL SÜREÇ

Paralimpik Oyunları ile ilgili kurumsal 
yapılanma 1960 yılında Dünya Gaziler 
Federasyonu uhdesinde oluşturu-
lan Uluslararası Engelliler İçin Spor 
Çalışma Grubu ile başladı. Çalışma 
Grubu’nun amacı engelli bireyler için 
sporun sorunlarını araştırmaktı. 1964 
yılında ise Uluslararası Stoke Mande-
ville Oyunları’na katılamayan engelli-
lere de fırsat sunmak için başlangıçta 
16 ülkenin üyeliğinde Uluslararası En-
gelliler Spor Örgütü (IOSD) kuruldu. 

Daha sonra 1982’de Dünyada En-
gelliler Sporu Uluslararası Koor-
dinasyon Komitesi (ICC) ve son 
olarak 1989 yılında küresel yönetim 
organı olarak görev yapmak üzere, 
kâr amacı gütmeyen Uluslararası 
Paralimpik Komite (IPC) kuruldu. 
Türkiye Milli Paralimpik Komite ise 
2002 yılında kurulmuş ve aynı yıl 
IPC’nin üyesi olmuştur. 

TÜRKIYE’NIN PARALIMPIK 
OYUNLARI KARNESI

Türkiye olarak Paralimpik Oyunları’na 
ilk kez 1992 yılında davet usulüyle, 
yüzme branşında Mehmet Gürkan 
ile katıldık. Barcelona’da düzenlenen 
oyunlarda yarışan sporcumuz oyunlar-
dan madalyasız ayrılırken, ülke olarak 
sonraki süreçte 1996 Atlanta Paralim-
pik Oyunları dışında, düzenlenen tüm 
oyunlara katılım sağladık. Oyunlarda 
ilk başarımızı ise 8 sporcuyla katıldı-
ğımız 2004 Atina Paralimpik Oyunla-
rı’nda atıcılık branşında ülkemizi temsil 
eden sporcumuz Muharrem Korhan 
Yamaç’ın 1 altın, 1 bronz madalya ka-
zanmasıyla elde ettik. 2008 Pekin Para-
limpik Oyunları’nda bu kez 16 sporcuyla 
temsil edilen ülkemiz, kadınlar okçuluk 
branşında sporcumuz Gizem Girişken 
tarafından kazanılan (ilk) altın madal-
ya, masa tenisi branşında da 1 bronz 
madalya ile oyunları tamamladı. 2012 
Londra Paralimpik Oyunları ise Türki-
ye’nin o tarihe kadar en yoğun katılım 
gösterdiği oyunlar oldu. 67 sporcu ile 
temsil edildiğimiz Londra’da, farklı 
branşlarda kazanılan 1 altın, 6 gümüş 
ve 3 bronz, toplam 10 madalya ile tarihi 
bir başarı elde ettik. Oyunlara ilgisi ve 

katılımı zaman ilerledikçe artan ülke-
miz, 2016 Rio Paralimpik Oyunları’na 79 
sporcu ile katılırken, kazanılan 3 altın, 
1 gümüş, 5 bronz, toplam 9 madalya 
oyunlar tarihinde o güne kadar elde 
ettiğimiz en büyük başarı olarak kayda 
geçti. Halter branşında yarışan spor-
cumuz Nazmiye Muslu Muratlı ise üst 
üste ikinci paralimpik altın madalyasını 
kazanarak, spor tarihimize adını altın 
harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye, 
paralimpik oyunları tarihinde en büyük 
başarısını ise pandemi nedeniyle 1 yıl 
gecikmeli olarak düzenlenen 2020 Tok-
yo Paralimpik Oyunları’nda elde etmeyi 
başardı. Tokyo’da 13 branşta 87 spor-
cuyla temsil edilen ülkemiz, elde ettiği 
2 altın (Goalball Kadın Milli Takımımız 
ve masa tenisi tek erkekler kategori-
sinde sporcumuz Abdullah Öztürk), 4 
gümüş, 9 bronz, toplam 15 madalya ile 
oyunlar tarihinin en iyi performansını 
sergilemeyi başardı. 

Oyunlarda bugüne değin farklı branş-
larda 174 sporcuyla temsil edilen ülke-
miz, 8 altın, 11 gümüş, 19 bronz, toplam 
38 madalya elde ederken, sporcuları-
mız inanç ve azmin hiçbir engel tanı-
madığını da büyük başarılarla ortaya 
koyarak, hepimizi gururlandırdı. 
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OLIMPIYAT VE PARALIMPIK  
OYUNLARININ EKONOMIK BOYUTU 

Olimpiyat Oyunları hazırlık evresi ve 
oyunlar süresince yani kısa vadede, dü-
zenlendikleri ülkelerin sosyo-kültürel 
yapısına, tanınırlığına, turizmine, alt ya-
pısına, istihdamına, ticaretine, ekonomik 
büyüme oranına, spor tesis ve olanakla-
rına büyük ölçüde katkıda bulunurken, 
özellikle gelişmiş ülke ekonomilerine 
görece daha fazla katkı sağlıyor. Ancak 
gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine 
beklenti ölçüsünde katkı sağlayamı-
yor. Zira oyunları üstlenen ülkeler kısa 
süre içerisinde ekonomik yükü devasa 
bütçeler ve milyar dolarlar ile ölçülen 
ulaştırma, konaklama, alt yapı, spor te-
sisi, iletişim vb. alanlarında yatırımlar 

yapmak durumunda kalıyorlar. Oyunlar 
sayesinde elde edilen gelirler beklen-
tiyi tam anlamıyla karşılamayınca da 
ekonomik anlamda özellikle gelişmişlik 
düzeyleri görece düşük ülkelerde ya 
ülkelerin kâr oranları düşük kalıyor ya 
da bu ülkeler zarar ediyorlar. Çünkü söz 
konusu ülkeler gelişmiş ülkelere göre 
daha fazla yatırım yapmak durumunda 
kalıyorlar.

Orta ve uzun vadede ise oyunların 
yukarıda bahsedilen sosyo-kültürel 
yapıya, tanınırlığa, turizme, ulaştırma-
ya, ticarete, istihdama, alt yapıya, spor 
tesis ve olanaklarına olan katkısı ülke 
ekonomilerini olumlu anlamda etkiliyor. 

Çünkü sosyo-kültürel anlamda daha 
gelişmiş olan, daha çok tanınan, alt 
yapı sorunu kalmamış olan, konakla-
ma imkânları, spor tesis ve olanakları 
iyileştirilmiş olan şehir ve ülkeler başta 
turizm olmak üzere her alanda orta ve 
uzun vadede ekonomik anlamda başarı 
sağlayabiliyorlar.

Oyunlar için yapılan devasa yatırımların 
karşılığında elde edilen gelirler; televiz-
yon gelirleri, sponsorluk gelirleri, orga-
nizasyon biletleri satışından sağlanan 
gelirler, bağışlar, lisanslar ve piyango 
gelirleri olarak sıralanabilir. Söz konusu 
gelirlerin önemli bir kısmını televizyon 
yayın hakları oluşturuyor. Televizyon 

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen olimpiyat oyunlarının ülke ekonomi-
lerine kısa, orta ve uzun vadeli birçok olumlu ve olumsuz etkileri bulunuyor. Bunun yanı sıra bu 

etkiler ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre de farklılık gösterebiliyor.

DR. gürkan TEKİN
DOSYA:  
OLİMPİYATLAR
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yayın hakları gelirlerinin yaklaşık 
yüzde 10’u Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi’ne aktarılırken kalan kıs-
mın yaklaşık yüzde 45’i ev sahibi 
ülkenin organizasyon komitesine 
gidiyor. Diğer yüzde 45’lik kısım ise 
katılımcı ülkelerin olimpiyat komi-
teleri ve uluslararası federasyonlar 
arasında paylaşılıyor.

Olimpiyat oyunlarının ekonomik 
yönü, yapılan son beş oyunlar üze-
rinden incelenecek olursa;

2004 ATINA  
OLIMPIYAT OYUNLARI

2004 yılında gerçekleştirilen Atina 
Olimpiyat Oyunları’nın 1,6 milyar do-
lara mâl olması planlanırken 15 mil-
yar dolara mâl olması zaten kırılgan 
olarak görülen Yunanistan ekonomi-
si üzerinde derin ve olumsuz etkiler 
bıraktı. Oyunlar öncesinde önceki 
dönemden kalma tesislerin yenilen-
mesi ve yenilerinin inşa edilmesi ile 
birlikte toplam 36 tesis hazırlandı. 
Oyunların sadece güvenliğine 1,5 
milyar dolar harcandı.

Olimpiyat oyunları nedeniyle yapı-
lan masrafların sebep olduğu bütçe 
açığı 2004 yılında ülkenin gayrisafi 
milli hasılasının yüzde 6.1’i civarında 
gerçekleşti. Yunanistan’ın milli borç-
larının 2004 yılından itibaren katla-
narak arttığı ve 2010 yılında 469,8 
milyar dolara kadar yükseldiği gö-
rülüyor. 2010’dan günümüze olumlu 
seyreden Yunan ekonomisi görece 
istikrar yakalayarak olumlu büyü-
me oranları gösteriyor. 2010 yılında 
469,8 milyar dolar olan Yunanistan’ın 
kamu borçları, 2016 itibarıyla 385,01 
milyar dolara geriledi. Kamu borçları 
2017’de yüzde 1,6, 2018’de ise yüzde 
2,5 azalma gösterdi. Aynı zaman-
da, kişi başına düşen gayri safi milli 
hâsıla son dört yıl içerisinde artış 
gösterdi. 

2008 PEKIN  
OLIMPIYAT OYUNLARI

2008 yılında Pekin’de gerçekleş-
tirilen Olimpiyat oyunlarının Çin’e 
verilmesi başlangıçta gerek Çin 
Hükümetinin insan hakları ihlalleri 
konusundaki tutumu ve gerekse 
olimpik ideallerle uyuşmayan uy-
gulamaları nedeniyle uluslararası 
arenada eleştirilirken, Çin’in dünya 
ekonomisindeki yeri ve Olimpiyat 

oyunları için 38 milyar dolar harca-
ma yapması eleştirilerin azalması-
na neden oldu. Oyunların Çin Halk 
Cumhuriyeti ekonomisinde gözle 
görülür etkiler yarattığı söylenebilir. 
Zira olimpiyatlar için yapılan alt yapı 
çalışmaları, ülkeye gelecek olan se-
yirciler için yapılan yeni konaklama 
alanları ve spor tesislerinin inşası 
süresince kısa vadeli istihdam sağ-
landı. Bunun yanında Pekin’e üçüncü 
bir havalimanı inşa edildi ve şehrin 
metro kapasitesi iki katına çıkarıldı. 

Oyunlar esnasında başta turist 
ve izleyiciler olmak üzere, medya 
görevlileri ve sporcular tarafından 
yapılan harcamalar ülkedeki bir-
çok küçük-orta ölçekli işletmenin 
büyüyerek küresel şirketler hâline 
gelmesini sağladı. 

Bu olumlu etkilerin yanı sıra, Olimpi-
yat oyunlarının maliyeti için Çin Halk 
Cumhuriyeti, uzun vadeli borçlanma 
yoluna gitti. 2008 öncesinde ciddi 
büyüme gösteren Çin ekonomisi 
2008 ve 2009 yıllarında önceki büyü-
me rakamlarının altında kaldı. Pekin 
Olimpiyat Oyunları sayesinde özel-
likle siyasi anlamda olumlu getiriler 
sağlayan Çin Halk Cumhuriyeti, orta 
vadede önemli ekonomik getirilerle 
de karşılaşırken, bu getirilerin uzun 
vadede de devam edeceği tahmin 
ediliyor. 

2012 LONDRA  
OLIMPIYAT OYUNLARI

2012 yılında gerçekleştirilen Londra 
Olimpiyat Oyunları’nın, ekonomik 
açıdan bakıldığında kendinden ön-
ceki iki olimpiyattan farklı olarak özel 
şirketler tarafından finanse edildiği 
görülüyor. Spor tesisleri ve parklar 
gibi altyapı harcamaları kamu tara-
fından finanse edilmiş ise de İngil-
tere’nin zaten oldukça gelişmiş bir 
ülke olması nedeniyle bu anlamda 
kamuya fazlaca bir iş düşmediği söy-
lenebilir. Buna rağmen, başlangıçta 
Londra Olimpiyat Oyunları’nın 2,4 
milyar Euro maliyet ile düzenlene-
ceği öngörüldüğü hâlde, toplam ma-
liyet 15 milyar Euro’ya ulaştı. 2012 
Londra Olimpiyat Oyunları’nın İn-
giltere ekonomisine doğrudan katkı 

ORTA VE UZUN 
VADEDE OYUNLARIN 

SOSYO-KÜLTÜREL 
YAPIYA, TURIZME, 

TICARETE, ISTIHDAMA, 
OLAN KATKISI ÜLKE 

EKONOMILERINI 
OLUMLU ANLAMDA 

ETKILIYOR

Gençlik 
ve Spor

45



sağladığı iki gelir kalemi göze çar-
pıyor. Bunlardan birincisi yayın ge-
lirleri. Yayıncı kuruluş olan BBC’nin 
verilerine göre, Londra Olimpiyat 
Oyunları İngiltere nüfusunun yüz-
de 90’ı tarafından izlenerek İngiltere 
tarihinde en çok izlenen spor orga-
nizasyonu oldu. Ayrıca Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde NBC ve Nielsen 
verilerine göre, 2012 Londra Olim-
piyat Oyunları 219 milyon izleyiciye 
ulaşarak, tüm zamanların en çok ilgi 
gören televizyon yayını olarak tarihe 
geçti ve yayınlardan toplam 3,9 mil-
yar dolar gelir sağlandı. Diğer önemli 
gelir kalemi ise seyirci, turist, sporcu 
ve medya mensupları tarafından ya-
pılan harcamalar olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu harcamaların İngiltere’ye 
500 milyon doların üzerinde gelir 
getirdiği açıklandı.

2016 RIO  
2016 yılında gerçekleştirilen Rio 
Olimpiyat Oyunları öncesi Brezilya 
yönetimi ve yerel yönetimler ka-
mu-özel Federal yönetimi kamu-ö-
zel ortaklığı ile 37 farklı tesis inşa 
edildi. Olimpiyat oyunlarının mali-
yetinin yüzde 57’si özel yatırımcılar 
tarafından üstlenildi. Spor tesisleri, 
sporcu köyü ve otelleri kapsa-
yan tesisler ile birlikte oyunların 
maliyetinin tahmin edilen 6 milyar 
doların çok üstünde yaklaşık 
10.7 milyar euro olduğu tahmin 
ediliyor. Rio Olimpiyat Oyunlarının 
talihsizliği; oyunlar öncesinde 
Brezilya’da yayılan Zika virüsünün 
neden olduğu endişeler yüzünden 
birçok sporcunun oyunlardan 
çekilmesi, seyirci ve turistlerin bir 
bölümünün Brezilya’ya gitmekten 
vazgeçmeleri oldu. Sadece Zika 
virüsünün neden olduğu sağlık 

endişesinin Brezilya’ya 7 milyar 
dolar turizm geliri kaybettirdiği 
tahmin ediliyor. Brezilya hükümet 
borçları olimpiyatlar nedeniy-
le yüzde 61,8’den yüzde 78,4’e 
yükselerek zaten kötü durumda 
olan Brezilya ekonomisinin daha 
da daralmasına neden oldu.
Brezilya’da yüzde 9,4 olan işsizlik 
oranı olimpiyat hazırlık sürecinde 
yüzde 6,8’e kadar geriledi.  Bunun 
yanında Olimpiyat oyunları, Rio 
kentinde kişi başına düşen milli 
geliri yüzde 30 oranında artırarak 
415 Euro’dan 541 Euro’ya çıkarmayı 
başardı. Ekonomik kriz içinde iken 
Olimpiyat oyunları için yüksek büt-
çelerin ayrılması Brezilya’da halkın 
protesto gösterileri yapmasına ne-
den oldu. 2015 yılı milli geliri yüzde 
3,8 küçülen Brezilya ekonomisi 
oyunlar için devam eden harca-
malar nedeniyle küçülmeye devam 

DR. gürkan TEKİN
DOSYA:  
OLİMPİYATLAR
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ederken, 2016 yılında yüzde eksi 
3,5 oranında büyüme gerçek-
leşti. 2017 yılında toparlanmaya 
başlayan Brezilya ekonomisi 
2018 yılında yüzde  1,1 oranında 
büyümeyi başardı.

2020 (2021) TOKYO  
OLIMPIYAT OYUNLARI

Pandemi koşulları altında bir yıl 
gecikmeyle 2021 yılında gerçek-
leşen Tokyo Olimpiyatları bazı 
kaynaklara göre 15,4 milyar do-
lara mal oldu. Uzmanlara göre, 
Covid-19 salgını yüzünden oyun-
ların ertelenmesi 2,8 dolar milyar 
ilave bir yük getirirken, oyunlara 
sınırlı sayıda izleyici alınması ka-
rarı 800 milyon dolarlık bir gelir 
kaybına yol açtı.

Oyunlar için 6,7 milyar dolar 
doğrudan Japon vergi mükel-

leflerinden gelirken, Olimpiyat 
Komitesi 1,3 milyar dolar katkı 
sağladı. Tokyo’da yerel yönetim 
reklam anlaşmalarından en az 
3,3 milyar dolarlık gelir sağlar-
ken, seyircilerin müsabakalara 
alınmaması sponsor şirketlerin 
itirazlarının da ciddi bir şekilde 
yükselmesine yol açtı. Bunun ya-
nında yayın gelirleri 3 ila 4 milyar 
dolar arasında gelir getirdi. 

Tokyo Olimpiyatlarının bir yıllık 
gecikme ve eksik seyirci ile ya-
pılmasına rağmen orta ve uzun 
vadede Japonya’ya 55,75 milyar 
dolarlık ekonomik fayda yarat-
ması bekleniyor. Söz konusu fay-
danın 29,7 milyar dolarlık kısmı 
oyunlar için yapılan binalardan 
sağlanacak. Örneğin; olimpiyat 
köyünün binaları oyunlar bittik-
ten sonra apartmanlara dönüş-

türülecek. Ekonomik faydanın 
geri kalanının oyunlar süresince 
ve sonrasında turizm gelirlerin-
den elde edileceği tahmin edi-
liyor. Görüldüğü üzere dünyanın 
en büyük spor organizasyonu 
sayılan Olimpiyat oyunlarının 
ülke ekonomileri üzerindeki et-
kisi oldukça büyük. 

Kısa vadede ekonomileri bek-
lenen ölçüde olumlu anlamda 
etkileyemeyen oyunlar, özellikle 
Yunanistan ve Brezilya gibi geliş-
mekte olan ülkeleri oldukça zor 
duruma düşürürken, İngiltere, 
Çin ve Japonya gibi gelişmiş ül-
keler dahi beklenti ölçüsünde 
gelirler elde edememiştir. Ancak 
orta ve uzun vadeli etkiler kısa 
vadeli etkilere göre oyunlara ev 
sahipliği yapan tüm ülkelerde 
olumlu olmaktadır. 

2021 YILINDA 
GERÇEKLEŞEN 
TOKYO 
OLIMPIYATLARI 
BAZI KAYNAKLARA 
GÖRE 15.4 
MILYAR DOLARA 
GERÇEKLEŞTI
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“OK”UN GİTTİĞİ BÜTÜN YERLER

ME ET
ANTRENMAN
Başarılı sporculara 
baktığımızda hep-
sinin düzenli olarak 
antrenman yaptığını 
görürüz. Okçuluk 
sporu için de durum 
böyledir. Antren-
manlara düzenli 
olarak katılmak sizi 
başarıya götüren 7 
püf noktadan birisi.

YAPTIĞIN İŞİ 
SEV
Başarının sırrı, yaptı-
ğın spor branşını ilk 
günkü heyecanla kal-
binde hissetmekten 
geçiyor. Her sahaya 
çıktığımda ilk günkü 
heyecanımla oklarımı 
atıyorum. Bu da beni 
başarıya götürüyor.

DURUŞ
Okçuluk sporunda 
vücudunuzu sabit 
ve dengede tutmak 
oldukça önemli. 
Çünkü atış sırasında 
vücut pozisyonunuzun 
ağırlık merkezi değiş-
meden veya vücudu-
nuzu eğmeden sabit 
tutmanız gerekir. Atış 
sırasında duruşunuzu 
ve kuvvetinizi geriye 
doğru kullanmayı 
sabitlediğinizde başarı 
her zaman sizinle ola-
caktır.

Ülkemize tari-
himizin okçu-
luk branşındaki 
ilk olimpiyat 
madalyasını 
kazandıran 
Mete Gazoz’a 
kendisini ba-
şarıya götüren 
7 püf noktayı 
sorduk. 

7MADDEDE
NASIL?
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E GAZ ZOEKİP  
ÇALIŞMASI 
Okçuluk her ne kadar 
bireysel bir spor olarak 
bilinse de bu spor branşı 
için takım ruhu oldukça 
önemli. Antrenman ve 
maç öncesinde gerek 
TMOK üyeleri gerek 
federasyon üyeleri ge-
rekse de antrenörünüzle 
olan koordinasyonunuz 
sizi başarıya taşıyan en 
önemli püf noktalardan 
birisi.

ZİHNİNDE 
CANLANDIR
Zihinde canlandırma, 
hedefe ulaşmak için 
en kilit noktalardan 
birisidir. Her zaman 
atacağınız oku önce-
den zihninizde canlan-
dırın. Hemen ardından 
en iyi performans 
için gereken boşluğu 
zihninizde yeniden 
düzenleyin. Sonrası 
mı? Attığınız ok tam 
hedefinde!

İÇİNDEKİ  
GÜCE GÜVEN 
Kendinize güveniyor 
musunuz? İnancınız 
tam mı? Arzularınızın 
yakıcılığından emin 
misiniz? Cesaretiniz var 
mı? Kendinize güven 
duygusu kazandırıp 
inancınızı kuvvetlendi-
rirseniz, korkularınızın 
yok olduğunu, güven-
sizlik duygusunun da 
ortadan kalktığını gö-
rürsünüz. Bunu başar-
dığınız takdirde başarı 
sizin için vazgeçilmez 
olacaktır.

DİNLENME
Spor yaparken din-
lenme süresi, kasların 
kendini toparlamasını 
ve yeni bir seviyeye 
geçmesini sağlar. Bu 
yüzden bir sonraki 
antrenmanınızın verimli 
geçmesi için kaslarınızı 
dinlendirmeniz gerekti-
ğini hatırlayan.

ZEYNEP DEMİR
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Cimnastiğe başlama hikâyenizi bizimle paylaşır 
mısınız?

Benim cimnastiğe başlamam aslında biraz şans 
eseri oldu. Cimnastik çok küçük yaşlarda başlanılan 
bir spor, genellikle çocuklar 3-4 yaşlarındayken 
cimnastiğe yönlendiriliyorlar. Ben ise biraz geç 
yönlendirildim. Beni keşfeden isim beden eğitimi 
öğretmenim oldu. Bir teneffüste beni, ellerimin 
üzerinde yürürken görmüş ve “bu çocukta bir ters-
lik var” demiş (gülerek). Ki o zamanlar evimizde 
duvarlarda ayak izlerim vardı. 

Biraz yaramaz ve yerinde durmayan bir çocuktum. 
Hocam beni ellerimin üzerinde yürürken gördükten 
sonra hemen ailemle görüşmek istemiş. Aileme, 
“bu çocuk doğuştan yetenekli, cimnastiğe çok 
yatkın bir fiziği var, bana kalırsa hemen cimnas-
tik eğitimi almaya başlaması faydalı olur” demiş. 
Benim hikâyem de bu şekilde başlamış oldu. Tabii 
hikâyem başladığında 10 yaşında olduğum için bazı 
dezavantajlarım oldu. Takım arkadaşlarımın hepsi 
benden en az 7 yıl kadar daha tecrübeliydi. En 
başlarda tabii ki ümitsizliğe düştüm, “yaşıtlarımın 
seviyesine nasıl ulaşacağım, başarılı olabilecek 

Türk Cimnastiğine ilk Olimpiyat madalya-
sını kazandıran Ferhat Arıcan ile cimnas-
tiği, Tokyo Olimpiyatlarındaki başarısını, 
kariyerinin dünü, bugünü ve geleceği 
hakkındaki planlarını konuştuk.

SÖYLEŞİ

FERHAT ARICAN:

TOKYO’YA YARIM KALAN  
HAYALİMİ TAMAMLAMAK  
İÇIN GİTTİM

SÖYLEŞİ: HANİFE DEMİR
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SÖYLEŞİ

miyim?” gibi sorular her zaman kafamı 
kurcalıyordu ama bunun benim için 
çok güzel bir meydan okuma olacağını 
da biliyordum. Geriden başlamam be-
nim için ekstra bir motivasyon kaynağı 
oldu hep. Her zaman çok çalıştım ve 
hayallerimin peşinden koştum.

Yolun başında senin için cimnastiği 
cazip kılan neydi?

Cimnastik mükemmelliğin sınırların-
da gezdiğiniz bir spor. Madalya ka-
zanmak, başarılara imza atmak isti-
yorsanız hata yapma lüksünüz yok. 
Cimnastiğin en sevdiğim özelliği bu. 
Cimnastikte seriniz sırasında yapaca-
ğınız en ufak bir hata sizi madalyadan 
edebilir. O neden asla hata yapma-
malısınız. 

Örneğin; futbolda bir gol ile geriye 
düşseniz de 90 dakika içerisinde bunu 
telafi etme ve maçı kazanma şansınız 
var ama bu durum cimnastik için ge-
çerli değil. Bu branşa başladığınız ilk 
günden beri edindiğiniz deneyimin ve 
çalışmanın karşılığı bir dakikadan bile 
kısa sürecek bir seriye bağlı.

Spor ve özellikle cimnastik branşı ha-
yatınıza neler kattı?

Ben hayatımda kazandığım her şeyi 
cimnastiğe borçluyum. Bunu söy-
lerken yalnızca sahada kazandığım 
başarılarla elde ettiğim şeylerden 
bahsetmiyorum. Evet, bugüne kadar 
saha içinde çok başardım, çok anlamlı 
şampiyonluklar kazandım, çok güzel 
anılar biriktirdim ama spor hiçbir za-
man sadece spor değildir. Branş fark 
etmeksizin her spor dalının günlük 
hayatımıza kattığı çok fazla olumlu 
şey var. 

Örneğin; kararlılık ve özgüven, bu iki 
özellik başarıya ulaşmak isteyen her 
insanın sahip olması gereken başlı-
ca özelliklerden ikisi. Bu iki özelliğin 
küçük yaşta kazanılmasında spor, 
bilhassa cimnastiğin çok önemli bir 
rolü olduğunu düşünüyorum. 

Çünkü cimnastikte bir hareketi ku-
sursuz bir şekilde yapabilmek için o 
hareketi sayısız kez tekrarlamalısınız. 
Bu tekrarlar sırasında defalarca hata 
yapabilir, düşebilir ve başarısız olabi-

lirsiniz. Ama çok önemli bir şey var; 
bir cimnastikçi asla pes etmez. Tıpkı 
başarı için her şeyi göze alan her insan 
gibi. Bizler şampiyonalarda sergileye-
ceğimiz bir seri için her gün defalar-
ca tekrar yapıyoruz. Tek bir hareketi 
en ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. 
Çünkü cimnastik hata kaldırmayan 
bir spor. Seri sırasında yapacağınız en 
ufak bir hata sizi madalyadan edebilir. 
Anlayacağınız yıllarca süren hazırlıkla-
rın, antrenmanların ve yapılan sayısız 
fedakârlıkların karşılığı bir dakikadan 
bile az sürecek bir seriye bağlı.

Öğrenmek bir süreçtir ve bir cimnas-
tikçi bu sürecin kendisini geliştirmek 
için ne kadar kıymetli olduğunu bilir. 
Bazı şeylerin zaman aldığını da çok 
iyi bilir. 

Cimnastik sporuyla küçük yaşta ta-
nışmış çocuklar öğrenmenin sabırla 
yürütülmesi gereken bir süreç olduğu-
nun farkında olarak büyürler. Bu süreç 
içerisinde iniş ve çıkışların olduğunu 
ancak kararlılıkla mücadele ettikten 
sonra karşılarında hiçbir şeyin dura-
mayacağı fikri her zaman akıllarının 
bir köşesinde olur.

Pandemi, olimpiyat sürecinde hazırlık-
larını ve motivasyonunu nasıl etkiledi? 

Olimpiyatlar sporun zirvesi. Her spor-
cunun olduğu gibi benim de hayalle-
rimi süsleyen bir organizasyon. 2016 
yılında, Cumhuriyet tarihinde ülkemizi 
Olimpiyatlar’da temsil eden ilk erkek 
cimnastikçi olma başarısı göstermiş-
tim. Başarıyla sona geldiğim seri-
min son hareketinde elim kaymış ve 
düşerek kötü bir puan almıştım. Her 
olumsuz durumdan ders çıkartmaya 
çalışıyorum. Ya kazanıyorum ya da öğ-
reniyorum. Bu süreçte öğrendiklerimle 
kendimi 2020 Tokyo Olimpiyatları’na 
hazırlıyordum ki, araya pandemi girdi. 
Olumsuz düşüncelere düşmedim de-
sem yalan söylemiş olurum. 

Yıllarca uğruna emek verdiğim rüyala-
rımı süsleyen olimpiyat hayallerimi bir 
sene ertelemek zorunda kaldım. Ama 
hızlıca düştüğüm yerden kalkmasını 
bildim. Bu dönemi mental antrenman-
larla geçirdim. Hatta akademimden 
kulplu beygiri evime getirerek evde 

MADALYA 
KAZANMAK, 

BAŞARILARA 
IMZA ATMAK 

ISTIYORSANIZ HATA 
YAPMA LÜKSÜNÜZ 

YOK. CIMNASTIĞIN 
EN SEVDIĞIM 
ÖZELLIĞI BU
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SPOR HIÇBIR 
ZAMAN SADECE 
SPOR DEĞILDIR. 
HER SPOR 
DALININ GÜNLÜK 
HAYATIMIZA 
KATTIĞI ÇOK FAZLA 
OLUMLU ŞEY VAR

antrenman bile yaptım. Şu an ken-
dimi çok iyi hissediyorum. Hedefim 
kürsünün en üst basamağı. 

2016 Rio Olimpiyatları’nda olimpiyat 
tecrübesi yaşamıştın. Bu deneyimi-
nin hazırlık sürecinde ve Tokyo’da 
zihinsel etkileri nelerdi? 

2016 yılında Rio’da yarışma şansı 
elde ederek, ülkemi Cumhuriyet ta-
rihinde cimnastik branşında temsil 
eden ilk erkek cimnastikçi olma ba-
şarısı göstermiştim. Bu tarifi müm-
kün olmayan bir gururdu. Dünyanın 
en büyük spor organizasyonuna bu 
moralle gitmiştim ve hedefim ma-
dalyaydı. Paralel bara çıkıp serime 
başladığımda da her şey son derece 
iyi gidiyordu. Ama hemen bitirişten 
önceki son hareketimde talihsiz bir 
şekilde elim kaydı ve düştüm.  Önce 
bu duruma inanamadım, yine de tek-

rar bara çıkıp serimi tamamladım. 
Tabii ki madalya hayallerim suya 
düşmüştü. Ama düştüğüm yerden 
en iyi şekilde kalkmam gerekiyordu, 
aksini düşünemezdim. Atlatması ta-
bii ki kolay olmayacaktı ama bu du-
rum beni 2020 Tokyo Olimpiyatları 
için oldukça fazla motive etti. Daha 
çok çalışmamı, hedeflerime daha 
sıkı sarılmamı sağladı. Rio’da yarım 
kalan hayallerim vardı, çok şükür 
Tokyo’da bu hayallerime kavuştum. 
Türk cimnastiği için bir ilke daha 
imza attığım için çok gururluyum.

Finalde ilk sırada yarıştın ve perfor-
mansını tamamladığında serinden 
memnun olduğun hissedildi. O an ve 
senin ardından yarışan yedi sporcu-
yu izlerken neler düşündün?

Serimi ilk olarak sergileyeceğimi öğ-
rendiğimde açıkçası mutlu oldum. 
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İlk olarak bara çıkacak ve sonrasın-
da rakiplerimi bekleyecektim. Serimi 
bitirdiğimde madalyanın geleceğini 
hissettim. Benden sonra çıkan 7 
sporcuyu da sakin bir şekilde takip 
ettim, tabii ki arada ufak heyecanlar 
da yaşadım, özellikle sonlara doğru. 
Ama kendimden hep emindim, elim-
den gelenin en iyisini yapmıştım ve 
o madalya gelecekti. Öyle de oldu. 

Uzun yıllardır süren bir çalışmanın 
sonunda olimpiyat kürsüsündeydin. 
Türk cimnastiğinde bir ilki yaşadığın 
o dakikalardaki hislerin nelerdi? 

Madalya törenindeki hislerimi daha 
doğru anlatmak için filmi biraz başa 
sarmamız gerekiyor. Finallerde 
performansımı ilk yarışmacı olarak 
sergiledim. Sonrasında da kenara 
geçerek rakiplerimin performans-
larını tamamlamasını bekledim. 
Onun heyecanı da tabii ki çok farklı 
oluyor. Madalya konusunda ken-
dimden emindim. Son yarışmacının 
performansının ardından madalyayı 
garantilediğim anda, o güne kadar 
yaşadığım her şey gözümün önün-
den geçti. 

Zaferlerim, yenilgilerim, umutsuz-
luğa düştüğüm anlar, tekrar kalkıp 
hedefe yürümeye başladığım dönüm 
noktalarım… Madalya töreninden 
önce paralel bar minderine kafamı 
koydum ve bunları düşündüm. 

Çok farklı, tarifi mümkün olmayan bir 
duygu bu. Kürsüye çıktığımda kendi 
kendime sonunda oldu dedim. Şu 
an rüyada değilsin, tarih yazdın, çok 
çalıştın, inandın, karşına zorluklar 
çıktı ama sen asla pes etmedin ve 
sonunda oldu dedim.

Tokyo’da imza attığın ilklerin yanı sıra 
dünya literatürüne adınla kazandır-
mış olduğun önemli hareketler var. 
Bu hareketlerin keşif süreci nasıl olu-
şuyor, yeni hareketler kazandırma 
hedeflerin var mı?

Bana kalırsa bir hareket bulmak, 
buluş yapmakla eşdeğer bir durum. 
Gerçekten hareket çıkarmak çok zor. 
Çok büyük bir emek ve çalışma isti-

yor. Çünkü hiçbir literatürde, hiçbir ki-
tapçıkta olmayan bir hareketin dünya 
literatüründe yer almasını sağlamak 
gerçekten kolay değil. 

Adımı ölümsüzleştirmek elbette gurur 
verici bir durum. Yeni hareket konu-
suna gelecek olursak da olimpiyat 
hazırlık süresince odağımı dağıtma-
ması için üzerinde durmuyordum fa-
kat en kısa zamanda yeni hareketim 
için çalışmaya başlayacağım.

Türkiye’de cimnastik kültürünün 
yerleşmesi ve branşa yeni yetenekli 
sporcuların kazandırılması için ne 
gibi çalışmalar yapılmalı?

Sporun sahada yapılan fiziksel bir 
aktiviteden ibaret olmadığını, içinde 
bizi daha aydınlık yarınlara götürecek 
sayısız dinamiğe sahip olduğunu dü-
şünenlerdenim. 

Sporu günlük yaşantısının bir parçası 
olarak kabul eden ve spor yoluyla 
öğrendiği şeyleri günlük hayatında 
kullanabilen yeni nesillerin yetişme-
sine katkı sağlamak tarifi mümkün 
olmayan bir duygu. Ben de bu viz-
yonumu hayata geçirebilmek için bir 
akademi kurdum. Kurucularından ol-
duğum Kolektif Akademi’deki temel 
hedeflerimden biri de spor kültürüyle 
yetişen çocuklara yol göstermek. 

Sporun insanların hayatına temas 
eden ve onları birleştiren çok özel 
bir gücü olduğuna inanıyorum. Milli 
bir sporcu olarak da gençlerimizin 
kendilerini geliştirmesi ve yarınlara 
umutla bakabilmesi adına elimden ne 
geliyorsa yapmaya devam edeceğim.

Tokyo’da kazandığın bronz madalya 
kariyerinin devamı için ne anlam ifa-
de ediyor? Bundan sonraki hedeflerin 
neler? 

Ben hep kendime adım adım hedefler 
koyarım. 2016 Rio’ya gittim. Orada 
yarım kalan hayallerimi, yarım kalan 
hedeflerimi tamamlamaya gidiyo-
rum demiştim Tokyo için. Şimdi de 
umutlarımızı artıralım. Şimdi Paris’te 
daha güzeli olacak. Her zaman en 
iyisi olmak için çalışmaya devam.

SÖYLEŞİ



İLKLER VE 

REKORLARLA 2020 

TOKYO OLİMPİYATLARI

1
Daha önce serbest bayrak yarı-
şında kırdığı rekorlarla adından 
söz ettiren Avustralya, Tokyo’yu 
da boş geçmedi ve yine bir rekora 
imza attı. 4 x 100 Bayrak Yarış’ında 
(yüzmede) 3.29.69`luk derecesiyle 
rekoru kırıp altın madalyaya hak 
kazandı.

2 
Herkesin bildiği, yüzmede efsane 
hâline gelen isimlerden Michael 
Phelps`e ait olan 200 metre ke-
lebek stil rekoru, henüz çok genç 
yaşta olan 21 yaşındaki Macar 
yüzücü Kristóf Milák tarafından 
kırıldı. Milák, 1.51.25`lik derecesiyle 
altın madalyanın sahibi olurken, 
turnuvaya da adını altın harflerle 
yazdırdı.

4 
Atletizm kadınlarda 100 metre kategori-
sinde 29 yaşındaki Jamaikalı atlet Elaine 
Thompson, 10.61`lik derecesiyle olim-
piyat rekorunu kırarak altın madalyaya 
uzandı.

3 
Kırılması zor rekorlardan birisi de 
Çinli halterci Shi Zhiyong tarafın-
dan geldi. 73 kiloda silkmede 198 
kilo kaldıran Zhiyong, koparmada 
da 166 kilo kaldırarak aynı anda üç 
olimpiyat rekoru kırdı ve unutul-
mazlar listesinde yerini aldı.
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5 
Kadınlar üç adım atlamada uzun süredir 
görülmeyen ve aynı zamanda da kim-
senin beklemediği bir rekor kırıldı. En 
son 1995 yılında İsveç Göteborg’da Uk-
raynalı atlet Inessa Kravets`in 15.50 ile 
kırdığı rekor seneler sonra, Venezuelalı 
atlet Yulimar Rojas tarafından 15.67’lik 
derecesiyle kırıldı. Bu rekorla birlikte 
kadınlar üç adım atlamada yıllar sonra 
rekor güncellenmiş oldu.

6 
Güreşte erkekler 130 kilo kategorisinde, 
daha önce birçok kez adını Rıza Kayaalp 
ile olan müsabakalarından duyduğumuz 
Kübalı efsane güreşçi Mijain Lopez Nu-
nez, sırasıyla; Pekin 2008, Londra 2012 
ve Rio 2016 olimpiyatlarından sonra 
Tokyo’da da finaldeki rakibini yenerek 
altın madalyaya adını yazdırırken, aynı 
zamanda da üst üste dört kez olimpiyat 
şampiyonu olmayı başararak yeni bir 
rekora imza attı.

7 
Erkekler 400 metre engellide kendi re-
korunu tazeleyen Karsten Warholm yine 
altın madalyanın sahibi oldu.  Warholm, 
daha önce 46.70’lik derecesiyle kırdığı 
rekorunu bu kez 45.94`lük derecesiyle 
yeni bir noktaya taşıdı.

8 
Gürcü halterci Lasha Talakhadze 
Tokyo’da dünya rekorunu kırma ba-
şarısı gösterdi. +109 kiloda halterde 
dünya rekorunu kıran Talakhadze, 
silkmede 265 kilo, koparmada 223 
kilo kaldırarak toplamda 488 kiloyla 
rakamları âdeta yerinden oynattı.

9 
Sıradaki rekor ise bireysel 
bir rekor değil bir takım 
çalışmasının ürünü. 
“Erkekler 4x100 metre 
karışık” kategorisinde 
Amerikalı yüzücü takımı 
daha önce kendilerinin 
kırmış olduğu rekoru 
tekrar kırarak turnuvanın 
önde gelen takımlarından 
birisi oldu. Zach Apple, 
Michael Andrew, Ryan 
Murphy, Caeleb Dressel 
ile yarışmaya katılan 
ABD, 3.26.78`lik bir de-
receyle altın madalyanın 
sahibi oldu.
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Bir Kitap Daha

Bir Film Seyret

Bir Kitap Oku
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Octavio Paz, içe dönük 
hâliyle Meksikalı bir yazar, 
dış dünyaya açık kimliğiy-
le temsil gücü yüksek bir 
diplomat. Şairliğini, bu iki 
hâli birleştirmenin bir yolu 
olarak kullanıyordu belki 
de. Aidiyetinin temellerini 
sorgulayan ve ruh kökle-
rine kadar inip bu kimliği 
tahlil etme cesareti göste-
ren bir entelektüel olarak, 
son tahlilde İspanyol ve 
yerli kanı taşıyan bir mes-
tizo (melez) idi. Paz’dan bir 
kitap; düşsel bir evrende, yine yalnızca gerçeğin peşinde. Yalnızlık Dolambacı, bu bağlamda savaş sonrası yayımladığı ilk büyük eseri. Meksika’ya, Meksika fikrine, Meksikalı olmaya ve dahi ulusal kimliğin karakteristiğine doğru uzanan sarp bir yolda yürümeyi seçmiş bir yazar Paz. Eleştirel bir hayal gücüyle birlikte, ozanca bir sesleniş ve incelikli bir anlatımı tercih ettiği Yalnızlık Dolambacı önemli bir kitap. Ve salt sosyolojik bir tahlil veya kültürel bir kazı çalışmasından ibaret bir toplamı değil, sesini bulmaya çalışan tarihsel bir kimliği de resmediyor. Nihayetinde yazarın ülkesini yüceltme yazılarını değil, derin bir anlama çabasını imleyen bu eserinde Paz, sözgelimi şu cümleyi söylemekten hiç çekinmez: “Meksikalı ne kendisi olmak ister ne de kendisi olacak kadar yüreklidir.” Paz’ın bütün o neşesine rağmen “suskun’’ Meksikalısı bu kitapta.

Fante’nin otobiyografik dörtlemesi Arturo Bandini Desta-nı’nın en meşhur cildi, hiç tartışmasız serinin üçüncü kita-bı olan Toza Sor’du. Bukowski’yi çarpan bu roman, Fante evreninin de şahikası kabul edilir hâlâ. Bukowski, sayfalara oyulmuş gibi duran o ateşli cümlelerin peşinden giderken, nihayet duygusallıktan korkmayan birini bulmanın sevin-cini yaşıyordu ve doğal olarak Fante hakkında mümkün tariflerin en iyisini yapacaktı; “mizah ve acı olağanüstü bir kolaylıkla iç içe geçmişti.” Belki burada bir dipnot ola-rak, Fante’yi bize Türkçe söyleyen Avi Pardo’nun katkılarını da hatırlamamız gerekecek. Bahse konu o “olağanüstü kolaylık”ın bir anahtarı da Pardo’nun söyleyiş gücünde/elinde çünkü. Toza Sor, bir kütüphanenin en güzel yerin-de durmayı hak ediyor. Bahara kadar bekle Bandini!

Octavio Paz  
“Yalnızlık Dolambacı’’ 
Can Yayınları

John Fante ‘’Toza Sor’’ 
Parantez Yayıncılık

Ken Loach’un yol arkadaşı ve senaristi Paul Laverty tarafından kaleme alınmış bir film; Yağmuru Bile. Paralel iki hikâyeyi odağına alan anlatı, “film içinde film’’ tekni-ğini kullanarak derdini anlatabilme başarısıyla dikkat çekiyor. 
Bir film çekimi ve bir toplumsal kaos. Rol aldığı film içinde film’de Kolomb karşıtı direniş lideri Hatu-ey’i canlandıran Daniel, set dışında kalan vakitlerinde ise su özelleş-tirmelerine karşı Bolivya halkıyla birlikte destansı bir mücadele ver-mektedir. Aynı bedende iki adam; Hatuey ile Daniel arasındaki o ikili 

gerilim. Film Bolivya’nın 500 yıl arayla emperyalistler tarafından sömürülmesinin iki hâline odak-lansa da hikâyenin bugüne ba-kan tarafını es geçmeden ilerliyor aslında. Film yapımcısı Costa ile Kolomb’un benzerlikleri üzerin-den vurgulanan yüzyıllar boyunca değişen hiçbir şey yok duygusu, filmin etken belirleyicisi. Savaş devam ediyor, mücadele de. Evet insana bazen göklerden gelen yağmuru bile çok görüyorlar. Buna karşı bir şey söyleyeceğiz elbette. Bu film o söze talip işte. Sinema sanatının imkânlarını yanına ala-rak yapıyor bunu.
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Şair Eşref

Musibetten, beladan ibret aldık, ya Resulallah!Uyandık şimdi, evvel haba daldık, ya Resulallah!Aceb dergah-ı Haktan biz ne çaldık, ya Resulallah!Meded kıl, biz nasıl bu ellerde kaldık, ya Resulallah!Bugünlerde bunaldıkça bunaldık ya Resulallah!

Bir Siir Oku.

Bir Hayal Kur

ParolayI Unutma

İstanbul’dan bir trene binip Buhara’da iniyorsun. Bu iki durak arasında ne varsa unutmanı istiyorlar senden. İstanbul-Buhara trenini hızlı raylar üze-rinden gör evet, bu önemsiz değil, ama ruhu üze-rinden anla ve o trene bin mutlaka. Bu memleket trenleri kaçırmakla meşhurdur, buna hiç aldırma.

Süleyman Çelebi’nin 1409 yılında Bursa’da tamam-landığı kalp kurucu eseri Vesilletü’n-Necat (Mevlid-i Şerif); doğumda, ölümde, sünnette, düğünde, uğurla-mada, karşılamada, yasta, hayırda, kandilde, nikahta, bayramda, camide, dergâhta, salonda ve kalplerde en güzel nağmelerle, çalmaya, çağlamaya, çınlama-ya ve çağıldamaya devam ediyor

Karanlıktan korktuğunu söyledi babasına, bazı fırtınalı gecelerde ürpertiyle uyanıp gözlerini açtı-ğında kendisini yapayalnız, bir başına hissediyordu. Böyle söyledi. Her şeyi anlattı. Karanlığı, korkularını, fırtınayı, yalnızlığı… Tek tek şikâyet etti hepsini.  Her küçük kız çocuğu gibi; haklıydı ve hakkıydı. Karşı odadan değilse bile uzaklardan bir yerlerden duydu kızının sesini baba ve binlerce yıldız astı onun göğüne. Belki o küçük kızdan başka kimse görmedi bunu ama binlerce yıldız ışıl ışıl parlıyordu işte göğünde. Babalar küçük kızlarının ellerini asla bırakmazlar. Ölümün bile mâni olamayacağı bir bağdır bu. Yıldızlar şahit.

Dehanın 10′da 1′i yetenek,  
10′da 9′u da çalışmaktır. 

(Albert Einstein)

Bir Umit IsIgI Gor ‘

(
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Hikayeyi Gor

< ..
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GEÇMİŞLERİ, SAVAŞLARI 

VE ACILARI ÜSTÜNDE...

DÜNYA’DAN 7 GİYSİ

Kebaya – Endonezya 

Başta Endonezya, Malezya ve Brunei ülkelerinde olmak 

üzere Güneydoğu Asyalı kadınların giydiği kebaya, üzerin-

de genellikle çiçek deseni, dantel veya nakış süslemeleri 

taşıyan bir üst giysi. Pamuk gibi hafif içeriklerden oluşan 

kumaşlardan yapılıyor ve yaka kısmı düğme ya da broş-

larla kapatılıyor. Kıyafetin tamamına ise “serong kabaya” 

ismi veriliyor. Kebaya, aslında Sudanlı, Balili ve Cavalı ka-

dınlar arasında daha yaygın olmasına rağmen Endonez-

ya’nın ulusal kıyafeti ve moda ikonu olarak kabul ediliyor.

Babouche – Fas 

Fas denince yemeklerinin yanı sıra akla ilk gelen görüntüler-

den biri de hiç şüphesiz babuş, yani dilimizdeki “pabuç” keli-

mesinin kaynağı olan “babouche” ayakkabılar. Deriden veya 

kumaştan yapılan, ucu bazen sivri, bazense yuvarlak olan bu 

ayakkabıların özel günlerde giyilecek olanlarının üzerine nakış 

ile çeşitli süslemeler de yapılabiliyor. Geleneksel olarak sarı 

rengi ve elde yapılanı makbul olsa da pek çok rengi ve modeli 

hem yerli halk hem de turistler tarafından çokça tercih ediliyor.

Breton Kostümü – Fransa

Breton kostümü, Fransa’nın Breton adlı yarımadasında gi-

yilen geleneksel bir kıyafet. Resmi kıyafet veya bayram 

kıyafeti olarak da anılan bu kostüm, daha ziyade Kelt 

halklarından biri olan Bretonlar’a özgü. Breton kostümü-

nün gündelik hayatta giyilen versiyonları daha az detaya 

sahipken özel günlerde giyilenler son derece gösterişli 

olabiliyor. Kadınların giydiği uzun elbise beyaz bir önlü-

ğe, dantel bir yakaya ve bir de başlığa sahipken erkekler 

beyaz bir gömlek, dar bir yelek ve siyah pantolon giyiyor.
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Muumuu – Hawaii

Bu kıyafet, İngiliz Protestanlarının 1820’lerde Polinezya denen 

ve içerisinde Hawaii’nin de bulunduğu büyük yarımadanın 

yerlilerine tanıttığı holoku elbisesinden geliyor. Protestanların 

tenin mümkün olduğunca örtünmesini sağlayarak Polinezya 

halkını “medeni” kılmayı amaçladığı holoku; başlangıçta uzun 

kollu, boyu yere kadar uzanan ve uzun yakaları olan bir elbi-

seymiş. Bölgenin sıcak iklimine hiç elverişli olmayan bu elbise 

biraz yakası açılıp biraz da kolları kısaltılarak muumuu adını 

almış ve özellikle Hawaii adasına özgü bir giysi hâline gelmiş.

Beret – Fransa

Yünden yapılan ve yana yatırılarak giyilen “beret”, yani “bere”, 

tarihi kaynaklara göre 19. yüzyılda Fransa ve İspanya’da 

yaygınlaşmadan çok uzun zaman önce Kuzey Avrupa’dan 

İtalya’ya uzanan bir bölgede hâlihazırda giyilmekteydi. 

Bask tarzındaki bereler ise Aragonlu çobanların gelenek-

sel şapkasıydı, üretimine 17. yüzyılda Güney Fransa’da 

başlanmıştı. 1800’lerin sonlarına doğru kullanımının as-

keriyede de özellikle Fransız ve İngilizler arasında yaygın-

laşması sonucunda batı modasında 20. yüzyıldan itibaren 

bir spor kıyafeti, sonraları da bir moda ikonu hâline geldi.

Ushanka – Rusya 

Çoğumuzun aşina olduğu Rus kalpağının asıl ismi; us-

hanka. Tasarımını temelde 17. yüzyılda, kulaklıkları olan 

treukh şapkasından aldığı öne sürülen ushankanın hem 

Norveçlilerin giydiği norvezhka adlı şapkadan hem de 

Rusya’nın Orta Asya ve Kafkaslar ile olan etkileşiminden 

de doğmuş olabileceği söyleniyor. Orijinal olarak koyun 

veya tavşan tüyünden yapılan ushanka, önceleri Sovyetler 

Birliği ve daha sonra Rus Federasyonu’nun askeri ünifor-

masının önemli bir parçası ve bir sembolü hâline gelmiş.

Poncho (Panço)  – Güney Amerika 

Bugün bizim de sıklıkla kullandığımız bir kıyafet olan poncho 

(panço)nun temelde başın geçebilmesi için bir deliği olan 

tek parça bir kumaş olduğu söylenebilir. Kapüşonlusundan 

su geçirmeyenine dek pek çok çeşidi bulunan giysinin ilk 

olarak Ekvator ya da Peru’da ortaya çıktığı tahmin edilse bile 

tek bir ülkeye işaret edilemiyor. Bölgedeki farklı ülkelerde 

ufak değişikliklerle ruana, pala, chamanto, jorongo isimle-

rine de sahip olan poncho (panço), Amerikan İç Savaşı’n-

da askerler tarafından da yaygın bir biçimde kullanılmış.

ZEYNEP KANTARCI
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Yazmaya nasıl başladınız?

Çizerek. Karikatürler çizerek. 
Okuma yazmayı henüz bilmezken 
hem evde hem de okulda çizgi 
romanlar çizerdim. Komik olan da 
şu ki lisede “yazar” diye bilinirdim, 
gerçekte bir şey yazdığım yoktu 
oysa. Bunu yeni fark ediyorum. 
Yazılması gereken bir broşür ya 
da dilekçe olduğunda bunu yapa-
cak kişi bendim, çünkü o sözüm 
ona yazar bendim. Üniversiteye 
girdiğimde genel manada ol-
dukça iyi bir edebiyat geçmişim 
vardı, arkadaşlarımın ortalama-
sının epeyce üstündeydi. Bogo-
ta’da gittiğim üniversitede beni 
çağdaş yazarlarla tanıştıran pek 
çok arkadaş ve tanışıklıklar edin-
dim. Bir gece, arkadaşım bana 
Franz Kafka’nın kısa öykülerden 
oluşan bir kitabını ödünç verdi. 
Kaldığım pansiyona döndüm ve 
Dönüşüm’ü okumaya koyuldum. 

Kitabın ilk cümlesi beni neredey-
se yataktan düşürdü, şaşkınlık 
içerisindeydim. İlk cümle, “Gre-
gor Samsa bir sabah bunaltıcı 
düşlerinden uyandığında kendi-
ni yatağında devasa bir böceğe 
dönüşmüş olarak buldu” idi. Bu 
satırı okuduğumda böyle şeyler 
yazmaya izin olduğunu bilmedi-
ğimi düşündüm kendi kendime. 
Eğer bilseydim yazmaya çok daha 
önce başlardım. Dolayısıyla ben 
de hemen öykü yazmaya giriş-
tim. Tamamen düşünsel öyküler-
di bunlar, çünkü onları (yalnızca) 
edebi deneyimime dayanarak 
yazıyordum; edebiyat ile hayat 

arasındaki bağlantıyı keşfetme-
miştim henüz. Öykülerim Bogo-
ta’daki El Espectador gazetesinin 
edebiyat ekinde yayımlanıyordu 
ve o dönemde belirli bir başarıyı 
da elde etmişlerdi. Muhtemelen 
Kolombiya’da düşünsel öyküler 
yazan hiç kimse olmadığı için. 
O zamanlarda yazılanlar çoğun-
lukla “taşrada yaşam” ve sosyal 
hayat üzerineydi. İlk öykülerimin 
Joycevâri esintiler taşıdıkları söy-
lenmişti.  

Daha önce hiç Joyce okumuş 
muydunuz o zamanlar?

Hiç okumamıştım, o yüzden Uly-
sses’i okumaya başladım. İspan-
yolcasından; o dönemde mev-
cut olan tek baskıdan okudum. 
O zamandan beri, Ulysses’i hem 
İngilizcesinden hem de pekâlâ 
güzel bir Fransızca çevirisinden 
okuduktan sonra, İspanyolca 
çevirisinin çok kötü olduğunu 
görebiliyorum. Ama böylelikle 
ilerideki yazarlık tecrübem için 
oldukça yararlı olacak bir şeyi, 
iç monolog tekniğini öğrendim. 
Bunu sonraları Virginia Woolf’ta 
da gördüm ve onun kullanım bi-
çimini Joyce’unkinden daha çok 
beğendim. Bilahare iç monolog 
tekniğini bulan kişinin Tormesli 
Lazarillo’nun anonim yazarı ol-
duğunu fark ettim...

Yazılarınızda “gücün yalnızlığı” 
temasını sıklıkla kullanıyorsunuz.

Gücünüz arttıkça size kimin yalan 
söylediğini ve kimin söylemediği-
ni ayırt etmeniz zorlaşır. Mutlak 
güce ulaştığınızda ise gerçeklik-
le bir temasınız kalmaz ve bu da 
mümkün yalnızlık çeşitlerinin en 
kötüsüdür. Çok güçlü bir insan, bir 
diktatör mesela, her zaman nihai 
amacı onu gerçeklikten koparmak 
olan insanlar ve menfaatlerle çev-
rilidir; onu izole edebilmek için 
her şey birlik olur. 

MÁRQUEZ

SÖYLEŞİ

GÜCÜNÜZ 
ARTTIKÇA SIZE 
KIMIN YALAN 
SÖYLEDIĞINI 
VE KIMIN 
SÖYLEMEDIĞINI 
AYIRT ETMENIZ 
ZORLAŞIR

Söyleşi: 
Peter Stone, 

1981

Çeviren: 
Zeynep  

Kantarcı

Peter Stone’un 1981 yılında Márquez ile gerçekleştirdiği 
bu söyleşi The Paris Review’de yayınlanmıştır. 
Söyleşinin bir kısmını yayınlıyoruz.
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BENIM EN ÇOK 
HAYRANLIK 
DUYDUĞUM ŞEY, 
IYI YAPILAN  
BIR IŞTIR

Yazarın yalnızlığına ne demeli? Bu, ondan 
farklı mı?

Yazarın yalnızlığı, gücün yalnızlığıyla yakın-
dan ilişkili. Yazarın gerçekliği betimleme 
teşebbüsü, onu çoğu zaman gerçekliğin 
çarpık bir görünümüne itiyor. Hakikati 
aktarmaya çalışırken onunla olan bağını 
yitirebiliyor; dedikleri gibi, fildişi kuleden 
bakıyor. Gazetecilik buna karşı son dere-
ce iyi bir kalkan. Gazetecilik yapmayı bu 
yüzden hep sürdürmeye çalıştım, çünkü 
özellikle politika ve siyasi gazetecilik beni 
gerçek dünyayla temas hâlinde tutuyor. 
Yüzyıllık Yalnızlık’tan sonra beni korkutan 
yalnızlık, “yazarın yalnızlığı” değildi; ünün, 
şanın yalnızlığıydı ki o da gücün getirdiği 
yalnızlığa ziyadesiyle benziyor. Arkadaş-
larım, her zaman yanımda olan dostlarım, 
beni bundan korudu.

Nasıl?

Hayatım boyunca aynı arkadaşlıkları 
koruyabildiğim için. Kendimi eski dost-
larımdan koparmıyorum yani, ilişkimi 
kesmiyorum onlarla. Ayakları daima yere 
basıyor ve ünlü de değiller; beni kendime 
getiren onlar.

Blaise Cendars, yazmanın pek çok diğer 
işe kıyasla bir ayrıcalık olduğunu ve yazar-
ların dertlerini abarttıklarını söylemişti. Bu 
konuda siz ne düşünüyorsunuz?

Bana kalırsa yazmak çok zor, ama itinayla 
icra edilen her meslek öyle. Sanırım ben 
hem kendime hem de başkalarına karşı 
haddinden fazla talepkâr biriyim çünkü 
hataya tahammül edemiyorum; bence 
herhangi bir şeyi kusursuz seviyede yap-
mak kendi başına bir ayrıcalık. Yazarların 
çoğunlukla megaloman olduğu ve kendi-
lerini evrenin ve toplum bilincinin merkezi 
olarak gördükleri doğru. Ancak benim en 
çok hayranlık duyduğum şey, iyi yapılan 
bir iştir. Pilotların kendi sıfatlarını benim 
yazarlığı taşıdığımdan daha iyi taşıdıkla-
rını gördüğüm için yolculuk ederken her 
zaman çok mutluyum.

Çevirmenleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çevirmenlere, dipnot kullananlar hariç, 
büyük bir hayranlık duyuyorum. Okura, 
yazarın büyük olasılıkla kastetmediği bir 
şeyi açıklamaya çalışıyorlar mütemadi-
yen. Eğer bir şey oradaysa o hâlde okurun 
buna katlanması gerekiyor. Çeviri yapmak 
oldukça güç bir iş, katiyen taltif edici değil 
ve çok da düşük ücretli. İyi bir çeviri, her 
zaman bir başka dilde yeniden yaratımdır. 
Gregory Rabassa’yı bu sebeple bu kadar 
beğeniyorum. Kitaplarım yirmi bir dile 
çevrildi ve Rabassa, dipnot eklemek için 
benden bir şeyleri açıklamamı istemeyen 
tek çevirmendi. Eserlerimin İngilizcede 
tümüyle yeniden yaratıldığını düşünüyo-
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rum. Kitapta harfiyen takip etmenin epey 
zor olduğu kısımlar var. Çevirmenin kitabı 
okuduğu ve daha sonra anımsadıklarıyla 
yeniden yazdığı izlenimini ediniyor kişi. 
Çevirmenlere işte bu yüzden böylesine 
hayranım. Düşünselden ziyade sezgiseller. 
Yayınevleri onlara yalnızca düşük ücret 
ödüyor değil, çalışmalarını edebi yaratım 
olarak da görmüyor aynı zamanda. İspan-
yolcaya çevirmeyi isteyebileceğim bazı 
kitaplar var ama bunu yapmak kendi ki-
taplarımı yazmak kadar emek gerektirirdi, 
çeviri yaparak yaşamımı idame ettirecek 
parayı kazanamazdım.

Neleri çevirmek isterdiniz?

Malraux’un tüm eserlerini. Conrad’ı ve Sa-
int Exupery’i çevirmek de hoşuma giderdi. 
Okurken o kitabı çevirmek isteyebileceğim 
hissine kapılıyorum bazen. Başyapıtlar 
dışında, bir kitabı orijinal dilinde okuya-
rak içine girmeye çalışmaktansa vasat bir 
çevirisini okumayı yeğlerim. Sahiden içeri-
sinde hissettiğim tek dil İspanyolca olduğu 
için başka bir dilde okurken kendimi hiç 
rahat hissetmiyorum. Hâlbuki İtalyanca ve 
Fransızca konuşuyorum ve Time gazete-
siyle kendimi yirmi yıl boyunca her hafta 
zehirleyecek kadar iyi İngilizce biliyorum.

Hayal gücüne mukabil hakikati denge-
lemek konusunda bir gazeteci ile roman 
yazarının farklı sorumlulukları var mı? 

Gazetecilikte, aslı olmayan tek bir hadi-
se işin tamamını zan altında bırakırken 
kurguda doğruluk taşıyan tek bir gerçek 
metnin tamamına güvenilirlik katıyor. 
Aralarındaki tek fark bu ve bu da yazarın 
özverisine bağlı. Bir roman yazarı insan-
ları kendine inandırdığı sürece dilediği 
her şeyi yazabilir.

Sizce bir yazarın başarıya veya üne ka-
riyerinin oldukça erken bir döneminde 
ulaşması kötü bir şey mi?

Bu, her yaşta kötü. Kitaplarımın hiç 
değilse yazarı bir metaya dönüştüren 
kapitalist ülkelerde ölümümden sonra 
fark edilmesini isterdim.

Yüzyıllık Yalnızlık’ın bu olağanüstü ba-
şarıyı göstermesini bekliyor muydunuz?

Bu romanın arkadaşlarımı diğer kitap-
larımdan daha fazla hoşnut edeceğini 
biliyordum. Fakat İspanyol yayıncım 
bana sekiz bin kopyasını basacağını 
söylediğinde şaşırdım kaldım çünkü di-
ğer kitaplarım daha önce yedi yüzden 
fazla hiç satmamıştı. Ona neden biraz 
ağırdan almadığını sordum, o ise bunun 
iyi bir kitap olduğuna emin olduğunu 
ve sekiz bin adetin tümünün mayıstan 
aralığa dek satılmış olacağını söyledi. 
Doğrusu, Buenos Aires’te bir hafta için-
de satıldılar. 
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Kötünün 
Durdurulamaz 
Yükselisi:

JOKER

Kahramanlar var, bir de süper kah-
ramanlar var. İhtiyaç var ki varlar. 
Ama önce hangisi? Süper kahra-
manlara ihtiyaç duyacağımız süper 
kötülüklerin mutlaka var olacağı 
öngörüsü mü? Başımıza gelen sü-
per kötülüklerden sonra mı süper 
kahramanlar ortaya çıkıyor yoksa 
tersi mi? 

Süper kahramanların ilk ortaya çı-
kışı tam olarak 1929 Ekonomik Buh-
ranı sonrasına rastlıyor. Anlaşılır bir 
şey. Dünya ekonomisini derinden 
sarsan buhran neticesinde gerçek 
hayatın kendisine yetmediği kitle-

lere hayal dünyalarında kurtuluşu 
vaat eden hem tanrısal özellikle-
re sahip, hem de mevcut düzenle 
uyumlu süper kahramanların çağı 
böyle başladı. Marvel ya da DC Co-
mics fark etmeksizin herhangi bir 
süper kahramanın varoluş sebebi 
adil bir toplum düzeni sağlamak 
veya kelebeklerin uçuştuğu pembe 
bir dünya yaratmak değil kesinlikle. 

Şüphesiz her süper kahraman günü 
kurtarmanın peşinde. Yarının bir 
önemi yok çünkü işler yolunda 
gittiği takdirde toplumun süper 
kahraman fikrine ihtiyacı da olma-

yacak muhtemelen. Ancak süper 
kahramanlar, modern çağın mitleri 
olarak müesses düzene hizmet et-
meye devam ediyor ve gelecekte 
de edecek, gibi maalesef. Mevcut 
ya da müesses nizam ne? Şartları 
ve imkânları kural koyucular tara-
fından belirlenmiş dünya işte. Yani 
içinde yaşadığımız dünya. Bir şekil-
de kabul ettiğimiz ya da kabul eder 
gibi göründüğümüz dünya.

İlk başlarda çizgi roman olarak 
piyasaya sürülen süper kahraman 
hikâyelerinin beyazperdeye taşın-
ması ise 1960’larda başlıyor ki bu 

FİL[İ]MLER

Şüphesiz her süper kahraman günü kurtarmanın peşinde. Yarının bir önemi yok çünkü işler yo-
lunda gittiği takdirde toplumun süper kahraman fikrine ihtiyacı da olmayacak muhtemelen. Ancak 
süper kahramanlar, modern çağın mitleri olarak müesses düzene hizmet etmeye devam ediyor 
ve gelecekte de edecek, gibi maalesef.
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dönem Hollywood’un birçok yapısal 
dönüşüm geçirip küresel olarak da 
sinemanın tek hâkimi konumuna gel-
mesi aynı zamanda. Dolayısıyla yakla-
şık elli yıldır Hollywood, bu hikâyeleri 
allayıp pullayıp her seferinde yeni-
den servis ediyor ve tabiii ki süper 
kahraman hikâyelerinin bittiği yerde 
karşımıza süper kötü “anti kahra-
manlar” çıkıyor. Bunlardan biri de DC 
evreninde Batman’in ezeli düşmanı 
olan Joker. İmajı ve karakterinin yanı 
sıra Jack Nicholsun’ın oyunculuğu 
ile yükselişe geçerek, Heath Ledger 
ile ikonlaşarak ve Joaquin Phoenix 
ile empatimizin sınırlarını zorlayarak 
artık kötülüğünün içselleştirildiği biri 
hâline geldi Joker. Oyuncu seçimleri 
bu kadar isabetli olmasaydı filmi pek 
çok kişi “sıradan ve basit” olarak ni-
telendirecekti oysa.

Bugün Joker’in neden bu kadar ilgi 
gördüğünü 19. yüzyıl ve öncesinde, 
görüntüleri tuhaf olduğu için, ucube 
diye adlandırılan insanların ya da hay-
vanların kullanıldığı sirk eğlencelerine 
bakarak anlamak mümkün. Keza ucu-
belerin bir gösteri malzemesi olarak 
kullanılması modern dünyamızda 
artık sinema sayesinde devam edi-
yor ve Joker de sirkin bir unsuru olan 
palyaço figürüne yaslanarak bunu 
doğrular vaziyette. Ayrıca Joker’in 
palyaço makyajının V For Vendetta 
filmindeki Guy Fawkes maskesi gibi 
isyanın sembollerinden bir hâline 
gelmesi Hollywood’un süper kahra-
mandan, süper kötüye ve oradan da 
süper isyana uzanarak kitlelere sahte 
bir özgürlük çağrısını yinelemesinden 
ibaret.

Kendini kaos elçisi olarak tanımlayan 
Joker karakterinin serüvenine baktı-
ğımızda ilk hikâyesinde gangsterken 
asit kuyusuna düşüp kötülükle ze-
hirlendiği için kontrolden çıkmış bir 
kötülüğü temsil ediyor fakat sonradan 
oluşturulan arka plan sayesinde se-
yircinin gittikçe daha fazla empati 
kurmaya başladığı bir karakter çıkıyor 
karşımıza filmde, çünkü artık Joker 
başrolde ve onun ne yaptığından çok 

kim olduğuyla ilgilenmek zorunda-
yız. Kötüyüm ama gerekçelerim var, 
diyor yani. 

Todd Phillips’in yönettiği son film-
de Joker’i Arthur Fleck adı altında 
tanıyoruz. Arthur Fleck ile sorunlu 
bir annenin gölgesinde babasız bü-
yümüş, psikolojik sorunlarının üste-
sinden terapilerle gelmeye çalışan bir 
Joker arka planı verilmeye çalışılıyor. 
Arthur’un baba figürü olarak zihninde 
işaretlediği “talk show” sunucusu ve 
idolü Murray Franklin’in programına 
katıldığında yaşadığı hayal kırıklığı, 
ezeli düşmanı Batman’in de babası 
olan Thomas Wayne’e evlat olarak 
yaklaştığında reddedilmesi ve son 
olarak ailesinden koparılmış evlatlık 
bir çocuk olduğunu öğrendiğinde 
yaşadığı kopmalar belirliyor Joker’in 
kaderini. Dolayısıyla Joker’in hikâ-
yesi iradi bir kötülüğü değil de suça 
sürüklenişi merkeze alıyor. Arthur’un 
hayatında geriye doğru gittikçe kötü 
olmayı tercih etmeye mecbur bıra-
kılmış bir Joker portresi çiziliyor. Zira 
çocukluğuna inmenin her karakteri 
biraz masumlaştırdığını söylemek 
mümkün. Ancak film bununla sınırlı 
kalmıyor. Joker’in yaşantısı nedeniyle 
bir kader mahkûmu veya cezai ehliye-
ti olmayan bir deli şeklinde yansıtıldı-
ğı bir yönü de var ki bize garip gelse 
de seri katillerin bile kahramanlaşa-
bildiği Amerikan toplumunda bu çok 
tuhaf değil aslında.

Karakterin tekil hikâyesine eklem-
lenen toplumsal katmanda ise gelir 
adaletsizliğinin üst düzeye ulaştığı, 
sokakları çöplüğe dönmüş, toplum-
sal gerilimin had safhada olduğu 
bir Gotham şehri var. Buraya kadar 
tüm hikâye sorunsuzca formüle edil-
miş gibi duruyor fakat Todd Phillips 
özellikle Gotham şehrini tasarlarken 
Martin Scorsese’in Taksi Şoförü’ne 
öykünmesine rağmen Joker’in top-
lumsal arka planı kendisi gibi bir ka-
tile dönüşen taksici Travis Bickle’a 
göre çok daha zayıf kalıyor. Dolayı-
sıyla Joker için tam anlaşılamamış 
bir Scorsese kopyası diyebiliriz. Zira 

Travis, taksisiyle şehirde dolaşırken 
arka plan da olsa sokakta temas et-
tiği her hikâye anlatıyı güçlendirmek 
üzere kurgulanmış olmasına rağmen 
Joker’in gezdiği sokaklarda insanların 
neden bu kadar mutsuz olduğuna 
dair televizyon haberlerinden başka 
yeterince güçlü bir kanıt yok. 

Travis cinayetlerini toplumsal rahat-
sızlığın bir tezahürü olarak planlar-
ken, Joker her cinayetini kendi inti-
kam duygusuna sadık kalarak işliyor. 
Gotham şehri de yalnızca süslü bir 
perde vazifesi görüyor filmde. Tüm 
bunlara rağmen Joker filminin film 
festivallerinde ve seyircide gördüğü 
kabul ise oldukça şaşırtıcı. Genellikle 
“arthouse” olarak tabir edilen sanat 
filmlerinin yarıştığı Venedik Film Fes-
tivali’nden en iyi film ödülünü alan ilk 
süper kahraman filmi olarak çoktan 
tarihe geçti bile. 

Tüm göstergeler Joker’in isyan ve 
özgürlük soslarına bulanarak zekice 
planlanmış bir pazarlama taktiği oldu-
ğunu ortaya koyuyor çünkü esasında 
Joker filmi, ikonlaşmış bir karakteri 
daha da yüceltmek ve dolayısıyla ye-
terince marjinal olmayan seyirciye de 
pazarlayabilmek adına kurgulanmış 
zayıf bir anlatıdan ibaret.

ARTIK JOKER 
BAŞROLDE 
VE ONUN NE 
YAPTIĞINDAN ÇOK 
KIM OLDUĞUYLA 
ILGILENMEK 
ZORUNDAYIZ. 
KÖTÜYÜM AMA 
GEREKÇELERIM VAR 
DIYOR YANI

BETÜL DURDU
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Academia.edu, akademisyenler için Ameri-
ka merkezli ticari sosyal ağ sitesi. En yaygın 
kullanılan ücretsiz akademik web sitelerinden 
biri. Eylül 2008’de Richard Price tarafından 
kurulan sitede, günümüzde 25 milyon içerik 
bulunuyor ve aylık 71 milyon ziyaretçiyi ağır-
lıyor. Sitenin ayırıcı özelliği, üniversite veya 

enstitü gibi resmi bir eğitim kurumu olma-
masına rağmen “.edu” uzantılı olmasıdır. Site 
“DSpace” gibi açık erişim deposu olmasa da 
akademisyen ve kullanıcılara profil oluşturma, 
çalışmalarını yükleme, ilgi alanlarını belirleyip 
bu alandaki araştırmacıları takip etme gibi 
haklar tanıyor. 

Academia.edu aslında çok basit bir anlatımla akademisyenlerin sosyal medya platformu 
Facebook tarzı bir site. Ancak kullanım amacı tamamen farklı. Bu site vasıtasıyla aka-
demisyenler üretmiş oldukları içerikleri makale, dergi, kitap, broşür, çalışma notları vs. 
bütün çalışmaları ücretsiz bir şekilde paylaşabiliyor. 

Academia.edu’da kullanıcılarla aynı alanda çalışan çeşitli insanları takip ede-
biliyor ve yeni yayımlarından anında haberdar olunabiliyor. Ayrıca o kişilerle 
çok basit bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Siteye ayda 35 milyon kullanıcı 
girmesi sayesinde çalışmalar hak ettiği değeri görüyor ve kullanıcılar diğer 
insanlar tarafından atıf almaya başlıyor. 

Academia.edu, Facebook benzeri gibi görünse de oldukça güzel ve 
kullanışlı özellikleri bulunuyor. Dünya çapında 600 bin kişiyle Face-
book’la kıyaslanmayacak kadar az üyesi olsa da Türkiye’den şaşırtıcı 
derecede çok akademisyen üyesi mevcut.  Academia.edu’da temel 
olarak; aynı konuda çalışan araştırmacılar birbirleriyle haberdar olur, 
Facebook gruplarına benzer gruplar oluşturulur, kişisel makaleler 
yayımlanır, araştırma ya da yazılar profildeki blogda yayımlanır. İ
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Proust, okumayı, bir dostluk biçimi 
olarak tanımlıyor. Elbette bu, samimi 
ve yoğun bir dostluktur. Ölü bir yazarın 
kitaplarını okumak mesela. Tamamen 
çıkarsız bir dostluk ilişkisi. Okumak 
üzerinden kurulan dostluklar, diğer 
birçok dostluk biçiminde karşımıza çıkan 
çirkinliklerden ve hayal kırıklıklarından 
ötede ve hatta onlardan tamamen 
bağımsız bir dostluktur. Tam buradan 
yine bir başka büyük yazar ve okur 
Descartes’a çıkıyor yolumuz. Ne diyordu 
Descartes? “Kitap okumak, geçmiş 
zamanların en zeki insanlarıyla sohbet 
etmektir.” Bu anlamıyla okumak; iki 
ruh, iki kişilik, iki dünya arasında bir 
sohbet hâlini alıveriyor. Bu sohbet 
ile, kendini, basmakalıp, bayağı ve 
birörnek düşüncelerden çekip kurtarır 
okur. Bu kurtarıştan sonra, okumak 
eylemine ister vuslat ister bilmediğimiz 
(ya da emin olamadığımız) dünyalara 
açılan bir kapı diyelim, hiç fark etmez. 
Sonuçta varacağımız yer, yazarların 
coşkunluğunun bize geçeceği yer 
olacaktır.     
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ULRICH JASPER 
SEETZEN

SALGIN GÜNLERİNDE OSMANLI 
İSTANBUL’UNDA BİR GEZGİN: 
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Bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen 
Ulrich Jasper Seetzen’in Doğu yolculuğu, 1802 
yılında bir Moldavya prensinin maiyetine dahil 
olmasıyla başladı. Göttingen Üniversitesi’nde 
tıp eğitimi gören Seetzen’in asıl ilgi alanları 
doğa tarihi ve teknolojiydi. 

Seetzen, “Yaşamımın tüm övüncü bu olacak 
ve ünümü buna bağlayacağım” dediği seya-
hatle maksadının “coğrafya ve doğal bilimler 
alanında edinilmiş bilgilerin genişletilmesine 
ve dolayısıyla Kutsal Kitabın daha kolay ve 
doğru yorumlanabilmesine” katkıda bulunmak 
olduğunu söylüyordu. Yolculuk sırasında farklı 
iklimlerle ve yabancı insanlarla karşılaşacağını, 
hatta bazı tehlikeler de yaşayacağını ancak her 
şeye rağmen bu serüvene cesaretle atıldığını, 
çünkü bu yolculuğun bilgilenmeye meraklı 
okurlar için yararlı olacağına inandığını söy-
lüyordu. Dolayısıyla bavulundaki en değerli 
eşyaların başında yazı malzemeleri geliyordu 
(Ulrich Jasper Seetzen, İstanbul Günlükleri, 
Çev.: Selma Türkis Noyan, Kitap Yayınevi: 2017). 

Tuna üzerinden başlayan seyahatinin en 
önemli duraklarından biri olan ve 6 ay 
kalacağı İstanbul’a Mart 1803’te ulaştı.  
Seetzen İstanbul’a ayak bastığında Osmanlı 
tahtında Sultan III. Selim oturuyordu ve şehirde 
binlerce İstanbullunun ölümüne sebep olan 
büyük bir veba salgını vardı.

SESSIZ BIR KENT
Seetzen, Osmanlı başkentine adımını attığında 
Viyana ile karşılaştırdı. Ona göre seyyah İstan-
bul’un kalabalığını epeyce abartmıştı, burası 
çok sessiz, âdeta ölü bir kentti. 

Şehrin sessizliğinden sonra Alman seyyahın 
dikkatini dar sokaklar ve sokakların iki yanı-
na yaslanan cumbalı evler çeker. Galata’ya 
geçmek için kayığa bindiğinde yaşlı kayıkçıyı, 
Osmanlıların tümü gibi, çok ciddi bulur. Pera’ya 
çıktığında çeşitli ülkelerden gelen, birbirlerin-
den farklı kıyafetler giyen insanlarla karşılaşır. 
Rumca, Türkçe, İtalyanca, Slavca, Fransızca 
sözcükler, kopuk cümleler kulağına çalınır. Al-
manca duyduğundaki hislerini şöyle kaydeder: 
“İnsanın vatanından uzaktayken, çevresinde 
hep yabancı bir dil duyduğundan, kendi ana 
dili kulağına meğer ne kadar hoş geliyormuş!” 

İlk günlerinde, o sırada İstanbul’u kasıp kavu-
ran “hem üzücü hem de ürkütücü bir manzara” 
ile yüzleşir ve günlüğüne not düşer: “Komşu 
evlerden birinde vebadan ölmüş olan birinin 
cenazesi kaldırılıyordu.”

ILK ZIYARET BEDESTEN’E
Seetzen bilimsel gelişmelere büyük ilgi duyu-
yordu. Bundan dolayı her zaman yeni kitapla-
rın peşindeydi. Matbaanın “insanlık için çok 
önemli bir kuruluş” olduğuna inandığından, 
İstanbul’daki matbaayı da merak ediyordu. 
İstanbul’daki sahaflardan ve matbaada son 
zamanlarda basılan kitaplardan Gotha dükü-
nün kütüphanesi için satın almak istiyordu. O 
sıralarda İstanbul’daki Avusturya elçiliğinde 
çalışan ünlü Osmanlı tarihçisi Hammer ile 
tanışması işlerini kolaylaştırdı.

Seetzen’in elbette ilk ziyaret edeceği yer Be-
desten’deki Sahaflar Çarşısı’ydı. Seyyahın 
izlenimlerine göre iki sıra hâlinde yan yana 
dizili, onu aşkın kitapçıda, matbaa baskısı 
kitaplardan ziyade eski elyazmaları vardı. 
Türkçe, Arapça ve Farsça olan elyazmala-
rı tarih, coğrafya ve topografyayla ilgiliydi. 
Matbu kitapların bir kısmı Müteferrika Mat-
baası’nda bir kısmı ise -o esnada faaliyette 
olan- Üsküdar’daki matbaada basılmıştı. Se-
etzen, yazmaları ve bilhassa matbu kitapları 
Avrupa’ya kıyasla çok pahalı bulsa da bu kadar 
bol elyazmasını bir arada bulduğu için sevinç-
liydi. Çünkü “Doğu ülkelerinin fikir ürünlerini 
içeren kitaplar satın alıp ilginç bir koleksiyon” 
oluşturmayı tasarlıyordu. Bu ilk ziyaretinde 
çarşıdan bir tek kitap almıştı: Ramazan hak-
kında bilgi veren, tek tarafı basılı, küçük bir 
Türkçe risale.

IMPARATORLUK MATBAASINDA BIR GÜN
Alman seyyahın büyük bir merakla ziyaret et-
tiği bir diğer durağı Üsküdar’daki imparatorluk 
matbaasıdır: “Burası tek katlı, Avrupai tarzda 
yapılmış bir ev. Bizi matbaanın bulunduğu 
oldukça geniş bir salona aldılar. Burada yan 
yana üç baskı makinesi duruyordu ve bunların 
ikisi çalışmaktaydı. Oysa elçilik sekreteri Bay 
von Hammer, bize orada sekiz baskı makine-
sinin bulunduğunu bildirmişti. Matbaacılar 
işlerinde çok deneyimli oldukları izlenimini 
uyandırıyorlar. Bazıları Türk, bazıları Ermeni. 

HALİL SOLAK
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Ama müdür tarafından görevlendiril-
miş olan başlarındaki kişi Türk.” Se-
etzen, matbaadan Farsça-Türkçe bir 
sözlükle mühendisliğe dair iki kitap 
alarak ayrılmıştır. 

Kitaplarla ilgili üçüncü durağı Çember-
litaş’taki Vezir Hanı’dır. Ermeni kitapçı-
ları ziyaret etmek için buraya uğrayan 
seyyah, hanın girişinde yedi kitapçı 
dükkânı olduğunu, bunların aynı za-
manda cilt de yaptığını aktarıyor. 

TESADÜFLERIN YARDIMI
Kitaplar konusunda bazen tesadüfler 
de ona yardımcı oluyordu. Mesela 
bir tuhafiyede, paketleme amacıyla 
kullanılan hurda kâğıt yığınının içinde 
bulduğu 400 küsur sayfalık bir Türkçe-

Fransızca dilbilgisi kitabını her yarım 
tabaka kâğıt için bir para ödeyerek 
satın almıştı. Seetzen, İstanbul’daki 
Avusturya elçisinin başkentteki 
vebadan korunmak için elyazmalarını 
satın alma işini bir konsolosluk 
tercümanına havale etme teklifine hiç 
kulak asmaz: “Eğer onların öğütlerini 
dinlemiş olsaydım, burada hiçbir şeyi 
görüp inceleyemezdim.”   Böylece 
Seetzen, binlerce kişinin ölümüyle 
sonuçlanan vebaya rağmen Gotha 
dükü için İstanbul’dan Türkçe, Farsça, 
Arapça ve Grekçe ikiyüze yakın 
elyazması eser satın aldı. 16 Haziran 
1803’te dört at kiralayarak Bursa’ya 
doğru yola çıkmasıyla Alman seyyahın 
İstanbul günleri sona erdi. 
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MATBAANIN 
“INSANLIK IÇIN 
ÇOK ÖNEMLI 
BIR KURULUŞ” 
OLDUĞUNA 
INANDIĞINDAN, 
ISTANBUL’DAKI 
MATBAAYI DA 
MERAK EDIYORDU 
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3. Türk milleti için sözü almakla birlikte, 
İran ve kelimenin ilk çıktığı coğrafya 
olan Arap coğrafyasında da yani ke-
limesi oldukça sık kullanılır. Kültürler 
arası etkileşimin sonucu olarak zaman-
la müşterek kullanılan bir kelime hâline 
gelmiştir. Özellikle kendimizi ifade etme 
esnasındaki rolü, yeni nesiller üzerinde 
de kelimenin sürekliliğini sağlamıştır.

4. İyi haberdir yani. Evlenmek isteyen 
gençlerin ailesine ilk açıklamasıdır. Ka-
zanılan bir sınavın ilk kelimesidir. İlan 
edilecek olan bir aşkın öncülüdür. He-
yecan, yani kelimesiyle bastırılır. İnsan 
yani derken aslında kurar cümlelerini, 
bahanelerini, sevinç cümlelerini…

5. Bazen kara haberdir, hüzünlüdür, 
acıdır. Her kara haber verilmeden önce, 
uzunca bir sessizlik öncesi mola veri-
lir yani kelimesinde. Bekleriz orada ve 
düşüncelerimizle birlikte kara haberi 
nasıl aktaracağımızı düşünürüz. Dinle-
niriz orda. Bu yüzden kara kutumuzdur 
yani kelimesi. Çocukların yaramazlıktan 
sonra halı desenlerinde gezen gözleri-
nin ilk yoldaşıdır yani.

6. Türkiye’de olup biten her şeyden 
öncedir yani. Cahilliğimizde, bilgeliği-
mizde, özlemimizde, hatamızda, doğ-
rularımızda. Herkesin evine, sesine, 
aklına uğramıştır. Ve uğrayacaktır da. 
Vefalıdır yani kelimesi. Hâlâ onun bir 
alternatifini bulamadık dünyada. Kimse 
de bulamadı bu coğrafyada. Aşıklara 
yarenlik etmeye devam ediyor, şehit 
haberlerinde, kazanılan bir milli maç 
sonucunda sevincini paylaşan futbol-
cuda, mutfakta yemek yapan annenin 
tenceresinde…. Unutamamaktır yani. 
Hazırlıksız yakalanmaktır. Yoldaşlıktır 
uzun muhabbetlerde. Bir milletin ken-
disine şahitlik etmesidir yani.

eti olojiATIF BÜĞDÜZ

1. Arapça ilk hâli ʼanā olan “yani” ke-
limesi daha sonra müzekker formda 
“yaʼnī “hâline gelmiştir. Anlamına bak-
tığımızda ise demek istiyor, demektir ki, 
ifade edilmek istenen gibi anlamlara 
gelir. Genellikle bir maksattan önce 
kullanılır. Halk arasında ise “sözün özü”, 
“anlayacağın şu ki “gibi manalarda kul-
lanılır.

2. “Hepimiz, yani taflan çiğnemekle gü-
zelleşen çocuklar” (İsmet Özel- Akde-
niz’in Ufka Doğru Mora Çalan Mavisi) 
evet. Türk şiirinin büyük isimlerinden 
Şair İsmet Özel, bir mısraını “yani” ke-
limesinin yardımıyla kuruyor. Yani ke-
limesi, şairler ve romancılar tarafından 
sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Bunun 
en önemli sebeplerinden biri, dilin en 
büyük ürünlerinden olan şiirlerin, do-
ğal akışını sağlamada yani kelimesi ol-
dukça başarılı ve etkindir. Bu da aynı 
zamanda halkın bu kelimeyi sıklıkla 
kullanmasıyla ilişkilidir.
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Ceza
ŞARKIDAKİ ADAM

RAP BAYRAĞINI DİKEN TERZİ: 
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RAP BAYRAĞINI DİKEN TERZİ: 1

3

5

2

4

6

Rap müziğin para etmediği, uzun ve zorlu 

bir dönem. Kötü ses sitemleri, merdiven 

altı salonlar, bozuk mikrofonlar, kötü or-

ganizasyonlar… Az ama coşkulu bir kitle. 

Ceza kendi yolunda yürümeye devam 

ederken, gündüzleri elektrik teknisyeni 

olarak Üsküdar’ın tüm sokaklarında sayaç 

okuyup, mesaisi bittikten sonra çıktığı 

akşam konserleriyle hayat kavgasını en 

sert şekilde veriyordu. İlk kırılma 1999 tarihli Yeraltı 

Operasyonu adlı toplama rap albümüydü. Ardından 

dünyaya karşı bir duruş olarak, sevgi varsa nefret de 

var diyerek Dr. Fuchs’la birlikte kurdukları Nefret gru-

buyla 2000 yılında Meclisi Ala- İstanbul, 2001 yılında 

Anahtar albümlerini yayınlayarak kendi hikâyesinin 

fitilini ateşleyecekti. 2002 Med-Cezir, 2004 Rapstar, 

2006 Yerli Plaka. Bu üç solo albümüyle rap tarihi-

ne kıyamete kadar silinmeyecek üç derin iz bıraktı. 

Türkçe Rap yapmaya başladığı dönem-

de, sınırlı kitleye sahip, ana akımdan 

uzak, içe dönük bir alt-kültür hareketine 

benzeyen, çok tanınmayan, plak şirket-

lerinin yatırım yapmaya sıcak bakmadı-

ğı bir müzik türünün bayraktar icracısı 

olarak, Pop hakimiyetindeki piyasaya 

meydan okuyan ve bir gün herkese bu 

müziği sevdireceğini söyleyen bir MC’y-

di. Kendini ifade etme şansı bulduğu bu müziğe, söz 

sanatına ve Rap’e hep inandı. “Rap harekettir ve de po-

litiktir” diyerek bir yeraltı operasyonu olarak başlayan 

Türkçe Rap’in bugün artık herkesin elinde salladığı o 

zafer bayrağını diken terzinin adı oldu, iki heceyle, Ceza.

18 Yaşında kurduğu U.C.S (Uslanmaz Ço-

cuklar Senfonisi) adlı grubuyla rap yap-

maya başladığında, Türkiye’de Cartel fırtı-

nası esiyordu. Bu fırtına çabuk dindi. Ama 

Türkçe Rap İstanbullu MC’lerin ağırlıkta 

olduğu bir grup genç/idealist rapçiyle yo-

lunu aramaya devam edecekti. Ceza a.k.a 

Fatalrhymer tüm zamanların en iyi protest 

Hip-hop gruplarından Public Enemy din-

leyerek başladığı Rap’e, yine aynı istikamette devam 

ederek, içeriği güçlü, hayatla derdi olan, hızlı ritimle-

re sahip, sert melodilerin peşinde bir müzikal kimlik 

inşa etmeyi karar vermişti. Cartel fırtınası dinince, rap 

müziğin yeni ozanları biraz daha görünür olacaktı. 

Aşık atışmalarına benzeyen freestyle kapışmalarında, 

bombardıman gibi yağdırdığı sözleriyle rakiplerini 

cezalandıran Bilgin Özçalkan, yani Ceza, bu bayrağı 

taşımaya hem gönüllü hem de doğuştan yetenekliydi.

Aslen Çankırılı olsa da üç göbek İstan-

bullu. 31 Aralık 1976, Üsküdar. Bilgin 

Özçalkan adı, Ceza Keskinkılıç namı. İyi 

bir müzik dinleyicisi olan müşfik bir ba-

bayla, hayatta her şeyden çok sevdiği, 

sürekli hastalıklarıyla mücadele eden bir 

annenin oğlu. Üsküdar’da çok kültürü 

bir mahallenin Bilgin’i. Ve Haydarpaşa 

Meslek Lisesi, elektrik bölümü. Tek kanallı 

dönemde geceleri break dance filmleriyle kulağına 

dolan rap melodileriyle başlayıp, babasının eve ge-

tirdiği klasik plaklarla çeşitlenen zengin bir müzik 

kültürü. Daha ilkokuldayken eline geçen bir Run DMC 

albümüyle ruhuna en yakın adresi bulacaktır. Hip-

Hop ağacının en asi dalına, yani Rap’e tutunmaya 

karar vermiş, ceza sahasına girmeye azmetmiştir bile.

En büyük enstrümanı olan sesindeki o 

doğal müzik, kelimeleri arka arkaya sı-

ralamaya başladığı anda dinleyicilerini 

mest etmeye yetiyor. İçerikten bağımsız 

olarak, ses tonu, nefes kullanımı ve akış 

(flow) yeteneği, sözcüklerini silaha dö-

nüştüren toplam bir güzelliği anlatıyor. 

Beat’in üzerinde sesiyle dans ederek ak-

tığı şarkılarıyla dünya standartlarında bir 

rap icra ederken, ait olduğu Türkçe evrenini genişleten, 

yaptığı düet çalışmalarıyla Rap’in underground’dan 

mainstream’a ulaşmasına vesile olan ve MTV Avrupa 

Müzik Ödülleri’nde ödül alan ilk Türk sanatçı unvanını 

omzunda taşıyan bir söz sanatçısı o. Şimdiden Türk 

müzik tarihine geçti. Evet, Allah, Rap’in cezasını verdi.

Evin delisi. Suç ve ceza. Rap ve o. Suçu ilk 

üstlenenlerden. Ceza sahasına ilk giren. 

Rap’iyle hep baş başa; namusu gibi, kılıç gibi, 

padişah gibi, arkadaş gibi, ödev gibi, kalbi 

gibi. Hüner sahibi bir ozan; kafiyeli, protest, 

ritmik. Sesini ve sözünü Karacaoğlan’dan 

geleneksel aşıklara kadar uzanan geniş bir 

hatta tartıya çıkarırken, ritimli Amerikan şi-

irine, ayaklarını bastığı toprak parçasından hareket 

ederek bakmasını biliyor. Zihnindeki ideal, Public 

Enemy ve Run DMC olduğu kadar ruhundaki dem 

Barak Baba ve Neyzen Tevfik… Meclis-i âlâ’dır yani, 

buradan ilhamla yazar sözlerini ve bu zenginlikten 

doğan şarkıları müzikal tavrıyla da eşdeğerdir. Hayatla 

bir derdi olan, dünyaya söz söyleyen, insanın anlamı-

na doğru hiza alan gerçek şarkıların ozanı olmaktan 

vazgeçmez. Tek bir ihtimal vardır: Metafiziksel ihtilal.

ALİ YURDAKUL
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mardin
YAŞAMAKTAN YAPILMIŞ BİR ŞEHİR
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mardin
Mardin’den ilk kez 4. yüzyıl Roma 
tarihçilerinden Ammianus Marcelli-
nus bahseder. I. Justinianus dönemi 
tarihçisi Prokopius ise şehri, Margdis 
adıyla ikinci derece önemde bir kale 
olarak anar. Kale, 640 yılında İyâz bin 
Ganm komutasındaki İslam ordularınca 
ele geçirilirdi. Bu dönemde bölgeye 
yoğun bir Arap nüfusu yerleşimi baş-
ladı. Emevî ve Abbâsî döneminde El 
Cezire Valiliğinin toprakları içerisinde 
yer aldı. Şehir, 750-751 yıllarında Mar-
din’e hâkim olan Hariciler’in Harûriyye 
koluna mensup Benî Rebîa kabilesi 
reisi Büreyke’nin isyanına sahne oldu. 
Mardin Kalesi, Hamdani Hanedanlı-

ğının kurucusu Hamdân bin Hamdûn 
tarafından 885 yılında ele geçirildi. Ab-
basi Halifesi Mutezid tarafından 894 
yılında geri alındı. Daha sonra yeniden 
Hamdani egemenliğine giren bölge, 10. 
yüzyılın sonundan 11. yüzyıl sonlarına 
kadar Mervaniler ile Ukayliler arasında 
sıklıkla el değiştirdi. 1085 yılında Mar-
din’in de olduğu bölge Selçuklu ege-
menliğine geçti. Bu tarihten itibaren 
bölge yoğun bir Türkmen iskânı yaşadı. 
1103 yılında Artuklu Beyliği hâkimiye-
tine giren Mardin, daha sonra İlgazi 
Bey liderliğinde kurulan ve yaklaşık 
üç yüzyıl kadar hüküm süren Mardin 
Artukluları’nın hakimiyetine geçti. Mar-

din Artuklular’ı, I. Alâeddin Keykubad 
zamanında Anadolu Selçuklularına 
tâbi oldu. 1394 ve 1401 yıllarında şehir 
Timur’un kuvvetlerince tahrip edildi. 
1409 yılında Mardin Artukluları’nın yı-
kılmasıyla Mardin, Karakoyunlular’ın 
kontrolüne geçti. 1432 yılında Mardin 
kalesi Akkoyunlular’a teslim oldu. 1451 
yılında Karakoyunlular kaleyi kuşatsa 
da, şehri tahrip ederek geri çekildiler. 
1507 yılında Şah İsmail tarafından Mar-
din şehri ve kalesi ele geçirildi. 1515 yı-
lında şehir Osmanlı kuvvetlerine teslim 
olsa da kale ele geçirilemedi. 1516 yılın-
da yeniden kuşatılan kale, 1517 yılında 
Osmanlı kuvvetlerince ele geçirildi.

SERRA DEMİRCİ
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Artuklular Döne-
mi’ne ait, Mardin’in 
sembollerinden biri 
olan Mardin Ulu 
Cami 1176 yılında 
yapılmış. Artuklu 
mimarisinin en gü-
zel örneklerinden 
biri olan taş yapıda 

geniş bir avlu bulu-
nuyor ve avlunun 
içerisinde de havuz-
lar yer alıyor. Mardin 
Ulu Cami’nin damla 
taşlarla bezenmiş 
minaresi ise eşsiz 
bir seyir zevki veri-
yor ziyaretçilerine.

M.S. 5. yüzyılda inşa 
edilen Deyrulzafa-
ran Manastırı, Mar-
din Ovası’na nazır 
bir noktada, 3 katlı 
bir yapı hâlinde. 
Kubbeleri, ahşap el 
işlemeleri, iç ve dış 

mekânlardaki taş 
nakışları ve kemerli 
sütunları ile dikkat 
çekici bir güzelliğe 
sahip olan Manastır, 
Süryani Kilisesi için 
önemli merkezler-
den biri.

MARDIN’DE NE YENIR?
Kibbe Dolması:  Bir tür işkembe dolması olan kibbe, kuzu ya 
da oğlak işkembesi kullanılarak yapıldığından fazlaca özen 
gerektiren kibbe, işkembenin et, pirinç, nane, yeni bahar 
ve isteğe bağlı olarak nohutun dahil olduğu, doyuruculukta 
üstüne tanınmayan lezzetlerden.
Sembusek: Sembusek, kapalı lahmacun ya da pide olarak 
düşünebilecek et ve hamurun bir araya geldiği yemeklerden. 
Sac üzerinde evlerde yapılabildiği gibi fırınlara verilerek de 
hazır bir şekilde teslim alınabiliyor.

Mardin Ulu Camii’ni  
Ziyaret Et! 

Deyrulzafaran  
Manastırı’na Git! 

Kiliçe: Özünde un, şeker, süt gibi temel malzemelerin mahlep, 
tarçın, anason ve rezene gibi farklı tatlarla buluşmasıyla ortaya 
çıkan kiliçenin en bilinen adı elbette Mardin Çöreği…
Harire Tatlısı: Pekmez, un, toz şeker ve tarçın gibi basit ve bir-
birine yakışan malzemelerle hazırlanıyor harire tatlısı. Üzerine de 
bolca ceviz koyulunca tek bir kasesinden bir günlük enerji ihtiyacı 
karşılanabiliyor.
Zingil: Lokmaya benzer bir tatlı olan zingil, hamuru hazırlandıktan 
sonra kızgın yağ ile buluşan ve nar gibi kızardıktan sonra şerbetiyle 
bir araya gelip lezzetine tam anlamıyla kavuşan bir hamur tatlısı.

1GÜNDE 
MARDİN

Mardin Midyat ya-
kınlarında bulunan 
manastır,  meşe 
ağaçlarının çevre-
lediği yüksek bir 
tepede bulunuyor. 
397 yılında inşa 
edilen manastır, 
Mardin kesme taş-

larından yapılmış. 
Bizans Dönemi 
mozaikleri, kubbe-
leri, taş işlemeleri 
ve kapılarıyla göz 
dolduran yapının en 
güzel yerlerinden 
biri ise Theodora 
Kubbesi…

Mor Gabriel  
Manastırı’na Uğra! 
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MARDİN’İ GEZERKEN ÇALMA LİSTESİ
Bedri Ayseli - Dalal

Kubat - Fincanın Etrafı
Nurettin Dadaloğlu - Ayrıldım Gülüm Senden

Tuncay Kemertaş - Mardin Peşrevi
Müslüm Gürses – Bir Tel Çektim Mardin’den

Tarih ve kültür turiz-
mi açısından önem-
li yerlerden biri olan 
antik kentte; Pers ve 
Babil kral mezarla-
rı, saray, kilise, çarşı 
ve su bendine dair 
kalıntılar bulunuyor. 
Şehrin sembolik ta-
rihi değerlerinden 
olan bu kalıntılar, 
Mardin’in 30 kilo-
metre güneydo-
ğusunda bulunan 
Oğuz Köyü’nde yer 

alıyor. Tarihte, Yuka-
rı Mezopotamya’nın 
en önemli yerleşim 
yerlerinden birisi 
olan Dara, İmpara-
tor Anastasius’un 
girişimleriyle 505 
yılında, Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun 
doğu sınırını Sa-
sanilere karşı ko-
rumak için askeri 
amaçlı bir garnizon 
kenti olarak kurul-
muş bir bölge.

Beyazsu, Mardin’in 
Midyat ile Nusay-
bin İlçeleri arasında 
yer alıyor. Midyat’ın 
güneyinde kalan 
tepelerden akan 
sular burada bir 
dereye dökülüyor. 
Güneydoğu’ya özgü 

ağaçlar ve bitkilerin 
sardığı Beyazsu De-
resi, ziyaretçilerine 
ferah, keyifli, doğal 
güzelliklere sahip bir 
alan sunuyor. Dere 
boyunca balık yiye-
bileceğiniz restoran-
lar da bulunmakta… 

Dara Mezopotamya 
Harabeleri’ni Gör

Beyazsu’yu Izle! 
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sözlük

Bir şebti köyde âzim-i geşt ü güzâr idim

Ahyâya dûr-geşte vü emvâta câr idim.

Metruk bir mezarlık idi meskenim benim

Yalnızca anda hâk-nişîn-i mezâr idim.

Topraktı her mezâr-ı fakîrâne bî-ruhâm

Fakrımla ben de zâir-i zî-ibtisâr idim.

Cismimle çün alâmet-i makber sükûn-nümâ

Fikrimle lîk muztarib ü bî-karâr idim.

Vahşetle hâzirûn nazar-endâz idi bana

Zîrâ ki içlerinde garîbü’d-diyâr idim.

Etrâf pürdü nâle-i guûk ü hezâr ile

Lâkin sükût-i mevkie ben gûş-dâr idim!

Giryân idim; fakat gözüm âzâde-yî dümû’

Yoktu lebimde nâle… fakat nâle-kâr idim!

Andım o bî-vefâyı garîbâne ağladım

Geldi hayâli dîde-yi giryâne ağladım!

âzim-i geşt ü güzâr: gezerek zaman geçirmek 
isteği, çabası
ahyâ: diri olanlar, yaşayanlar
dûr-geşte: uzun mesafe, uzun süren gezi 
emvât: ölüler
câr: komşu, yardım eden, medet uman
metruk: terk edilmiş
hâk-nişîn-i mezâr: mezar dilencisi
fakîrâne: muhtaç bir biçimde, zavallıca
bî-ruh: ruhsuz
zâir: ziyaret eden
zî-ibtisâr: kalp gözüyle gören kişi
alâmet-i makber: mezarlık işareti, mezar nişa-
nesi
sükûn-nümâ: sakinlik ve sessizlik gösteren kişi
lîk: lakin, ama
muztarib: sıkıntılı, ıztırab çeken kişi

bî-karâr: kararsız
hâzirûn: huzurda olanlar, görünür olanlar, 
bekleyenler
nazar-endâz: bakış atan, bakıcı
garîbü’d-diyâr: bulunduğu yerde yalnız olan 
kişi
pür: dolu, çok
nâle: feryat, inilti, bağırış
hezâr: bülbül, bin
sükût-i mevki: bir yerin sessizliği
gûş-dâr: kulak kabartmak, dinlemek
giryân: ağlayan, gözyaşı döken kişi
âzâde: azade, serbest, özgür, kendi başına 
dümû’: gözyaşları 
bî-vefâ: vefasız 
garîbâne: kimsesiz gibi, yapayalnız
dîde-yi giryâne: ağlayanların gözleri, gözyaşları 

YAKACIK’TA AKŞAMDAN  
SONRA BİR MEZARLIK ALEMİ

KELİMELER

Ne Zaman Yazıldı?
Recaizade Mahmut Ekrem’in hatırat-
larından, Yakacık‘ta sıklıkla zaman 
geçirdiği ve buradan çok etkilendiği 
biliniyor. Bu sevgi ve etkisinden 
dolayı, 1885 yılında basılan ve üç 
cilt olan Zemzeme isimli kitabının 
üçüncü cildinde Yakacık’ı anlatan bu 
şiire de yer vermiştir. Recaizade’nin 
en bilinen eserlerinden olan bu 
şiirde, şairin, çocuklarının ölümün-
den kaynaklanan bunalımının dışa-
vurumu ve duygu değişimleri apaçık 
bir şekilde görülebiliyor.
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matbaa
Insan bilgiyle başlar hayata. Bil-
gi ise kabul ve yayılmayla aslın-
da meşruiyet kazanır. Insanoğlu 
bildiğini kalıcı kılmak, insandan 
bağımsız somut hâle dökmek iste-
miştir. Bu isteğin sonucunda da bilgi-
yi yazılı, çizili veya görseller yordamıyla 
bir biçime aktarmıştır. Bu biçime aktarışı 
teknik anlamda matbaa ile ilişkilendire-
biliriz. Anladığımız anlamda ilk matbaa 
11. yüzyılda Çin’de, Bi Sheng isimli bir 
mucidin çalışmalarıyla icat edilmiş olup, 
tüm dünyaya da buradan yayılmıştır.

Osmanlı ise matbaayı geldiği yerden değil, geliştiği 
yer olan Avrupa’dan almıştır.  Avrupa’da özellikle 
Almanya’da Gutenberg bölgesinde, çok ileri sevi-
yelere gelen matbaa, ilk çıktığı günkü tekniğinden 
oldukça uzak ve gelişmiş bir durumdaydı Bu da 
aslında Avrupa’da o güne kadar görülmemiş bir 
biçimde bilginin ve kitabı yaygınlaşmasını hızlan-
dırmıştır. Gutenberg, harflerin bulunduğu kalıpları 
çok küçük boyutlarda metal kalıplar olarak üretti. 
Ve sayfaya daha fazla metnin basılmasını sağladı. 
Ayrıca çok fazla baskıya dayanıklılık kazanması için 
kurşun, antimon ve kalaydan müteşekkil bir kalıp 
üretti. Bu alaşım çok uzun yıllar matbaacılığı ileri 
taşıyan bir icattı. Ayrıca su bazlı olarak kullanılan 
mürekkebin yerine yağ bazlı mürekkep uygulayarak 
baskının kalitesini artırmış oldu.

Türkistanlılar üzerinden ise Islam dünyası ve 
Avrupa’ya yayılacaktır matbaa. Ilk eserler 

verilmeye başlanacaktır. Matbaa Islam 
dünyasında düşünüldüğünün aksine çok 
fazla dolaşıma girmedi ve Avrupa’da ise 
çok hızı bir gelişim sağladı. Özellikle 
Almanya bu konuda büyük bir ilerleme 
kaydetti. Fakat burada Islam dünyasında 

matbaanın neden yaygınlaşmadığıyla ilgili 
bir parantez açmakta yarar görüyorum. 

Islam dünyasında bilginin yaygınlaştırılması, 
kitap hâline getirilmesi, somut bir yazma işlemi 

olarak görülmemiştir. Herhangi bir kitabı çoğalt-
mak yani aynı şekilde başka bir kitaba aktarmak, 
sadece kitap adedini çoğaltmak değil, aynı kitapları 
yazan insan üzerinden bilginin silsile hâlinde insan 
üzerinden ilerlemesini, yazan kişinin de bir bakıma 
bu bilgileri öğrenerek, etrafına aktarması önemli 
bulunmuş, bu sebeple matbaanın cansız bir cihaz 
oluşu, Islam dünyasında gecikerek gelmiştir. 

Topraktan yaratılmış olan insan, matba-
ada kullanacağı harfleri de yine bir top-
rak ürünü olan kil vasıtasıyla yapıyordu. 
Önce kil, ardından ahşap ve 13. Yüzyıl 
dolaylarında ise metal kalıplar kullanı-
lacaktı. Her harf için bir kalıp yapılıyor 
ve kalıbın içine harfin kazınarak daha 
sonra kâğıt üzerine baskı yapılıyordu. 
Bir kalıp birden fazla kitap veya evrak 
için kullanılabildiğinden matbaa aslında 
maliyet anlamında uygun bir üründü. 
Türk toplumu içinde ilk defa Çinliler-
le yakın münasebette bulunan Doğu 
Türkistanlılar, matbaayı kullanmış ve 
yaygınlaştırmıştır. 

1 3

2

4

DÜNYAYI 
SAVAŞSIZ 

DEĞİŞTİREN 
MAKİNE
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Matbaa Osmanlı’ya ise 1490’lı yıllarda 
Sefarad Yahudileri aracılığıyla Ispanya 
üzerinden geldi. Kendi dillerinde kitap 
ve yayınlar yapmak için matbaanın 
kullanımı ilk bu topluluklarda görüyo-
ruz. Yine daha sonraki aşamalar-
da Osmanlı’da Balkanlar’da 
matbaa faaliyetlerini gö-
rüyoruz. Sırpça ve Ru-
mence kitaplar basıl. 
16. ve 17.yüzyıllarda 
ise Istanbul’da mat-
baayı görüyoruz. Ilk 
matbaa faaliyetlerini 
Ermeniler ve Rumlar 
kendi dini inanışla-
rıyla ilgili kitapları 
basarken görüyoruz. 
Anladığımız anlamda 
Türkçe kitapların matbaa 
vasıtasıyla basıldığı ilk tarih 
ise 1729 senesidir. 1727 yılında 
Avrupa’da matbaanın sonuçlarını gören 
Mehmet Sait Efendi ile Ibrahim Müte-
ferrika, Türkçe eserlerin basımı için 
bir matbaa kurmaya karar verdiler. Bu 
matbaanın ismini ise Darü’t-Tıbâati’l 
olarak görüyoruz. Basılan ilk eser ise 
Vankulu Lügati olmuştur.  Bu kitabın 
ilk basım adedinin 500 adet olduğunu 
görüyoruz. Daha sonra ise Coğrafya ve 
Tarih hakkında sözlükleri içeren birçok 
kitap basıldı.

Matbaanın sonuçlarını ilk çıktığı anda 
değil belirli bir gelişimden sonra gö-

rüyoruz aslında. Matbaa insanın 
bilgiyi dondurma, yayma ve 

haberdar etme arzusun-
dan doğmuştu. Bu arzu-

nun ise birçok sonucu 
oldu. Bilgi yaygınlaştı. 
Bilginin yaygınlaşma-
sı dünyada icatları, 
hukuku, ülke yöne-
timleri ve hatta ülke-
lerin sınırlarını bile 

değiştirdi. Avrupa’da-
ki birçok fikir akımının 

hızlı bir şekilde popüler-
leşmesini ve yayılmasını 

sağladı. Insanlara daha çok 
ulaşıp onları etkiledi. Bizde-

ki sonuçlarda hemen hemen aynı 
yöndeydi. Millî Mücadele döneminde 
Mehmet Akif Ersoy’un halkı bilinçlen-
dirmek adına bastığı dergi ve yayın-
ları burada zikretmek gerekir. Dört 
bir taraftan düşman saldırısı altında 
olan bir ülkede bilgiyi yayma ve halkı 
bilinçlendirme arzusu hiç dinmemiş, 
vatanımızı elimizden almaya çalışanla-
ra karşı topyekûn bir bilinçle mücadele 
etmemizde etkin rol almıştır.

5 6
RAŞİT KARATAŞ
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EN IYI AHŞAP FISKOS ZIGON 
FUARI, geleneksel kelimesinin 
hakkını fazlasıyla veren Salem 
şenliklerine yakışır şekilde bu 
sene yine kasım ayında, kış he-
nüz şehre gelmemişken ve yaz 
bir o kadar yakınken... Herke-
si bekliyoruz! El yapımı ahşap 
fiskos zigonunuzu kapın ve fu-
arda siz de yerinizi alın! Bunu 

çığırtkan söyledi. Ben dinledim. 
Hemen ardından cebinden çı-
karttığı mendille alnındaki teri 
sildi ve yoluna devam etti. 

Kış kasımdan önce geldiyse, 
yaza çok var demektir. Hayatı-
nızda bundan daha manasız bir 
özlü söz duymadıysanız, yolu-
nuz Salem’e hiç düşmemiştir. 
Zaten yol Salem’e nasıl düşer 

ve insan Salem’den nasıl çıkar, 
bilmiyorum. Bu da sanırım bir 
Salem sözüydü, emin değilim. 
Buranın insanı böyledir, tuhaf 
sözleri pek sever, her daim 
suçlayacak birini ve inanılacak 
bir batıl bulur. Üzerine fazla 
düşünmeyin, bu sözden bir 
anlam çıkartmak zorunda de-
ğilsiniz. Salem’de bile bunun bir 

FOTOĞRAFIN 
SÖYLEDİĞİ

Uzun Kışın Suçlusu*
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Fotoğraf: Richard Kalvar

*Öykünün adı,  
Şule Yayınları’ndan  

yayınlanan Demet Şahin’in  
kitabından alınmıştır. 

ARDa barbaros

karşılığı olup olmadığına emin 
değilim. Gel gelelim bu sene 
kış Salem’e kasımdan önce 
gelmedi. Belki de kışın ömrü 
kısa olur, inanın bir fikrim yok. 
Her neyse. Gölgede ceketiyle 
pinekleyen; -o kadar da olsun, 
nihayetinde kasım ayındayız, 
temmuz değil- güneşte, üze-
rine sabah evden çıkarken ne 
aldıysa koltuk altına sıkıştırır. 
Bugün kaşkollarının ucu yer-
lerde sürünenleri ve yüksek 
kaldırımda fötrünün kenarıyla 
kendini yelleyenleri izlemek 
için fevkalade bir gün olabi-
lirdi.

Ne yazık ki buna vaktim yok. 
Çünkü bugün her zamankin-
den başka deli Salem’in insa-
nı. Çünkü bugün fuar günü. 
Çünkü bugün 116 senedir de-
vam eden, esasen fazlasıyla 
uzamış, çok fazla çiğnenmek-
ten tadı kalmamış, ancak ata-
cak bir yer de bulamadığın için 
çiğnemeye devam ettiğin bir 
sakız gibi lüzumsuzlaşmış o 
muhteşem Salem fuarı günü. 
Her sene bir önceki seneden 
farklı bir konsept çalışmaktan, 
bu sene acaba ne tükürecek-
ler diye sormadan edemiyor 
insan kendine. Bu gözler kısa 
ömründe neler gördü bir bil-
seniz; bere fuarı, sigara tab-
lası fuarı, memeli top fuarı, 
şimşir kaşık fuarı, en çok ko-
kan peynir fuarı, en az kokan 
parfüm fuarı, gelecek sene 
en özgün ne fuarı yapılabilir 
fuarı. Tüm bu saydıklarımın 
gerçekliğini sorgulamakta öz-
gürsünüz. Son söylediğim bir 
fuar ismi değildi. Yine de ba-
şımızdan geçen bütün talihsiz 
fuarları düşününce bu seneki 
fazlasıyla kabul edilebilir. Işte 
benim neşem burada başlıyor. 

Insanlar, sırtında ahşap fiskos 
zigonlarıyla fuar alanına ko-
şuşuyor. Salem’in insanları… 
Birbirlerini eleştiriyor, yer yer 
övüyorlar. Nadiren övüyorlar 
daha çok yeriyorlar. Fisko-
sunu sırtından yere indiren 
ve yanına iki sandalye atan 
çevresindekileri fiskosunun 
başına davet ediyor, en iyi 
dedikodu bu fiskosta yapılır. 
Inanmayan gelip deneyebilir. 
Fiskosun üzerinde acıkan di-
ğer fiskos sahiplerine fındık 
lahmacun satan da var, bilek 
güreşi yapan da. Benim fis-
kosum bu fuardaki en hakiki 
fiskostur. Tek çivi çakmadım, 
diyor biri. Tutkal kullanmadım, 
diye bağırıyor öteki. Ahşapla-
rın köşeleri çaprazlamasına 
birbirine geçtiği için her parça 
bir diğerini tutuyor, diye an-
latıyor uzaktaki. Ceviz, ladin, 
meşe, sedir. Yuvarlak olanı 
makbuldür, köşeli fiskos mu 
olur. Benimki sekizgen, sekiz 
parçayı sekiz ayak üzerine 
oturttum ve tam sekiz kilo 
çekiyor. Yeter, yoruldum. 

Ben yorulduğum vakit kış ge-
lir. Bu da benim batılım. Niha-
yetinde ben de bir Salemliyim. 
Önce bir rüzgâr esti, hafif se-
rindi. Kimse ihtimal vermedi, 
yine de tedbirli olanlar ceke-
tini giydi. Sonra ilk yağmur 
düştü, çok önemsenmedi. 
Makul kimseler fötrlerini ba-
şına geçirdi. Hâlâ her deli fis-
kos başında kimin ahşabının 
daha makbul olduğunu konu-
şuyordu. Elbette o gece, kış 
geldiği vakit, konuşulan şey 
bambaşka olacaktı. Uzun kışın 
suçlusunun hangi fiskos oldu-
ğunu tüm Salem yaz gelene 
dek tartışacaktı.
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Kültür tarihçisi Dursun Gürlek’in yayımla hazır-
ladığı kitap Osmanlı medeniyetinden ve İstanbul 
kültüründen kesitler sunuyor. Evliya Çelebi’den 
anekdotlar, eski kitapların tozlu sayfalarında unu-
tulmaya yüz tutan latifeler, Süleyman Nazif’ten 
fıkralar, hediyelik altınlar, camilerimizi süsleyen 
şaheser tablolar, eli öpülecek insanların özellikleri, 
Mehmed Âkif’in gözünü yaşartan sahneler, Şair 
Haşmet’ten haşmetli sözler, şifalı tozlar, Mevlevi 
medeniyetinden ibretler, uyuyanları uyandıracak 
fıkralar Kültür Dünyamızdan Manzaralar’ı oluştu-
ran sadece birkaç başlık. 

Necip Tosun, Gidilmemiş Yerlerin Türküsü’nde 
insan ruhunun gizlerine eğilerek, bireyin zih-
ninde, yüreğinde akıp giden hayatları, duygu ve 
düşünceleri, oluşumları gün yüzüne çıkarıyor. 
Usta hikâyeci Necip Tosun, bu yeni kitabında 
dışsal olay ve eylemlerden çok, içsel serüven-
lere eğiliyor. Yaşananların sonuçları, sevinçleri, 
acıları, düş kırıklıkları bu iç dünyaya yansıtıyor. 
Gidilememiş Yerlerin Türküsü edebiyatseverlere 
incelikli ve yüreğe dokunan hikâyelere yelken 
açma fırsatı sunuyor. 

Çağdaş edebiyatımızın en önemli ve verimli 
isimlerinden Selim İleri hastane ve hastane 
sonrası günlerini en iyi bildiği şeyle, edebiyatla 
sorguluyor. Tek bir anla değişen küskün, örtük 
hayatına bakarken kırgınlıklarını, pişmanlıkla-
rını, mutluluklarını, incittiklerini bir bir gözünün 
önüne getiriyor usta yazar. Düşüşten Sonra, 
çok sevilmiş bir yazarın alabildiğine hastalıklı 
ve yorgun iç dünyasını açıklıkla sunduğu bir 
kitap. Bu gizli saklı olmayan iç dökümünde 
insanlığın zaafları, acıları ve yitik sevinçleri 
içtenlikle dile getiriliyor.

Masallar halkın arasından çıkmış olağan veya 
olağanüstü olayların en yalın dille nesilden 
nesle aktarılmasıdır. Zengin kişi kadrosuyla 
iyi ve kötünün, erdem ve faziletin, ahlaksızlık 
ve bencilliğin mücadelesidir masalların özeti. 
Tuğba Bayrakdarlar ise, Türkmen Masalları’n-
da, hepsinde alınacak sayısız dersin olduğu 
70 Türkmen masalıyla, okurları, bambaşka ve 
uçsuz bucaksız diyarlara uçuruyor.  

Medeniyetimizin Pırlantaları Gün 
Yüzüne Çıkıyor
Kültür Dünyamızdan Manzaralar / Dursun Gürlek
Timaş Yayınları – 392 Sayfa 

Yazma Temrinleri ve Sanatçı Hikâyeleri
Gidilmemiş Yerlerin Türküsü / Necip Tosun
Ketebe Yayınları – 176 Sayfa 

Kaygıların Ortasında Yaşama Tutunmak
Düşüşten Sonra / Selim İleri
Everest Yayınları – 245 Sayfa

Günler Geceler Boyu Süren Toylar
Türkmen Masalları / Tuğba Bayrakdarlar
Ötüken Neşriyat – 397 Sayfa
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Böyle Buyurdu Zerdüşt, Türkiye’de, Nietzsc-
he’nin tüm yapıtları arasında en çok okunan, 
en çok tartışılan eseri şüphesiz. Nietzsche, 
bu kitabında düşünce dünyamızın hakikat, 
ahlâk, akıl ve özne gibi yapılarının sıradan 
alışkanlıklar olduğunu söyleyerek Batı meta-
fiziğini kıyasıya sorgular. Büyük filozof sonsuz 
yeniden geliş, üst-insan gibi kavramlarla 
daha uzun yıllar gündemimizde olacak gibi 
gözüküyor. 

Füruzan’ın kült kitabı Parasız Yatılı, “50 Ya-
şında Özel Baskısıyla” Yapı Kredi Yayınları 
tarafından okurlarla buluştu. İlk yayımlandığı, 
1971’den bu yana edebiyat okurlarının elinden 
düşmeyen, her bir öyküsü ayrı ayrı sevilen 
ve âdeta bir efsane hâline gelen Parasız Ya-
tılı, modern öykümüzün mihenk taşı olmayı 
sürdürüyor ve her kitabın/yazarın hizasında 
olmak isteyeceği yerini koruyor. Çünkü Pa-
rasız Yatılı, Türkiye’yi daha derinden tanımak 
olanağı sunan nadir kitaplardan.

Aliya’nın ifadesiyle, “nereye ait olduklarını bi-
len, kalplerinin derinliklerinde hangi tarafta 
durduklarını hisseden Müslümanlara hitaben 
yazılan” İslam Deklarasyonu, büyük komutanın 
fikir dünyasının temel taşı durumunda. Bu eser, 
hacim itibarıyla küçük olsa da hem yerel ölçek-
te hem de dünya çapında etkili olmuş, büyük 
yankı bulmuştur. Ketebe Yayınları, kitabın bu 
yeni baskısında Aliya’nın 1983’teki Tarihi Savun-
ma’sını da ilk kez Türkçeye kazandırmış oluyor.  

Dünyaca ünlü tarihçi John Lukacs, Tarihin 
Geleceği’nde çağımıza dair kışkırtıcı çıka-
rımlarda bulunmaya devam ediyor. Dünya 
siyasi tarihini şekillendiren “riskli” konulara 
getirdiği özgün yaklaşımlarla tanıdığımız 
Lukacs, yeni kitabında tarih-edebiyat ilişkisi, 
bir tarihçi için edebiyat birikiminin önemi 
ile profesyonel ve amatör tarihçilerin tarih 
bilgisi üretimindeki rolleri üzerinde duruyor. 

İnsanlığın Sahip Olduğu En Derin Kitap
Böyle Buyurdu Zerdüşt / Nietzsche
Kırmızı Kedi Yayınevi – 352 Sayfa

Çoksesli Bir Başyapıt!
Parasız Yatılı / Füruzan
Yapı Kredi Yayınları – 172 Sayfa

Aşk, Aidiyet ve Sorumluluklar
İslam Deklarasyonu / Aliya İzzetbegoviç 
Ketebe Yayınları – 115 Sayfa

Tarihin Sonu Mu?
Tarihin Geleceği / John Lukacs
Ketebe Yayınevi - 152 Sayfa
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1.

Fikir gövdeden, müstakil değildir. Hareket fikri devam ettirir ve tamam-
lar. Aksiyon hâlinde olmayan bir fikir, bizce rüya kadar lüzumsuz ve 
saçmadır; çünkü yapraksız ve yemişsiz ağaçtır, faydasız yer kaplar. 

2.

Ölümün de içini biz boşaltır ve biz doldururuz ama doldursak da, bo-
şaltsak da ölürüz. 

3.

Sevdiğimiz biri ölürse, ona yaptığımız bütün haksızlıkların azabı da ma-
temimizin içine dolar; hatta ölümün kederi geçtiği hâlde bu pişmanlık 
devam eder…

4.

Tanıdığım bütün insanlar bana yalansız yaşanmayacağını söylüyorlar. 
Aldatmak ve aldanmak şartmış. Bazı kere buna isyan ediyorum. Bazı 
kere hissediyorum ki, bütün felâketlerimiz, hakikati söyleyeceğimiz 
yerde yalanı tercih ettiğimiz içindir.

5.

İçimizin her an verdiği o “Yaşa!” emri verilmez olduğu an ya tedbir-
lerimiz eksilir, kazadan ölürüz, ya mukavemetimiz eksilir, hastalıktan 
ölürüz, diyorsun. Yanılmıyorsun.

6.

Sevmek, belki de bir tek ihtirasın lehine bütün diğerlerini bastırmak 
değildi; bilakis aşk, sevilen şeyin içine bütün diğer ihtiraslarımızı dol-
durmağa benziyordu; bir insanın şahsında bütün ümitlerimizi, iştiyakla-
rımızı seviyoruz.

PEYAMİ SAFA
BİZ İNSANLAR

birkaç  
kelime.
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