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KASIM ARALIK  2021

Türkçemizin söz üstadlarından, meşhur Kutadgu Bilig isimli eserin 
sahibi Yusuf Has Hacib, beyitler manzumesi olan eserinin bir yerin-
de, “Bu beyti oku, ne der işit. Her işe bilgiyle başlamayı kendine iş et. 
İşi bilgiyle bil, akılla anla. Günün kutlu olsun, mutlulukla yaşa.” der. 

Bilgi ve aklın önemine vurguda bulunan bu beyitlerinin ardından 
ise insanı başarıya ve mutluluğa ulaştıracağını düşündüğü çeşitli 
erdemli hallerden bahseder. 

İnsan için, “Her türlü erdemi tam öğrenmiş olmalı. Bu erdemlerle yüzü-
nü ağartmalı.” öğüdünde bulunan Hacib, erdem saydığı kitap okumak, 
yazmak, iyi dinlemek, şiir okumak ve yazmak ile başlayan öğütlerinin 
arasında “iyi cirit oynamak ve ok atmanın” önemine de vurguda bulunur. 

Cirit ve ok atmanın yanı sıra, yine Türkçenin en temel eserleri 
arasında yer alan Kaşgarlı Mahmut’un muhteşem eseri Divânû 
Lügât’it-Türk, bunun yanı sıra Dede Korkut Hikâyeleri, Oğuz Destanı 
(Reşideddin Oğuznamesi) ve daha birçok kaynak kitapta, Türklerin 
hem hayatta kalmak adına zaruret olarak gördükleri, hem sağlıklı 
yaşamak hem de erdem sahibi olmak açısından uğraş edindikleri 
güreş, koşu, atlama, ağırlık kaldırma, kılıç, at binme, avcılık, atıcılık, 
tepük (futbol), gökbörü (atlı hokey), çöğen (polo), çana (kayak) gibi 
birçok spor dalına rastlarız. 

Günümüzde hemen hemen hepsi evrenselleşmiş bu spor dallarının 
binlerce yıllık tarihimizin köklerinde yer bulması hiç şüphesiz ki bi-
zim için gurur kaynağı. Öte yandan, Türklerin ata sporu olarak kabul 
edilen bu sporların birçoğunun, son yıllarda ‘Etnospor’ adı altında 
yeniden ülke gündemimize alınarak, geniş kitlelerle buluşturulması 
çabaları da hepimizin malumu. Umuyoruz ki, bu çabalar giderek 
artsın, etnospor başlığı altında kategorilendirilen ata sporlarımız 
da geniş kitlelerce tanınsın, yapılsın. 

Gençlik ve Spor dergimizin elinizde tuttuğunuz bu sayısı, burada 
sözünü ettiğimiz ‘etnospor’ olgusunun yaygınlaşması ve daha fazla 
tanınması adına mütevazı da olsa bir katkıda bulunmak amacıyla 
hazırlandı. Bu olguyla alakalı hazırlanmış dosyada, birbirinden 
kıymetli yazılar ve röportajlar okuyacaksınız. 

Dosya dışında, yine her zaman olduğu farklı alanlardan spor, kül-
tür, sanat, edebiyat, tarih ve daha birçok alanda kaleme alınmış 
birbirinden kıymetli yazılar ve söyleşiler de ilginizi bekliyor. 

Keyifli okumalar diliyorum…

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.

SAĞLIKLI, ERDEMLİ, MUTLU BİR TOPLUMUN FORMÜLÜ
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1Briyantinli saçları, traşlı yüzü, deri ceketi ve göz-
lerini kısıp içtiği sigarasıyla siyah-beyaz Yeşilçam 
yıllarının unutulmaz masal kahramanı. Hiçbir 
İzzet Günay filmi, renkli hâliyle daha güzel ola-
maz. O eski yılların, başka hayatların ve özlenen 
zamanların aktörü olarak hafızalara kazınmıştı. 
1960’larda parladığı ilk zamanlarından emekli 
olduğu 80’lere kadar, oyunculuğunun sınırlarını 
zorlayarak hem komedi hem dram filmlerinde ak-
törlüğünü konuşturarak sinemanın altın yıllarına 
mührünü vuran isimlerden biri olacaktı. Red Kit, 
Tophaneli Osman, Cesur Kabadayı, Manav Halil, 
İncili Çavuş, her mahallenin delikanlısı, gururlu 
aşık, bıçkınlık ile efendilik arasında, yumrukları 
ve gözleriyle konuşan adam. İzzet Günay.

2İstanbullu ve dahi Salacaklı. Çocukluğunun geç-
tiği bu semti sürekli rüyalarında görecek kadar 
Salacaklı. 1934 yılında doğar. Babası İskele me-
muru. Sırasıyla Deniz Koleji, Haydarpaşa Lisesi 
ve İmar Müdürlüğü’nde teknik ressamlık yapar. 
Mesaisi 5’te bitince, gece yarılarına kadar dans 
hocalığı yaptığı yıllar onu bir gazete ilanıyla 
Dormen Tiyatrosu’na taşıyacaktır. Kara Ağaçlar 
Altında oyunuyla başladığı profesyonel tiyatro 
oyunculuğu kariyeri, Sokak Kızı İrma, Pasifik 
Şarkısı, Zafer Madalyası ve daha birçok oyunla 
devam ederken, 1959 yılında Osman Seden’in 
yönetmenliğini üstlendiği Kırık Plak filmiyle adım 
attığı sinemada, kısa sürede başrole yükselerek 
120 filmlik önemli bir kariyere ulaşacaktır.

SAHNEDEKİ ADAM

HEM BIÇKIN HEM EFENDİ 
BİR DELİKANLI

İzzet Günay
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5Aktörlüğü kadar rafine zevkleri ve ilgi alan-
larıyla da dikkat çekici bir adam oldu Günay. 
Birçok özelliği vardı; teknik ressam, filatelist, 
dans hocası, set amiri, nümizmat, Klasik Türk 
Sanat Müziği solisti ve antikacı. İzzet Günay 
için bütün bunlar çok yönlü kişiliğini oluşturan 
zenginlik alametleriydi. Oyunculuğunu; aile ha-
yatı, beyefendiliği ve şık giyimiyle yükseltmişti. 
Seyirciye duyduğu saygı her şeyin önündeydi. 
Böyle İzzet Günay oldu.

4Çalıştığı tüm yönetmenler arasında Lütfi Ö. 
Akkad’ın yeri bambaşkaydı. Oynadığı tüm 
filmler arasında da Safa Önal tarafından Sait 
Faik’in Menekşeli Vadi öyküsünden sinema-
ya uyarlanan Lütfi Ö. Akkad’ın yönettiği 1968 
yapımı Vesikalı Yârim filminin yeri çok başka 
oldu. Kendi halinde bir manav olan Halil ile 
pavyonda çalışan Sabiha’nın imkânsız aşkını 
anlatan filmde geçen bir replik, sinema tarihine 
geçecek kadar büyümüş ve filmle birlikte bu 
replik de kültleşmiştir. Sabiha’nın Halil’e söy-
lediğidir: “Çok eskiden rastlaşacaktık.” 3Kartal Tibet ve birçok önemli oyuncu gibi o da 

tiyatro oyuncusuydu. Dormen Tiyatrosu emekçisi 
olarak girdiği sinemada; mimik, bakış ve vücut kul-
lanımıyla taçlandırdığı oyunculuğu, farklı bir havaya 
sahip olduğunun ilk göstergesiydi. 1964 Antalya 
Altın Portakal Film Festivali’nde Ağaçlar Ayakta 
Ölür filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu 
Ödülü’nü aldı. Bu sinemaya güzel bir giriş anlamı-
nı taşıyordu ama Yeşilçam sistemi içinde eriyen 
oyunculuğu, doldur-boşalt ticari filmler sebebiyle 
maalesef gerçek anlamını bulamadı. Oynadığına 
değecek yapımlar bir elin parmaklarını geçmeye-
cek sayıdaydı. Yine de tek sayfalık senaryolarını 
okuyarak hazırlandığı rollerinin hakkını vererek 
üstüne düşeni yapmaya çalışacaktı.

6Başka bir zamanda, başka şartlarda, başka bir 
sinema mümkün olabilirdi belki de. Günay’a göre 
durum böyle. Haklılık payı vardı mutlaka. Bölge 
işletmecilerinin tekelinde, çoğu zaman onlara bo-
yun eğerek varolmaya çalışan bir sektör. Günahı ve 
sevabıyla şöyle çiziyor bu resmi İzzet Günay: “Bizim 
zamanımızda yarım sayfayla filme başlanırdı. Biz 
o rolleri nasıl hayata geçirebilmişiz, hayret yani. 
Çalışılacak bir rol bile yoktu. Bu şartlara rağmen o 
çizgiyi tutturmak büyük başarı. Çok teknik imkân-
sızlıklarla uykusuz, dur duraksız hiç gocunmadan 
fedakârlıkla yapılan sinemada o devreye Türk si-
neması çok şey borçludur. Biz de sinemaya çok 
şey borçluyuz, ismimizi sinemadan duyurduk.”

7Diğer baş aktörlerin gölgesinde kalsa da başrole çıktığı 
112 filmiyle Yeşilçam’ın mihenk taşları arasına girdi. 
Hakkı yeterince teslim edilmedi aslında. Yetenekleri 
ortadaydı oysa. Odun gibi yakışıklılardan ya da komik 
olmaya çalışan kısıtlılardan değildi. Dramda devleşip, 
komedide döktürüyordu. Oyun vermeyi de mimik kul-
lanmayı da iyi biliyordu. Gururlu genç, bıçkın delikanlı, 
zengin ama merhametli. İzzet Günay. Umutsuz aşıkların 
şahı oydu, en güzel gülümsemelerin sahibi. Şu 5 filmiyle 
en çok: Ağaçlar Ayakta Ölür (1964), Fıstık Gibi Maşallah 
(1964 - Bazıları Sıcak Sever uyarlaması), Beyoğlu Esrarı 
(1966), Vesikalı Yârim (1968), Birleşen Yollar (1970). “

Ömer yakup

“Haldun Dormen ile tiyatroya 
başlamam, sinemada bazı insanların 
elimden tutması, antikacılığım ve 
meraklarım, beni hep güzel şeylere 
yöneltti. Hep heyecanlı kıldı. Hayatın 
her devrinde hep oyuncaklarım oldu. 
Oyuncaklar ilk çocuklukta değil, son 
çocuklukta çok gerekli.” 
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EROL GÖKA

Medya, tabiatı icabı has bilime de-
ğil de “pop-bilim”e ilgi duyuyor, 
onun tarafından üretilen bilgileri 
kitleselleştiriyor, yaygınlaştırıyor. 
Son dönem medyada arzı endam 
eden, bilimselliği tartışmalı kav-
ramlardan birisi de “Y kuşağı”… 
Gerçeklerden kopuk, “kuşak falı” 

diyebileceğimiz bilgilere her med-
ya vitrininde rastlanıyor.

Sanki modern zamanların her dö-
neminde gençlik farklı olmamış, 
benzer özellikler göstermemişler 
gibi, bir “Y kuşağı” güzellemesidir 
gidiyor. “Y (why) niçin kelimesin-
den türetilmiş. Bu kuşak mensup-

larının sorgulama güdüleri onları 
körü körüne itaatten alıkoyuyor. 
Seçici davranıyorlar. Kendilerine 
uyanı benimsedikleri için seçim-
leri eklektik. Toplumun ‘önemli’ 
dediği şeylerden çok, hayallerin-
deki idealin peşine düşüyorlar...” 
Hemen söyleyeyim, tüm bunların 

Kuşak yaklaşımı, daha çok iş dünyasında ve insan kaynakları literatüründe yer 
alıyor. Farklı bir kültür kuşağının ortaya çıkmasında, o sırada siyasi, ekonomik, 
teknolojik boyutta gerçekleşen olaylar etkili.

Y, Z Kuşağını Bırak, 
Gençlerine İyi̇ Bak

Gençlik 
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bilimsel gerçeklerle bir alâka-
sı yok. Bu tip söylemleri daha 
çok gençlerin enerjilerinden ve 
anlaşılmadıkları hissinden ya-
rarlanmak isteyenler çıkarıyor 
gibi bir algıya sahibim. Elbette, 
gençlerin enerjilerinden, öfke-
lerinden, acılarından biraz bilim 
sosu dökülmüş medyatik parsa 
toplama gayretleri hep olacak. 
Teknomedyatik dünyada yaşa-
manın ceremelerinden birisi de 
bunlara katlanmak. Şimdi on-
ları kenara bırakalım akademi-
nin adına yaraşır bir nesnellikle 
ürettiği bilginin gençler için 
söylediklerine kulak verelim. 

Gençlik, insanın çocukluk, 
yetişkinlik, yaşlılık gibi özel 
bir dönemi… Delikanlılar, her 
zaman her toplumda var ama 
dönem olarak gençlik, moder-
nlik mahreçli. Bu dönem, ciddi 
hormonal ve fizyolojik deği-
şikliklerle beraber kimlik ara-
yışıyla malûl. Gençlerin büyük 
ölçüde kendine özgü bir ah-
lâkî ve entelektüel yaklaşımları 
oluyor, zamanla yetişkinlere 
benziyorlar. Kimlik arayışları, 
gençlik gruplaşmalarını öne 
çıkarıyor ve değişik alt-kültür 
oluşumlarına neden oluyor. 
Gençlerin çatışmalarını ve sı-
kıntılarını sözle değil eylemle 
ifade etmeye yatkınlıkları, de-
netimsiz, dürtüsel şiddet dav-
ranışları ortaya çıkarabiliyor.

Kuşak yaklaşımı, daha çok 
iş dünyasında ve insan kay-
nakları literatüründe yer alı-
yor. Farklı bir kültür kuşağının 
ortaya çıkmasında, o sırada 
siyasi, ekonomik, teknolojik 
boyutta gerçekleşen olaylar 
etkili. Aynı dönemde çocuk-
luk ve gençliklerini yaşayan, 
tanıdık alternatifleri seçerek 
kimlik sahibi olan kimselerin 
benzerlikleri anlaşılabilir. Ama 
yine de aynı kuşakta yer alan-
ların arasındaki farklar, ben-
zerliklerinden daha fazla. 1980 
sonrası bilişim teknolojilerin-

deki baş döndürücü gelişme-
lerin, hepimizin ve özellikle bu 
dönemde kimlik sahibi olan 
gençlerin yaşam tarzlarını 
çok etkilediği, böylesine hızlı 
bir değişim içinde birbirimizi 
anlamamızın zorlaştığı gerçek.

Sanılanın aksine, insanın en 
zor dönemini yaşayan gençle-
rin her kuşakta sorunları vardı, 
yine var. Gençlerin ve yetişkin-
lerin birbirlerini anlamaları her 
zaman zordu, kabul etmeliyiz 
ki şimdi daha zor... Modern 
yaşama tarzının şekillendiği 
Batı’nın kendi gençliğinin zor-
lukları, bizim gibi modernliği 
aynı zamanda bir “meydan 
okuma” olarak da yaşayan 
toplumların gençlerinde daha 
da artıyor. Süren geleneksel 
öğeler, kimi zaman risk kimi 
zaman imkân halini alabiliyor. 
Bu şartlar muvacehesinde bize 
düşen, gençlerimizi ve sorun-
larını, etiketlemeden, suiistimal 
etmeden, siyasi ve ideolojik 
çıkar gözetmeden, aynılaştır-
madan anlamaya çalışmak… 
Her gençlik kesimini (değişik 
aile ortamı ve yetişme çevre-
si, farklı gençlik yaş grupları; 
kız, erkek; öğrenci, işçi, köylü; 
bağımlılık, şiddete eğilim, dav-
ranış problemi açısından riskli 
vs.) ayrı ayrı özen göstererek, 
kolaycılığa düşmeden, kof ge-
nellemelerden ve yargılardan 
kaçınarak ele almak, gençle-
rimizin gönül rızasıyla benim-
seyebileceği çözüm yolları ve 
politikaları geliştirmek…

Genç bir toplum olduğumuzla 
övünmeyi hak edebilmemiz ve 
anlamlı kılabilmemiz için bilim 
insanları, medya, siyasetçiler, 
anne babalar, gençlerimize iyi 
bakmak mecburiyetindeyiz. 
Ancak böyle yaparsak, genç-
lerin geleceğimiz olduklarına 
gerçekten inandığımızı onla-
ra gösterebilir, gençlerimizle 
aramızda sağlam gönül köp-
rüleri kurabiliriz.

Gençlik 
ve Spor

7

Gençlik ve Spor S6.indd   7Gençlik ve Spor S6.indd   7 10.10.2022   15:22:2710.10.2022   15:22:27



MEHMET DİLBAZ

Zarf mazruftan ayrılmıyor; kılıç ve 
kalem sahibi Fatih, yazan ve yazdı-
ran Fatih, bilgin ve sanatkârların ko-
ruyucusu Fatih... Aynı zamanda kitap 
dostu ve hayranı, birçok kütüphane-
nin de banisi. Fatih devri kütüpha-
neciliği, Türk kütüphanecilik tarihinin 
“en parlak” sayfalarından biridir. Fa-
tih, bugünkü Bayezid Meydanı yakın-
larında ilk sarayı kurmuş, yanından 
ayıramadığı kitaplarını da İstanbul’a 
taşıtmıştır. Fatih’in İstanbul’daki ilk 
hususi kütüphanesi Eski Saray’da-
kidir. Bu kütüphane sonradan Yeni 
Saray’a, yani bugünkü Topkapı Sara-
yı’ndaki kütüphaneye nakledilmiştir.  
Topkapı Sarayı’ndaki bu ilk kütüpha-
nenin yeri şimdilik meçhulümüzdür.

Topkapı Sarayı’ndaki Enderun Mek-
tebi gibi, Enderun Kütüphanesi’nin 
de temelini Fatih Sultan Mehmed 
atmıştır. Ayasofya Medresesi’nde 
umumi bir kütüphane kurulduğu 
bilgisi üzerinde bu konu ile meşgul 
olanlar müttefiktir. Bu hususta eli-
mizdeki en canlı belge de H. 869’da 
bu kütüphaneye Fatih’in emriyle hu-
susi kütüphanesinden verilen bir 
kitaptır. Kitap bugün Fatih Camii 
Kütüphanesi 3221 numarada bu-
lunmaktadır. Bu kitaptan anlıyoruz 
ki, Fatih bir kısım kitaplarını Aya-
sofya Medresesi Kütüphanesi’ne 
vermiş ve bu kitaplar daha sonra 
Fatih Kütüphanesi’ne devredilmiş-
tir. Fatih Kütüphanesi kitaplarının 
bir kısmının ilk yaprağında cami-
nin içinde bulunan dolaplar ve 
bunların rafları kaydedilmiş; bu 
suretle kitapların bir zamanlar bu-
lundukları yerlere işaret edilmiştir.

Fâtih Külliyesi Receb 875’te (Aralık 
1470) tamamlandığında Fâtih Sultan 
Mehmed bu külliyenin bünyesinde 
yer alan sekiz medresenin dördünde 
(Sinobiyye, Şeyhiyye, Muslihuddin 
ve Kāsımiyye) birer kütüphane kur-
muştur. Külliyeye ait ilk vakfiyede, 
dört medreseye vakfedilen kitapları 

muhafaza için günlük 5 akçe ücretle 
dört hâfız-ı kütübün tayin edildiği 
belirtilmektedir. Bu dört medrese-
ye vakfedilen kitapların listesi, aynı 
vakfiyenin Başbakanlık Osmanlı Ar-
şivi’nde bulunan diğer bir nüshasının 
arka yüzünde kayıtlı olup bu listede 
yer alan kitap sayısı 300 civarındadır. 
Daha sonraki büyük ihtimalle II. Ba-
yezid’in saltanatının ilk yıllarında bu 
dört kütüphane bir araya getirilmiş, 
ayrıca Ayasofya ve Zeyrek Medrese-
leri’nde bulunan kitaplar da buraya 
getirilerek hepsi caminin içindeki 
dolaplara konulmuştur. II. Bayezid 
tarafından 887 (1482) yılında hazır-
latılan bu külliyenin Arapça vakfiye-
sinde, mescidin batısında müderris 
ve talebeler için bir yer yapıldığından 
bahsedilir. Buraya konulan kitapları 
korumak için günlük 6 akçe ücret ala-
cak bir hâfız-ı kütüble günlük 4 akçe 
ücret alacak bir kâtib-i kütübden söz 
edilmekte ve her ikisinde aranılacak 
vasıflarla yapacakları görevler belir-
tilmektedir. Fâtih Kütüphanesi’nin 
bu iki dönemi bazı araştırmacılar 
tarafından yanlış değerlendirilerek 
Fâtih Külliyesi içinde Fâtih Sultan 
Mehmed tarafından külliyedeki med-
reselerde ve camide ayrı ayrı kütüp-
hanelerin kurulduğu ileri sürülmüştür. 

Fatih devrinde İstanbul’da kitapların satıldığı en meşhur 
pazar, Fatih Külliyesi avlusunda bulunmaktaymış, gerek 
kitapların satın alınışında ve gerek saraydaki kütüphane-
den diğer kütüphanelere kitap vakfında seçme işini devrin 
büyük kütüphanecisi Molla Lütfi yaparmış.

FETHİ İLİMLE  
İMAR ETMEK:
Fatih Dönemi  
İstanbul Kütüphaneleri
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Fâtih Külliyesi’nin H. 894-895 (1489-
1490) yıllarına ait muhasebe bilanço-
larında sadece camideki kütüphane 
görevlilerinden söz edilmiştir. Hoca 
Sâdeddin, Fâtih Camii Kütüphane-
si’nden bahsederken okuyucuların 
nöbetleşe okuma zahmetinden kur-
tulmaları için vakfedilen kitaplardan 
çoğunun birden fazla nüshası bulun-
duğunu belirtir.  Kütüphane katalo-
ğu incelendiğinde de bazı eserlerin 
birkaç nüshası olduğu görülmektedir. 
Bu durum, dört medreseden gelen 
kitapların bir yerde toplanması sonu-
cunda ortaya çıkmış olmalıdır.  Fâtih 
Camii Kütüphanesi’nin II. Bayezid dö-
neminde hazırlanmış bir kataloğunda 
kütüphanedeki mevcut kitap sayısı 
1241 olarak verilmektedir.  Kanûnî Sul-
tan Süleyman devrinde, 21 Rebîülâhir 
968 (9 Ocak 1561) tarihinde Semâni-
ye müderrislerinden Hacıhasanzâ-
de Muhammed b. Hızır tarafından 
hazırlanan başka bir katalogda ise 
kütüphanedeki kitap sayısının 1770’e 
ulaştığı görülmektedir. I. Mahmud, 
Fâtih Camii’nin kıble duvarı bitişiğinde 
yaptırdığı müstakil kütüphane bina-
sına cami içindeki kitapları naklettiği 
gibi kütüphaneyi de yeniden teşkilât-
landırmış ve yeni bir çalışma düzeni 
getirilmiştir. 11 Mayıs 1765 de büyük 
bir deprem olmuş, cami yıkılmıştır. 

Camiye bitişik olduğunu içinde 630, 
828 ve 2062 numaralı kitaplardaki te-
mellük kayıtlarından öğrendiğimiz kü-
tüphane yıkılmamıştır. Kütüphanenin 
bir “hâfız-ı kütübü” vardır. Vakfiyede 
bu kimsenin kültürlü bir kişi olması 
şart koşuluyor. Yalnız kitapların ismini 
bilmekle kalmayacak, icabında oku-
yuculara kitabı açıklayacaktır. Hafız-ı 
kütübün bir de kâtib-i kütübü vardır. 
Bu şahıs da bütün ilimlere vakıf ola-
cak, kütüphanedeki bütün kitapların 
sayısını bilecek, demirbaş defteri tu-
tacak, kitaplar ödünç verilebilecektir. 
Ödünç verilen kitapları kâtip defterine 
kaydedecek ve nereye verildiğini bi-
lecek ve hâfız-ı kütüb; kâtip vasıta-
sıyla kitapları yerinden çıkartacak, 
kitap iade edildiğinde bir sayfasının 
bile ziyan edilmemiş olmasına dik-
kat edecek. Kütüphane için kesin bir 
emir var: Kütüphaneden kimse eli boş 
çevrilmeyecek. Yeni düzenleme ile 
kütüphanedeki hâfız-ı kütüb sayısı 
altıya çıkarılmış ve ayrıca bir kâtib-i 
kütüb tayin edilmiştir. Kütüphanenin 
korunması ve temizliği için iki bev-
vâb ile iki ferrâş görevlendirilmiştir. 
Tarihçi İzzî, 26 Rebîülevvel 1155 (31 
Mayıs 1742) tarihinde büyük bir me-
rasimle açılan yeni kütüphanenin “ol 
semtin talebe-i ulûmunu dahi mes-
rur u ihyâ buyurduğunu” nakleder.  

Bu kütüphanede bulunan Fatih’in 
kitaplarından bahsedersek. Bu ki-
tapları iki kısma ayırabiliriz: Bir kısım 
kitaplar, Fatih’ten önce yazılmış ve 
istinsah edilmiş eserlerdir. Bir kısmı 
daha şehzadelik devrinde Fatih’in 
kütüphanesine girmiş, diğer büyük 
bir kısmı da padişahlık zamanında 
satın alınmış veya kendisine hedi-
ye edilmiştir. Fatih devrinde İstan-
bul’da kitapların satıldığı en meş-
hur pazar, Fatih Külliyesi avlusunda 
bulunmaktaymış, gerek kitapların 
satın alınışında ve gerek saraydaki 
kütüphaneden diğer kütüphanelere 
kitap vakfında seçme işini devrin 
büyük kütüphanecisi Molla Lütfi 
yaparmış. Fatih’in kütüphanelerin-
deki ikinci kısım kitaplara gelince, 
bunlar hassaten padişahın hususi 
kütüphanesi için veya padişahın is-
teğiyle yazılmış eserlerdir. Bu eserler 
yazı, tezhip ve cilt hususiyetleri ba-
kımından Türk kitapçılık tarihinde 
tamamen ayrı bir mektebin eserle-
ridir. Kitaplardaki yazılar devrin en 
üstad hattatlarının kalemlerinden 
çıkmıştır. Devrin hattatlarına örnek 
olmak üzere birkaç isim sayabiliriz: 
Yahya Sofi, oğlu Ali Sofi, Amasyalı 
Abdullah, Muhyiddin, Cemal, Tac 
Bey, Bursalı Şihabüddin Kudsî ve 
neshin en büyük üstadı Şeyh Ham-
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dullah. Bu devirde nesih başta olmak üzere, 
talik, celi, divanî ve sülüs bu usta kalemlerde 
en güzel örneklerini veriyor. Şerhli kitaplarda 
hattatlar âdeta punto kullanmışlar; asıl met-
ni kalın, şerhi daha ince kalemle yazmışlardır.

Padişahın, devlet adamlarının ve önde gelen 
ulemanın katıldığı açılış merasimi, öğle na-
mazının kılınmasının ardından Sahîh-i Buhârî 
hatmiyle başlamış; dualar, hadis dersi ve vaazla 
sona ermiştir. Merasimin ardından kütüphane 
görevlilerine, ulemaya samur kürkler giydirilmiş 
ve fakirlere ihsanlarda bulunulmuştur. Kuruluş 
tarihinde kütüphaneye I. Mahmud az sayıda 
kitap vakfetmişse de sonradan yaptığı bağışlarla 
burada zengin bir koleksiyon meydana getir-
miştir. Başlangıçta 2000 kitaplık bir koleksiyona 
sahip olan kütüphane daha sonraki tarihlerde 
yapılan bağışlar, Şehzade Mehmed Camii’n-
den ve Galatasaray Kütüphanesi’nden getirilen 
kitapların ilâvesiyle oldukça zenginleşmiştir. 
1248’de (1832) yapılan sayımda kütüphanedeki 
kitap mevcudu 5500 cilt olarak tesbit edilmiştir.  
Fâtih Kütüphanesi Cumhuriyet döneminde de 
uzunca bir süre I. Mahmud’un yaptırdığı bi-
nada varlığını sürdürmüş, ancak 1956 yılında 
kütüphane binasında meydana gelen bazı çat-
laklar dolayısıyla Süleymaniye Kütüphanesi’ne 
nakledilmiştir. Burada Fâtih Kütüphanesi’nden 
gelen 5219 yazma ve 319 basma eser bulun-
maktadır. Yazma eserlerden 4399’u Arapça, 
437’si Türkçe ve 383’ü Farsça, basma eserlerin 
ise 166’sı Arapça, 143’ü Türkçe, 10’u Farsça’dır.

Nihayet biraz da Fatih’in hususi kütüphanecisi 
Molla Lûtfi’den bahsetmek isterim. Molla Lûtfi, 
devrinde Deli Lûtfi ve Sarı Lûtfi adıyla anılırmış, 

FATIH DEVRI 
KÜTÜPHANECILIĞI, 
TÜRK 
KÜTÜPHANECILIK 
TARIHININ 
EN PARLAK 
SAYFALARINDAN 
BIRIDIR
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öldükten sonra Maktul Lûtfi diye de anı-
lır olmuştur. Aslen Tokatlıdır. Fatih’in 
hocası Sinan Paşa onun da hocasıdır. 
Arapça ve edebî ilimleri Sinan Paşa’dan 
öğrenen Molla Lûtfi, bilhassa şöhret 
kazandığı riyaziyeyi Ali Kuşçu’dan tahsil 
etmiştir. Devrinin sayılı matematikçile-
rindendir. Fatih, Sinan Paşa’dan hususi 
kütüphanesi için bir hâfız-ı kütüp is-
tediğinde Sinan Paşa talebesi Lûtfi’yi 
tavsiye eder. Lûtfi bu vazifeye tayin 
edilir. Kısa zamanda kütüphanede ya-
pılan ilmî toplantılar ve sohbetler onu 
padişahın musahipliğine kadar yükseltir. 
Fatih’le Molla Lûtfi arasında geçen bir 
fıkra, çok bilinmesine rağmen, kütüpha-
necilik tarihimiz bakımından ilgi çekici 
olduğundan anlatılmaya değer: “Bir gün 
Fatih bir kitaba bakmak için kütüpha-
neye gelir. Molla Lütfi’ye ‘Bana şu kitabı 
alıver.’ diye emreyler. Kitap yüksek bir 
yerde bulunmaktadır. Mollanın eli ki-
taba ermez, yerde yatan bir mermer 
parçasına basıp kitabı alır. Fatih: ‘Ney-
ledin? Nereye bastın? O taş üzerinde 
İsa Aleyhisselâm doğmuştur.’der... Molla 
Lûtfi bir şey söylemez. Kütüphanede 

hizmetleriyle meşgul olurken kitapların 
üzerine örtülmüş, güveler yemiş, delik 
deşik olmuş, üstü tozlu bir bez bulur. O 
bezi iki parmağının ucuyla, izaz ve ihti-
ramla tutup Fatih’in dizleri üzerine koyar. 
Fatih: ‘Bunu niye üzerime getirdin?’ diye 
hiddet edince Molla Lûtfi: ‘Niçin bihuzur 
olursuz? Bilmez misiniz ki bu bez, İsa 
Peygamber’in beşiği bezidir.’ cevabını 
verir.” Böylesine hazır cevap ve korkusuz 
bir kimse olan Molla Lûtfi, bir kütüp-
hanecide bulunması gerekli vasıflara 
da sahiptir. Devrinin en tanınmış kitap 
kritikçisidir. Devrin tanınmış yazarları 
eserlerinin Molla Lûtfi tarafından tenkit 
edilmesinden korkar olmuşlar, sonunda 
da Molla Lütfi’ye hasım kesilmişlerdir. 
Lûtfi, Fatih medreselerine müderris ta-
yin edilmiş; fakat derslerinden birinin 
ters anlaşılmış olmasından dolayı ha-
sımlarından Hatibzâde’nin fetvasıyla 
sevdiği Fatih’in ölümünden 14 sene 
sonra H. 900’de idam edilmiştir. Fatih 
devri; kurulan kütüphaneler, Fatih kü-
tüphanesindeki nadir kitaplar, bilgin 
hâfız-ı kütüplerle Türk kütüphanecilik ta-
rihinin parlak bir sayfasını teşkil ediyor.

KÜTÜPHANE 
IÇIN KESIN 
BIR EMIR VAR: 
KIMSE ELI BOŞ 
ÇEVRILMEYECEK
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Bir Kitap Daha

Bir Film Seyret

Bir Kitap Oku
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Bazı kitapları soğuk kış gecelerinde sıcak bir yorgan gibi üzerinize ör-
tebilirsiniz, paltonuzun iç cebinde bir silah gibi taşıyabilirsiniz, uzun bir yolculukta mesela, yanı-
nıza yaren eyleyebilirsi-
niz. Bazı kitaplar öyledir. Kadim bir masal gibi ru-
hunuzu emniyete alma-
ya mahirdirler. Gökhan Özcan’ın Hiçbişey’i me-
sela. 23 yaşındaki genç bir delikanlı mı yazmış şimdi bütün bunları dersiniz ilk okuduğunuz-da, içinizden ama sessizce, öyle ya, kemal nerde kime nasıl erer, bilinmez. Elbet bildiğimiz şudur; iyi edebiyat bizi tetikte tutar, varsın dünyayı daha güzel bir yer yapmasın. Uzun bir uykudan, yani 17 yıl aradan sonra, 2013’te gelen yeni bir baskı. Bazı kitaplar öyledir, uyur ve uyanırlar. Sonra tekrar uyur ve tekrar uya-nırlar. Okudukça kendi kuytuna çekildiğini his-sedersin Hiçbişey’e daldığında, orası neresi? Cevabını sen biliyorsun…. ‘’Doküman’’ öyküsü mesela, dünyanın en iyi girişi ile dünyanın en iyi finali arasına sıkışmış bir iç alem, ‘’Muhteris Tramway’’ içimizden geçerken bize el sallayan eski bir kara tren, ‘’Karyola Demirindeki Delik’’ kalbimize açılmıştır, ‘’Sinderella Saati’’ ise hiç gelmeyen bir vakit. Hiçbişey, nöbetçi ecza-nelerde mutlaka bulundurulması gereken bir kitap. Öykücülere gereken özeni göstermeliyiz. 

Bahar Karları, Kaçak Atlar, Şafak Ta-pınağı ve Meleğin Çürüyüşü kitapla-rından oluşan Bereket Denizi serisi Yukio Mişima’nın yeryüzüne attığı son imzasıdır. Mişima’nın sıra dışı kurgu-suyla dikkat çeken bu dörtlemesi, Şigekuni Honda karakterinin arkadaşı olan Kiyoaki’nin her romanın sonun-da 20 yaşında ölüp, reenkarne olarak yeni bir bedende dünyaya gelmesi üzerine kurulu. Böylelikle Japonya’nın dört evredeki 80 yılına şahit olarak, aynı zamanda Şigekuni Honda’nın da 80 yıllık ömrüne odaklanıyoruz. Kiyoaki, Honda’nın hayatına sırasıyla; sınıf arkadaşı aristokrat, bir sağcı mi-litan, prenses ve evlatlık yetim olarak girer. Honda, arkadaşını her seferinde göğsündeki üç leke işaretinden tanır. Kiyoki her 20 yılda bir değişir, yani Japonya değişir. Honda aynı bedende 80 yıl kalır, bedenen değişmez. Ama ilkeleri değişir. Honda’nın değişimi de Japonya’ya dahildir. Dört kitap boyunca kendi sonuna doğru yürüyen bir yazara eşlik ederek, her satırında sırtına daha ağır bir şekilde yüklediği Japonya’nın 2. Dünya Savaşı sonrasına değin uzanan o sancılı tarihini göre-bilirsiniz Bereket Denizi’nde. Bazen yüzleşerek, bazen hesaplaşarak, ba-zen samuray idealizmini seyre dala-rak, bazen haklılığın zarafetini tadıp, bazen de haksız olmanın cehennemini yaşayarak mesela. Bazen Mişima’nın ruhunun derinliklerinde... bazen zih-ninin koridorlarında, çoğu zaman da kalbinin çeperlerinde dolaşarak dörtlemenin sonuna, yani o görkemli finale ulaşabilirsiniz. Tekrar en başa dönmek de var elbette. Bereket Denizi dörtlemesi bitmiştir ve Mişima 45 ya-şındadır. Şöyle söyler; “Artık bittiğimi hissediyorum. Piyesler, uzun romanlar, her türlü şey yazdım. Artık yapacak hiçbir şeyim kalmadı.”

Gökhan Özcan 
’Hiçbişey’’  
Vadi Yayınları

Yukio Mişima  
‘’Bereket Denizi- 1-2-3-4’’  
Can Yayınları

Norveçli yazar Ingvar 
Ambjornsen’in “Brodre I 
Blodet” (Kan Kardeşler) 
adlı kitabından uyarla-
nan “Elling” filmini mut-
laka izleyin. “Bazı insan-
lar güney kutbunu yalnız 
başına geçiyor ama ben 
restoranın zemininde yü-
rümek için tüm cesareti-
mi toplamak zorundayım,” 
diyen Elling’in hikayesi. Psikiyatri koğuşunda 2 yıl oda arkadaşlığı yaptığı Kjell ile iyileşmek üzere -tedavinin bir parçası olarak- aynı eve çıkan Elling’in aradığı çıkış yolu, başka bir düzlemde şiirle kesişir. Elling’in şiirle-rine değilse bile ‘’yayımlama’’ biçimine hayranlık duymamak elde değil gerçekten. 
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Bir Hayal Kur

ParolayI Unutma

Betondan, apartman aidatından, yöneticiden, dört duvardan, dikey mezarlıklardan, soğuk piramit-lerden, yapay zırhlardan, asık suratlardan ve o selamsız bandosundan kurtulup, kendi toprağı-na yaptığın o ferah ahşap evinin verandasında kahveni içerken, güneşin battığını fark ediyorsun birdenbire. 

Sihirli parmaklara sahip bir profesörün ‘’neden özele geçmiyorsunuz hocam’’ sorusuna verdiği ‘’eee o zaman garip-gurebayı kim ameliyat edecek?’’ şeklindeki cevabı. Cevaplardan bir cevap mıdır bu. Belki. O profesör gibi başka alanlarda hayatını bu doğal iyilik-hayır düzlemine hizalamış binlerce insan için ‘’sıradan’’ bir cevap elbette. Burdan müthiş bir hikâyenin kahramanı olarak çıkmaya çalışmıyorlar zaten. Olağan’ın sırrında ikamet ediyorlar sadece. Neden daha çok para kazanmayı tercih etmiyorsu-nuz, neden yani? Aslında soru bu. Paradan daha önemli şeyler yok mu bu hayatta?

Ekonomi profesörü olan Senad Hadzic, yürüyerek hacca gitmek için Bosna-Hersek’in Banoviçi ken-tinden 10 Aralık 2011 tarihinde çok sayıda kişinin katıldığı bir törenle kutsal topraklara uğurlanmıştı. Hayır hayır, uçağını kaçırdığı için değil.

Süleyman ÇELEBİ 
Vesîlet’ün-Necât (Mevlid-i Şerif)

Yaradılmış cümle oldu şadüman Gam gidip alem yeniden buldu can 

Cümle zerrat-i cihan edip seda Çağrışuben dediler kim merhaba 

Merhaba ey âl-i sultan merhaba Merhaba ey kan-i irfan merhaba 

Merhaba ey sırr-ı fürkan merhaba Merhaba ey derde dermân merhabaMerhaba ey bülbül-i bağ-ı CemâlMerhaba ey derde derman merhaba

Merhaba ey mah-ü hürşid-i HüdaMerhaba ey Hakk´dan olmayan cüdâ

Merhaba ey asi ümmet melcei 
Merhaba ey çaresizler eşfai

Merhaba ey can-ı bâki merhabaMerhaba uşşaka saki merhaba

Merhaba ey kudreti ayn-ı Halil Merhaba ey has-ı mahbub-u Celil 

Merhaba ey rahmeten lil´alemin Merhaba sensiz şefia´l müznibin 

Merhaba ey Padişah-ı dû cihân Senin için oldu kavnile mekan

“Yol ile yolcunun arasındaki  
tek engel kapının eşiğidir”  

(Boşnak atasözü)

Bir Umit IsIgI Gor ‘

(

.. ..

Hikayeyi Gor

< ..

Bir Siir Oku
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Sanat Bi̇zim
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IŞIĞIN VE GÖLGELERİN CAMBAZI:

JOHANNES VERMEER
17. yüzyılda Avrupa’da egemen üslup olan Barok, 
Flaman bölgesindeki ülkelerce daha sınırlı bir uyar-
lamayla benimsendi. Hollanda Altın Çağı (Dutch 
Golden Age) olarak anılan bu dönem, İspanya ile 
yapılan Seksen Yıl Savaşları’nın (1568 - 1648) sona 
ermesiyle eşi görülmemiş bir zenginlik, siyasi ve 
ekonomik güçle gelen kültürel büyümeye de ev 
sahipliği yapıyordu. Bu refah sayesinde gelişen 
orta sınıf, evlerinin duvarlarına asacak resimle-
rin peşine düşünce, ressamların da kazançları ve 
sosyal statüleri yükselmeye başladı. 17. yüzyılın 
başında tabloları satın alabilecek olanlar sade-
ce kilise ve soylularken, 1660’da Hollanda’daki 
evlerde toplam üç milyon tablo bulunmaktaydı. 

Hollanda Altın Çağı’nın en büyük ressamlarından biri 
olarak anılan Johannes Vermeer, Hollanda’nın refah 
içinde olan Delft kentinde dünyaya geldi. Hollandalı 
ressamların çoğu kendilerini yetenekli zanaatkârlar-
dan biraz daha fazla gördükleri için, kendileri veya 
eserleri hakkında açıklayıcı neredeyse hiçbir şey 
yazmadılar; bu nedenle Vermeer ve ailesinin hayatı 
hakkındaki tüm bilgiler; resmî belgeler, hukuki evrak-
lar ve ticari işlemlerden oluşur. Bu kaynaklara göre;

Vermeer, çocukluğunu Delft’in tam kalbindeki Pa-
zar Meydanı’nda bulunan büyük bir evde geçirdi. 
Vermeer’in ipek dokumacısı olan babası, 1641’de 
“Mechelen” isimli hanı işletmeye başladı; ikinci 
işi ise sanat simsarlığıydı. Baba Reynier 1652’de 
öldüğünde, genç Vermeer hanı işletmek için annesi 
ve ablasına yardımcı oldu. Ekonomik olarak zor bir 
dönemden geçen Vermeer, 1653 yılında zengin bir 
ailenin kızı olan Catharina Bolnes ile evlendi. Bu 
evliliği Catharina’nın annesi Maria Thins’in onay-
lamamış olmasına rağmen, evlilik sonrasında ka-
yınvalidesinin evinde yaşamaya başladı. Evliliğinin 
ardından kendi ailesinden uzaklaşan Vermeer’in 
Catharina olan evliliği boyunca on beş çocuğu oldu.

CELINE SYMBIOSIS

MARTHA VE MARY’NIN  
EVINDE ISA, 1654.

İncil, 17. yüzyılın ortalarında Avrupalı 
ressamlar için en önemli ilham kaynak-
larından biri olmasına rağmen, Flaman 
ülkelerinde natürmort, portre, manzara 
ve iç mekanlar, dini ve tarihi konuların 
yerini büyük ölçüde almıştı. Vermeer’in 
ilk dönem çalışmalarından biri olan bu 
resim, Martha ve Mary isimli kardeş-

lerin evinde misafir olan İsa’nın onlara 
öğüt verdiği, Flaman sanatçılar arasın-

da popüler olan bir temaydı.
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SANAT HAYATI

Vermeer’in sanatçı olma kararı ve mesleğe nasıl başladığı ko-
nusunda hiçbir şey bilinmiyor; bir ressamın yanında çırak olup 
olmadığı ve eğer olduysa o ressamın kim olduğu da kesin değil. 
1653 yılında Delft’in ressamlar loncası Saint Luke’a kabul edil-
diğine göre, öncesinde  birkaç yıl süren zorunlu çıraklık döne-
mi geçirmiş olmalıydı. Leonaert Bramer, Hendrickvan der Bur-
gh, Pieter van Groenewegen ve Carel Fabritius da dahil olmak 
üzere birçok isim Vermeer’in ustası olarak öne sürülmüştür. 

Vermeer’in loncaya kabul edilmeden önce bilinen erken 
dönem işleri büyük ebatlı dini ve tarihi içerikli çalışmalarken, 
usta olduktan birkaç yıl sonra resim stilini ve konusunu 
değiştirerek janr denilen, iç mekânlarda geçen günlük sah-
neleri çalışmaya başladı. Bu çalışmaları, 1657’de, Delft’in 
zengin tüccarlarından olan Pieter van Ruijven’nin, Vermeer’in 
koleksiyonucusu olmasıyla, patronunun toplumsal yükseliş 
konusundaki iddialı planları aynı zamanlara denk gelmiş 
olabilir. Ne yazık ki Van Ruijven’in birkaç yıl sonraki ölü-
müyle zor duruma düşen Vermeer’in, 1660’lardaki hayatı 
hakkında çok az şey biliniyor. Vermeer’in bu dönemdeki 
eserleri Delft ve yakınlarında yaşayan Hollandalı sanat ko-
leksiyoncuları tarafından iyi biliniyor olmalıydı. Zira Ver-
meer’in tabloları çağdaşlarına göre aslında çok pahalıydı.

DELFT’TE BIR SOKAK, 
1657-1661.

Kırmızı tuğlaları ve çatlak duvarlarıyla tipik 
Delft sokağı görüntüsü, Vermeer’in günü-

müze ulaşmış birkaç dış mekân resminden 
biridir. Yıllar boyunca resmin konumu hakkın-

da çeşitli teoriler öne sürülmüş olsa da, 
sağdaki evin ressamın akrabası Ariaentgen 
Claes van der Minne’ye ait olduğu düşünül-
mektedir. Vermeer, ölümünden önce on beş 
çocuk babası  olduğu bilinse de bu resimde 
kaldırımda sessizce oynayan iki figür dışında 

asla çocuk resimlememiştir.

SÜTÇÜ KIZ, 1657-1661.

Hollanda sanatında köklü bir gele-
nek olarak sütçü kızlar sıkça resim-
lenirdi, ancak Vermeer’in bu betim-
lemesi ince ayrıntıları, dinginliği ve 

anıtsal sadeliğiyle eşsizdir. Pencere-
den süzülen güneş ışığı Vermeer’in 
sütü yavaş yavaş bir çömlek kabına 
(“Hollanda fırını” olarak da bilinir) 

döken mütevazı hizmetçisinin üstüne 
düşer ve güçlü gölge-ışık kontrastla-
rıyla yuvarlak hatları belirginleştirir.
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Astronom, 1668 

Aşk Mektubu, 1667-1670 

Vermeer’in son yılları hem özel hem de profesyonel yaşamıyla 
ilgili sorunlarla geçti. Ressamın ekonomik durumu, sürekli 
büyüyen bir ailenin bakım masraflarının yanı sıra 1672’de baş-
layan Fransa-Hollanda Savaşı’nın ekonomisinin kötüleşmesine 
(Ramjaar), dükkânların ve okulların kapanmasına sebep oldu. 
Delft doğrudan çatışmaya dâhil olmasa da özellikle Fransızlar 
tarafından istila edilen bölgelerden gelen mültecilerle dolup 
taştı. Bu şekilde geçen yıllar Vermeer’e hem bir ressam hem 
de bir sanat tüccarı olarak büyük zarar verdi. Buna rağmen 
son çalışmaları, üslup açısından dikkate değer bir evrim gös-
terdi. 1670’lerde resimlediği “Astronom” ve “Aşk Mektubu” en 
yenilikçi ve ince işçilikli çalışmaları arasında yer almaktadır.

1675 yılında geçirdiği cinnet sonucu (felç veya kalp krizi ol-
duğu düşünülüyor) 43 yaşında hayatını kaybettiğinde eşi 
ve hayatta olan on bir çocuğu Vermeer’in biriken borçları-
nın silinmesi için yüksek mahkemeye başvurdu. Ailesi ve 
torunlarının ölümünden sonra kısa bir süre sonra unutulup 
giden Vermeer, 19. yüzyılın sonlarında tekrar keşfedildi. Bugün 
ona ait olduğu kesinleşen yalnızca 35 adet çalışma vardır.

RESIM ALEGORISI,
1662-1668.

Vermeer’in en ünlü eserlerinden biri olan 
bu tablo, yıllar boyunca edinilen deneyimin 
ve titizlikle yapılan ürünüdür. Ağır bir perde-

nin arkasından sunulan ressamın çalışma 
alanında, 17. yüzyıl sanatının ve sanatçılarının 
durumunu yansıtan alegori ve semboller kul-
lanmıştır. Narin bir görünüme sahip olan figür, 
ressam ilham vermek için gelen Clio‘dur. Cli-

o’nun defne yapraklarından olan tacı üzerinde 
çalışan ressamın tuvalinin arkasında, 1648’de 
Münster Antlaşmasıyla İspanya’dan bağım-
sızlığını kazanan “On Yedi Vilayet” haritası 

görünmektedir. 

INCI KÜPELI KIZ,  
1665-1667.

17. yüzyılda kim olduğu meçhul olan 
bir kişiyi, o anki duygu durumuyla 

tasvir eden resim türüne tronie denir. 
İnci Küpeli Kız, yerleştirmedeki çar-
pıcı yalınlık, sarı ve mavinin uyumu 

sayesinde bu türün en ünlü örneğidir. 
Mavi sarığı ve büyük bir inci küpe 

takan oryantal kostümlü kadın “Kuze-
yin Mona Lisa’sı” olarak anılmaktadır.
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DOSYA: 

SAVAŞ MEYDANLARINDAN 
SPOR MÜSABAKALARINA 

ETNOSPOR
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• DESTAN VE ŞENLİK ARASINDA: TÜRK ATA SPORLARI
• DÜNYAYI DİZE GETİREN DELİ ORMANLI: KOCA YUSUF
• SÖYLEŞİ: HALİL İLTERİŞ KUTLU
• ATLI CİRİT NASIL OYNANIR?
• SÖYLEŞİ: MEHTAP GÜLTEKİN
• KEMANKEŞLERİN PÎRİ: TOZKOPARAN İSKENDER
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ATLI CİRİT

Etimolojik olarak Arapça kökenli 
olan cirit kelimesi “hurma ağa-
cının soyulmuş dalı” manasına 
gelmektedir.  Günümüzde ise bu 
sporu icra edenler, 100 cm uzun-
luğunda ve mızrağa benzeyen bir 
spor aleti kullanırlar. Yedi kişilik iki 
rakip takım arasında oynanan atlı 
cirit oyunu, geçmişte bayramlar-
da, Cuma namazı sonrası ya da 
düğünlerde halk tarafından da oy-
nanan bir oyun olarak günümüze 
kadar intikal etmiştir. Tarihi, Hun-
lara kadar uzanan atlı cirit sporu, 
Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde 
hükümdarlar ve halk tarafından 
daima severek oynanmış ve izlen-
miştir. Öyleki Osmanlı sarayında 
padişahlar, yurtdışından gelen el-
çilere devletin gücünü göstermek 
için özel atlı cirit müsabakaları dü-
zenlemişlerdir.

ŞALVAR GÜREŞİ

Şalvar güreşi; ismini İslam öncesi 
Türk geleneğine dayanan kıyafe-
tinden almaktadır. Tuva, Yakut ve 
Azerbaycan Türklerinde bu güreşe 
“Uluttuk Güreş” de denilmektedir. 
Bu güreşte bütün oyunlar ayak-
ta yapılır. Göbek veya dizler yere 
değmesi durumunda güreş ayakta 
başlar. Galibiyeti belirleyen hare-
ket diğer güreşlerde olduğu gibi 

şalvar güreşinde de rakibin sırtı-
nı yere getirmektir. Günümüzde 
şalvar güreşi daha ziyade Kahra-
manmaraş şehrinin ilçe ve köy-
lerinde sürdürülmektedir. Her yıl 
Dünya Etnospor Konfederasyonu, 
Türkiye Geleneksel Spor Dalları 
Federasyonu ve Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 
uluslararası şalvar güreşi organi-
zasyonları düzenlenmektedir.

 ABA GÜREŞİ

Aba güreşi spor tarihinin en eski 
güreş türüdür. Güreşçilerin sırt-
larına aba giyerek ve bellerine 
kuşak bağlayarak bu sporu icra 
ederler. Bir Uzak Doğu sporu 
olarak bilinen judonun kökeni-
nin de aba güreşine dayandığı 
tahmin edilmektedir. Zira aba 
güreşi M.Ö. 4. yüzyılda Türkler 
tarafından Çinlilere öğretilmiş-
tir. Günümüzde İsveç’te yapılan 
pantolon güreşinin kökeni de 
benzer şekilde aba güreşine 
dayandırılmaktadır. Aba güre-
şini Avrupa’ya kavimler göçü ile 
gelen ve Baltık bölgesine yerleşen 
Hun Türklerinin götürdüğü tah-
min edilmektedir. Aba güreşi; İs-
kit, Saka, Uygur, Karahan, Moğol, 
Özbek, Kazak, Çağatay, günümüz 
sınırları içerisinde de Gaziantep, 
Antakya yörelerinde yaygındır.

Türkler arasında, savaş tarihinin bir parçası olan ge-
leneksel oyunların yaygınlaşmasında sosyal haya-
tın, yaşanılan coğrafyaların ve dini inançların etkili 
olmuştur. Gerek at üzerinde gerekse atsız şekilde 
Türk kültüründe yer alan geleneksel sporlar hem 
halk hem hükümdarlar nezdinde rağbet görmüştür. 
Özellikle Türklerin İslam dinine geçişlerinin ardından 
cihat fikriyle beraber geleneksel oyunlar manevi bir 

boyut da kazanmıştır. Hz. Muhammed’in atçılık ile 
okçuluğu Müslümanlar için helal olan eğlenceler 
arasında göstermesi ve yapılması için teşvik etmesi 
hatta sahabeden Saad bin Ebî Vakkas’ın okçula-
rın piri olarak kabul görmesi Türklere tarih boyunca 
geleneksel sporlarda motivasyon kaynağı olmuştur. 
Şimdi kadim tarihimizden günümüze kadar gelen 
geleneksel sporlarımıza biraz daha yakından bakalım:

DESTAN VE ŞENLİK ARASINDA:  
TÜRK ATA SPORLARI

HANDE YÖRÜK
DOSYA:  
ETNOSPOR
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KUŞAK GÜREŞİ

Kuşak güreşi, Orta Asya halkları-
nın kadim tarihlerinden günümüze 
gelen bir güreş türüdür. Bu güreş 
türünde sporcuların beline bir ku-
şak sarılır ve sporcular birbirlerini 
kuşaklarından tutarak yenmeye 
çalışırlar. Kuşak güreşi, Kırım’ın 
Kezlev bölgesinde, Romanya’nın 
Köstence ve Mangalya bölgelerin-
de, Tataristan’da, Yakutistan’da ve 
diğer Türk bölgelerinde hâlen icra 
edilen bir spordur. Türkiye’de ise 
genellikle Eskişehir ve çevresinde 
yaşayan Kırım Türkleri tarafından 
yapılmaktadır. Geleneksel olarak 
kuşak güreşi özellikle gençlerin bu-
lunduğu törenlerde, bayramlarda ve 
düğünlerde davul zurna eşliğinde 
eğlence amaçlı yapılmaktadır. Bu 
yarışmalarda kazananın ödülü ise 
iri bir koç olmaktadır ve kazanan 
pehlivanın ödülü koçu omuzlarına 
atıp seyircilerin önünde zafer turu 
atması da âdettendir.

ATLI OKÇULUK

Atlı okçuluk, yüzyıllar boyunca 
Türklerin düşmanlarına üstünlük 
kurmalarını sağlayan en önemli 
etkenlerdendir. Öyleki Asya Hun 
hükümdarı Mete Han, halkını, “yay 
geren kavimleri bir araya topladım, 
onlar Hun oldular” şeklinde tanım-
lamıştır. Tarih boyunca Türk kimliği 
ile savaş meydanlarında özdeşle-
şen bu spor, “Türklerin eğlencesi 
cenktir” şiarıyla Osmanlı Devleti 
döneminde bir oyun ve spor şek-
linde de icra edilmiştir. Atlı okçuluk; 
yay, ok, tirkeş (ok kabı) ve sadak 
(yay kabı) ekipmanlarıyla yapılmak-
tadır. Bu sporun yapılmasındaki 
önemli hususlardan biri de sporcu-
ların tarihi referanslar esas alınarak 
hazırlanmış geleneksel kıyafetler ve 
teçhizat kullanmalarıdır. 

KÖKBÖRÜ

“Kökpar” veya “Oğlak Tartış” olarak 
da bilinen ve Farisilerin “Buzkaşi” 
dedikleri Kökbörü oyunu Orta Asya 
coğrafyasında oynanan eski Türk 
oyunlarından biridir. Geçmişte 
atlı savaşçıların kendilerini barış 

zamanlarında zinde tutmak için 
oynadıkları bu oyun, günümüzde 
Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, 
Türkmenistan, Moğolistan, Tacikis-
tan ve Afganistan’da hâlen oynanı-
yor. Kökbörünün temel mantığı ise, 
at salıp koşarak hedef ola oğlağı 
kapmak ve rakibin kalesinden ge-
çirerek sayı kazanmak üzerinedir. 

ATLI KIZAK

Türklerde kızak kullanımı oldukça 
eski dönemlere dayanmaktadır. 
Soğuk Türk coğrafyalarında kızak-
lardan daha etkin yararlanmak için 
zamanla köpek, yak, öküz ve atların 
gibi hayvanlar kullanılmış. Ancak 
atlar, diğer hayvanlara göre daha 
hızlı yol almalarından olsa gerek 
kızak çekiminde en çok tercih edi-
len hayvanlar olmuştur. Atlı kızak 
yarışları ise günümüzde iki şekilde 
yapılmaktadır: İlki çift atlı yarışlar, 
uzunluğu 800-1200 metre, kulvar 
genişliği 5 metre olan düz kulvarda; 
ikincisi tek atlı kızak yarışları ise 
oval-yuvarlak pist uzunluğu 600-
800 metre, kulvar genişliği 3-5 
metre olan alanda olandır. Türkiye 
Geleneksel Spor Dalları Federasyo-
nu’nun gerek Çıldır Altın At Festiva-
li gibi festivallere verdiği destekle 
ve gerekse düzenlediği Atlı Kızak 
Türkiye Şampiyonalarıyla atlı kı-
zak yarışmaları geleneği ülkemizde 
canlılığını korumaktadır.

RAHVAN BİNİCİLİK

Atı dünya tarihinde en etkin kul-
lanan millet olan Türkler, bu kutlu 
canlı sayesinde Orta Asya steple-
rinden Avrupa’nın içlerine kadar 
tarih boyunca yol almıştır. Türkle-
rin ehlileştirdiği atlar içerisinde ise 
rahvan atlar, bir rivayete göre uçan 
atlar soyundan ıslah edilmiştir ve 
binicisini sarsmayan en konforlu 
binek olarak özel bir konuma sa-
hiptir. Rahvan kelimesi Farsçada 
“yol almak” ve “hızlı giden at” an-
lamlarına gelmektedir. Türkçede ise 
bu atlara Yorgaatlar denilmektedir. 
Rahvan esasında atın tek ayak koş-
ma stiline denmektedir. Atın aynı 
taraftaki ayaklarının birlikte hareket 
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ettiği ve binicisini sarsmayan bir 
koşu stilidir. Rahvan yarışlarında 
ise atlar bu stilde bayrağa koşarlar, 
birincilik stili bozmadan koşarak 
bayrağı almakla kazanılmaktadır.

GELENEKSEL KIZAK

Asya tarihi hakkında bilgi veren 
bazı Çin kaynaklarına göre Türkler, 
ayaklarına özel aletler takarak, bu 
alet sayesinde kar üzerinde kolay 
hareket etmeyi ve etkili bir şekilde 
avlanmayı başarabilmektedirler. 
Günümüzde yapılan geleneksel 
kızak sporunun kökeni de eski 
Türklerin bu avlanma yöntemine 
dayandırılmaktadır. Kışın eğimli bir 
arazide çoğunlukla ahşap kızaklar-
la yapılan geleneksel kızak sporu, 
Türk toplumlarında yaygın olmak-
la birlikte ülkemizde de özellikle 
Erzurum, Kastamonu’nun Küre 
ilçesine bağlı Belören Köyü, Ağrı 
ve çevresinde görülmektedir.

TEPÜK

Modern futbolun tarihi her ne ka-
dar İngiltere topraklarına dayan-
dırılsa da aslında futbol “tepük” 
adıyla binlerce yıl önce Türkler ara-
sında çok popüler olan bir oyundu. 
Tepük oyunundan bahseden ilk 
yazılı kaynak Kaşgarlı Mahmut’un, 
Divân-ı Lugat-it Türk’üdür. Kaşgarlı 
Mahmut, Divân-ı Lugat-it Türk’te 
tepükten, “Türklere has bir oyun” 
olarak bahsetmiştir. Yine başka 
bir kaynakta ise tepük oyununun 
ayakla oynandığı ve topa el ile 
dokunmanın yasak olduğundan 
bahsedilmiştir. Bu kurallar günü-
müzün futbol kurallarıyla benzer 
olduğu için birçok araştırmacı 
da futbolun kökeninin Türklere 
dayanabileceğini söylemektedir. 
Ayrıca bazı kaynaklarda Türk hü-
kümdarlarının savaşa gitmeden 
önce savaşın sonucunu tahmin 

edebilmek için bir çeşit fal bakmak 
gibi tepük oynadıkları ve oyunun 
sonucuna göre de savaşın nasıl 
sonuçlanacağını tahmin ettiklerine 
dair rivayetler de mevcuttur.

MATRAK

Matrak, Arapça’da değnek ve 
sopa anlamına gelmektedir. Ta-
rihsel olarak izi Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde yaşamış 
Matrakçı Nasuh’a kadar sürüle-
bilmektedir. Evliya Çelebi de dö-
neminde İstanbul’da toplam otuz 
kişinin çalıştığı on matrakçı dük-
kanının varlığından bahsetmiştir. 
Bu oyunun varlığı aslında Türk si-
lah talim usullerine dair önemli bir 
veri olarak da karşımıza çıkmak-
tadır. Zira matrak oyunu Osman-
lı İmparatorluğu’nda Yeniçeriler, 
Sipahiler ve Osmanlı padişahları 
tarafından cenk sanatı talimi ve 
spor amacıyla oynanmıştır. 

ÇÖĞEN

Çöğen-çevgen oyunu; Türklerin 
icat ettiği, atla oynanan millî bir 
oyundur. Çöğen, geniş ve düz bir 
alanda en az dört ve en fazla on 
kişilik atlı takımlar hâlinde, 1,5 
metre civarında çevgen ağacı 
ile takımların kalelerine karşılıklı 
top atma şeklinde oynanmakta-
dır. Çevgen, “ucu eğri değnek” 
anlamına gelmektedir. Kaşgarlı 
Mahmut, Divân-ı Lugat-it Türk 
adlı eserinde Türklerin bu oyu-
na çöğen dediklerini yazmıştır. 
Çöğen oyununa bazı yörelerde 
çevgan, tubuk, tuy, bandal ya da 
çukanyon da denilmektedir. Dede 
Korkut’ta da çevgân ismiyle geç-
mektedir. Bu oyunun aynı ekipler 
arasında ikinci kez oynanması-
na “öceşme” denmektedir, gü-
nümüzdeki “öç alma” ifadesi de 
öceşmeye dayanmaktadır.
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KOCA YUSUF
▲ İnsan doğar, büyür ve ölür. Bazı in-

sanlar doğmanın bazı insanlar büyü-

menin bazıları ise ölmenin hakkını verir. 

Hepsinin hakkını verene ise kahraman 

denir. Türkçeye ve Türkiye’ye sığmayan 

bir adam o. Doğduğu yer gibi kalabalık, 

memleketinin ismiyle şahsiyeti müsem-

ma akıllı bir deli. Evet meşhur Delior-

manlı Koca Yusuf’tan bahsediyoruz.  Yu-

nus’un “ usludan yeğdir delimiz” dediği, 

dünyanın en büyük Yusuf’u.

▲ 1857 yılında o zamanlar Türkiye’nin sı-

nırları içerisinde olan Şumnu’da doğdu. 

Ellerinin ve gövdesinin büyüklüğünden 

dolayı, Türklerin ata sporu olan güreşe, 

ailesi tarafından teşvik edildi. Dönemin, 

binicilikle beraber en kıymetli sporla-

rından biri olan güreş, Türk kültüründe 

yalnızca güç gösterisinin yapıldığı bir 

spor değil, aynı zamanda dini anlamda 

da hadisler üzerinden referansı sağlam 

olan bir uğraş. Ki günümüzde de halen 

devam eden güreş geleneği, genellikle 

cüsse anlamında iri olan çocukların teşvik 

edilmesiyle hâlâ devam etmektedir. Koca 

Yusuf ise Türk güreşçilik tarihinde yalnız 

Türkiye’de değil aynı zamanda dünyada 

da nam salmış bir isim.

▲ Türklerin baş pehlivanı Yusuf, dö-

nemin meşhur güreşçilerini yenmeye 

başlamasıyla adını duyurmaya başlar. 

Bunlardan en önemlisi ise yirmili yaş-

larda girdiği müsabakalarda yendiği 

Kel Aliço lakaplı güreşçidir. Kel Aliço 

dönemin yenilmez isimlerinden olmakla 

birlikte, resmi bir statüsü de olan bir 

güreşçidir. Padişahların himayesinde 

güreşen Kel Aliço, günün birinde ar-

tık yenilmezlik unvanını Koca Yusuf’a 

verecektir. Kel Aliço ve Koca Yusuf’un 

yaptığı müsabakaya ilgi büyük olur. 

Türk güreşçilik tarihinin en ilginç kar-

şılaşmalarından biri olan bu müsabaka, 

diğerlerinden farklı olarak sabah başlar 

ve akşama kadar devam eder. İki devin 

karşılaşmasında Kel Aliço pes ederek, 

Koca Yusuf galibiyeti göğüsler. Padişa-

hın güreşçisini yenen Koca Yusuf artık 

resmi makamlarca da adı duyulan bir 

güreşçi olarak devam eder kariyerine…

▲ Koca Yusuf; Abdülaziz, Sultan V. Mu-

rat ve Sultan II. Abdülhamit döneminde 

pek çok güreş yaptı. Ne Kara Ahmet, ne 

katrancı Mehmet, ne de Kel Aliço’nun 18 

yıllık lider çırağı başpehlivan Adalı Halil 

yenebildi onu. Kendini koca elleri ve göv-

desiyle kanıtlıyordu. Şairin “ne var senin 

bu ellerinde” dediğidir o. Nice sultanlara, 

güreşçilere izletti kendini. Yere yalnızca 

uykusu geldiğinde yatıyordu. Ölümün 

de bile toprak yoktu altında onun. Yer 

ile anlaşmıştı sanki Koca Yusuf. Yaşadı-

ğı dönemde Osmanlı zor zamanlardan 

geçiyordu. Türkler, efelikle karışık bir en-

dişeyle izlerken dünyayı bir soluk olacak 

Koca Yusuf memlekete.

▲ Dönemin de tesiri ve yönlendirilesiyle, 

artık kardeşlerini değil, yabancıları yen-

mek istiyordu. Milli bir hadiseye dönmüş-

tü mesele. Bu koca Türk, milletinin ismini 

herkesin gözüne ve diline kahramanlı-

ğıyla pelesenk ettirmek istiyordu. Bunun 

için birkaç önemli isimle irtibata geçip 

önce Avrupa’ya ardından ise Amerika’ya 

gidecekti. Koca Yusuf ismi geride kala-

cak, kendi dilinden olmayan, ama yine 

de heybetli bir kelimeyle anılacaktı. Her 

isim kaderiyle geliyordu, öyle de oldu…

▲ Fransız güreşçi Joseph Doublier ile tanı-

şan Yusuf, Fransa yolunu tutmuştu. Fakat 

Türk güreşiyle Avrupa güreşi bir değildi. 

Önce minder kurallarını öğrenecekti. Kısa 

sürede kuralları öğrenen Yusuf, Fransa’da 

Türk rüzgârı gibi esmeye başlamıştı. Bunu 

milletinin ismini duyurma motivasyonuy-

la yapıyordu. Olsen, Pons ve Fournier, 

Gambier, Raul, ve Rum güreşçi Antonio 

Pierri ile İngiliz güreşçi Tom Cannon’u da 

yendikten sonra Avrupa’da rakip bulamaz 

hâle geldi. Pazularında gelişiyordu dünya 

haritası. Kıtaya da sığmayacak yeni kızıl 

elmalar bulacaktı kendine Yusuf.

▲ New York macerası başlamıştı Koca 

Türkün. Antonio Pierri ve Doublier ile 

birlikte gittiği ABD’de menajeri William 

Brady olacaktı. Bu ülkede yaptığı 33 kar-

şılaşmada; George Bothner, Ewan Lewis, 

Dan McLeod ve Tom Jenkins gibi isimleri 

devirdi. Tam 33 karşılamada yenilgisiz bir 

şekilde ilerleyip dünya şampiyonu oldu Yu-

suf. Bir memleketi ellerinde ve yüreğinde 

taşıyarak, düşman bir kıtada The Terrible 

Turk (Korkunç Türk) lakabını aldı. Sırtı uyku 

haricinde yere gelmeyen bu koca adam, 

ölürken de sırtını yere getirmeyecekti. 

Henüz 40 yaşlarının başında olan Yusuf, 

dünya şampiyonu olduktan sonra vatanına 

geri dönmek için çıktığı deniz yolculuğun-

da, içinde bulunduğu geminin başka bir 

gemiyle çarpışması sonucunda, denizde 

can verecekti. Ardında milyonların ihtimali, 

milletinin adıyla, onlarca efsane ve zafer-

le hayatına veda edecekti… Günümüzde 

de dünya standartlarında önde olan Türk 

güreşçilerinin atası olan bu kahraman, 

yüzlerce sporcunun idolü olarak hâlâ Türk 

spor tarihinde adını yaşatmaktadır. 

Dünyayı Dı̇ze Getı̇ren Delı̇ormanlı

DOSYA:  
ETNOSPORKEREM ALP UZUN
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Modern ve popüler birçok spor dalı arasından ok-
çuluğu seçtiniz. Neden okçuluğa merak sardınız? 

Okçuluğun beden sağlığı ile birlikte ruh sağlığını 
tesis eden mühim bir hüviyetinin olduğu aşikâr. 
Okçuluğun buna ek geleneksel bir mahiyeti de haiz 
olması şahsen bu spora yönelmemde oldukça etkili 
oldu. Zira üniversite tahsilim ve mesleki hayatım 
da Türk-İslam medeniyetinin araştırılması üzerinde 
şekillendiği için okçuluğun bünyesindeki manevi 
güç bana bir zemin oluşturdu. Üniversiteden me-
zun olduktan sonra divan edebiyatında yüksek 
lisansa ve modern okçuluğa da başladım. Yaklaşık 
dört sene kadar profesyonel olarak devam ettiğim 
okçuluk serüvenim akademik süreçlerin yoğunluğu 
sebebiyle bir süreliğine sekteye uğradı. Bu sürede 
fiilen uzak kalsam da okçuluğun tarihi, kültürel 
ve estetik mahiyetinin kuvveti vesilesi ile zihnen 
bir kopuş olmadı. Bu süreçte bir yuva kurdum ve 
Allah bize bir çocuk nasip etti. Çocuk sahibi olmam 
okçuluğu sürdürmem için motivasyon kaynağı 
oldu. Allah böylesine mukaddes zanaatı emanet 
ettiyse bunu ihmal etmem nankörlük olacaktı. Bu 
mirasın evladıma da benden miras kalmasını ve 
nesilden nesile aktarılmasını arzu ettim. Çünkü 
okçuluğun diğer spor dallarından farklı bir özelliği 
var; hususi bir ilmi, zanaatı ve tekniği arz ediyor. 
Böylelikle yola tekrar revan olmuş oldum.

Akademisyen, şair ve okçu Halil İlteriş 
Kutlu ile okçuluğun yalnızca spor ala-
nında değerli bir miras olmadığına aynı 
zamanda tarihi, kültürel ve tasavvufi 
yönlerinin de bulunduğuna değinen 
kapsamlı bir söyleşi yaptık

SÖYLEŞİ

HALİL İLTERİŞ KUTLU: 

OK VE YAY  
GÜCÜN SEMBOLÜDÜR 

SÖYLEŞİ: BETÜL DURDU - SAMED KARATAŞ

DOSYA:  
ETNOSPOR
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SÖYLEŞİ

Okçuluk Türk kültürü için vazgeçilmez 
bir spor dalı. Bizi tarihte zirvelere götü-
ren, topraklar kazandıran bir savaş aleti. 
Bunun birlikte özellikte İslamiyet’ten 
bugüne koca bir tarihi ve geleneği ta-
şıyor. Okçuluğun manevi yönleri hak-
kında neler söyleyebilirsiniz?

Okçuluk sadece biz Türkler için de-
ğil bütün bir insanlık tarihinde hayati 
yeri olan uğraş. Ok ve yay, evvela avcı 
toplayıcı kavimlerde hayatlarını idame 
ve ikame ettirmek için insanlara hem 
avlanma hem de güvenliklerini sağla-
maları için kullanılan bir alet. Akabinde 
oldukça uzun bir tarihsel süreçte mül-
kiyet kavramının teşekkülü ile mevcut 
hâkimiyetin korunması ve yeni coğraf-
yaların fethi için olmazsa olmaz bir sa-
vaş aracı. Tüm bu muhtelif alanlardaki 
tecrübelerin ve yaşanmışlıkların ok ve 
yaya ruhani bir mahiyet ve köklü bir 
geleneğin oluşumu kaçınılmaz olacaktı. 
Ok ve yay köklü bir Türk geleneği ola-
rak karşımıza sadece İslami dönemde 
çıkmıyor aslında. Zira bozkır hayatının 
çetin şartlarında hayatta kalma mü-
cadelesi veren Türkler için ok ve yay, 
at ile birlikte yaşam gayesi olarak çıkı-
yor karşımıza. Eski Türk toplumlarında 
her baba evlatlarına yay imalatını ve 
ok atmayı öğretmekle mükelleftir. Ok 
ve yay İslam öncesi Türk kavimlerinde 
de oldukça güçlü bir sembol olarak 
karşımıza çıkıyor. Ok ve yayın taşıdığı 
bu güçlü sembol İslam ile birlikte bo-
yut ve daha da derinleşmiştir. Türkler, 
İslamiyet’e dâhil olmaları ile birlikte ok 
ve yayın Cebrail’in Hz. Âdem’e getirdiği 
Allah’ın cennet menşeili bir alet oldu-
ğunu öne sürmüşlerdir. Bunun yanı sıra 
bizzat Hz. Peygamber’in okçuluğun 
öğrenilmesi gerektiğini tavsiye ettiği 
sahih hadisleri mevcuttur ve bu ha-
disleri Türk okçuları için motivasyon 
kaynağı olarak görmüştür. Kur’ân-ı Ke-
rim’de Enfâl Suresi’nin meşhur “Oku 
attığında atan sen değilsin, Allah attı.” 
mealindeki 17. Ayet-i Kerimesi de Türk 
okçularının temel düsturudur. Yine Türk 
okçularının, Uhud Savaşı esnasında 
Ayneyn Tepesi’nden binin üzerinde 
ok attığı rivayet edilen Sa’d bin Ebu 
Vakkas’ı kendilerine pir olarak kabul 
etmeleri, İslam sonrası Türklerde güçlü 
bir sembol olarak kullanılmıştır. Kayı 

Boyu’nun sembolü de bildiğiniz üzere 
iki ok ve bir yaydan oluşmaktadır. Türk 
İslam devletlerinin sancaklarındaki hilal 
sembolü, İslam’ı temsil ettiği gibi aynı 
zamanda yayın da sembolü olarak kul-
lanılmış,  Selçuklular başta olmak üzere 
pek çok Türk-İslam sultanı, başka dev-
letlerin hükümdarlarına gönderdikleri 
mektup ve namelere İslam’ın ve Türk 
hâkimiyetinin alameti olarak ok ve yay 
işaretlerini tuğra olarak nakşettirmiş-
tir.  Bir alanda daha ok ve yayın çok 
yaygın bir şekilde kullanıldığına şahit 
olmaktayız ki bu alan okçular tarafından 
dahi pek bilinen bir şey değildir. Ok 
ve yayın bir metafor, bir hayal üretimi 
ve estetik malzeme olarak kullanıldığı 
bu alan Türk-İslam edebiyatıdır. Okun 
ve yayı, savaş meydanlarının dışında 
estetik dünyada bu kadar incelikli ve 
abidevi bir hayal ürünü olarak kullanan 
başka bir medeniyet dünya üzerinde 
bulunmamaktadır.                   

Günümüzde bir Türk genci için okçuluk 
ne ifade ediyor?  Bir gencimiz okçulukla 
ilgilenmeye nasıl yönlendirebiliriz?

Türk gencinin okçuluğa bakışını göz-
lemlediğimizde harekete geçmeyi 
bekleyen büyük bir potansiyel çıkıyor 
karşımıza. Yetişme tarzı ve gençlerin 
kendilerine seçtikleri rol modeller ile 
ilgili bu durum. Çocuklarımızı kahra-
manlık hikâyeleri, destanlar ve tarihi 
hikâyeler ile yetiştiren bir toplumuz. 
Çağlar boyunca da böyle olmuştur. 
Dolayısı ile her Türk genci zaten ço-
cukluğundan beri ok, yay, kılıç vs. gibi 
savaş aletlerine zihnen aşina olur. Bu 
yetişme tarzı da elbette okçuluk gibi 
geleneksel mahiyeti olan sporlara ba-
kışında manevi gücün tesisini mümkün 
kılar. Onlara okçuluğun bir spordan 
daha fazlası olduğu hakikatini öğret-
mek elzemdir. Çünkü bir işi, bir zanaatı 
ya da bir sporu fiilen yapıyor olmak, o 
zanaatın veya sporun, bunları yapan ki-
şinin nezdinde ettiği ifadenin de yeterli 
olduğu anlamına gelmiyor maalesef; 
hele ki modern zamanlarda… Genç-
lerin, özellikle modern okçulukta bu 
spora yüklediği anlamlara bir mercek 
uzattığımızda kendilerini bu sporda mo-
tive edecek ruhsal, zihinsel ve manevi 
referanslardan yoksun olduğunu göz-
lemliyorum. Çünkü eşyanın ruhaniyeti 

BIZ DESTANLAR 
VE TARIHI 

HIKÂYELER ILE 
YETIŞTIREN BIR 

TOPLUMUZ, 
DOLAYISI OK, 
YAY, KILIÇ VS. 

GIBI SAVAŞ 
ALETLERINE 

ZIHNEN AŞINAYIZ
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SÖYLEŞİ

OKÇULAR 
GELENEKSEL EĞITIM 
SISTEMINDE 
ADETA DERVIŞ GIBI 
YETIŞTIRILIRDI, 
FATIH SULTAN 
MEHMET BU 
SEBEPLE OKÇULAR 
TEKKESI’NI 
KURMUŞTUR

ile aralarında bir bağ kuramadıklarını 
düşünüyorum. Çünkü elleri, koca bir 
geleneğin, köklü bir kültürün sıcaklı-
ğına değil, demirden yapılmış tekno-
lojik malzemelerin salt soğukluğuna 
dokunuyor. Meta ile hemhal oluyorlar 
ruh ile değil. Gençlerimize evvela bu 
ruhun idrakine varmaları için rehber 
olmalı, onları eşyanın ruhaniyeti ile 
tanıştırmamız lazım. Fiziki şartlar bir 
şekilde halledilir. Kulüpte bazen 12-
13 yaşlarındaki çocuklarını okçulu-
ğa başlatan veliler ile konuşuyorum. 
Neden okçuluğa yönlendirdiniz diye 
sorduğumda derslerde odağı çok 
dağılıyor. Odağını toplamasına yar-
dımcı olsun diye okçuluğa başlattık 
cevabı ile karşılaşıyorum. Bu doğru 
bir yaklaşım değil. Bu yaklaşımdan 
hayır beklemek de beyhude.              

Okçuluk sabit durularak kullanılan 
bir savaş aleti olarak gözüme yan-
sıyor. Fakat aynı zamanda, karar 
verme, güçlü olma, sabırlı olma 
gibi bazı şeyleri de barındırıyor. 
Okçuların, yay ve ok arkasındaki 
eğitimi nasıl gerçekleşiyor?

Her ne kadar dışarıdan bir gözle ba-
kıldığında hareket dışarıdan gözlem-

lenmese de içeride aslında fırtınalar 
kopar. Bacakların omuz genişliğinde 
açılması, ağırlık merkezinin sabitlen-
mesi, omurganın tamamen dik ol-
ması, karın kaslarının içeriye doğru 
kasılması, yay kabzasını tutan kolun 
geleneksel okçuluk tabiriyle mermer 
gibi dik durması, kirişin diğer kol ve 
esasta sırt kası ile çekilmesi, boyu-
nun, vücudun dengesini dik duruşunu 
bozmayacak şekilde hedefe çevril-
mesi ve göz ile de nişan alınması ve 
nefesin kontrol altına alınması ok-
çuluk sporunda başarıya giden yol-
da elzemdir. Bunlar okçuluğun fiziki 
tekniği, okun hedefe doğru bir şekilde 
gitmesi için olmazsa olmazıdır. Fakat 
zihninizi hedefe yoğunlaştıramadığı-
nız takdirde hiçbirisinin bir mahiyeti 
kalmaz. Okçulukta esas meselenin 
okun doğru hedefe gitmesi yeter-
liymiş gibi yanlış bir algı var. Çünkü 
okun hedefe varması sonuçtur. So-
nuca ulaşmak elbette önemli zira siz 
hiçbir müsabakada sadece doğru bir 
atış tekniğiniz olduğu için başarı elde 
edemezsiniz. Fakat memnun edici bir 
sonuca ulaşmak istiyorsanız evvela 
doğru hazırlıkları yapmanız gerekir. 
Çünkü eskilerin tabiri ile usul esâse 
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mukaddemdir. Yani usul, yöntem ve tek-
nik esastan önce gelir. Bu doğrultuda 
okçuluk sporuna başlayan bir sporcu 
evvela bu sporun malzemesini tanımalı. 
Siz kullandığınız alete aşina olduğunuz 
gibi o alet de size aşina olacaktır. Gele-
neksel okçuluk eğitimlerinden gelen bir 
terbiye ve düsturdur bu. Osmanlı okçu-
larını cihanşümul bir başarıya taşıyan 
en temel kıstas okçuların yaylarını adeta 
bir uzvu gibi kullanma kabiliyetine eriş-
mesidir zaten. Zamanla tesis edilecek 
ruhsal bir bağdır bu. Sporcuya bu bi-
lince eriştikten sonra antrenmanlarla 
teknik hususlar pekiştirilir. Okçulukta 
sporcuların bilmesi gereken bir kıstas 
vardır. Nasıl yaptığı, ne yaptığından 
daha önemlidir. Bu yüzden okçuluğa 
yeni başlayan bir sporcu evvela yayın 
nasıl çekildiğini öğrenir, bu faslı geçtik-
ten sonra ok atma safhasına geçince 
hedef kâğıdı asılmaksızın boş hedef 
minderlerine ok atar. Tam bu noktada 
da sabır ve gayret mekanizması devreye 
giriyor. Dolayısı ile okçuluğa başlayan 
bir sporcunun tekniği ile birlikte mental 
gücünü de kuvvetlendirmesi gerekmek-
tedir. Tüm bu hususları yerine getiren 
sporcu artık sonuca erişme gayesine 
bağlı kalarak çalışmalarını sürdürür. 
Devamlılık bu işin bir diğer olmazsa 
olmazıdır zira Osmanlı okçuluğunda bir 
düstur vardır: “İdmanı bir gün bırakanı 
okçuluk on gün bırakır.”                    

Okçuluğun bazı eski kaynaklarda çeşitli 
sözel ritüelleri ve duaları olduğunu oku-
muştum. Bunlar günümüzde de devam 
eden şeyler mi?

Geleneğimizde okçular hem ok ve yay-
larına hem de bu kutsal uğraşları ile 
hususi bir irtibat kurmuşlar. Ok, yay, 
tirkeş, zihgir, temren vs. gibi eşyalar; 
malzeme bilgisi, beceri, sabır ve ustalık 
gerektiren bir zanaatkârlıkla yapılırdı. 
Bu eşyalara hat, tezhip ve kakma gibi 
geleneksel süsleme sanatlarıyla da ruh 
katılır ve kutsal bir mahiyet biçilirdi. 
Okçular geleneksel eğitim sistemin-
de adeta derviş gibi yetiştirilirdi zira 
1453’te İstanbul’un fethinde sonra biz-
zat Fatih Sultan Mehmet’in talimatıy-
la Okmeydanı’nda bugün halen daha 
vakıf olarak faaliyet gösteren Okçular 
Tekkesi kurulmuştur. Nasıl ki dergâh-
lara derviş olmak muradı ile müracaat 

eden kişilere talep eden anlamında 
“tâlip” ismi veriliyorsa, okçu olmak, 
eski tabirle kemânkeş olmak için ocağa 
başvuranlara da tâlip denilirdi. Talip 
denilen okçu adayları okçuluğa dair 
tüm hikmet ve teknikleri “üstat” de-
nilen hocalardan öğreniyorlardı. Bu 
üstatlar talip seçiminde öğrencilerinin 
fiziki yeterliliklerinden ziyade evvela 
onların okçuluk zanaatına dair gelenek 
ve düstuları yerine getirebilecek bir 
karakter yapısına sahip olup olmadı-
ğını ölçerdi. Çeşitli sınavlardan sonra 
başarılı olan okçu adayları üstadı ile 
birlikte talimlere başlardı. Bu talim 
elbette sadece fizik ve teknik odaklı 
değil aynı zamanda bir ruh ve nefis 
eğitimi mahiyeti taşıyordu. Bu talim-
ler belirli edep, erkân, usul ve düstur 
dâhilinde yapılırdı ve talimlere “meşk” 
adı verilirdi. Talimlerin üstat tarafından 
öğrencilere aktarılmasında icazet gele-
neği çok önemli bir yer tutardı. Üstat, 
öğrencisinin kemânkeş olması için ge-
rekli niteliklere sahip olduğuna kanaat 
getirdiğinde de bir mürşid-i kâmilin 
dervişine yaptığı gibi ona icazet verir 
ve o öğrenci (talip) artık okçu olarak 
hizmetine başlardı. Bu icazet geleneği 
“kabza alma” olarak isimlendirilmişti. 
İcazet de belli bir ritüele ve usule bağlı 
olarak bir merasimle verilir, bu mera-
simde dualar okunurdu. Söz konusu 
merasim, üstadın öğrencisinin kulağı-
na “Kemankeşlik sırrı”nı fısıldaması ile 
son bulurdu. Okçuluk sırrı da denilen 
bu söz, elbette Enfâl Suresi’nin “Oku 
attığında sen atmadın, Allah attı.” mea-
lindeki 17. ayetidir.  Osmanlı okçularının 
oklarını atmadan hemen önce yüksek 
bir sesle dillendirdikleri “Yâ Hakk” ni-
dasını bilmeyen yoktur. Bu nida doğru-
dan doğruya nefis terbiyesi ile ilgilidir. 
El-Hakk, Allah’ın doğruluğunun, varlı-
ğının ve ilâhlığının kesin olduğunu ve 
asla değişmediğini ifade etmektedir. 
Okçu “Yâ Hakk” nidası ile Allah’a tes-
limiyeti sunar ve Allah’ın doğruluğu 
ve kat’îliği ile irtibat kurarak oklarına 
feyz talebinde bulunur. Diğer taraftan 
da yayı kalp olarak tasavvur edersek, 
Yâ Hakk nidası ile atılan her ok kalpten 
sökülüp atılan kötülükleri ve çirkinlikleri 
temsil eder. İşte Osmanlı okçusunun 
attığı her okta hissettiği duygusal yo-
ğunluk bu kadar kuvvetlidir.
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Cirit Oyununda iki takım 
ve her takımda en az 7 
oyuncu bulunmalıdır.  Beş 
kişiden oluşan takıma 
Bölük, yedi kişiden oluşan 
takıma da Alay denir.

“Ben atalarımdan öğrendim bu oyunu; 
Harp sanatı, vatan müdafaası, millet sevgisi bu.”

Anonim

Türklerin ata sporu cirit, tarihte askerlerin at binme ve 
mızrak kullanma yeteneklerini geliştirmek için oynadığı 
bir savaş sporudur. Hiçbir müsabakada bulunmayan 
sadece ciritte olan “rakibi affetme” davranışı, cirite 
özel bir anlam yükler. Bu davranış rakibini bağışla-
yan sporcuya ve takımına puan kazandırır. Ciritte bu 
davranış, zayıf düşene el kaldırmamanın, güçsüze 
vurmak yerine onu bağışlamanın önemini ifade eder. 
Dolayısıyla ciritte spor ve erdem bir arada bulunur. 
Cirit oyununda yaralanmaları önlemek için önceden 
hurma ve meşe ağacından 70-100 santim uzunluğunda 
yapılan ciritler, daha sonraları kavak ağacından yapıl-
maya başlanmıştır. Günümüzde atlı cirit, at üzerindeki 
sporcunun ciritini rakibine isabetli bir şekilde atmasını 
amaçlayan ve kuralları olan geleneksel bir spordur. 
Şimdi bu spor dalının sahasından, oynanış ve kuralla-
rından ve puanlama sisteminden kısaca bahsedelim:

1

ATLI CİRİT  
NASIL OYNANIR?

Ciritçiler arasında birbirine 
hasım olanlar varsa, bun-
ların karşı tarafta yer alma-
masına dikkat edilir, aynı 
takıma dahil edilirler.  

Oyuna başla-
ma ve ilk çıkış 
hakkı kura 
sonunda sa-
hayı kaybeden 
takıma verilir.

2
3 6

DOSYA:  
ETNOSPOR
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Takımlar 70 ilâ 
120 metre ge-
nişliğindeki bir 
alanda karşılıklı 
olarak alanın en 
gerisinde altışar, 
sekizer veya on 
ikişer kişi olarak 
dizilirler. 

Hakemler üzengileri kontrol ederek 
maçı başlatırlar. Kolbaşı, takımındaki 
bütün sporcuların olumlu olumsuz tüm 
hareketlerinden sorumludur. Takımına 
oyun taktiklerini o verir.

Ciritçiler atla-
rına biner. Sağ 
ellerine ata-
cakları ilk ciriti, 
sol ellerine de 
yedek ciritleri 
alırlar.

Karşı tarafın 
oyuncuların-
dan birisinin 
adını seslene-
rek meydana 
davet eder. 
Sağ elindeki 
ciriti ona doğru 
savurur, sonra 
geri döner.

İkinci diziden 
çıkan, sıra-
sındaki yerini 
almak için 
süratle yerine 
dönmeye ça-
lışır. Bu defa 
rakibi onu 
kovalar ve 
ciritini atar.

İki tarafın bi-
rinden bir atlı, 
karşı takımın 
önüne 30-40 
metre kadar 
yaklaşır. 

Karşı tarafın da-
vet edilen oyun-
cusu onu takip 
eder, elindeki 
ciriti geri dönüp 
kaçan karşı taraf 
elemanına fırla-
tır. İlk oyuncunun 
çıktığı sıradan 
diğer bir ciritçi 
onu karşılar. 

Ciritçi karşı 
taraf oyuncu-
sundan kendi-
sini sakınmak 
için çeşitli 
hareketler 
yapar, atın 
sağına soluna, 
karnının altı-
na, boynuna 
yatar.

4

5

6

8

10 11

7

9
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M E H TA P
G Ü R E Ş S P O R U  I N SA N L A R L A 
I L E T I Ş I M I M I  A RT T I R D I

GÜL
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Güreşe ilginiz ne zaman ve nasıl 
başladı?

Ailem erkek kardeşimle beni yaz 
okuluna göndermişti. Orada spor 
olarak karate yapıyorduk. Bir son-
raki yıl güreş branşına geçmek is-
teyince kardeşimle beraber güreş 
kursuna başladık. Antrenör orada 
bizi beğendi ve akşam antrenma-
nına çağırdı. Böylelikle 14 yaşımda 
güreş hayatım başlamış oldu. Son-
rasında kardeşim güreşi bıraktı, 
ben tabii ki devam ediyorum.

Güreş dışında nelerle uğraşıyorsu-
nuz? İlgi alanlarınız neler?

Güreş dışında herhangi bir şeye 
çok fazla zamanım kalmıyor. Ayrı-
ca okul hayatım var tabii. Bunların 
dışında ilgi alanlarım müzik din-
lemek, kitap okumak, arkadaşla-
rımla çeşitli faaliyetlere katılmak.

Avrupa Şampiyonasına mental ve 
fiziksel olarak nasıl hazırlandınız?

Öncelikle pandemi sürecinden 
dolayı bir süre antrenman yapa-
madık ve maçlara katılamadık. 
Çok iyi hazırlanamadık. Bu bizi 
hem fiziksel hem mental anlamda 
oldukça etkilemişti. Fakat sonra 
düzenli ve disiplinli bir şekilde ça-

lışarak eksikliklerimizi gidermeye 
çalıştık. Bu hazırlıklarla Türkiye şam-
piyonasına katılıp şampiyon olarak 
Avrupa şampiyonasına gitmeye hak 
kazandım. Milli takım kamplarında 
antrenörlerimizin hazırladığı prog-
ramlarla maça hazırlandık ve sonuç-
larını da en iyi şekilde aldık.

U23 Avrupa Güreş Şampiyona-
sı’nda bronz madalya kazanmak 
size nasıl hissettirdi? Bunun spor 
kariyeriniz için nasıl bir nokta ol-
duğunu düşünüyorsunuz?

Çok mutlu oldum, çok gururlan-
dım. Spor kariyerimde de iyi bir 
nokta oldu tabii. Belki de daha 
iyi dereceler için bir yol olmuştur. 
Uzun ve zor bir süreçten sonra 
benim için dönüm noktası oldu 
diyebilirim. Bana inanan antre-
nörlerim, takım arkadaşlarım, 
ailem ve çevremdeki insanların 
beklentilerini karşılamak beni ol-
dukça onurlandırdı. Bu dereceden 
sonra kendime güvenim arttı. Al-
dığım olumlu tepkiler beni daha 
da cesaretlendirdi. Potansiyelimin 
farkına vardım. Uzun bir zamanın 
ardından bunun spor kariyerimde 
bir başlangıç olduğunu varsayıyo-
rum. Daha ileriye dönük hedefle-
rim var ve gerçekleştirmek için 
beni bekliyorlar.

Spor bilimleri fakültesinde üçüncü 
sınıf öğrencisisiniz aynı zaman-
da. Mezuniyete de yaklaşmışken 
öğrencilikle beraber nasıl gidiyor 
antrenmanlar? 

Biraz zor oluyor tabii. Derslere 
giremediğim dönemler oluyor. 
Sınavlarda biraz zorlanıyorum. 
Fakat okul hayatımı ve spor ha-
yatımı elimden geldiğince beraber 
yürütmeye çalışıyorum.

Bir kadın olarak bir spor dalında 
ve özellikle de güreşte var olmak, 
başarılara imza atmak nasıl bir 
duygu?

Bu başarıların bir parçası olmak 
benim için çok önemli, beni çok 
mutlu ediyor. İlk Avrupa dere-
cesinden sonra iyi yorumlar 
olduğu gibi kötü yorumlar da 
vardı. Örneğin kadınların böyle 
işlerle uğraşmayıp evinde bu-

T E K I N

SÖYLEŞİ

SABREDEN 
ER YA DA 
GEÇ BUNUN 
KARŞILIĞINI 
ALIP BAŞARIYA 
ULAŞACAKTIR

SÖYLEŞİ: 
RUMEYSA KABLAN

Bu sene Bulgaristan’da düzenlenen 2022 U23 Avrupa Güreş 
Şampiyonasında kadınlar serbest stil 76 kg mücadelesinde milli 
sporcumuz Mehtap Gültekin bronz madalya kazandı. Mehtap Gültekin, 
bu madalyayı alarak şehri Trabzon’a bu alanda ilk kez madalya 
kazandıran kadın oldu. Gültekin ile güreş sporuna nasıl başladığını, 
Avrupa şampiyonasına nasıl hazırlandığını ve hedeflerini konuştuk. 
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SÖYLEŞİSÖYLEŞİ

ERKEKLERIN 
OLDUĞU KADAR 
KADINLARIN DA 
GÜREŞ SPORUNDA 
BULUNMASI 
GEREKLI

laşık yıkaması gerektiğini söyleyen-
ler, yenildiğimiz maçlarda “ruhsuz, 
bundan bir şey olmaz” gibi yorumlar 
yapanlar vardı. Ben bunların üstüne 
tekrar derece yaparak onlara güzel 
bir cevap verdiğimi düşünüyorum. 
Erkeklerin olduğu kadar kadınların 
da güreş sporunda bulunmasının 
gerekli olduğunu düşünüyorum. 
İlerleyen zamanlarda spor dalla-
rında kadınların sayısının daha da 
artmasını temenni ediyorum. Ayrıca 
Trabzon’a kadın olarak ilk Avrupa 
çapında güreş derecesini getirip 
bizden sonraki kızlara da örnek ol-
duğumuzu düşünüyorum.

Güreşin size kattığı en değerli şey ne-
dir? Güreş olmasaydı hayatınızdan ne 
eksilirdi?

Güreşin bana kattığı birden çok önemli 
şey var. Fakat en önemlisi güreşe başla-
dığımda tanıştığım arkadaşlarım. Güreş 
olmasaydı çok daha sıkıcı ve düzensiz 
bir hayatım olabilirdi. Daha monoton 
bir hayatım olabilirdi. Güreş sporu in-

sanlarla iletişimimi arttırdı. İkinci bir aile 
sahibi olmamı sağladı.

Bundan sonraki hedefleriniz neler? 
Gelecekte sizi hangi spor organizas-
yonlarında göreceğiz?

Bundan sonra önümüzde dünya şampi-
yonası var. Sıradaki ilk hedefim oradan 
madalya ile dönmek. Aldığım dereceleri 
devam ettirmek ve daha iyisini alabil-
mek. Bundan sonrasında daha büyük 
organizasyonlara katılıp oralardan da 
derece ile dönebilmek.

Sporcu arkadaşlarımıza tavsiye verme-
nizi istesek?

Asla pes etmemeliler. Yaptığımız spor 
çok zor bir spor. Bu yüzden çok çalışıp, 
kendilerine inanıp sabretmeliler. Önle-
rine birçok engel çıkacaktır. Olumsuz 
düşünceleri olan insanlarla karşılaşa-
caklardır. Kimseyi dinlemeyip, kendileri-
ne güvenip hedeflerine odaklanmalılar. 
Sabreden herkes er ya da geç bunun 
karşılığını alıp başarıya ulaşacaktır. 
Buna gönülden inanıyorum.

Tozkoparan  
İskender
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Kemankeşlerin Pîri

Eline yay alan her gencin pîr bellediğidir Tozkoparan İskender, yani 
tarihimizin en büyük kemankeşi. İskender ne zaman doğdu bilinmez 
ancak Tozkoparan oluşu elbette pîrinin niyazıyladır. Rivayet odur 
ki bir gün Okmeydanı’nda tuttuğu yeni bir yayı öyle güçlü çeker 
ki İskender, kirişi yaya bağlayan tozu koparır ve orada hazır bulu-
nan meydan pîrlerinden Yıldırımlı Baba’nın takdirine mazhar olur. 
Yıldırımlı Baba İskender’deki kemankeşlik istidatını görür görmez 
tanımış ve “bu pehlivan toz koparan!” diyerek onun kaderine işaret 
etmiştir çoktan.

Tozkoparan’ın üstadı hem yayda hem de hat sanatında mahirliği 
herkesçe kabul görmüş Şeyh Hamdullah’tır. Ayrıca meşhur ke-
mankeş Bursalı Şücâ’dan da ders alır, yiğit bir kemankeş olur. Öyle 
güçlü bir okçudur ki; formunu koruması için uyurken bile başında 
bir nöbetçi bekler, kollarının kuvvetten düşmemesi için, yan dönüp 
kolu üzerine yatmasını önler.

“Ya hakk!” deyip bir daha kimsenin aşamayacağı rekorunu 1550 yı-
lında İstanbul Okmeydanı’nda yapılan müsabakada kırar Tozkoparan 
İskender. 1281.5 gez yani 845.79 metre mesafe kat ederek tarihine 
adını altın harflerle yazdırır. Günümüzde en iyi okçuların bile en 
fazla 500 metreye kadar ok atabildiklerini düşünürsek Tozkoparan, 
hakikaten kemankeşlerin piridir.

Tozkoparan; sadece erişilmez rekorlar kıran bir kemankeş değil, 
savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiş bir tirendazdır da. 
Küçük Davud Paşa kumandasındaki donanma ile Modon ve İne-
bahtı Seferi’ne katılan Tozkoparan, paşanın baştardasını korumakla 
görevlidir. Savaş sırasında, bir düşman askerinin baştarda kıçına 
tırmanıp sancağı kaparak suya atlaması üzerine, Tozkoparan okla 
adamı vurur ve sancağı paşaya teslim eder. Zira sancağın düşman 
eline geçmesi demek kaybetmek demektir. Düşmana sancağı kap-
tırmayan Tozkoparan, yayalıktan sipahiliğe yükseltilecektir.

Tozkoparan’ın nişantaşı günümüzde rekoru uzaklık belgelensin 
diye, Okmeydanı Kulaksız’daki Haliç Polis Merkezi’nin yanında 
dikilir. Ancak bulunduğu yer esas yeri değildir; yok olmaması için 
buraya taşınmıştır. Üzerindeki tarihten dolayı bu taşın Tozkoparan 
İskender’in vefatından sonra, onun kaybolmuş menzil taşlarından 
birinin yerine dikilmiş olabileceği düşünülmektedir. Zira vefat yılı 
kesin olarak bilinmemekle birlikte, Tozkoparan İskender’in bu tarihe 
kadar yaşamadığı kesin.

“Her yiğit ok salamaz, nice çelik bilekliler mesafe aldıramaz, nice kartal 
gözlüler hedef tutturamaz. Kemankeş dediğin yayının dilinden anlamalı, rüz-

gârı nefesinden tanımalıdır. 900 geze ok yollayamayan, bir hamlede sadak 
boşaltamayan ve beş kuş ayrı yöne kalksa beşini de mıhlayamayan, şeyhin 

elinden kabza alamaz. Yay gerer, ok atar ama kemankeş olamaz.”

Tozkoparan  
İskender

EFE BOZKURT
DOSYA:  
ETNOSPOR
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SAHNEDEKİ ADAM

Robert 
De Niro

SİNEMANIN YALNIZ ADAMI: 
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Dünyanın en mükemmel taksi şoförü, en 

usta boksörü, en şöhretli mafya babası 

ya da bir filmde kötü karakter kazansın 

isteyenlerin destekledikleri o muntazam 

ve muazzam oyuncu. Sinema tarihinin 

Vito Corleone'si. Kendine has mimikleriyle 

başka hiçbir söz söylemeye gerek bırak-

mayan nadide yetenek. Oynadığı filmlerde 

en çok ölen film yıldızının ölümü nasıl can-

landıracağını bile her seferinde merak ediyor insan… 

Söylentilere göre fazlasıyla cimri olan De Niro'nun çok 

az bahşiş verdiğinden dolayı Meksikalı taksiciler kendi 

aralarında ona Robert De Niro yerine, ''no dinero'' yani 

''para yok'' diye hitap ederlermiş. Oynadığı her filmi 

izlenebilir kılan, mizacıyla; dram, romantik komedi, 

aksiyon gibi birbirinden farklı film türlerinde her ro-

lün hakkını veren De Niro'yu diğerlerinden ayrı kılan 

özellik belki de senaryoyu görür görmez rolün içine 

girmek ve kendini o role tamamıyla dönüştürmek...

Vito Corleone’nin gençliğini canlan-

dırdığı rolü için dört ayını İtalyancanın 

Sicilya lehçesini öğrenerek geçiren usta 

oyuncunun, boksta dünya orta siklet 

şampiyonu Jake LaMotta’nın hayatını 

anlatan Raging Bull filmi için 30 kilo aldı-

ğını, rolü için yoğun bir fiziksel antreman 

süreci geçirdiği dönemde Brooklyn’deki 

üç boks maçında yer alıp bu maçlardan 

ikisini de kazandığını söylemeden geçmeyelim. Awa-

kenings için bir dönem hastanede yatmıştır. Heat'de 

Al Pacino'ya kıyak geçen De Niro önce Vincent Hanna 

rolü için anlaşmış, ancak kötü adamı oynamak isteme-

yen Al Pacino'nun kendisini arayıp rolleri değişmelerini 

rica etmesi üzerine Neil Mccauley karakterine geçmiş.

Kökeni bir Avrupa karması olan ailenin 

çocuğu olarak ABD'de doğan De Niro'nun 

babası heykeltraş, annesi ressamdı. Sanata 

yeteneği olan çoğu çocuk gibi sosyal zekâ-

sı çok gelişmişti. İtalyan sokağında büyü-

menin raconunu öğreniyor ve kalan zama-

nında soluğu kulislerde alıyordu. Çehov'un 

Ayı'sında ilk oyununda rol aldığında henüz 

16 yaşındaydı. Babası ve annesi o henüz 3 

yaşındayken ayrılmıştı. Bu olay onda büyük travma-

ya sebep olmuş ve ilişkilerinde hep sorun yaşamıştı. 

Dönüşmek, oyuncunun izleyici karşısındaki 

inandırıcılığını artıran en önemli şeydir. Robert 

De Niro’nun oyunculuğundaki ikna edicilik ve 

sadeliği rol aldığı filmlerden rahatlıkla göre-

biliriz. Mesela, New York, New York filmi için 

saksafon çalmayı öğrenen Robert De Niro, 

Taxi Driver’da Travis Bickle’ı canlandırmak 

için New York sokaklarında taksicilğe baş-

lıyor ve iki ay boyunca taksi şoförlüğü yapı-

yor. Ayrıca bu filmdeki aksanı için de Orta Batı lehçele-

ri üzerine çalışıp psikolojik rahatsızlıkları da araştırmış...

Robert De Niro, Taxi Driver için 35 bin 

dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Fakat 

filmin çekimleri başladığında The Go-

dfather: Part II ile Oscar kazanmasıy-

la beraber gündeme geldi. Yapımcılar 

De Niro’nun önceki anlaşmaya kıyasla 

daha yüksek bir ücret isteyeceğinden 

korkuyorlardı. Ancak De Niro orijinal 

anlaşmayı bozmayacağını söyleyince 

film çekilebildi. Robert De Niro, kimi zaman intikam 

ateşiyle yanıp tutuşan bir suçluyu, kimi zaman da 

-Meet the Parents serisinde- kendi kuralları olan ve 

bu kurallara göre yaşayan, kızının evleneceği kişi-

yi kabul etme konusunda zorluklar çıkaran eski bir 

CIA ajanı olan bir baba rolüyle karşımıza çıkarak, 

oyunculuğunun çok yönlülüğünü ve farklı karakter-

leri başarıyla canlandırmadaki ustalığını izleyiciye 

defalarca gösterdi ve göstermeye devam ediyor.

Robert De Niro, New York’ta bir İtalyan ma-

hallesinde dünyaya geldiğinde büyük kitleleri 

kendine hayran bırakan duruşa ve karizmaya 

sahipti. Yarı İtalyan yarı İrlandalı bu genç ço-

cuk henüz 10’lu yaşlarındayken keşfedilmeyi 

bekleyen bir cevher gibi parlıyordu. Hem 

şehvetli hem şefkatli o nadir bulunan erkeği 

temsil ediyordu. 70’ler ve 80’lerde sinema 

dünyasını altüst eden aktörlüğü ona önce, The Go-

dfather: Part II filminde Marlon Brando’nun gençli-

ğini oynadığı Vito Carleone rolüyle en iyi yardımcı 

oyuncu Oscar ödülünü kazandırdı. Sonra şüphesiz 

tarihin en iyi filmlerinden olan Taxi Driver’da gös-

terdiği eşsiz performansla şöhretin kapılarını ardına 

kadar açtı. Ve tabii ki Raging Bull filmiyle gelen Oscar.

BERAT GÜNEY

Gençlik 
ve Spor

35

Gençlik ve Spor S6.indd   35Gençlik ve Spor S6.indd   35 10.10.2022   15:23:0110.10.2022   15:23:01



DERECEYE GIRDIĞIMI 
ANLAYINCA TARIFI 
IMKÂNSIZ DUYGULAR 
YAŞADIM

SÖYLEŞİ

SEVILAY
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Spora başlama hikayenizi bizimle 
paylaşır mısınız?

Kontroller için ailemle hastane-
ye gidiyorduk. Bu kontrollerden 
birinde paralimpik yüzücülerden 
Beytullah Eroğlu ve ailesi ile kar-
şılaştık. Babam ve bana yüzmeye 
başlamamla ilgili tavsiyede bulu-
nup havuza davet etti. Biz de bu 
davete karşılık o gün kendisine 
eşlik ettik. O gün o havuza gitmem 
aslında her şeyin başlangıcıydı 
benim için. Bu süreçte en büyük 
destekçim de babam oldu. Hayata 
bağlanmam ve bu sporda ilerle-
mem için beni hep destekledi. 

Yüzme branşı hayatınıza neler kattı?

Tüm hayatım olumlu yönde değişti 
diyebilirim. Öncelikle daha sosyal 
biri oldum. Organizasyonlarda ba-
şarı elde ettikçe özgüvenim arttı. 
Bunlar dışında fiziksel ve mental 
olarak çok faydasını gördüm ve 
hâlâ da görmeye devam ediyo-
rum. Geriye dönüp bakınca iyi ki 
yüzmeye başlamışım ve bu yolda 
ilerliyorum diyorum. 

Paralimpik Oyunlar sürecinde  pan-
demi motivasyonunu nasıl etkiledi? 

İlk etapta üzüldüm. Tüm dünya için 
pandemi ciddi bir sağlık sorunuydu 

ve spor organizasyonları belirsiz bir 
tarihe ertelenmişti. Fakat her şeyde 
bir hayır vardır deyip çalışmaları-
mı sürdürdüm. Bu durumu pozitif 
yönde değerlendirmeye çalıştım. 
Pandemi sürecinde yavaşlayan ha-
yat benim için daha çok antrenman 
yapma fırsatı demekti çünkü. Ben 

de antrenmanlarıma devam ettim. 
Motivasyonum hep yerindeydi ve 
çalıştıkça yarış günü için daha çok 
sabırsızlanıyordum. 

Tokyo’da müsabakanı tamamladı-
ğında neler düşündün? Dereceye 
gireceğini anlamış mıydın?  

Sabah uyanıp salona giderken 
içimde çok güzel bir his vardı. Hem 
heyecanlıydım hem de umutluy-
dum. Elemeleri geçip dördüncü 
olmuştum. Her şeyden önce bu 
genç yaşımda paralimpik oyunları 
deneyimi kazanmıştım ve Japon-
ya’da ülkemi temsil ediyordum. 
Bunlar bile benim için çok gurur 
vericiydi. Bu hislerle yarıştım. De-
receye girdiğimi anlayınca tarifi 
imkânsız duygular yaşadım. 

Uzun yıllardır süren bir çalışmanın 
sonunda kürsüdeydin. Yüzme bran-
şında bir ilki yaşadığın o dakikalar-
daki hislerin nelerdi? 

Çok üzgünüm ama bunu tarif 
edebilmek imkânsız gibi bir şey. 
Çok yoğun hisler yaşıyorsunuz. 
Kürsüye çıkıp bayrağımızı gördü-
ğümde çalışmalarımın karşılığını 
aldığıma ve ülkem adına bu ba-
şarıyı kazandığıma çok sevindim. 

Tokyo’da kazandığın bronz ma-
dalya kariyerinin devamı için ne 
anlam ifade ediyor? Bundan son-
raki hedeflerin neler? 

Şimdi önümüzde dünya şampi-
yonası var. Tüm hazırlıklarımı bu-
nun üzerine devam ettiriyorum. 
Hiç durmadan çalışıyorum ve çok 
yoğun bir antrenman sürecinden 
geçiyorum. Dünya şampiyonasın-
da derece elde ederek bu sevinci 
ikiye katlamak istiyorum. Sonrasın-
da tabii ki Paris Olimpiyat Oyunları 
süreci var. Başarımı pekiştirip daha 
iyi bir derece elde ederek kariyerimi 
sürdürmek için çabalıyorum. 

ÖZTÜRK

SÖYLEŞİ

GERIYE DÖNÜP 
BAKINCA IYI 
KI YÜZMEYE 
BAŞLAMIŞIM 
VE BU YOLDA 
ILERLIYORUM 
DIYORUM

SÖYLEŞİ: 
HANİFE DEMİR

Sevilay Öztürk, 2003 doğumlu paralimpik milli yüzücü. Serbest, 
sırtüstü ve kelebekleme dallarında yarışan Öztürk, 2016 Yaz 
Paralimpik Oyunları’nda 12 yaşındayken yarışarak Paralimpik 
Oyunlarda  yarışan en genç oyuncu oldu ve 2020 Tokyo Paralimpik 
Oyunları’nda yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü kategorisinde 
bronz madalya alarak Türkiye’ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını 
kazandırdı. Sevilay Öztürk ile yüzme sporuna nasıl başladığını, onu 
motive eden şeyleri ve gelecek olimpiyatlardaki hedeflerini konuştuk.
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FATİH SARIMEŞE

16. yüzyıl Osmanlı mimarlığını zirveye taşıyan ve 
inşa ettiği yapılarla adı her gün anılan Mimar Si-
nan’ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle 
birlikte bazı kaynaklarda vefat ettiği 1588 yılında 
98-100 yaş aralığı civarında olduğundan dolayı 
1488-1490 yılları arasında dünyaya geldiği tahmin 
edilir. Yakın geçmişe kadar Mimar Sinan’ın kökeni 
hakkında çeşitli tartışmalar yaşanmıştır. Türk kö-
kenli olduğunu savunanlar olduğu gibi Ermeni ya 
da Rum kökenli olduğunu söyleyenler sayısı da 
hiç az değildi. Hatta bu nedenle Erken Cumhuriyet 
döneminde Mimar Sinan’ın mezarı açılıp kafatası 
çıkarıldı ve çeşitli incelemelere tabii tutuldu. Bu 
incelemeler sonucu Türk olduğu kesinleşti; fakat 
kafatası da esrarengiz bir şekilde kayboldu. 

Mimar Sinan, Yavuz Sultan Selim döneminde dev-
şirilerek İstanbul’a getirilmiş. Osmanlı devşirme 
sisteminde Anadolu topraklarından çocuk devşiril-
mezdi. Sadece Hristiyan çocuklar devşirilirdi. Yavuz 
Sultan Selim döneminde ise Anadolu topraklarından 
da gayrimüslim çocuklar devşirilmiştir. Sinan da bu 
dönemde Kayseri Ağırnas Köyü’nden devşirilen ço-
cuklardan biridir. Bu nedenle Sinan’ın gayrimüslim 
bir ailede yetişen çocuk olduğunu söyleyebiliriz. 
Mimar Sinan, Karaman Türklerine mensup bir ailenin 
çocuğuydu, ailesi Hristiyanlık inancına sahip idi. Za-
ten Türk ve Müslüman olsa devşirilmezdi.  Ailesinin 
dini nedeniyle devşirilmiş ve İstanbul’a getirilmiştir. 
Sinan İstanbul’dan ailesine gönderdiği mektuplarda 
kullandığı Türkçe isimler kökeninin Türk olduğu-
na dair bir başka ayrıntıdır. Osmanlı’da devşirilen 
çocukların babaları “Allah’ın kulu” anlamına gelen 
isimlerle anılırdı. Mimar Sinan’ın başmimar olarak 
görev yaptığı süreçte inşa ettiği yapılar arasından 
imza bıraktığını bildiğimiz tek yapı Büyükçekmece 
Köprüsü’dür. Söz konusu köprünün kitabesinde 
“Amele-i Yusuf bin Abdullah” ifadesi yazılıdır. 

Mimar Sinan, başmimar olduktan sonra Osmanlı mimarisinin gelişimini üst 
seviyeye taşır. Özellikle hanedan üyeleri için inşa ettiği camilerde merkezi 

planlı kurguyu zirveye ulaştırır.

TÜRK MİMARİSİNİN DEHASI:  

MİMAR SİNAN

Minyatür Sanatında Mimar Sinan  
(TDV Islam Ansiklopedisi)

Minyatür Sanatında Mimar Sinan  
(TDV Islam Ansiklopedisi)
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Mimar Sinan köprü kitabesinde adını Yusuf olarak 
vermiştir. Sai Mustafa Çelebi’ye yazdırdığı otobiyog-
rafisinde de kendisini Yusuf bin Abdullah olarak tak-
dim eder. Araştırmacılar tarafından bu durum Mimar 
Sinan’ın alçak gönüllü biri olmasına işaret ettiği olarak 
yorumlanır. Anadolu’da Sinan ve Yusuf isimleri birlikte 
sıkça kullanılan isimlerden biridir. Yusuf Peygamber 
özellikle güzelliğiyle, yakışıklığıyla bilinir. Sinan ismi 
de mızrak anlamına gelmektedir. Yusuf Peygamberin 
güzelliği insanların gözüne bir mızrak (Sinan) gibi 
saplandığı için Yusuf ve Sinan isminin sıkça bir arada 
kullanılmıştır. Bu isimlerinde Osmanlı devrin kullanım-
larında “Sinaneddin Yusuf” kullanımı pek yaygındır.

Sinan devşirildikten sonra bir süre eğitime tabii tutul-
muş ve daha sonra Yeniçeri Ocağı’na katılmıştır. Yavuz 
Sultan Selim döneminde asker olarak görev almıştır. 
Mısır seferine katıldığı ve sefer sırasında pek çok 
mimari yapıyı gördüğü, incelediği düşünülmektedir. 
Selçuklu, Beylikler, Safevi, Memlük eserlerini görmüş 
olduğu, antik dönem yapılarını incelediği, Mısır pira-
mitlerinden etkilendiği kuvvetle muhtemeldir. 

Sinan, Kanuni Sultan Süleyman devrinde Yeniçeri 
olarak Belgrad ve Rodos seferlerine katılır. Yeniçeri 
Ocağı’nda çeşitli kademelere yükselen Sinan, Ala-
ma ve Irakeyn Seferi’nde etkili bir asker olur. 1538 
yılındaki Boğdan seferi sırasında Prut Nehri üzerine 
kurulması gereken köprüyü Lutfi Paşa’nın önerisi 
üzerine Mimar Sinan kurar. 13 günde ahşap köp-
rüyü kuran Sinan başarısından dolayı ve dönemin 
Baş mimarı Acem Ali’nin vefatı üzerine Baş mimar 
olarak tayin edilir. Bu tarihten itibaren Osmanlı’da 
klasik mimarinin en etkili dönemi başlar. 

Mimar Sinan’ın imzası ve mührü  
(TDV Islam Ansiklopedisi)

Şehzade Camii’nin genel görünümü

Başmimar olarak Sinan’ın attığı imzada “el-fakir 
Sinan sermi’maran-ı hassa”, elips biçimli mühürde 
ise “el-fakirü’l-hakir Sinan”, çevresinde ise “bende-i 
miskin kemine derd-mend-i ser-mi’maran-ı has-
sa-müstmend” ifadesi görülmektedir. Söz konusu 
imza ve mühür, Topkapı Sarayı’nda bulunan vesi-
kalardan çıkarılmıştır. Ancak Topkapı Sarayı’nda 
böyle bir mühür ve imzanın varlığı bilinmemektedir. 
Dolayısıyla Mimar Sinan’ın kafatası gibi mühür ve 
imzanın yer aldığı vesika da kaybolmuş olabilir.

Mimar Sinan, başmimar olduktan sonra Osmanlı 
mimarisinin gelişimini üst seviyeye taşır. Özellikle 
hanedan üyeleri için inşa ettiği camilerde merkezi 
planlı kurguyu zirveye ulaştırır. Mimar Sinan’ın 
inşa ettiği camiler günümüzde inşa edilen cami-
lere dahi örnek teşkil etmektedir. 

Mimar Sinan’ın ilk inşa ettiği büyük külliye tezkire-
lerde “çıraklık eserim” olarak kayıt ettirdiği Şehzade 
Mehmed Külliyesi’dir. Kanuni Sultan Süleyman’ın 
kendisi adına inşa ettirmeye başladığı; ancak o inşa 
süreci devam ederken çok sevdiği oğlu Şehzade 
Mehmed’in ani vefatı üzerine onun adına ithaf ettiği 
bir külliye olarak bilinmektedir. Külliyenin merkez 
yapısını oluşturan Şehzade Mehmed Camii merkezi 
kubbeyi kuşatan dört yarım kubbeli tasarımıyla El-
bistan Ulu Cami’ni hatırlatmaktadır. Herhâlde Sinan 
Yeniçeri iken katıldığı seferlerde bu yapıyı görmüş ve 
incelemiş olmalıdır. Şehzade Mehmed Camii mutlak 
simetrinin uygulandığı bir yapıdır. Caminin çifte mina-
resinde görülen kandil motifi ve taş işçiliği önemlidir.
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Mimar Sinan’ın “kalfalık eserim” dediği Süleymaniye 
Külliyesi şehircilik açısından önemlidir. Sinan’ın mi-
mari dehasının yanı sıra şehir planlamaya da önem 
verdiğini gösteren örneklerin başında yer alan Sü-
leymaniye Külliyesi Haliç’e hâkim tepe üzerine inşa 
edilmiştir. Külliyenin merkezi yapısını oluşturan Süley-
maniye Camii merkezi kubbeli tasarımın İstanbul’da 
uygulandığı en önemli yapıların başında gelmektedir. 
Caminin harimini örten merkezi kubbe kuzey ve 
güneyde yarım kubbelerle desteklenmiştir. Bu plan 
tipi caminin inşaatından yaklaşık 1000 yıl önce Aya-

sofya’da uygulanmıştır. İstanbul’un fethinden sonra 
Beyazıt Meydanı’na adını veren Beyazıt Cami’nde de 
denenmiş olan bu plan tipi Mimar Sinan eliyle Süley-
maniye Cami’nde tekrar edilir. Sonraki yıllarda inşa 
ettiği Kılıç Ali Paşa Cami’nde de bu plan tipini uygular. 
Süleymaniye Cami’nin merkezde yer alan kubbesi 
27.40 metre çapıyla Osmanlıların İstanbul’da inşa 
ettiği en geniş çaplı kubbedir. Caminin dört minaresi 
vardır. Kuzeydekiler güneydekilere göre daha kısadır. 
Bu durum özellikle Haliç’ten bakıldığında kademeli 
bir tasarımı başarılı bir şekilde yansıtmaktadır.

Süleymaniye Camii’nin merkez kubbesi

Edirne Selimiye Camii’nin                     
genel görünümü

Edirne Selimiye Camii Mimar Sinan’ın “ustalık 
eserim” olarak ifade ettiği yapıdır. Merkezi planlı 
camiler arasında en ihtişamlı yapı olan Selimiye 
Camii Osmanlı mimarisinin zirve yapısıdır. Mer-
kezde yer alan abidevi kubbe 8 fil ayağı tarafından 
taşınmaktadır. Mihrap önü bölümü yarım bir kub-
becikle örtülmüştür. 31.30 metre çapına sahip olan 
kubbe Osmanlıların inşa ettiği en büyük çapa sahip 
kubbedir. Başkent İstanbul iken Mimar Sinan’ın 
ustalık eserini neden Edirne’ye yaptığı tam olarak 
açıklanabilmiş değildir. Bu durumla ilgili çeşitli 
nedenler sayılsa da açıkçası hiçbiri tatmin edici 
bir cevap olarak görülmemektedir.
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Sadece Türkiye topraklarında değil pek çok farklı ülkede 
yer alan yapının mimarı olarak kayıtlara geçen Sinan, 
1588 senesinde vefat etmiştir. Süleymaniye Cami’nin 
kuzeydoğusunda yer alan evinin bahçesine, üçgen alana 
defnedilir. Zamanla türbenin bulunduğu caddeye de 
“Mimar Sinan Caddesi” adı verilir. Daha sonra Mimar 
Sinan’ın yanına 1922 yılında vefat eden ve Sinan eser-
lerini kendine örnek alan Ulusal Mimarlık Dönemi mi-
marlarından Ali Talat Bey defnedilir. Sadece Türkiye’de 
değil dünyada Mimar Sinan’ın hayatı ve yapıları hakkında 
kalem alınan makale, kitap, tez vb. çalışmaları ortalama 
bir kütüphaneyi dolduracak kadardır. Bu sayfalarda 
değinmeye çalıştığımız Mimar Sinan’ın kökeni ve inşa 
ettiği en abidevi örneklerden birkaçıdır. 

Günümüzde Mimar Sinan’ın inşa ettiği yapıları daha 
modern malzemelerle inşa etmeye çalışmaktayız. Sanı-
rım Mimar Sinan’ın inşa ettiği yapılardan ziyade Mimar 
Sinan karakterini taklit etmeli ve yaşadığımız dönemde 
gelişimini sürdürebilecek, yenilikçi mimari tasarımlar 
ortaya koymaya çalışmalıyız.
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bursa
“TÜRBELER, CAMİLER, ESKİ BAHÇELER, 
ŞANLI HİKÂYESİ BİNLERCE ERİN” 

1GÜNDE 
BURSA
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bursa
Prusa (Bursa), 1204-1261 yılları arasında 
Nikaia’ya (İznik)’e bağlı sönük bir tek-
furluk olarak yaşamını sürdürdü. M.Ö 
74 yılında Roma’ya bağlanan Bithynia 
Krallığı, uzun yıllar Roma egemenli-
ğinde kaldı. Önce Romalıların, sonra 
da Bizanslıların bir ili olarak varlığı-
nı sürdüren Bursa ve civarı Osmanlı 
Beyliği döneminde dahi yabancı kay-
naklarca Bithynia Beyliği veya Krallığı 
olarak anılmıştır. Bugün ülkemizin en 
zengin Bizans devri mezar stelleri ve 
çeşitli mimari eser parçaları, seramikler, 
sikkeler Bursa Arkeoloji Müzesi’nde 
sergilenmektedir. Bursa, Osmanlı İmpa-

ratorluğu’nun ilk 200 yıllık döneminde 
diğer kentlere göre büyük gelişmeler 
göstermiş, birçok mimari yapı ile süs-
lenmiş; devrinin tanınmış medreseleri 
ile ilim dünyasının merkezi olmuştur. 

İnegöl kent merkezinde, Cumatepe 
höyüğü ile 3 km doğusunda bulunan 
Doğutepe Akhisar höyükleriyle Yeni-
şehir Babasultan Höyüğü tarih öncesi 
devirlere ait yerleşimleri işaret etmek-
tedir. Demirtaş Köyü Höyüğü ile M. 
Kemalpaşa’nın Dorak Köyü ile Tahtalı 
Köyü’ndeki kalıntılar, Bursa bölgesinin 
en az beş bin yıllık önemli bir uygarlık 
alanı olduğuna işaret etmektedir.

SERRA DEMİRCİ
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Yıldırım Bayezid tarafından 
Bursa’da 1396-1400 yılları 
arasında yaptırılan Ulu Ca-
mii aslen zaviye olarak ya-
pılmasına karşın çok ayaklı 
cami şemasının en klasik ve 
anıtsal örneği sayılır. 2 mi-
naresi ve 20 kubbesi olan 
camiinin ortasında büyük 
bir şadırvan bulunur. Minbe-
ri ceviz ağacından oyma ve 
geçmeli şaheser bir yapıdır. 
Minberin giriş kapısının üze-

rinde altın yaldızla Osmanlıca 
olarak, “Yıldırım Beyazıt Han 
tarafından hicri 804 (miladı 
1399) yılında yaptırılmıştır” 
ibaresi yer alır. Duvarlarında 
87’si sabit 105’i levha olmak 
üzere 192 yazı bulunuyor. Ek 
olarak 600 küsur yıllık min-
berinin üzerinde galaksi ve 
güneş sistemleri simgelenmiş 
durumda. Üstelik gezegenler, 
büyüklük oranlarıyla birebir 
aynı yansıtılmış minbere.

Gölyazı, Bursa’nın Nilüfer 
ilçesine bağlı olan Ulubat 
Gölü’nün kıyısında şirin bir 
balıkçı köyü. Eşine az rast-
lanır bir güzellikte olmasına 
rağmen Gölyazı, pek fazla 
keşfedilmemiş. Hatta Bur-
sa’da yaşayanların bir kısmı, 
bu eşsiz güzellikteki köyün, 
Bursa’da olduğunu bile bil-
miyor. Gölyazı, eskiden adı 

Apolynt olan eski bir Rum 
köyüymüş aslında. Hatta 
köyün içerisinde gezinirken, 
koruma altına alınan tarihi 
Rum evlerine rastlayabilir-
siniz. Gölyazı’nın eşsiz bir 
manzarası var. Bakıldığında, 
köprü ile bağlanmış iki ada 
görünüme sahip ancak ara-
cınızla tüm köyü 5 dakikada 
turlayabilirsiniz. 

Bursa Ulu Camii’ni  
Ziyaret Et! 

Gölyazı Bursa’yı Gör!

BURSA’DA NE YENIR?
Iskender Kebap: Ana vatanı Türkiye olan iskender, Avrupa 
ülkelerinde de yaygın bir şekilde tüketiliyor. Besin değerleri 
bakımından zengin olan iskender kebap, kas ve kemik geli-
şimini de destekliyor. İskender yapımında servis tabağına ilk 
olarak pide konulur. Pidelerin sosla ıslatıldıktan sonra, üstüne 
ince dönerler eklenir ve tereyağı sosu ile lezzetlendirilir.
Kestane Aşı: Kestane denildiğinde ilk akla gelenlerden biri 
de Bursa’nın meşhur kestane şekeridir. Yemeklerin içinde ise 
en çok pilav yapımında kullanılır. Kestane bu yemekte kuşbaşı 
etle bir araya getirilir ve ortaya nefis bir yemek çıkar. 

Inegöl Köfte: Bursa ile özdeşleşen onlarca yemekten biri de inegöl 
köfte. İnegöl köfte ülkemizde en sevilen köfte çeşitleri arasında yer 
alır. Genellikle ızgarada ya da fırında pişirilir. Balkan ülkelerinde de 
oldukça önemli bir yere sahip Bursa’nın bu meşhur köftesi.
Kemalpaşa Tatlısı: Bursa’nın meşhur lezzetlerinden biri olan 
kemalpaşa tatlısı, hamurun şekerli suya atılmasıyla hazırlanır. Di-
ğer adı peynir tatlısı olan bu yiyecek, ramazan ayında daha fazla 
tüketiliyor. Genellikle yuvarlak şekliyle bilinen tatlıya, göçmen 
mutfaklarında da yer verilir. 
Tahinli Pide: Bursa mutfağına özgü lezzet biri de tahinli pide. Tahinli 
pide, kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezi. Tahin ve pekmez iki-
lisi pide hamuru ile buluşturulur, üzeri fındıkla süslenir ve afiyetle yenir.

1GÜNDE 
BURSA

Bursa’da görülmesi gereken 
en önemli yerlerden birisi de 
Bursa Kapalı Çarşı. Orhan-
gazi zamanında hanların 
araları çatı ile kapatılarak 
kapalı çarşılar meydana ge-
tirilmeye başlanıyor ve Kapalı 
Çarşı’nın ilk hâli bu şekilde 

oluşturuluyor. Daha sonraki 
yıllarda Sahaflar, Akatarlar, 
İvaz Paşa, Gelincik, Sipahi-
ler, Karacabey (Yorgancılar, 
Sandıkçılar), Eski Bakırcılar 
Çarşıları da eklenerek bu-
günkü anlamda Kapalı Çarşı 
meydana geliyor.

Bursa  
Kapalı Çarşı’yı Gez!
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BURSA’YI  GEZERKEN ÇALMA LİSTESİ
Meşeli Dağlar Meşeli-Müzeyyen Senar

Bursa’nın Ufak Tefek Taşları-Müzeyyen Senar
Zeytinyağlı Yiyemem Aman-Zara

Elvan Erbaşı & Zara

Ülkemizin zengin su 
kaynaklarından sa-
dece biri olan Tüm-
büldek Kaplıcası, 
Bursa’nın Mustafa-
kemalpaşa ilçesinde 
bulunuyor. Akarca 
Köyü’ne yakın olan 
kaplıcanın varlığı 
çok eski dönemler-
den beri varlığını de-
vam ettiriyor. Tüm-
büldek Kaplıcası’nın 

sularında yapılan 
analiz sonuçlarında 
suların sodyum, kal-
siyum ve bikarbo-
natlı olduğu ortaya 
çıkmıştır. Kaplıca 
suyu yeraltında 52 
derece kaynamakta 
olup, aynı zamanda 
romatizma, kalp, 
böbrek taşı-kumu ve 
mide hastalıklarına 
iyi geldiği biliniyor.

Yeşil çimenler ara-
sında ve çevresini 
çınar ağaçlarıyla 
süslemiş olan Saita-
bat Şelalesi, özellikle 
doğa sporlarına âşık 
insanların mutlaka 
uğradığı ve keyif 
aldıkları bir yerdir. 
Önemli parkur nok-

talarından biri olma 
özelliği taşımakla 
birlikte günübirlik 
yapacağınız gezide, 
pikniğinizin yanı sıra 
doğanın temiz hava-
sı eşliğinde mangal 
yapıp kendinizi ve 
sevdiklerinizi ödül-
lendirebilirsiniz.

Saitabat Şelalesi’ni  
Seyret!

Tümbüldek        
Kaplıcası’na Git!  
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HOLLANDA’NIN ALTIN ÇAĞINA DÖNÜŞ:

RIJKSMUSEUM  RIJKSMUSEUM  
AMSTERDAMAMSTERDAM
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fotoğraf karesi izliyormuş gibi 
hissettiriyor. Elbette sanatçı-
nın resimlerini hazırlamak için 
sıklıkla fotoğraf çekmesinin 
bunda büyük bir payı var. Bu 
duvarı bitirip ilerlediğimizde 
tanıdık bir yüz ve ritmik fırça 
darbeleri karşılıyor bizi. Orta-
da kendi oto portresi olmak 
üzere üç Van Gogh tablosu. 
Aynı zamanda bu katta Van 
Gogh’un birçok eskizini de 
görmek mümkün. Bu bölü-
mün hemen ardında Monet’in 
bildiğimiz yeşil, mavi, kırmızı 
renkleriyle boyanmış parlak 
bir manzara resmi yer alıyor.

Bu katta yer alan 3. galeri ise 
adına aşina olduğumuz Lale 
Devri ressamı Vanmour’a ait. 
Osmanlı’nın 1700-1737 yılları 
arasındaki dönemi göreceği-
miz galeriye “At the Ottoman 
Court” adı verilmiş. Vanmour; 

İstanbul’u, Osmanlı yaşamını 
Fransız Konsolosluğu mai-
yetinde İstanbul’a geldiği 
1699 senesinden itibaren 
resmeder. Lâle Devri’nin ta-
nığı olan ilk ve tek oryanta-
list ressamdır. Ayrıca sarayın 
içinde tuval resmi yapan ilk 
ressam olması da onu değer-
li kılar. Galeriye girdiğimizde 
sağ duvarın üzerinde 30’dan 
fazla küçük tablo görüyoruz. 
Bu tablolar Osmanlı Sara-
yı’ndan veya toplumsal ya-
şamdan kişilere ait boydan 
portreler. Aralarında Sultan III. 
Ahmed ve Nevşehirli Damat 
İbrahim Paşa dışında kazas-
ker, yeniçeri, vezir kâhyası, 
müftü mevkilerindeki kişilerle 
birlikte Osmanlı günlük ya-
şamından;  Arnavut denizci, 
derviş, Arnavut ve Bulgar 
kadınlar gibi kostümleriyle 

 labyrinth

 labyrinth

Rijksmuseum diğer bir de-
yişle Hollanda Ulusal Müze-
si. Yalnızca barındırdığı sanat 
eserleriyle değil mimarisiyle 
de dikkat çeken bu müze, Av-
rupa’nın en büyük müzelerin-
den biridir. Burada Rembran-
dt, Vermeer, Bruegel ve Van 
Gogh gibi Hollanda’da doğ-
muş pek çok ünlü ressamın 
eseri sergilenmekte olduğu 
için dünyanın en büyük Fle-
menk koleksiyonuna sahip 
olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Sanal müzeyi gezmeye en alt 
katta yer alan Asya Sanatları 
Bölümü’nden başlıyoruz. Bu-
rada ağırlıklı olarak Hint hey-
kelleri, Çin parşömenlerine 
çizilmiş resimleri; Kore, Viet-
nam ve Çin’e ait geleneksel 
objeleri görüyoruz. Eserlerin 
çok uzak bir coğrafyadan ge-
tirilerek Hollanda Ulusal Mü-

zesi’nde sergilenmesi hayli 
şaşırtıcı. Müzenin bir üst katı 
olan giriş katında oldukça ge-
niş materyale sahip müzik 
odası, yaklaşık 1000 objeyle 
porselen bölümü, mücevher 
koleksiyonu, 15 ve 16. yüz-
yıla ait yağlı boya tabloları 
ve objeleri, savaş aletleri ko-
leksiyonu gibi farklı sergileri 
gezmek mümkün.

Birinci kat ise tamamen 18. 
ve 19. yüzyıla ayrılmış. Burada 
karşımıza çıkan ilk eser Geo-
rge Hendrik Breitner’in 1894 
tarihli “Beyaz Kimonolu Kız” 
tablosu oluyor. Japonizm ör-
neği olması açısından değerli 
olan bu resim günümüzde yer 
aldığı yedi dizinin içinden sıy-
rılmıştır. Sağ tarafta yine aynı 
sanatçının değerli bir tablo-
su var. Merkezde resmedilen 
kadının bize doğru yürümesi 

Z.HİLAL KARATAŞ
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ESERLERİN 
ÇOK UZAK BİR 
COĞRAFYADAN 
GETİRİLEREK 
HOLLANDA ULUSAL 
MÜZESİ’NDE 
SERGİLENMESİ 
HAYLİ ŞAŞIRTICI

birlikte resmedilmiş insanları da 
görürüz. Tabloda yer alan kişilerin 
belirgin giyim-kuşam özellikleriyle 
resmedilmesinin amacı Osmanlı top-
lumunu tüm ayrıntılarıyla tanımak 
ve tanıtmaktır. Nitekim Vanmour’un 
200’ü aşkın resimden oluşturduğu 
“Osmanlı Kıyafet Albümü” Avrupa’da 
büyük yankı uyandırmış, Turquerie 
modasına öncülük etmiştir.

Kapının tam karşısındaki duvarda 
yer alan en dikkat çekici tablo ise 
Pera’dan resmedilmiş olan İstan-
bul manzarası oluyor. Tabloda yer 
alan Topkapı Sarayı, Haliç Boğazı ve 
Osmanlı Donanması sanatseverlere 
Asya ve Avrupa kıtasını aynı anda 
seyretme keyfi yaşatıyor. Hemen 
yanındaki eserler; Dönen Dervişler, 
Okulun İlk Günü, Boğaz’da Düğün 
Alayı, Yemek Paylaşan Dervişler, Türk 
Kadınlarının Ziyafeti gibi günlük ya-
şamı konu alan eserlerdir. Hemen 
yanındaki duvar ise önemli iki resme 
ayrılmış bunlardan ilki: “Patrona Halil 
ve Asi Yoldaşlarının Öldürülmesi”. 
Yaklaşık 1 metre enindeki eserin ko-

nusu Patrona Halil ve adamlarının bir 
bahaneyle saraya çağırılarak öldü-
rülmesidir. “Patrona Halil” adlı ikinci 
tabloda ise 2 ay öncesinde gerçek-
leşen Patrona Halil İsyanı resmedilir. 
Tablonun merkezinde Patrona Halil 
ve askerler yer alır. Arka planda ise 
isyan sırasında ölenlerin cesetlerinin 
taşınmasını görürüz. İki eser de böyle 
önemli bir tarihsel sürece kaynaklık 
etmesi açısından değerli. 

Vanmour’a ayrılan bu odanın son 
duvarında güzel bir Atmeydanı resmi 
var. Sadrazamın geçişinin izlendiği 
tablonun diğer yanında ise Hollanda 
Büyükelçisi Calkoen’in III. Ahmed 
huzuruna çıkışını ve onuruna dü-
zenlenen yemeği resmeden iki tablo 
yer alıyor. O döneme tanıklık etmesi 
açısından değerli bir ressam olan 
Vanmour’un bazı eserlerinin Pera 
Müzesi’nde de ziyaret edilebileceğini 
söylemekte fayda var.

İkinci kat yalnızca 17. yüzyıla ayrıl-
mış oldukça görkemli bir alan olarak 
göze çarpıyor. Görece sanat tarih-
çileri ve sanatseverler için oldukça 

Gençlik 
ve Spor

48

Gençlik ve Spor S6.indd   48Gençlik ve Spor S6.indd   48 10.10.2022   15:23:2310.10.2022   15:23:23



VANMOUR’UN 200’Ü 
AŞKIN RESİMDEN 
OLUŞTURDUĞU 
“OSMANLI 
KIYAFET ALBÜMÜ” 
AVRUPA’DA BÜYÜK 
YANKI UYANDIRMIŞ, 
TURQUERİE 
MODASINA 
ÖNCÜLÜK ETMİŞTİR

SANAL MÜZE

önemli eserler barındırıyor. Bu kattaki 
gezimize Onur Galerisi’nden başlıyoruz. 
Sağ ve sol bölümleri değerli eserlere ay-
rılmış, yüksek tavanı işlemelerle kaplı 
koridorun sonunda Rembrandt’ın 1642’de 
tamamladığı The Night Watch (Gece Dev-
riyesi) isimli devasa tablosu var. Bu Barok 
tablo koridorda yer alan diğer askeri grup 
portrelerinden çok daha farklı, dinamik 
ve dikkat çekici. Bunun sebebi ressamın 
ışığı ustaca kullanmasının yanında tab-
lodaki unsurları farklı eylemlere sokarak 
bize bir hikâye anlatması. Eserin solunda 
silahını dolduran adam, olacakların ha-
bercisi, onun yukarısında biri bayrağı 
yükseltmekte, sağda davul çalan adam 
ve havlayan bir köpek var. Ortada ise 
sanat tarihçilerinin hakkında epey kafa 
yorduğu, parlayan kız çocuğunun bir 
sembol olarak kullanıldığını görüyoruz. 
Tabloda herkesin hareket ediyor gibi gö-
rünmesi bizi 17. yüzyılın Amsterdam’ında 
yaşayan insanların yanına götürüyor. 
Sanırım müzenin en ilgi çeken eseri 
oluşu da bundan kaynaklanıyor. 
Sağ taraftaki ilk bölüme baktığımızda 
Rembrandt’a ayrılmış olduğunu görü-
yoruz. Burada yer alan “Yahudi Gelini” 
eserini ilk kez gören Van Gogh’un “Bu 

tablonun önünde 15 gün boyunca sade-
ce kuru ekmekle beslenerek oturabilmek 
için hayatımın 10 yılını verirdim!” demesi 
oldukça dikkat çekici. Batı sanatında 
sevgiye, yapmacıksız şefkate ilişkin bü-
yük resimlerden biri olarak kabul edilir.

Üçüncü bölüm Johannes Vermeer’in 
eserlerini barındırıyor. Bunlardan en 
meşhuru ise “De Melkmeid” (Sütçü 
Kız) tablosudur. Günlük hayattan bir 
sahnenin sıradan bir tasviri gibi görün-
se de alt anlamlar barındıran tabloda; 
pencereden gelen doğal ışığın kullanımı, 
fotografik gerçekliği sorgulatacak dere-
cede ayrıntıların işlenmesi ve sarı, mavi 
tonlarının doygun bir şekilde kullanılma-
sı eseri aynı sanatçının ünlü “İnci Küpeli 
Kız” tablosunun rakibi yapar.

Bu katta 6. sergi de yer alan “Winter Lan-
dscape with Skaters” tablosuyla yazımızı 
sonlandıralım. Bruegel etkisiyle yaptığı kış 
manzaralarıyla tanınan Hendrick Aver-
camp’a ait bu kış tablosu günümüzden 
400 yıl öncesinde yapılmasına rağmen 
halen içimizi ısıtıyor. Ahraz olan Aver-
camp’ın resimlerindeki ayrıntılar görsel 
duyarlılığının ne kadar gelişmiş olduğunu 
harika kış manzaralarıyla ispatlıyor.
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ASLA PES ETME!

RE EPÇC
2021 yılında dü-
zenlenen 2020 
Yaz Paralimpik 
Oyunları’nda ju-
doda erkekler 60 
kg kategorisinde 
rakibi Venezuelalı 
Marcos Dennis 
Blanco’yu 10-1 
(ipponla) yenerek 
bronz madalya 
kazanana Recep 
Çiftçi’ye onu başa-
rıya götüren 7 püf 
noktayı sorduk. 

7MADDEDE
NASIL?

HİSSETMEK
Görmeyen insanla-
rın gören insanlara 
kıyasla daha iyi 
hissiyatları olma-
sı gerekmektedir. 
Görmedikleri için 
hareketleri daha iyi 
hisseder ve refleks-
leri daha çok gelişir.

PATLAYICILIK
Çoğu branşın olmazsa 
olmazı olan patlayıcılık 
Judoda daha çok ön 
plandadır. Çünkü Ju-
do’da İppon dediğimiz 
yani maçı tamamen 
bitiren teknik olarak 
geçer. Maçı galibiyetle 
bitirmek istiyorsanız 
saniyeler içerisinde 
patlayıcı bir hareket 
yapmanız gerekir.

KENDİNE  
HÂKİM  
OLMAK 
Sosyal hayatta olsun, 
antrenmanda olsun ya 
da müsabakada olsun 
kendine hakim olmayı, 
kendini sakinleştir-
meyi bilmelisin yoksa 
hem sosyal hatta, 
hem sportif anlamda 
kaybetmeye mahkûm 
kalır insan.

Gençlik 
ve Spor

50

Gençlik ve Spor S6.indd   50Gençlik ve Spor S6.indd   50 10.10.2022   15:23:2910.10.2022   15:23:29



ÇİF İÇT EKİP  
ÇALIŞMASI 
JUDO her ne kadar bireysel 
bir spor olarak bilinse de 
bu spor branşı için ta-
kım ruhu oldukça önemli. 
Antrenman ve maç önce-
sinde gerek TMOK üyeleri 
gerek federasyon üyeleri 
gerekse de antrenörünüzle 
olan koordinasyonunuz sizi 
başarıya taşıyan en önemli 
püf noktalardan birisi.

ANTRENÖR
Antrenör görme 
engelli bir birey için 
olmazsa olmazdır. 
Antrenör engelli bir 
sporcunun hayatında 
aynı zamanda onu 
yönlendiren, sosyal-
leştiren kişidir.

PARTNER
Partner en az bir ant-
renör kadar elzemdir. 
Çünkü antrenör yön-
lendirir, partner ise 
sana ayak uydurur ve 
antrenörün gösterdiği 
ve yönlendirdiği şekilde 
sana yardımcı olur. 

ÖZGÜVEN
İnsan bir şey başarmak 
istiyorsa yapması gere-
ken ilk şey kendine gü-
venmek ve bu şekilde 
kendi önünü açmaktır. 

ZEYNEP DEMİR
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DOSYA: 

• YERYÜZÜNÜN KRALİÇESİ: SEMERKANT 
• TÜRKİYE’Yİ PEDALLA! EN GÜZEL BİSİKLET ROTALARI
• SÖYLEŞİ: HALİL KAPTAN 
• GENÇLER İÇİN YURT DIŞI REHBERİ: VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELERE 5 ÖRNEK 
• ÜNLÜ YAZARLARIN EVLERİ

GENÇLER İÇİN 

OTOSTOP REHBERİ
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“İslam’ın şehirleri” başlığında her daim en üst sırala-
ra yazılacak bir mekân. Tarihi İpek Yolu üzerinde, 3 
bin yıllık geçmişiyle göz kamaştıran bir ilim ve kültür 
şehri. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle, görenleri 
kendisine aşık eden bir kraliçe. Maveraünnehir’in 
kalbi, Semerkant. Zerefşan Vadisi’nde Özbekistan’ın 
ikinci büyük şehri unvanıyla, zamanın donduruldu-
ğu kadim bir kimliği temsil eden Semerkant, Timur 
İmparatorluğu’na başkent olduğu 1365 yılından beri, 
seyahatnameler ve şair-gezgin anlatılarında “doğu 
masalı” olarak nam salmış, zarifliği üstüne elbise gibi 
giyinmiş rüya bir şehirdir. 

14. asrın güç, zarafet, ilim ve kültür sembolü olan 
Semerkant, imparatorluk payitahtı olmasının getirdiği 
ekonomik ve kültürel zenginliğin rüzgârıyla Orta Çağ’ın 
en gözde bilim-sanat merkezleri arasında sayılmıştır. 
Timur’un, dört bir tarafını medreseler, rasathaneler, 
kervansaraylar, ibadethaneler ve ilim-kültür merkezle-
riyle ördüğü çağının ötesindeki bu değerli başkentten 

geriye, bugün, 14. asrın izlerini süreceğimiz birçok 
tarihi kayıt ve göz alıcı mimari şaheserler kalmıştır. 
Semerkant imgesi, Timur’un mirası olarak, modern 
dönemde de Orta Asya’nın en önemli cazibe mer-
kezlerinden biridir. Ayrıca ebedi bir Ata Yurdu olarak 
bizler için de -her iki anlamı da kapsayacak şekilde 
(İslam-Türk)- büyük bir kıymete haizdir.

Semerkant’ı adımlamaya başladığınızda, daha önce 
hiç rastlamadığımız bir kültür evreninin içinde yürüdü-
ğünüzü hissetmeniz mümkün, zaten sıradan bir şehir-
de olmadığınızı anlamanız da fazla uzun sürmeyecek. 
Semerkant deyince akla hemen -simge fotoğraflar 
eşliğinde- meşhur Registan Meydanı geliyor. 

Genişlik, ferahlık ve sonsuzluk duygusunun mükemmele 
yakın bir estetikle harmanlandığı seyrine doyum olmayan 
görkemli sadelik makamında emsalsiz bir meydan burası. 
Meydan üç medresenin, yani, Uluğ Bey¸ Şir-Dor ve Tilla-Ka-
ri medreselerinin çevrelediği bir mimari düzleme sahip. 

Yeryüzünün Kraliçesi:  
Semerkant

DOSYA:  
GENÇLER İÇİN OTOSTOP REHBERİ    YİĞİT SELBİSU
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Bu üç medreseden de nice alimler yetişmiş ve nice 
ufuklar boy vermiştir. Zamanın içinde, zamana karşı.

Büyük İskender, “Marakanda (Semerkant) hakkında 
duyduğum her şey doğruymuş, bir tek farkla, hayal 
ettiğimden daha da güzelmiş” diyerek zaferinin adını 
koymuş bu güzel şehri zapt ettiğinde. Ama önce Bü-
yük İskender, ardından da Cengiz Han katili olmuş 
bu güzelin. Yağmalanmış ve harap edilmiş.  

Emir Timur ise, yüzlerce yıllık uykusundan uyandırıp, 
elinden tutarak, yeryüzüne kraliçe yapmış bu şehri. 
Torunu Uluğbey zamanında ise çağının en önemli 
bilim, sanat ve kültür merkezi haline gelmiş. Bu yüz-

den Semerkant Hâlâ Timur’un uykusuna emanettir 
ve onu büyük bir saygıyla kalbinde taşır.

Semerkant tarih boyunca; “Dünyanın aynası”, “Ruhun 
bahçesi”, “İslam’ın mücevheri”, “Yeryüzünün Kraliçesi”, 
“Mavi Kubbeli Şehir” ve “Doğu’nun İncisi” gibi birçok 
unvanla taltif edilen İpek yolundaki efsanevi bir güzel-
liktir. Semerkant’ın açık hava müzesi gibi misafirlerini 
bekleyen caddelerinde dolaşmaya başladığınızda 
aklınıza Edgar Allan Poe’nun şu sözleri dolanacaktır 
mutlaka: “Ve şimdi bakışlarını Semerkant üzerinde 
gezdir! O, yeryüzünün kraliçesi değil mi? Tüm kent-
lerin kaderini ellerinde tutmuyor mu?”

1-) Pazarlarda rastlayabileceğiniz, çok özel pişirme tek-
nikleri ve lezzetleriyle meşhur Semerkant ekmeklerinden 
tatmak.

2-) Merkeze 20 km uzaklıkta bulunan, büyük muhaddis 
İmam-ı Buhârî’nin türbesini ziyaret etmek. (Cami, müze, 
türbe ve medrese’den oluşan kıymetli bir külliye)

3-) Registan Meydanı’ndan sonra mutlaka görülmesi 
gereken üçlüyü, yani; Timur Han’ın şehrin her tarafından 
görünen türbesi; ‘’Gûr-ı Emir’’, muhteşem bir güzelliğe 
sahip ‘’Bîbî Hatun Camii’’ ve dünyanın dört bir yanından 
ziyaretçileri olan ‘’İmam Maturidi Türbesi’’ni görmek.

4-) Özbek pilavı kaşıklamak.

5-) Afrasiab antik kenti ve müzesini ziyaret etmek.

6-) İpek yolu üzerindeki en büyük pazarlardan biri olan ve 
1000 yıldır aynı yerde kurulan Siyop pazarında dolaşmak. 
(Bîbî Hatun Camii yanı)

Semerkant’a Gitmişken  
Yapmadan Dönme
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Puslu Manzaralar Trabzon

Güzel Atlar Ülkesi Nevşehir

Yeniden De Sevebiliriz Antalya

En Güzel Bisiklet Rotaları
Hem eğlenceli bir aktivite hem spor hem de ucuza 
ulaşım. Bisikletler neredeyse yüzyıllardır hayatımızın bir 
köşesinde. Ülkemizde sadece ulaşım aracı olarak değil 
bir spor dalı olarak da benimsenen ve çok sevilen bisik-
letlerle ilk tanışmamız Osmanlı Dönemine dayanıyor. II. 
Meşrutiyet’in ilanından sonra Fenerbahçe Spor Kulübü, 
1912 yılında bir bisiklet şubesi kurarak bu sporun geliş-
mesine öncülük etti. Daha sonrasında 1923’te Bisiklet 

Federasyonu kurularak bölgeleri bisikletle dolaşmayı 
amaçlayan geziler düzenlenmeye başlandı. 1923’ten 
beri düzenlenen başlarda zorlanacağınız ancak nasıl 
geçtiğinizi anlayamayacağınız bir seyahat önerisiyle 
geliyoruz. Tamamen kendi gücünüzle varabileceği-
niz, kuş cıvıltılarının ve kır çiçeklerinin yol arkadaşlığı 
yapacağı bir yolculuk. Bisikletleriniz hazırsa sizin için 
oluşturduğumuz rotalarımızı incelemeye başlayalım.

Bisikletle Karadeniz turumuza ilk Trabzon ile 
başlıyoruz. Mükemmel yaylarına çıkıp, temiz 
havayı ciğerlerimize soluduktan sonra kısa bir 
yemek molası verip, mıhlamanın keyfini çıkarıyo-
ruz. Yetmiş beş kilometre daha pedal çevirerek 
Rize’ye geçiyoruz. İsmini muhakkak duyduğunuz 
Ayder Yaylası’nda isterseniz konaklama yapabilir, 
kamp kurulabilir ya da festivallere katılabilirsiniz. 
Hamsiköy’de bol fındıklı sütlacımızı yedikten 
sonra rotamızı Hopa’ya oradan da Artvin’e çe-
viriyor ve seyahatimizi tamamlıyoruz.

Güzel Atlar Ülkesi olarak bilinen Kapadokya’yı bisikletle 
gezme fikrinin düşüncesi bile çok keyifli. Her köşesi ayrı 
doğal güzellik olan Kapadokya’yı gezmeye ilk olarak 
yer altı şehirleriyle ünlü Ürgüp’ten başlıyoruz.  Yeraltı 
şehirlerini gezip, testi kebabını yedikten sonra on dört 
kilometre pedal çevirip Sarıhır köyüne varıyoruz. Üç yüz 
yıllık geçmişi olan ve Kızılırmak’ın kenarına konumlandı-
rılmış doğa harikası bu köyde soluklandıktan sonra Ava-
nos’a geçiyoruz. Lav ve kül kalıntılarının ortaya çıkardığı 
doğal güzellik peri bacalarını gördükten sonra rotamızı 
bu sefer pembe peri bacalarına yani Devrent Vadisi’ne 
çeviriyor ve Kapadokya’da seyahatimizi noktalıyoruz.

Masmavi denizi, güneşi ve altın gibi plajları… Yaz ayla-
rında neredeyse hepimizin tatil rotaları arasında olan 
Antalya’yı bu sefer bisikletle gezebileceğiniz harika bir 
güzergâh oluşturduk. Turumuza ilk olarak dünyanın en 
önemli yürüyüş rotasını da içerisinde barındıran Kum-
luca’dan başlıyoruz. Sonrasında on kilometre uzaklı-
ğındaki Mavikent’de bir mola veriyoruz. Mavikent’de 
Tabiat parkını gezebilir ya da Aktaş Plajı’nın serin sularına 
kendinizi bırakabilirsiniz. Ben önce doğayı gezmek isti-
yorum derseniz sizi bu sever Karaöz’ün plajlarına davet 
ediyoruz. Beykonak’a da uğrayıp tekrar başladığımız 
yerde Kumluca’da bisiklet turumuzu bitiriyoruz.

GÜZERGÂH: TRABZON - RİZE,  
RİZE - HOPA, HOPA - ARTVİN
MESAFE: 230 KM
SEVİYE: ZOR

GÜZERGÂH: ÜRGÜP, SARIHIDIR, 
AVANOS, AKTEPE, DEVRENT VADİSİ, 
KAPADOKYA
MESAFE: 32,1 KM
SEVİYE: ORTA

GÜZERGÂH: 
KUMLUCA-MAVİ-
KENT-KARAÖZ-MA-
VİKENT-BEYKO-
NAK-KUMLUCA
MESAFE: 44,26 KM
SEVİYE: ORTA

TÜRKİYE’Yİ PEDALLA!

DOSYA:  
GENÇLER İÇİN OTOSTOP REHBERİ    NERGİS ÖZDEMİR 
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Kalbim Ege’de Kaldı Aydın

Medeniyetin Beşiği Şanlıurfa 

Süphan Dağı’nın Huzurunda Van

Tarihin Yeniden Yazıldığı Yer Çanakkale

Güneşli kumsalları ve buna eşlik eden sessiz doğası, Ana-
dolu’da binlerce yıl önce yaşamış insanların bıraktığı kültürel 
mirası ve lezzetli mi lezzetli yöresel yemekleri… Ege bölgesini 
sadece bisikletle değil, her şekilde gezmeyi çok seviyoruz. 
Sizi hem çok zorlayamayacak hem de Ege Bölgesi’nde 
bahsettiğimiz bütün güzellikleriyle karşılaşacağınız bir rota 
oluşturduk.  Tarihi doğası, kilometrelerce uzanan sahil şeridi, 
kumsalları ve ılıman iklimiyle gezimize Ege Bölgesine Di-
dim’den başlıyoruz. Burada isterseniz Antik Kent’i gezebilir, 
yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Hemen sonrasında 
altı kilometre uzaklıktaki Fevzipaşa’ya geçiyoruz. Akbük’e 
de uğrayarak Ege Bölgesi turumuzu bitiriyoruz.

Geldik en kısa ama en keyifli rotamıza. Medeniyetler şehri 
olarak adlandırdığımız Şanlıurfa’yı bu kez bisikletle gezi-
yoruz. İlk rotamız Yenişehir, burada gezip görülecek birçok 
cami, kanyon ve şelale bulunuyor. Sonrasında Eyyübiye’ye 
bağlı Şıh Maksut’a geçiyoruz. Eyyübiye’ye kadar gelmişken 
tabii ki Balıklıgöl’ü de ziyaret etmenizi ve muhakkak ciğer 
yemenizi öneririz. Sonrasında Deyr Yakup’a uğrayıp on bir 
kilometrelik Şanlıurfa gezimizi bitiriyoruz. 

Her noktası tarihi gezilere ve doğa gezilerine olanak su-
nan bir şehir olan Van’a davet ediyoruz sizi. Bu gezimizde 
bisikletlerimizle tarihi bir yolculuğa çıkarken, şehrin dünya 
çapında eşine zor rastlanan doğal güzelliklerini de görme 
şansı elde edeceğiz. İlk rotamız Van’ın Tuşba ilçesine bağlı 
Aydınlar Sokak. Buradan pedallarımızı Bayramlı’ya çeviri-
yoruz ve bizce artık bir kahvaltı yapmanın zamanı geliyor. 
Bal kaymak için sabırsızlanıyoruz. Ardından Çelebibağı, 
Haydarbey ve Babacan’a uğrayıp yetmiş altı kilometrelik 
bisiklet maratonumuzu tamamlıyoruz.

Pedallarımızı bu kez Marmara Bölgesi’ne 
çeviriyoruz ve rotamıza Çanakkale Kilitba-
hir’den başlıyoruz. Kilitbahir’de isterseniz 
anıt mezarlarını ziyaret edebilir, ister kaleye 
çıkabilir isterseniz de Kilitbahir’e 1.7 kilometre 
uzaklığındaki Aynalı Çarşı’da yöresel alış-
veriş yapabilirsiniz. On altı kilometre pedal 
çevirdikten sonra kendimizi Behramlı’da bu-
luyoruz. Burada isterseniz kendinizi buz gibi 
Marmara Denizi’nin serin sularına atabilirsi-
niz. Alçıtepe ve Seddülbahir’e de uğrayarak 
bisikletle Marmara turumuzu noktalıyoruz.

GÜZERGÂH: DİDİM -  
FEVZİPAŞA - AKBÜK
MESAFE: 35,89 KM
SEVİYE: ORTA

GÜZERGÂH: YENİŞEHİR 
- ŞEYH MAKSUT  
DEYR YAKUP
MESAFE: 11,1 KM
SEVİYE: ORTA

GÜZERGÂH:  
AYDINLAR - BAYRAMLI - 
ÇELEBİBAĞI  
HAYDARBEY - BABACAN
MESAFE: 76,4 KM
ZORLUK: ORTA

GÜZERGÂH: KİLİTBAHİR 
- BEHRAMLI - ALÇITEPE – 
SEDDÜLBAHİR
MESAFE: 68,36 KM
SEVİYE: ORTA
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H A L I L K A P

SÖYLEŞİ

INSANLAR DURDURUP 
HIKÂYEMI DINLEMEK 
ISTIYORLAR

DOSYA: 
GENÇLER İÇİN OTOSTOP REHBERİ    
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K A P

Ülkeyi ve dünyayı dolaşmak 
merakı sizde nasıl ve ne za-
man oluştu?

İlk kez 15 yaşındayken dünyayı 
gezmeye merak saldım. Seyahat 
etmek istiyordum ama pasapor-
tum yoktu. Zaten 18 yaşın altın-
dayken dünyayı gezmek çok zor. 
O yüzden 16 yaşındayken Tür-
kiye turuna çıktım. 16 yaşından 
18 yaşına kadar aralıksız Türki-
ye’yi gezdim. Ve gezerken içerik 
ürettim. Gezmek için doğduğumu 
fark ettim. Sonrasında dünya tu-
runa çıkmaya karar verdim. Şu 
anda da dünya turundayım. Yak-
laşık bir senedir geziyorum.

Şimdiye kadar nereleri gezdiniz?

Gürcistan, Azerbaycan, Make-
donya, Kosova, Karadağ, Arna-
vutluk, Hindistan ve Sri Lanka 
olmak üzere 8 ülke gezdim. Ya-
kında da Malezya’ya gidiyorum.

Gezi serüveniniz için nasıl ha-
zırlıklar yaptınız/yapıyorsunuz?

Elimden geldikçe minimal olarak 
hazırlanmaya çalışıyorum. Mental 
olarak kendimi gideceğim ülkenin 
durumlarına hazırlıyorum. Mesela 

Hindistan’a gittiğimde yanıma bir 
sürü ilaç ve ecza ekipmanı aldım 
ve her ihtimali düşündüm. Ufak 
bir hazırlık yapıyorum bu şekilde, 
sonrasında ülke içindeyken bir 
problem olursa o ülke içerisinde 
halletmeye çalışıyorum.

İnsanların bir gezgin görünce 
tepkileri ne oluyor? Sıcakkanlı 
davranıyorlar mı yoksa tedir-
gin oluyorlar mı?

İnsanlar bir gezgin görünce ger-
çekten çok heyecanlanıyorlar. 
Düşünsenize her şeyini geride 
bırakıp dünyayı gezmeye çalışan 
bir insansınız. İster istemez in-
sanlar için bu çok etkileyici bir 
hikâye oluyor. İnsanlar beni dur-
durup hikâyemi dinlemek istiyor-
lar ve ben de elimden geldiğince 
hikâyemi anlatmaya çalışıyorum. 
Tedirgin olmuyorlar. Otostop çek-
tiğimde bile beni arabasına alan 
insanlar hem arabayı sürüyor 
hem benim hikâyemi dinlemek 
istiyorlar çünkü bu onlar için il-
ginç bir şey. 

Gezerken yaşadığınız en ilginç 
olaylardan bahsedebilir misiniz?

Gezerken bir sürü şeyle karşı-
laştım ama en ilginci şu olabilir: 
Karadağ’daydım Budva şehrinde 
tuvalete girmek istedim. 40 centti 
ücret ama cebimde 20 cent var-
dı. Kartımdan da para çekemi-
yordum. Bir şekilde adamı ikna 
ettim ve tuvalete girdim. Sonra 
çantamı köşeye bırakayım de-
dim bir baktım arkamdan adam 
tuvalete geldi. Girdikten sonra 
tuvalet kağıtlarının hepsini aldı. 
Adam 20 cent eksik verdiğim için 
tuvalet kâğıdı kullanmama izin 
vermemişti. Gerçekten benim için 
çok tuhaf bir olaydı.

Yaşınız oldukça genç, gezer-
ken bunun avantajları neler 
oluyor sizin için?

Yaşım genç, bunun avantajları-
nı her zaman görüyorum çünkü 
gençlik enerjisiyle seyahat etmek 
insanı daha çok keşfe sürüklüyor. 

TA N

SÖYLEŞİ

GENÇLIK 
ENERJISIYLE 
SEYAHAT 
ETMEK 
INSANI DAHA 
ÇOK KEŞFE 
SÜRÜKLÜYOR

SÖYLEŞİ: 
KEVSER KABLAN

Ülke turunu tamamlamış ve halihazırda dünya turunda olan 
18 yaşındaki Halil Kaptan (Halil Budan), dünyayı geziyor 
ve gezdiği yerleri sosyal medya platformları ve Youtube 
aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor. Ilginç içerikleri ve 
eğlenceli kişiliğiyle birçok yaştan insana seslenen Halil 
Kaptan ile gezmeye nasıl merak saldığını ve bir genç olarak 
dünyayı gezmenin ona kattıklarını konuştuk.
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ÖZELLIKLE BENIM 
YAŞIMDAKI INSANLARIN 
DESTEKLEYICI YORUMLAR 
YAPMASI ÇOK 
MOTIVE EDIYOR.
Yaşım genç ve önümde deneyimlenecek bir 
sürü hikâye var. Bu yüzden avantajlı. Daha 
enerjik ve daha motive oluyorsun, yolda öğ-
reniyorsun, yolda deneyimliyorsun. Her gün 
yeni insan tanıyorsun ve özgüvenin gelişiyor.

Şu ana kadar gezdiğiniz yerler arasında en çok 
sevdiğiniz hangisi oldu? Neden?

Şu ana kadar gezerken en sevdiğim yer Sri 
Lanka. Nedeni de Sri Lanka’nın yeşillik ve doğa-
sıyla tanınan bir ülke olması. Ben de gerçekten 
doğayı çok seven bir insanım.  Kendimi bu ülke-
de çok mutlu ve huzurlu hissettim. Daha önce 
hiçbir ülkede bu kadar mutlu hissetmemiştim.

Görmeyi en çok istediğiniz yer neresi?

Görmeyi en çok istediğim yer sanırım Norveç. 
Çünkü kuzey ışıklarını izlemek istiyorum.

YouTube ve sosyal medyadan nasıl tepkiler 
alıyorsunuz?

YouTube ve sosyal medyadan çok güzel 
dönüşler alıyorum. İnsanlar çok güzel şeyler 
yazıyorlar bana. Özellikle benim yaşımdaki 
insanların destekleyici yorumlar yapması 
çok motive ediyor beni. Günümüz şartların-
da seyahat etmek çok zor ve benim bu kadar 
kolay seyahat etmem de tabii ki insanları 
cezbediyor. Bu doğrultuda paylaşımlarımı 
görenlerin yorumları beni daha çok gezmeye 
teşvik ediyor. Ayrıca ben de özellikle genç-
leri seyahate teşvik ettiğimi, onlara ilham 
verdiğimi düşünüyorum.

Sizinki gibi bir serüvene atılmak isteyen arka-
daşlarımıza tavsiyeleriniz neler?

Hiçbir şekilde korkmasınlar. Kötü insanlarla 
sadece gezerken değil her zaman her yerde 
karşılaşabilirsiniz. Kadın erkek fark etmek-
sizin herkes kötü şeyler yaşayabilir yolda. 
Ama bunlar gezme tutkunuza ket vurmamalı. 
Önemli olan bu yola nasıl baktığınız ve yolda 
nasıl motive olduğunuz. Böyle düşünürseniz 
çok kolay gezebilirsiniz.

SÖYLEŞİ
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Bolu (1646)
Kirazı, âb-ı hayât suları, 
kutu bozası, çam ve ardıç 
bardakları olur ki ondan 
su içen yeniden hayat 
bulur. Buralarda ona 
senek ve boduç derler. 
Halkı genellikle deniz ve 
kara tüccarlarıdır.

Amasya (1646)
Bütün halkı zevk ve şevk 
ehli olduğundan yüzle-
rinin renkleri daima kır-
mızımsıdır. Halkının bir 
bölüğü paşa, bey, zaim, 
zeamet ve timar sahi-
bi ve hizmet ehlidir. Bir 
bölüğü âlim, kadı, şeyh, 
imam, hatip ve Kur’an 
okuyucudur. Bir kısmı 
da tüccar, halk, hizmet 
ehli ve san’at sahipleridir.

Adana (1648)
Ramazanoğlu Camii mihrap ve min-
berinin övgüsünde dil acizdir. Mihrap 
duvarında pencereleri yoktur. Ancak 
açık olması için usta mühendis kıble 
kapısı tarafında 7 geniş kapı yapmış. 
Bu kapılar üzerinde ve camiin dört 
tarafında öyle şebekeli billur ve mo-
ran, sanatlı renkli camlar var ki çok 
güzeldir. Güneşin aksi vurup camiin 
içi nur üstüne nur olur. Camiin içinde 
nice bin kıymetli avize ve kandiller 
asılıdır ki övgüsünde dil aciz ve bütün 
bakanlar biçare olur. Müezzin mahfili 
ince sütunlar üzerinde kafesli bir köşk-
tür ki sanki İrem köşküdür.

Kayseri (1649)
Şehrin zemini Erciyes 
Dağı eteğinde oldu-
ğundan şehrin bütün 
hanelerinin yüzü kuzey 
tarafa dönüktür. O yüz-
den saha rüzgarı gibi bir 
tür ruhlara rahatlık veren 
havası vardır ki seher 
vakti kalkan can havayı 
kokladığında nesim ha-
vasını müşahede eder.

Muğla (1671)
Bu şehrin içi ve dışı 
baştan başa bağ ve 
bahçe ile süslüdür. 
Çarşı içinde olan 
pazar meydanında 
ve Kurşunlu Cami 
önünde sıralı dikil-
miş salkımsöğütler 
ve çınarlar var ki her 
birinin gölgesinde 
bin adam gölgele-
nir. Gayet mesireli 
ve gezinti yeri bol 
süslü şehirdir.

Antalya (1671)
Üç tarafı İrem Bağı 
gibi bağ bahçelerdir. 
Bu bahçelerden gör-
meye değer Tekeli 
Paşa Bahçesi, kalenin 
kıble tarafından hen-
dek kenarında hurma 
ve servi ağaçları sıra 
sıra süslenmiştir. Li-
mon, turunç ve diğer 
meyve ağaçları, havuz 
ve selsebillerle inşa 
olunmuş bir koyahtır.

Evliya Çelebi’nin İzinde

Anadolu
DOSYA: 
GENÇLER İÇİN OTOSTOP REHBERİ    
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Samsun (1640)
Dağlarında yaban üzümü, nârdenki 
(ekşi pekmezi) ve armut turşusu 
nice bin fıçı ile İstanbul’a gelir. 
Gemi palamarları için kendir ipleri, 
gemi gomanaları, katran ye ziftle-
ri çok meşhurdur. Bütün dünyaya 
kendir ipleri bu diyardan yayılır.

Malatya (1655)
Evliyâ ve peygamberlerin hoş ve 
güzel kokularının tamamı Malatya 
Şehri’nin Aspuzusu bağı meyve-
lerinde mevcuttur. Özellikle bu 
İrem Bağı içinde Seyyid Battal 
Cafer Gazi’nin anadan doğduğu 
evi içinde olan türlü türlü güzel 
kokular, varan ziyaretçilerin be-
yinlerini kokulandırır.

Erzurum (1646)
Erzurum Kalesi’nin zevk 
sahibi olan halkı genellikle 
bu Fırat suyundan getirtip 
içerler ama yine Erzurum 
Kalesi içinde Cennet Pına-
rı derler bir hayat kaynağı 
vardır, çoğu ondan içerler ki 
insana hayat verir.

Diyarbakır (1655)
Birincisi tâ şehrin ortasında eski iba-
det yeri ve büyük cami, Diyarbakır’ın 
yüz suyu yani Cami-i Kebir: Hem Rum 
tarihçileri ve hem uzağı görebilen akıl 
sahiplerinin tamamı bu eski ibadet 
yerinin tâ Hazret-i Musa aleyhisselâ-
mın kutlu zamanlarında yapıldığında 
görüş birliğindedirler.
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Farklı kültürler, farklı coğrafya ve do-
ğal güzellikleriyle dünyanın dört bir 
yanı keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce 
ülkeyle dolu. Tarihi dokusu ve mimari 
yapılarıyla adeta ziyaretçilerini yüz-
yıllar öncesine götüren bu ülkeler 
arasında vize derdiyle uğraşmayaca-
ğınız ve özellikle öğrenciyken ucuza 
gezebileceğiniz mükemmel yerlerden 
bazılarını sizin için derledik.

GENÇLER İÇİN  
YURT DIŞI REHBERİ:

VİZESİZ GİDİLEBİLECEK 
ÜLKELERE 

5 ÖRNEK

İlk sırayı bize göre Balkanların kalbinde bu-
lunan ve birçok kültüre ev sahipliği yapan 
Sırbistan alıyor.  Farklı imparatorlukların 
yanı sıra yüzyıllarca Osmanlı egemenliği-
ne tanık etmiş yemyeşil bir ülke Sırbistan. 
İsterseniz keyifli bir şehir turu, isterseniz 
küçük şirin kasabaların ve parkların dingin 
huzuru Sırbistan’da fazlasıyla var.

İstanbul ve Atina’dan sonra Avrupa’nın en eski 
şehri olan Belgrad, sırt çantalı gezginlerin Av-
rupa’da uğramadan geçmediği adres. Sırpça 
“Beyaz Şehir” anlamına gelen Sırbistan’daki-

tarihi yerler defalarca harap olup, tekrar restore 
edilmiş. Trafiğe kapalı Knez Mihailova Caddesi 
şehrin en canlı caddelerinden biri. Çoğu 19. yüz-
yıldan kalma tarihi evlerin sıralandığı Skadarlija, 
şehrin bohem mahallesi olarak tanımlanıyor.

Avrupa’da gidilebilecek en ucuz ülkelerden biri 
olan Sırbistan’da, kültürel geçmiş bakımından 
Türk ve Macar gastronomisine yakın lezzetler 
yer alıyor. Börek sokakta bile karşınıza çıka-
bilecek bir aperatif. Diğer Balkan ülkelerinde 
olduğu gibi Sırbistan mutfağında da ağırlık et 
yemekleri üzerinde yoğunlaşıyor.

SIRBİSTAN

DOSYA:  
GENÇLER İÇİN OTOSTOP REHBERİ    Mücella özdemİr
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Şimdi rotamızı gerek tarihsel 
gerek kültürel bağlarımız ne-
deniyle bize hep yakın olmuş 
bir ülkeye çeviriyoruz.  Bosna 
Hersek, 425 yıl Osmanlı İmpa-
ratorluğu egemenliği altında 
kalmış, Boşnaklar kendi istek-
leriyle Müslüman olmuş ve kül-
türel olarak da Anadolu’yla hep 
yakın ilişkiler içerisinde kalmış. 
Bunun yanı sıra 90’lı yılların ba-
şında başlayan savaşın şehirde 
bıraktığı izler ziyaretin çok daha 
hüzünlü ancak bir o kadar da 
anlamlı olmasına neden oluyor.

Bosna Hersek dediğimizde akla 
ilk gelen şehir ülkenin başkenti 
Saraybosna’dır. Kentte Romalılar, 
Osmanlılar, Avusturya-Macaris-
tan İmparatorluğu ve Yugoslavya 
ve 90’lı yıllarda başlayan savaş 
izlerini görmek mümkün. İkinci 
Dünya Savaşı’nı simgeleyen ve 
gece gündüz ışıkları sönmeyen 
“Sönmeyen Ateş Anıtı” ve iç sa-

vaş döneminde yapılan “Umut 
Tüneli” şehirde muhakkak gö-
rülmesi gereken yerler arasında. 

Bosna Hersek’in Mostar şeh-
rinde bulunan ve şehri tam 
ortadan bölen Mostar köprüsü 
Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar 
Hayreddin tarafından inşa edildi. 
Köprü o kadar beğeni topladı 
ki, çevresindeki bölge de aynı 
isimle anılmaya başlandı. UNES-
CO’nun Dünya Mirası Listesi’n-
de de bulunan köprü Osmanlı 
mimarisi açısından muhakkak 
görülmesi gereken bir değer.

Sırbistan’da olduğu gibi et 
ağırlıklı bir mutfağa sahip olan 
Bosna Hersek’te sizi bizim için 
daha değerli bir restorana da-
vet ediyoruz. Bosna halkının 
inadını simgeleyen ve milli bir 
sembol haline dönüşen Inat 
Kuca Evi 1997 yılından beri 
restoran olarak hizmet veriyor. 

Sıcak kanlılığı ve samimi-
yetiyle âdeta sizi evinizde 
hissettirecek demiyoruz, 
çünkü orası bizim evimiz.  
Kardeş ülke Azerbaycan.  
Sosyal ve ekonomik alan-
da gelişmiş bir ülke olan 
Azerbaycan, sahne sanat-
larıyla da oldukça zengin 
bir kültüre sahip.

Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de yer alan ve şehrin 
simgesi hâline gelen Kız 
Kulesi ve Şirvanlar Sarayı 
UNESCO Dünya Mirasları 
listesinde. Şehrin en güzel 
mimarlık eseri olarak bili-
nen kule sekiz katlı. Taşla 
örülü tavanın ortasında 
daire şeklinde delikler 
bulunuyor, sekizinci katın 
tavanının ortasındaki de-
likten bakınca birinci katın 
tabanını görebiliyorsunuz.

Yakın Doğu’nun en ihti-
şamlı saraylarından biri 
olan Şirvanlar Sarayı 15. 
yüzyılda Şirvanşahlar ha-
nedanının şahı İbrahim 
Halilullah’ın döneminde 
yapılmış. Mimari özellikle-
riyle dikkat çeken sarayda 
başka bir dikkat çeken kı-
sım ise 34 basamakla inilen 
yer altı su deposu. Zama-
nında sarayın su ihtiyacını 
tek başına karşılıyormuş.

Yemek kültürüyle Türki-
ye’ye benzer olan Azer-
baycan, Orta Doğu ve 
Asya ülkelerine yakın 
olması sebebiyle de bu 
ülkelerin mutfaklarından 
etkilenmiştir. Azerbay-
can denilince akla gelen 
ilk lezzet olan şah pilavı 
muhakkak denenmesi ge-
reken lezzetlerin başında.

BOSNA HERSEK

AZERBAYCAN

MÜCELLA ÖZDEMİR
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Şehrin her sokağının tarih 
koktuğu, yıllara meydan oku-
yan mimari yapıları ve mis gibi 
temiz havasıyla Kafkas coğraf-
yasının en önemli ülkelerin-
den birine çeviriyoruz rotamızı. 
Gürcistan güzel doğası ve taş 
devrine kadar uzanan kültürel 
zenginliğiyle dünyanın ben-
zersiz ülkelerinden bir tanesi.

Ülkeyi gezmeye başkent 
Tiflis’ten başlıyoruz. Şehrin 
sembolü haline gelen Kart-
lis Deda Heykeli Tiflis’in 
Kuruluşunun 1500. yıldö-
nümünde, Sololaki tepesi-
ne dikildi. Gürcü heykeltı-
raş Elguca Amaşukeli’nin 
yaptığı alüminyum heykel, 
ülkenin ulusal karakterinin 

en iyi sembolü olduğu dü-
şünülüyor. Ülkenin direnişi 
ve özgürlüğünün sembolü 
hâline gelmiş Sameba Ka-
tedrali neredeyse Tiflis’in 
her köşesinden görülüyor. 
Büyük bir bahçenin ortasına 
yapılmış Sameba Katedrali, 
15 bin kişilik kapasite ve 84 
metre uzunluğuyla Tiflis’in 
ve Gürcistan’ın en büyük 
kilisesi unvanına sahip.

Gürcistan’a kadar gelmiş-
ken Batum’a değinmeden 
olmaz. Batum’da bulunan 
Piazza Meydanı, şehrin en 
renkli meydanları arasında. 
İtalyan mimari stiliyle de dik-
kat çeken meydanda birçok 
restoran ve kafe mevcut. 

Jeopolitik konumu zengin 
petrol rezervlerinin yanı 
sıra doğal gaz, altın ve ba-
kır rezervlerine de sahip 
Orta Doğu coğrafyasının 
en önemli ülkelerinden biri 
olan İran, büyüleyici tarihi 
hazineleri ve binlerce yıllık 
geçmişi olan Fars gelenekle-
riyle dünyanın en ilgi çeken 
ülkelerinden biri. Tarihi ve 
kültürel birikiminin yanı sıra 
geleneksel yaşamdan izler 
taşıyan çarşıları ve yerleşim 
yerleriyle de seyahat rota-
mızda yerini alıyor.

Ülkenin başkenti konumun-
daki Tahran, modernizm ve 
tarihselliği bir arada yaşı-
yor. Tahran’ın en eski tarihi 
yapılarından olan Gülistan 
Sarayı 400 yıl önce aslında 
bir kale olarak inşa edilmiş. 
Daha sonra Zendler döne-
minde saraya çevirmiş olan 
kale, Kaçarlar ve Pehlevilerin 
döneminde onarım-restoras-
yon sürecinden geçmiş ve 
günümüzdeki hâlini almış. 

Kaçar Hanedanlığı‘nın Tah-
ran’a kazandırdığı en güzel 
miras olan saray, Pers kültü-
rünün Batı tekniği ve mimarisi 
ile birleştiği bir başyapıt. Nia-
varan sarayı, Azadi kulesi gibi 
yerlerde Tahran’da muhakkak 
görülmesi gereken yerler ara-
sında. Aynı zamanda dünya-
nın en büyük çarşılarından biri 
olan Tahran Büyük Çarşısı’n-
da el dokuması Fas kilimleri, 
seramik, cam, antika eşyalar 
ve ipek ürünler bulabilirsiniz. 
Zaten Tahran’da büyük mağa-
zalar, alışveriş merkezlerinin 
sayısı çok fazla değil. Onun 
yerine açık kapalı çarşılar, 
bakkallar ve semt pazarları 
almış durumda.

Fas mutfağını kendi kül-
türüyle harmanlamış olan 
İran’da Barg Kebabı mu-
hakkak denenmesi gere-
ken lezzetler arasında. Son 
dönemlerde Türkiye’de de 
yaygın olan ve patates ile 
pişirilen İran pilavını da de-
nemizi tavsiye ederiz.

GÜRCİSTAN

İRAN
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Bir gün İran’a yolun düşerse asırlarca İslam dün-
yasında büyük rağbet görmüş öğrencilere ders 
kitabı olarak okutulmuş Bosstan ve Gülistan’ın 
yazarı, büyük şair Sadî-i Şîrâzî’nin türbesini ziya-
ret etmeden dönme. Şiraz’da doğup ve Şiraz’da 
vefat eden Sadî, 30 yıldan fazla gezgin derviş 
olarak “ruhsal açlığını doyurmak için” Hindis-
tan’dan Anadolu’ya Lübnan’dan Etiyopya’ya ka-
dar dolaşmış. Ömrünü ilim öğrenmekle, talebe 
yetiştirmek ve insanlara doğru yolu göstermekle 

geçirmiş. Şiraz şehrindeki türbesi, bir tepenin 
eteklerinde, “Qanat” ismi verilen su yolu ile 
beslenen balıklı bir havuz başında, sakinlik ve 
huzur arayanları bekliyor. Türbenin altında yer 
alan mahzen görünümlü bir çayhanenin çay-
larının ise dertli ruhlara şifa olduğu söyleniyor. 
Türbeniin kitabesinde de yazdığı gibi:

“Şiraz’lı Sa’dinin türbesi aşkın kokusunu saçacak
Hatta, onun ölümünden binlerce yıl sonra bile.”

İran’a Gitmişken Şuraya Da Git
SA‘DÎ-i ŞÎRÂZÎ TÜRBESİ
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“EVE DÖNDÜM 
YAĞMUR 
GETİRDİM, 
EV YEŞERDİ 
BEN 
YEŞERDİM”
O kitabı okudunuz ve dünyanız değişmedi, öncelikle bunu kabul 
ederek başlayalım meseleye. Yine de bir türlü dinmeyen o “boşluk 
hissini” yaşayanların da olduğunu anladık. Bizim gibilerdi, bizim 
hissettiklerimizi hissediyorlardı aslında. Sadece tek farkları onlar 
bunları dile getirebiliyorlardı. Zor zamanlarda konuşabiliyor, kendi 
kaoslarının arasından çıkabiliyor, çıkamasalar bile deniyorlardı. O 
büyük romanların sahiplerinin nerede, ne şekilde yaşadıklarını merak 
ediyorsanız eğer, dünyanın dört bir tarafında gezip görebileceğiniz 
yazarların evlerini sizler için derledik. 

ÜNLÜ YAZARLARIN EVLERİ

DOSYA:  
GENÇLER İÇİN OTOSTOP REHBERİ    ALİ ŞENOCAK
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“Elinizden geleni yapın. Hayatı 
bazen boşa harcıyor olsak dahi, 
uğraşmaya değer.”

Victoria döneminin en büyük ro-
mancısı o. Romancılığını 

besleyen en önem-
li şey ise toplum 

eleştirmeni olması. 
Toplumu bu denli 
iyi tahlil etmesinin 
nedenlerinden bi-
riyse dokuz yaşın-

da başladığı okulunu 

babasının borç batağına saplanıp 
hapse düşmesi dolayısıyla bırak-
mak zorunda kalması ve bir boya 
fabrikasında çalışmaya başlaması. 
David Copperfield, Oliver Twist, Bü-
yük Umutlar ve diğer yapıtlarında 
da çocukluğunda gördükleri yatılı 
hep. Dickens’ın 1837’den 1839’a ka-
dar ikamet ettiği, Londra’nın doğu-
sundaki 48 Doughty Caddesi’nde 
bulunan evi, -ki bu ev Oliver Twist’i 
kaleme aldığı ev- ziyaret edebilir, 
yazarın eşyalarıyla tanışabilirsiniz. 

1.Charles Dickens (1812 – 1870), Londra

“Bir insana güvenip güveneme-
yeceğini anlamanın tek yolu ona 
güvenmektir.”

Ernest Hemingway’in eşi Pa-
uline ve iki oğlu Patrick ve 
Gregory ile birlikte 1931-1940 
arasında yaşadığı Florida’da 
bulunan evi, 1964 yılında müze 
haline getirilmiş. Nobel ve 
Pulitzer Ödüllü yazar, birçok 
eserini bu evin ikinci katındaki 
çalışma odasında kaleme alı-
yor. Müze yetkilileri, Hemin-

gway’in evde sadece dokuz yıl 
yaşadığını, ancak eserlerinin 
yüzde 70’ini burada ürettiğini 
belirtiyor.

2. Ernest Hemingway (1899 – 1961), Florida

“Cehennem nedir? Sevginin 
artık imkânsız olduğuna dair 
çekilen bir acıdır.”

Hadi gelin, Dostoyevski’yi 
tanımlamaya kalkmayalım; 
ama Cemal Süreya’nın söy-
lediğini söyleyelim: “13 ya-
şımda Dostoyevski okudum 
ve o gün bugündür huzurum 
yok.” St. Petersburg’ta 5/2 
Kuzneçniy Pereulok bilinen 
adreste Dostoyevski’nin 
kendi el yazması notlarını, 

kalemini ve çay bardağı gibi 
birçok özel eşyası görülebilir.

3.Dostoyevski (1821 – 1881), St. Petersburg
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“Gözlerime bakıp da yapı-
lan sahte bir gülücük yeri-
ne, yüzüme karşı gösteri-
len gerçek bir nefreti tercih 
ederim.”

Öyküleri ve oyunlarıyla ken-
dinden sonra gelenlerin üs-
tadı ve ikonu haline gelen 
Çehov, büyük değişimin 
içindeki Rusya’yı öyle derin-
lemesine incelemiştir ki, Rus-
ya’yı sadece Çehov bilerek 
yeniden kurmanın mümkün 

olduğunu söyleme cüreti 
gösterenler bile olmuştur. 
Çehov’un Moskova Üniversi-
tesi’ne tıp eğitimi için gitme-
den önce ailesiyle birlikte ya-
şadığı Taganrog’taki 
mütevazı ev, bu-
gün bir müze. 
Rusya’yı tanı-
maya oradan 
b a ş l a m a k 
istemez mi-
siniz?

4.Anton Çehov (1860 – 1904), Rostov

“Kalabalıklar daima tehlikeli-
dir. Içlerinde mutlaka ruhlarını 
ucuza satan alçaklar bulunur.”

Louis-Napoléon Bonaparte’nin 
1851’deki hükümet darbesin-
den sonra Paris’ten sürgün 
edilen Victor Hugo önce 
Belçika’ya, oradan da Manş 
Denizi’ndeki Guernsey Ada-
sı’na gelir. 1856’da Hauteville 
House’a yerleşir. Saint Peter 
Limanı’nı tepeden gören bu 
evde, Sefiller, Deniz İşçileri gibi 

başyapıtlarını yazar. 1927’de ev 
Hugo’nun torunları tarafından 
müzeye dönüştürülür.

5.Victor Hugo (1802 – 1885), Guernsey Adası

“Dünyada beklenmedik bir şey 
yoktur.”

Dünyanın Merkezine Yolculuk, 
Denizler Altında 20 Bin Fer-
sah ve 80 Günde Devr-i Alem 
isimli romanlarıyla okuyanların 
zihinlerini açan ve onları yeni 
maceralar için cesaretlendiren 
Jules Verne, 1882-1900 yılları 
arasında bu evde kiracı olarak 
18 yıl yaşar. Evin içi Jules Verne 
romanlarının konseptine göre 
dekore edilir. Yemek salonu ise 

Jules Verne dönemine ait eşya-
ların en iyi korunduğu ve aynen 
sergilendiği bölüm. 

6.Jules Verne (1828 – 1905), Picardie
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Mahalle kültürünün yerini dev 
apartmanların oluşturduğu gü-
venlikli sitelere bıraktığı günü-
müzün hemen öncesinde; küçük 
insanların kimsenin önemseme-
diği hikâyelerinin anlatıldığı, gün 
geçtikçe değişen dünyada artık 
çoktan geride bıraktığımız değer-

lere yakılmış gülümseten bir 
ağıt niteliğinde Dar Alanda 

Kısa Paslaşmalar(2000). 

Türk Dil Kurumu 
sözlüğünde ama-

tör kavramı, 
“Bir işi para 

kazan-
m a k 

için değil, yalnız zevki için yapan, 
hevesli, meraklı (kimse), özengen, 
profesyonel karşıtı” anlamlarına 
karşılık geliyor. Dar Alanda Kısa 
Paslaşmalar’ın Esnafspor’u da bu 
kavramın tüm anlamlarını karşı-
layan bir profil çiziyor. Takımdaki 
herkes birbiriyle mahalleden kom-
şu ve herkes amatör.

Modern toplumlarda futbolun en-
düstrileşmesi durumu beraberinde 
toplumsal ilişkilerde de değişimi 
getirir. Cemaat toplumu yerini ce-
miyet toplumuna bırakır. 

Bir takımın renklerine ve birbirleri-
ne gönül bağıyla bağlı taraftar top-
luluklarının yerini futbolu bir boş 
zaman aktivitesi olarak tüketen 
tüketiciler alır, futbol oynamak ise 
profesyonelce icra edilen “futbol-

culuk mesleği” hâline dönüşür. 
Dolayısıyla yerinde durama-

yan bıçkın delikanlıların 
top koşturduğu “ma-

halle takımları”na 
artık “ futbol 

sektörü”nde 
yer yok.

AMATÖR RUHA 
SAYGI DURUŞU:

DAR ALANDA 
KISA  

PASLAŞMALAR

FİL[İ]MLER

1980’li yıllar tüm dünyayla paralel olarak Türkiye’nin de 
toplumsal, siyasal, ekonomik dönüşümlerden geçtiği bir 
dönem ve tabii ki futbol da ülkemizdeki tarihine bakıldığında 
bu dönüşümlerden fazlasıyla etkilenen bir alan.
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AMATÖR RUHA 
SAYGI DURUŞU:

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, 
Serdar Akar’ın 1980’lere rast-
layan gençliğinin sinemada 
kendine ifade imkânı bulmuş 
bir nostaljisi aslında. Hikayesini 
anlattığı insanların kaderini de 
paylaşan yapım, dev bir pro-
düksiyon olmaktan ziyade ka-
rakterleri gibi de biraz kusurlu 
ama mütevazı. 

Yaşanan askeri darbe ve hızlı-
ca kapitalistleşme çabalarının 
gölgesinde, yönetmenin “Hayat 
fena halde futbola benzer.” diye-
rek futbol gibi ilgilisinin dışında 
pek de kimsenin önemsemediği 
bir konu özelinde hayatı anlat-
ması ise oldukça ilginç ki fut-
bolla ilgili pek çok ifade filmde 
de hayatın bir parçası olarak 
karşımıza çıkıyor. Kaybedenler, 
kazananlar, oyun dışı kalanlar… 
derken bir insan ömrünün ger-
çekten acımasız kuralları olan 
bir oyun olduğu gerçeğini ka-
bulleniyoruz.

Hikâyenin geçtiği 1980’li yıllar 
tüm dünyayla paralel olarak 
Türkiye’nin de toplumsal, siya-
sal, ekonomik dönüşümlerden 
geçtiği bir dönem ve tabii ki 
futbol da ülkemizdeki tarihine 
bakıldığında bu dönüşümlerden 
fazlasıyla etkilenen bir alan. 

Futbol Türkiye’de 1960’ların 
ortalarına kadar amatörce 
oynanan bir oyunken bu 
tarihlerden itibaren 
profesyonelleşme-
ye başladı. Kü-
çük amatör 
takımların 
da bir-

leşmesiyle büyük şehir takımları 
oluşturuldu ve özellikle 1980’ler-
den günümüze kadarki süreçte 
futbol hızlı bir biçimde endüst-
rileşti. Ancak bir yanda futbol 
endüstrileşirken diğer yanda bu 
oyuna gönül vermiş kitlelerin 
değişimi de söz konusuydu. 

Öncesinde futbol yoksul halkın 
eğlence faaliyeti iken endüstri-
leşme sonrasında içinde milyon 
dolarların döndüğü dev bir sek-
tör hâline geldi. 

Filmde bir yandan “yabancı” 
transfer ederek profesyonel-
leşmeye çalışan diğer yandan 
da transfer ettiği yabancıyı 
damat olarak alıp cemaat iliş-
kilerini korumakta ısrarcı olan 
bir Esnafspor karşımıza çıkıyor. 
Mahalledeki sıkı cemaat ilişkile-
rinin futbol alanındaki bir teza-
hüründen ibaret Esnafspor ve 
aslında futbolun yaşadığı dönü-
şümün ortasında yeni sisteme 
ayak uyduramayan amatör 
ruhun ölmeden önceki 
son çırpınışlarını ifa-
de etmekte. An-
cak filmi farklı 
kılan şey 
sisteme 
ayak 

uyduramayacağını başından 
öngördüğümüz Esnafspor ’a 
yönetmenin hazırladığı sonda 
yatıyor. Esnafspor afili bir son-
la, şampiyon olduktan sonra 
kendini yok ediyor. Esasında 
Serdar Akar, Dar Alanda Kısa 
Paslaşmalar filmiyle bize çok-
tan kaybettiğimiz ve asla geri 
kazanamayacağımız birçok 
şeyi ama en önemlisi de ama-
tör ruhu hatırlatıyor ve filmi bu 
ruha bir saygı duruşu niteliğinde 
sonlandırıyor.

BETÜL DURDU
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Takvimler 26 Nisan 1986’yı gösterirken bugün 
bile yoğun bir şekilde gündemi meşgul eden 
bir kaza yaşandı. Dönemin Sovyet ülkelerin-
den Ukrayna’nın Çernobil kentindeki nükleer 
enerji santralinin dört numaralı reaktöründe 
büyük bir patlama meydana geldi. Geçtiğimiz 
yıllarda HBO’nun Çernobil dizisini yayınlama-
sıyla da çokça konuştuğumuz kaza; gerçekle-
ri, yalanları ve bilinmezleri ile insanlığın bilim 
serüveninde kara bir leke olarak hatırlanmaya 
devam ediyor ve muhtemel tüm geleceklerde 
de devam edecek gibi duruyor.

Çernobil Faciası, ta ki 2011 yılına kadar Ulus-
lararası Nükleer Olay Ölçeğine göre tarihte 
meydana gelmiş en büyük nükleer kaza ola-
rak kabul ediliyordu. Evet, Fukişima Nükleer 
Santrali kazasının yaşanmasıyla beraber biricik 
olma özelliğini kaybetti fakat etkileri hâlâ sü-
rüyor. Öyleyse zamanı 33 yıl geriye sarıp bir 
bakmak gerek; Çernobil’de neler olmuştu?

İnsanlık tarihinin en korkutucu nükleer faciasının 
neden yaşandığına dair bir türlü kesin sonuçlara 
ulaşılamasa da resmi görüş, santralin dört numaralı 
reaktörü rutin bakıma alınacağı zaman, durdurma 
işlemleri sırasında güvenlik yönünden önemli olan 
elektrik kesilmesi ile ilgili özel bir deneyin yapılmak 
istenmesi nedeniyle kaza olduğunu söylüyor. Nükleer 
santral çizelgesinde de çalışanların dördüncü reak-
törü kapattıkları anda reaktörün sıcaklığının korkunç 
boyutlara varmasıyla patlamanın gerçekleştiği yer 
alıyor. Ancak bu patlamanın ardından birkaç saniye 
sonra ikinci bir patlama gerçekleşiyor. Bunun sebebi 
tam olarak anlaşılamamakla birlikte, grafit-buhar et-
kileşmesi gibi bir takım kimyasal reaksiyonlar sonucu 
olabileceği görüşü öne çıkıyor. 

Uluslararası Nükleer Güvenliği Danışma Kurulu’nun 
(INSAG) 1986 yılında yayınladığı ilk raporda, patlamanın 
sorumlusu olarak, kuralları çiğnedikleri söylenen santral 
operatörleri gösterildi. Buna rağmen, 1992 yılında ya-
yınlanan INSAG-7 raporunda ise santralin tasarımından 
kaynaklanan, kontrol çubukları ve güvenlik sistemleri 
gibi kimi özelliklerin de altı çizilmişti. Yani uzmanlar, 
Çernobil nükleer santralinin inşasında en başında bir-
takım kusurlar olduğunu ileri sürdüler. Deprem ve terör 
saldırısı gibi pek çok ihtimal göz önünde bulundurulmuş 
olsa da, bunların hiçbiri tek başına yeterli bir açıklama 
olarak kabul görmedi ki günümüzdeki tartışmaların 
temelini de bu iki farklı rapor oluşturuyor.

1
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Çernobil’de patlamadan hemen sonra yanmakta olan re-
aktörü söndürmek için ilk olarak itfaiyeciler reaktöre soğuk 
suyla müdahale ettiler ancak bu işe yaramayınca üzerinde 
27 Nisan’dan 5 Mayıs’a kadar 30’dan fazla askeri helikopterle 
yangını kontrol altına alabilmek ve radyasyonu hapsetmek 
için enkaza tonlarca kurşun, kum döküldü. Bu çabalar da 
durumu vahimleştirdi. Helikopterlerden dökülen malzeme-
ler çekirdeğin daha da ısınmasına neden oldu. Son olarak 
çekirdek nitrojenle soğutulabildi. Felaket kontrol altına 
alınmaya çalışırken mecburi insan gücüne duyulan ihtiyaç, 
“tasfiye görevlilleri” adı altında binlerce insanı radyasyon 
zehirlenmesiyle baş başa bıraktı.

Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarını 
tam 200 kat aşan bir etki yaratan kazadan sonra 
yüzden fazla radyoaktif element atmosfere saçıl-
dı. Çernobil’deki patlamadan dünya kamuoyunun 
haberdar olması ise felaketten iki gün sonra, İs-
veç’te Forsmark Nükleer Santrali’nin dışında ça-
lışan personelin radyasyon denetimi sırasında iş 
elbiselerinde yüksek düzeyde radyasyon tespit 
edilmesiyle gerçekleşti. Yetkililer, sorunun İsveç’te 
çalışan diğer nükleer santrallerden kaynaklandığını 
düşündüler fakat santraller kontrol edildiğinde, 
herhangi bir radyasyon sızıntısına rastlanmadı. Ar-
dından, meteoroloji raporları incelenmeye başlandı 
ve radyasyon taşıyan hava akımının Ukrayna’dan 
kaynaklandığı bulundu. 

İsveç’in resmî olarak bilgi istemesiyle Rusya, Çer-
nobil’de bir kazanın olduğunu dünyaya itiraf etmek 
zorunda kaldı. İlk anda patlamanın etkisiyle santral-
de görevli 31 kişi öldü ancak daha sonra radyoaktif 
elementler rüzgarla Ukrayna, Beyaz Rusya, Rusya ile 
İskandinavya, Avrupa ve Türkiye’nin de dahil olduğu 
yakın coğrafya on yıllar boyu sürecek ölümcül bir 
felaketin pençesine düştü. Kanser vakaları hızla 
arttı, patlamaya yakın bölgelerdeki tarım toprakları 
radyoaktif kirlenmeye maruz kaldı ve bu sebeple 
binlerce insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda 
kaldı. Şimdilerde patlamanın olduğu bölge “turizm 
destinasyonlarından” biri olsa da insanlık en büyük 
felaketi bu zehirli topraklarda tattı.

Patlamadan sonra dört numaralı reaktörünün etrafına 
betondan, devasa bir “lahit” (kapak) örüldü. Bu lahit, 
atmosfere daha fazla radyasyon salınmasını engellemek 
üzere tasarlanmıştı fakat 20 ile 30 yıl arasında dayanacak 
bir ömre sahipti. Lahitin 2016’da ömrünü doldurmasıyla 
reaktör, daha önce görülmemiş bir mühendislik yöntemi 
olan çelik kalkanla örtüldü. Olası bir radyoaktif sızıntıyı 
yüz yıl boyunca engelleyebileceği açıklanan kalkana 
rağmen günümüzde bilim insanları Çernobil’de hâlâ 
190 ton uranyum ve 1 ton plütonyumun bulunduğunu ve 
bölgede tüm radyoaktif kalıntıların temizlenmesi için 48 
bin yıla ihtiyaç olduğunu söylüyor.
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Hakikatin Perdesini Açmak, insanın gerçek 
bilgiye ulaşma sürecini Şeyh Ekber adıyla da 
tanınan İbn Arabi ve Abdülkadir Cili’nin kale-
minden anlatıyor. Okura, tasavvuf geleneğinin 
dünya görüşünün de bir tür özetini sunan eser, 
İslam medeniyetinde ortaya çıkan diğer ente-
lektüel gelenekler ile tasavvufun gelişimini ve 
ayrıştıkları noktaları ortaya koyarak, ilahi bir 
yardım ve bu yardımın doğrultusunda geliş-
tirilen seyr u sülük denen sürecin günümüz 
dünyasında karşılığına ışık tutuyor.

“İlkel” dediğimiz insanlarla bugünün insa-
nının temel farkları nelerdi, ilkel insanlar 
gerçekten ilkel miydiler ya da kendilerin-
den çoğu zaman küçücük kalıntılar saye-
sinde haberdar olduğumuz bu insanlara 
ilk olarak ne zaman “ilkel” dedik? Franz 
Boas, İlkel İnsanın Zihni’nde, bunlar gibi 
onlarca sorunun cevabını arıyor ve günü-
müz insanının zihnini, ilkel insanın zihnine 
dair daha çok karıştırıyor!

Mistik teolojinin ve romantik Alman felsefe-
sinin varisi olan Jung; Freud geleneğinden 
uzaklaşarak, her rüyanın bizzat kendi yorumu-
nu içerdiğini söylüyor. Bu sayede, “rüyaların 
aslında ne kastettiğinin” anlaşılabileceğine 
inanan yazar, iki yıllık bir seminer dizisinin 
ürünü olan bu eserde, etnoloji ve antropolo-
jinin de yardımıyla hastaların rüyalarını analiz 
etmenin yanında rüya analizinin yöntemlerini 
ve pratiklerini de sunuyor okuyuculara.

Günümüz şiirinin önemli şairlerinden Murat 
Çelik’in ilk öykü kitabı Epey’in yeni baskı-
sı Everest Yayınları tarafından yapıldı. Bir 
şairin kaleminden çıktığı her halinden belli 
olan bir kitap Epey. Çünkü baştan başa 
uyumsuz ve aynı zamanda mağrur… Çe-
lik’in aile, toplum ve kendi kişisel tarihinden 
yola çıkarak yazdığı öyküler, aynı zamanda 
sinematografik bir çalışmanın ürünü.

“Duyularin ve Aklin Ötesinde: Tasavvuf ”
Hakikatin Perdesini Açmak  
İbn Arabi – Abdülkerim Cili 
Litera Yayıncılık – 379 Sayfa

Sahi, Kim Daha İlkel?
Franz Boas / İlkel İnsanın Zihni
Doğu Batı Yayınları - 279 sayfa

Rüya Zaten Kendiliğinden Çözülebilendir
Rüya Analizleri / Carl Gustav Jung  
Pinhan Yayıncılık – 744

Şairin Öyküsü
Epey / Murat Çelik
Everest Yayınları – 120 sayfa

YE YE 
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Rüdiger Safranski’nin elinizde tuttuğunuz 
çalışması; Sartre, Foucault ya da Frankfurt 
Okulunu çok daha iyi anlayabilmemizi sağ-
layan ve 20. yüzyılın en etkili filozoflarından 
Martin Heidegger’in yaşamını onun felsefi 
gelişimi, dostlukları, hırsları, geri çekilmeleri 
ve yüzyılın olayları temelinde ortaya koyuyor. 
Kitapta, Heidegger’in çeşitli filozoflar üzerin-
den gerçekleşen felsefi gelişimi, çok yönlü ve 
bütünsel bir kavrayış ile ele alınıyor.

Okurların daha önce, Komik-i Şehir Naşit Efendi 
ve Babıali’den Son Selam adlı çalışmalarıyla 
tanıdığı İbrahim Özen, edebiyat ve kültür araş-
tırmalarının son halkısı olarak, Kısa Pantol Bol 
Caket Bobstile Maşallah ile erken Cumhuriyet 
Devri’nde bobstil modanın Türk edebiyatına 
yansımaları üzerinde duruyor. Yazar, bobstil ya-
kıştırmasının şiir tartışmalarındaki rolünü, hangi 
maksatla kullanıldığını ve bobstillerin bir tip 
olarak edebi metinlerde nasıl bir role sahip oldu-
ğunu detaylı bir incelemeyle okurlarına sunuyor.

Yazı ve Yalnızlık, Tanrı Bakışlı Çocuk ve Hepi-
nize Etkin Okumalar Diliyorum gibi deneme 
ve eleştirileri ile tanıdığımız usta yazar Oğuz 
Demiralp’ın yeni denemelerinden oluşan, Avare 
Kalemden Yazıntılar, okuru daha ilk satırlarıyla 
içine çeken kitaplardan. Denemecinin okuruyla 
söyleştiği, ona zaman zaman şiirler, küçük öy-
küler okuduğu; edebiyattan tarihe, felsefeden 
sosyolojiye uzanan bu denemeler, derin bir dü-
şünce yolculuğuna çıkarıyor edebiyatseverleri.

Nobel Ödüllü yazar Kazuo Ishiguro, son ro-
manında “güneş her zaman bize ulaşmanın 
yolunu bulur.” diyor okuyucularına. Günümüz 
edebiyatının en önemli romancılarından olan 
Ishiguro, Klara ile Güneş’te, yeni teknolojilerin 
etkisiyle köklü değişimler geçirmiş bir top-
lumda yaşanan, sevgi, umut ve fedakârlığa 
dair unutulmaz bir hikâye anlatıyor. Klara ile 
Güneş, büyük bir yazarın, edebiyat dünya-
sındaki yerini bir kez daha sağlamlaştırıyor. 

Düşüncenin Çağrısı
Heidegger - Almanya’dan Bir Usta  
/ Rüdiger Safranski
Alfa Yayınları – 668 Sayfa

Hayat ve Edebiyatta Züppeler!
Kısa Pantol Bol Caket Bobstile 
Maşallah / İbrahim Özen
Ötüken Neşriyat – 299 Sayfa

Satırlar Arasında Aylaklık
Avare Kalemden Yazıntılar / Oğuz Demiralp
Alakarga Yayınları – 288 Sayfa

Şefkatli, Dokunaklı ve Hakiki Bir Roman
Klara ile Güneş / Kazuo Ishiguro
Yapı Kredi Yayınları – 264 Sayfa

YE YE 
Nİ Nİ 

Den Den 
ÇI ÇI 

KAN KAN 
LARLAR Gençlik 

ve Spor

77

Gençlik ve Spor S6.indd   77Gençlik ve Spor S6.indd   77 10.10.2022   15:24:1910.10.2022   15:24:19



Filminizin isminden hareketle Sevmek ve 
“Sevmek Gibi” olmanın farkı nedir?

Aşık biri olmayı tanımlamanın çok zor oldu-
ğunu düşünüyorum, çünkü âşık olduğumuz-
da bunu genelde geriye dönük bir şekilde 
reddederiz. Hayat bize “sever gibi olmanın” 
çok daha gerçek olduğunu öğretir. Çünkü 
sever gibi olunca her şey daha belirsizdir. 
Varlığın bazı keskin sınırları vardır, ama aşk 
karanlık ve aydınlığı, ölümü ve yaşamı ayırır 
gibi ayırt edilemez. Sevmekten çok sever gibi 
olmak kavramı çok daha doğru geliyor bana.

Bana Deleuze’ün oluş felsefesini anımsatıyor, 
statik bir var oluş yerine bir hâlden öteki hâle 
geçişin çoklu ve karmaşık olmasını. Bu oluş 
felsefesinde sizi çeken şey ne?

Deleuze’ün bu bakış açısına yakın hissedi-
yorum çünkü bence, “olmak” bir illüzyondan 
ibarettir. Eğer belirli hâller arasında oldu-
ğumuzun ve daima hareket ettiğimizin, bu 
hareketin hayatımızın en doğal parçası ol-
duğunun, durağan olma hayallerimizi bırak-
mamız gerektiğinin bilincinde olur ve bunu 
kabul edersek hayatı çok daha iyi anlarız ve 
yaşamaktan keyif alırız.

ABBAS KİYARÜSTEMİ:

FİLMİN İLK CÜMLESİ TÜM 
HİKÂYEYİ BELİRLER

SÖYLEŞİ: ZACHARY WIGON, 2013
ÇEVİREN: OĞUZHAN CÖMERT

SÖYLEŞİ

* Söyleşi Kiyarüstemi’nin 2012 yılında vizyona giren Sevmek 
Gibi filminden hareketle gerçekleştirilmiştir.
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Bu kadar çok dille (Arapça, Japonca, 
İngilizce, Fransızca ve İtalyanca) ça-
lışırken bu kültürlerin ortak payda-
sıyla ilgili bir şeyler öğrendiniz mi?

Bu çok güzel bir soru. Ben bu kültür-
ler arasında bir ortak payda arayışın-
da değildim, fakat farklı kültürlerle 
çalışmanın nasıl bir şey olduğunu 
merak ediyordum. Film çekmenin 
küresel bir yönünü keşfettim. Tüm 
insanların aynı şekilde acı çektiğini, 
eğlendiğini kanıtlamak gibi bir der-
dim yoktu, ama farklı kültürlerden 
insanlarla beraber çalışma fırsatım 
olunca beklendik tepkiler verdikle-
rini gördüm. İlişkiler çok pürüzsüz 
ilerliyordu ve dil farklılığının çok ko-
layca atlatılabilecek ufak engeller 
olduğunu fark ettim ve insanların 
nerede olursa olsun temelde aynı 
yapıya sahip olduklarını… 

Olmak fikrine karşı oluş fikrini sa-
vunmaya geri dönersek, Budist kon-
septi olarak “farkındalık” hakkında 
ne düşündüğünüzü merak ediyo-
rum. Aslı Gibidir filminde de bu film-
de de karşılaştığım fikir bağlamdan 
bağımsız bir şekilde anı yaşamanın 
varlığın asıl doğru şekli olmasıydı. 
Bir şeyin, bir ilişkinin kopya ya da 
orijinal olması önemli değil, önemli 
olan yaşadığımız anda var olanlarla 
nasıl ilişki kurabildiğimiz.

Bunu benim filmlerinde deneyim-
lemenizin sebebi inancımın ya da 
içinde büyüdüğüm geleneğin et-
kisi olabilir. Budizmle bağdaştır-
dığınız bu kavram benim ülkemin 
son 700-800 yıllık tarihi aracılı-
ğıyla aşina olduğum bir kavram. 
İranlı şairler ve filozoflar kalıcılık 
açısından “hayatı şimdide yaşa-
mak” hakkında bundan pek farklı 
bir şey söylememişler. Kültürümüz 
ve ürettiğimiz şeyler arasında bir 
bağlantıdan daha fazlası değiliz, 
tıpkı sizin de sahip olduğunuz bil-
giler temel almanız gibi ben de 
yalnızca beni besleyen şeyleri gös-
terebilirim, ki bu da benim dünya 
görüşüm oluyor. Eğer bunu göste-
remezsem, bana aktarılan kültürel 
mirası hak etmemiş olurum.

Oyunculuğun insanların kendileri-
nin normalde ulaşamadıkları par-
çalarına ulaşabilmesini sağladığını 
düşünüyor musunuz?

Sorularınız cidden çok güzel çünkü 
cevapları da barındırıyor ve benim 
de cevap vermem kolaylaşıyor. İn-
sanın kendini tanımasının en kolay 
yolu kendini farklı durumlarda de-
neyimlemesidir. Böylece hiç bilme-
diği özelliklerini keşfeder. Filmde 
karaktere olan da budur, kendisini 
rolün belirli bir özelliğini seçmeye 
zorlayan bir yabancıyla yüzleşmek 
ve böylece sorumluluklarını fark et-
mek. Dedeye dönüşüyor ve bunun 
rolünün bir parçası olduğunu fark 
ediyor. Kendi yolunu buluyor. Genç 
bir adamla yaptığı bir konuşmada ya-
şadığı yüzleşmede bu genç adamın 
ona hatırlattığı karakteri yüzünden. 
“Senin ne kadar dedensem onun 
da o kadar dedesiyim” dediği yerde 
gence karşı kesinleştirdiği sınırları 
aynı zamanda bize karşı da kesin-
leştirmiş oluyor. İzleyiciye, ikisinin de 
dedesi olduğunu anlatıyor.

Ve belki de Akiko torun rolünü öğre-
niyor? Ki bu da filmin başında Aki-
ko’nun büyükannesinin yanından 
tekrar tekrar geçip gitmesini hatır-
latıyor. Çok etkileyici bir sahneydi.

O sahne filmde gerçekten çok önemli 
bir sahneydi. Genelde filmlerde beni çe-
ken bir sahne veya bir an olur ve ben o 
sahneyi izleyebilmek için filmi çekerim. 
On yedi yıl önce bu filmin fikri aklımda 
oluşmaya başladığında bu sahne ak-
lımda dönüp durdu. Üç kez kavşağın 
etrafında dönen bir kız ve gittikçe ya-
kınlaşan, etrafı görülmesini zorlaştıran 
engellerle kaplı büyükanne, yakınlaştık-
ça fark ediliyor. Hepsinin tek sahnede 
olmasını istedim. Ters açılı çekimleri 
hiç sevmem, çok sahte ve yanıltıcı ol-
duklarını düşünüyorum. Bu sahneyi bu 
şekilde çekmeyi çok istemiştim ve film 
için çok önemliydi. Fakat 17 yıl önce bu 
filmi çekmekten vazgeçmemin sebebim 
Japonya’da kavşakların yuvarlak değil 
dörtgen şeklinde olmasıydı. Bu yüzden 
filmden vazgeçmiştim çünkü bu sahne 
yoksa filmin de anlamı olmayacaktı.

AŞIK BIRI 
OLMAYI 

TANIMLAMANIN 
ÇOK ZOR 

OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYORUM, 

ÇÜNKÜ ÂŞIK 
OLDUĞUMUZDA 
BUNU GENELDE 
GERIYE DÖNÜK 

BIR ŞEKILDE 
REDDEDERIZ

SÖYLEŞİ
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KÜLTÜRÜMÜZ 
VE ÜRETTIĞIMIZ 
ŞEYLER 
ARASINDA BIR 
BAĞLANTIDAN 
DAHA FAZLASI 
DEĞILIZ

Bir röportajınızda gerçek bir 
anlatıcı olamadığınızı, film-
lerinizin genelde başlangı-
cından önce başladığını ve 
bitişinden sonra bittiğini 
söylemişsiniz. Bir filmin bit-
tiği nasıl anlaşılır?

Başlangıç ve bitiş noktaları 
keyfi tercihlerden fazlası de-
ğiller. Futbol oyunundaki gibi 
seçilebilirler, oyun 90 daki-
kadır ne az ne fazla. Bu keyfi 
bir seçim ama aynı zamanda 
izleyicilerin dikkat süresiyle de 
ilgili. Fakat bu keyfi seçimler 
de filmi çekenlerin sorumlulu-
ğunda. Filmin başlayacağı ve 
biteceği keyfi noktaları seç-
mek zorundasın.

Siz usta bir yapımcısınız. 
Keyfilik konusunda size ka-
tılıyorum fakat bu kararların 
sizin açınızdan içgüdüsel bir 
unsuru da yok mu?

Elbette, bu kararı alma sorum-
luluğunu alıyorsam en doğru 
olan kararı almalıyım. Bana 
önerilen yüzlerce başlangıç ve 
bitiş sahneleri arasından en 
doğru olanı, en gerçek hisset-
tireni seçmeliyim. Ki gerçek de-
ğil, benim hikâyeyi başlatmayı 
seçtiğim bir an sadece, fakat 
olabildiğince gerçek gösterme-
ye çalışıyorum. Bu da yapım-
cılık yeteneği oluyor. Usta bir 
yapımcı olduğumu düşünseniz 
de düşünmeseniz de bu yap-
tıklarımın hepsini içgüdülerim, 
vizyonum ve anlatıcılık yetene-
ğimin yardımıyla yapıyorum. Bir 
filmin ilk repliği özenle seçilir, 
ona özel bir anlam eklerim. Yani 
filmin ilk cümlesi tüm hikâyeyi 
belirler. Belki izleyicilerin yüz-
de 99’u bunu anlamaz, ama ilk 
cümle “Yalan söylemiyorum” 
ve sonradan yalan söylediğini 
anlıyoruz. Film böyle başlıyor. 

SÖYLEŞİ
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Film, en genç karakterinin “Ya-
lan söylemiyorum” demesiyle 
açılıyor ve genç adamın yaşlı 
adama yaşlı adamın bir yalancı 
olduğunu söylemesiyle bitiyor.

İzleyicilerden ve bazı kısımları 
anlayıp anlayamayacakların-
dan bahsediyorsunuz. Film-
lerin çok fazla bilgi içerdiğini, 
daha az bilgi içermeleri gerek-
tiğini söylemiştiniz. İzleyicile-
rin daha çok neler olduğunu 
düşünmesi gerektiğini. İzleyi-
cilerin ilişkileri daha rahat ku-
rabilmesi için film stopajından 
bahsedebilir misiniz?

Bunun benim inancım oldu-
ğundan başka ne söyleyebili-
rim bilmiyorum. Tüm dünyada-
ki izleyicileri böyle görüyorum. 
İnsanlar meraklı, zekiler ve 
çağdaşlarını anlamak istiyorlar. 
Fakat sinemacılar, sinema sa-
lonlarındaki koltukların insan-

ların zihinlerini tembelleştir-
mek için üretildiğine inanıyor. 
Sinemaya girer girmez bilgiyle 
beslenmesi gereken aptallar-
mış gibi. Fakat bu insanlar me-
raklılar. Komşuları kardeşler mi 
yoksa bir çiftler mi merak edi-
yorlar, kaç yaşındalar veya ne-
reliler bunları merak ediyorlar. 
Birbirlerini merak ediyorlar. Ve 
bilgiye boğulmadan birbirlerini 
anlayabiliyorlar. Sinemada ne-
den değişsin ki? Gerçek hayatta 
birisini partneri aradığında ilk 
kelimesinden ruh halini anla-
yabilir insan. Ben filmlerimde 
insanlara mümkün olabildiği 
kadar az bilgi vermeye çalışıyo-
rum, ki yine de gerçek hayatta 
olduğundan çok daha fazla bilgi 
oluyor. Onlara verdiğim küçük 
bilgiler için minnettar olmalılar 
bence. Eğer gerçek hayatta da 
sinemadaki kadar meraklı ol-
salar işim daha kolay olurdu.

SÖYLEŞİ
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Anlamın Zarafeti: 

1. Sinema tarihine Arkadaşımın Evi Nerede? (Kha-

neh-ye doost kojast? 1987), Zeytin Ağaçları Altında 

(Zir-i Dırahtan-i Zeytun, 1994), Kirazın Tadı (Ta’m 

Guilass, 1997) gibi pek çok filmle adını yazdıran İran 

sinemasının başarılı yönetmeni Abbas Kiyarüstemi, 

yetmiş altı senelik ömründe onlarca filmin yanı sıra 

sinema üzerine titizlikle örülmüş, derin bir düşünce 

birikimini de ardında miras bıraktı. 

2. Kiyarüstemi, bir yandan sırtını kadim bir me-

deniyete yaslamanın özgüveniyle eserlerini verirken 

diğer yandan da bunun rehavetine kapılmak yerine 

her daim yenilik arayışı içerisindeydi. Onun sineması 

gücünü hem yaslandığı bu sağlam temelden hem de 

yeniliğe ve farklılığa duyduğu doyumsuz bir arzudan 

alıyordu. Bilindik film çekme yöntemlerinin dışına 

çıkarak bir filmin ne olduğuna dair yeni tanımlar ge-

tirdi. Detaylı senaryoları ve belirli bir zaman çizgisini 

temel alan kurguları tercih etmeyerek, filmlerinde 

-kimi zaman deneyimlenebilir olan- farklı formlarda 

denemeler gerçekleştirdi. 

3. Kiyarüstemi, basitin karmaşık doğası üzerine 

düşünmeye sevk eden her eserinde sinemanın bakir 

alanlarını da keşfederek seyircinin idrakine sunuyordu. 

Dolayısıyla onun sinemasının ham maddesini insan 

olmak teşkil ediyordu ve doğal olarak her filminde 

yakın planda insana çeviriyordu kamerasını. 

4. Şair kimliğinden kaynaklı az sözle çok şey 

anlatma tavrı, filmlerinde görüntü diliyle yazılmış 

şiirler olarak yer alıyordu. Yaşam ve ölüm arasındaki 

süreklilik veya değişim arz eden insan olma hallerinin 

güzel taraflarını göstermeye meyli ise gündelik hayat 

üzerinden farklı katmanlarda metafizikle bağlantı 

kurmasını sağlıyordu.

5. İran’da başlayıp bir süre Avrupa’da devam 

eden ve Uzak Asya’da son bulan Kiyarüstemi’nin 

sinema serüveni, yerelden kopmadan evrense-

le ulaşmaya başarmıştı. Bu noktada yönetmenin 

filmlerini değerli kılan unsurlardan biri ise self or-

yantalizmin güvenli kucağından beylik laflar etmek 

yerine sert coğrafyanın yumuşak dili olmayı tercih 

etmesiydi. İran’dan çıkıp İtalya’da çektiği Aslı Gibidir 

(Copie Conforme, 2010) ve Japonya’da çektiği son 

filmi Sevmek Gibi (Like Someone in Love, 2012)’de 

yetiştiği kültürün dışındaki hayatları başarılı bir 

biçimde ele almasıyla bakış açısının evrensel bo-

yutlara ulaştığını da ortaya koyuyordu. Ancak Ki-

yarüstemi nerede film çekerse çeksin adımlarının 

onu götürdüğü yegâne evi, memleketiydi.

6. İran’daki yoğun sansür uygulamalarının film 

üretimini engellediğine dair kanaatlerin aksini ispatlar 

nitelikteki Kiyarüstemi sineması, en başından itibaren 

budandıkça fışkıran bir hâl üzerine ilerledi. Filmleri 

sık sık sansür mekanizmasına takılsa da yönetmen 

üretmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Ülkesinde film 

yapamadığı hâlde sürgünde film yapmayı neden ter-

cih etmediğini bir röportajında “Bir ağacı kök saldığı 

yerden ayırıp başka bir yere taşırsanız, ağaç meyve 

vermez olur. Verse de kendi yerindeyken vereceği 

meyve kadar güzel olmaz. Bu, doğanın kanunudur. 

Bence, ülkemi terk etmiş olsaydım, aynen o ağaç gibi 

olurdum.” sözleriyle açıklıyordu. 

7. İran Yeni Dalgası’nın birinci kuşak yönetmen-

lerinden olan Kiyarüstemi’nin filmleri ve bilhassa 

setleri ikinci kuşağın yetişmesinde de rol oynadı. 

Kiyarüstemi’nin asistanlığını yapan Cafer Penahi, 

Bahman Gobadi gibi isimler sonraki yıllarda ulus-

lararası alanda dikkat çeken yapımlar ürettiler. 

Nitekim Cafer Penahi’nin Beyaz Balon (Badkonake 

Sefid, 1995) filminin senaryosunda hocası Abbas 

Kiyarüstemi’nin imzası vardı. 

8. Bolca şiddet ve cinsellik içeren filmlerin tüm 

dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemde Kiyarüs-

temi’nin filmleri insana dair bir şeyler söyleme 

imkânı bulmayan pek çok sinemacıya da uzaktan 

ya da yakından sınırları nasıl zorlayacaklarını öğ-

retiyor ve izlenecek yolları işaret ediyordu. Kendi 

yolunu tamamlayıp menzile ulaştığında ise Abbas 

Kiyarüstemi’nin ardından bu kubbede baki kalan, 

kıymeti bilinesi hoş bir sadâ oldu.

elİF ARI
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Yoğurt

Türklerin  
Dünya  
Mutfağına  

Armağanı: 

Göçebe toplulukların M.Ö. 
12.000’lerde yavaş yavaş yerleşik 
hayata geçmesiyle birlikte hayvan-
lar evcilleştirilip yiyecek kaynağı 
olarak kullanılmaya başlandı. İnek, 
keçi, koyun, manda gibi hayvan-
ların sütünün bozulmadan sakla-
nabilmesi demek yoğurt, peynir ve 
tereyağına dönüştürmek demekti.

Konumuz olan yoğurt kelimenin kö-
kenine Kaşgarlı Mahmut’un 11. yüz-
yılda yazdığı Dîvânu Lügât-it-Türk 
adlı eserinde rastlıyoruz. Kaşgarlı, 
yoğurt kelimesinin “yoğun” sıfatı ve 
“yuğurmak” yani “yoğunlaştırmak” 
fiilinden geldiğini ifade eder.

Anadolu sahasına baktığımız-
da yapılan araştırmalar, M.Ö. 
6500-5500’lerde yoğurt yapımının 
bilindiğini düşündürüyor. Çatalhö-
yük’te yapılan kazıda evlerde ortak 

bir şekilde koyun ve keçi kemikle-
riyle birlikte meşe palamudunun 
bulunması ve günümüzde de yöre 
halkının maya olarak meşe palamu-
dunu kullanması iddiayı güçlendi-
ren sebeplerden.

Yoğurdun keşfi tam olarak bilin-
memekle birlikte genel kabul Orta 
Asya’da yaşayan göçebe halk saye-
sinde ortaya çıktığıdır. Bu konuda 
değişik fikir ve inanışlar da mev-
cut. Rivayetlerden birine göre 175 

Bir külek yoğurd gözler,  
toyınca tıka basa yir  

Dede Korkut
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yıl yaşayan Hz. İbrahim’in uzun 
ömürlü olmasının sebebi, Tanrı’nın 
ona melekler vasıtasıyla gönder-
diği mayayla hazırladığı yoğurt ile 
beslenmesidir. Tevrat’ta ise Hz. 
İbrahim’in misafirlerine yoğurt 
veya ayran ikram ettiği anlatılır. 
Hz. Musa ‘ya göre de yoğurt, kav-
mine Tanrı tarafından gönderilen 
ayrıcalıklı bir gıdadır.

Yazılı kaynaklarda yer alan bilgi-
lere baktığımızdaysa Eski Türkçe 
olan “yoğurt” kelimesi 8. yüzyıldan 
itibaren metinlerde karşımıza çık-
maktadır. Budist inanca sahip olan 
Uygur Türklerinin dini metinlerin-
den, tanrılarına yoğurttan ve sütten 
yapılmış yiyecekler sunulduğunu 
öğreniyoruz. Benzer durum Eski 
Hint kaynaklarında “yoğurt ve bal”ın 
tanrıların yiyeceği olarak kabul edil-
mesi şeklinde karşımıza çıkar.

M.Ö. 5. yüzyılda yaşayan Here-
dot’un, “Tarih” adlı eserinde İskit-
lerle ilgili anlattıkları bize onların 
yoğurt yapmayı bildiklerini işaret 
eder. Hipokrat’ın derlenen yazıla-
rından edindiğiniz bilgilere göre 
yoğurdun sadece bir besin kayna-

ğı değil aynı zamanda ilaç olarak 
kullanıldığı öğreniyoruz. 11. yüzyıla 
gelindiğinde İbni Sina, “el-Kânûn 
fi’t-Tıbb” eserinde yoğurdun han-
gi hastalıklarda nasıl kullanılması 
gerektiğini detaylıca anlatır.

Ünlü gezgin Marco Polo(1254-1324) 
seyahatnamesinde, Orta Asya’da 
insanların sütü yoğurtla mayaladık-
larını, Kubilay Han’ın askerlerinin bu 
“peltemsi” süt ürününü deri tulum-
larda saklayıp tükettiklerini anlatır.

Dede Korkut hikâyelerinde ise yo-
ğurt kelimesinin geçmesi ve kitabın 
mukaddime bölümünde, “Bir külek 
yoğurd gözler, toyınca tıka basa yir” 
ifadesine yer verilmesi, Oğuzların 
kültüründe yoğurdun ne derece 
önemli olduğunu gösterir.

Yoğurdu tarih sahnesindeki bazı 
olayların başrolünde de görürüz. 
Bunlardan en ilginci Fransız Kralı 
I. François’in 1542’de geçmeyen 
bir rahatsızlığı için Sultan Süley-
man’dan yardım istemesiyle başlar. 
Görevlendirilen hekim, kimilerine 
göre keçi kimilerine göreyse ko-
yun sürüsüyle birlikte Fransa’ya 

gider. Gizlilikle hazırladığı yoğurda 
eklemeler yaparak ilaç hazırlayan 
hekim, kralı iyileştirir. Bu sebeple I. 
François yoğurda, “Ebedi Yaşamın 
Sütü” adını verir ve hekimlerinden 
bu tarifi bulmalarını ister. 

Günümüzde yoğurdun değeri-
nin bilinmesi ise 1908’de Nobel 
Tıp Ödülü’nü alan bağışıklık ve 
immün sistemi üzerine yaptığı 
araştırmalarla tanınan Elie Met-
chnikoff sayesinde olmuştur. 
Kafkas, Balkan ve Anadolu’nun 
belirli yerlerinde yaşayan insan-
ların daha sağlıklı ve uzun ömürlü 
olduğunu fark ederek bir teori 
geliştirir. Köylüler, içinde iyi bak-
teriler olan yoğurdu bol yediği 
için bağışıklık sistemleri hasta-
lıklara karşı daha kuvvetlidir ve 
uzun bir yaşam sürerler.

Gündelik hayatımızda sıradan gibi 
görünen nesnelerin ve gıdaların, 
tarih içerisindeki serüvenleri dü-
şündüğümüzden daha sıra dışı bir 
şekilde gerçekleşiyor. Yoğurtta bu 
gıdalardan biri olarak, gittikçe sa-
nayileşen gıda sektöründe varlığını 
korumaya devam ediyor.

ANADOLU’YA 
BAKTIĞIMIZDA 
ARAŞTIRMALAR, 
M.Ö. 6500-5500’LERDE 
YOĞURT 
YAPIMININ 
BILINDIĞINI 
DÜŞÜNDÜRÜYOR

Tacuinum Sanitatis’ten peynirli yemek tasviri, sağlık ve esenlik üzerine 11. yüzyıldan kalma bir Arap tıbbi 
incelemesi olan Taqwim al-’sihha’ya dayanan bir orta çağ el kitabı.

HAFSA AYDIN

Gençlik 
ve Spor

85

Gençlik ve Spor S6.indd   85Gençlik ve Spor S6.indd   85 10.10.2022   15:24:2110.10.2022   15:24:21



Wikilala matbaanın icadından sonra ba-
sılmış Osmanlıca metinler (gazete, dergi, 
kitap ve belge) içerisinde “arama” yapıl-
masına olanak sağlayan bir dijital kütüp-
hane. Meraklıların veya akademik çalış-
malar yapan araştırmacıların halihazırda 
Osmanlıca metinlerde Latin harfleriyle 
arama yapabilmelerine imkân tanıyan bir 

kütüphane bulunmuyor. Dijital baskı çağı-
na gelinceye dek araştırmacılar Osmanlıca 
metinler içerisinde aradıklarını bulabilmek 
için sayfalarca konu başlığını taramak, hat-
ta satır satır metin okumak zorundaydılar. 
Oysa Wikilala sayesinde tek bir hamle ile 
aradıkları tüm başlık ve içeriklere saniyeler 
içerisinde ulaşabilirler.

Kültür, sanat, tarih, edebiyat, mimari vs. hemen hemen bütün bilim dallarında 
çalışan araştırmacı ve meraklılar için tam iki yüzyıl boyunca sis altında kalmış 
bir manzarayı aydınlatmak adına en ince detaylarının bile yeniden keşfine 
imkân tanımak Wikilala’nın temel amacı. 

İbrahim Müteferrika’nın ilk Türkçe matbaacılık faaliyetini başlattığı 1729 
yılından harf devrimine yani 1928 yılına kadar geçen 200 yıllık süreçte 
kitap, dergi, gazete vb. yazılı olarak üretilen milyonlarca sayfa dokü-
mana birkaç saniyede ve mümkün olan en kolay şekilde erişilebilmesi 
Wililala’nın hedeflerinin başında geliyor. 

Erişilen bir metnin Latinize edilebilmesi ve hatta sadeleştirerek daha 
geniş bir kamuoyu için yararlanılabilir kılınması da Wikilala’nın amaç-
ları arasında. Kısacası Wikilala ile 3-4 milyon sayfaya ulaşabileceği 
tahmin edilen 200 yıllık birikimi tamamen sisteme aktarmak ve bu 
birikimi bütün dünyanın hizmetine sunabilmek sitenin en büyük amacı.İ
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Okumak, bir başkasının, bizim için yazdığı 
metinlerle karşılaşmaktır. Evet, her 
yazılan metin -türü ne olursa olsun- bir 
başkası için yazılmıştır. İşte, okuyucu, 
kendisini bir yerde edebiyat için (ve doğal 
olarak karşıdaki yani okur için) feda eden 
kişiyle bir tür karşılaşma, tanışma ve hatta 
helalleşmedir. Helalleşme diyorum, çünkü 
kayda değer her metin bir başkası için 
yani okuyucu için yazarın kendisini feda 
etmesi ve pek çok şey için kendisinden 
feragat etmesidir. Buradan bakınca yazar, 
kendisini öğrencileri için, gelecek için 
feda eden öğretmen gibidir. Okur, yazarın 
çizdiği yollardan yürür. Tıpkı öğretmenin 
çizdiği şekilleri, yazdığı harfleri ve 
rakamları takip eden ve kendisine bir 
gelecek yaratan öğrenci gibi. Yani her 
şekilde -ister salt yazar diyelim ister 
benzetme yaparak öğretmen- ortada 
okuma uğraşı için, geleceğin soylu 
dünyası için büyük bir çaba vardır. Okur 
da bu yazı tarihinin önemli eserlerine 
tekrar tekrar dönerek bu büyük ve hatta 
kutsi çabaya ortaklık etmiş olur. 

NECİP TOSUN

MOBY DICK 
Herman Melville 
GSB 
Yayınları

1

İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ 
Charles Dickens
GSB 
Yayınları

2

GÜN OLUR  
ASRA BEDEL 
Cengiz Aytmatov
Ketebe Yayınları

5

DRİNA KÖPRÜSÜ 
Ivo Andriç
İletişim Yayınları

4ARKADAŞ
Panait Istrati 
Varlık Yayınları

3

FATİH HARBİYE 
Peyami Safa
GSB 
Yayınları

6

KÜÇÜK AĞA 
Tarık Buğra
İletişim Yayınları

8
KORKUYU BEKLERKEN
Oğuz Atay
İletişim Yayınları

9 UZUN HİKÂYE
Mustafa Kutlu
GSB 
Yayınları

10

okumadiysan
konuşmayalim

7 SAATLERİ AYARLAMA 
ENSTİTÜSÜ
Ahmet Hamdi Tanpınar 
GSB 
Yayınları
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OFRA HAZA

Ga’agu’im

KATERINA PAPADOPOULO 

Are Mou Rindineddha

PALOMETTES
Medley

OASIS
Wonderwall

Bir zamanlar İsrail’in en büyük seslerinden olan Ofra 

Haza, İsrail müzik sahnesinde önemli bir rol oynayan 

Yemenli kadın şarkıcılar zincirinin en önemli halkala-

rından. Sanatında pop ve geleneksel Yemen müziğini 

harmanlayan Haza, 1983’te Eurovision yarışmasında 

ikinci oldu, Avrupa, Amerika ve İsrail’de konserler ver-

di ve kısa ömrüne 27 tam albüm sığdırdı. Ga’agu’im 

ise Haza’nın ilk hit şarkısı.

Katerina Papadopoulou, Yunan halk müziğinin en beğeni-

len şarkıcılarından biri. Şimdiye kadar Yunan halk şarkıla-

rının mozaiğini oluşturan çeşitli vokal tarzlarını keşfederek 

eski neslin olağanüstü şarkıcılarıyla çalıştı. Ayrıca halk 

müziği icrasında çığır açmış, yeni rotalar çizmiş tanınmış 

müzisyenlerden oluşan topluluk Sokratis Sinopoulos’un 

yönetiminde de faaliyet gösteriyor. Are Mou Rindineddha 

da kesinlikle seslendirdiği en iyi şarkılar arasında.

Palomettes, -eski adıyla The Faithette- yıllardır dünyayı gezerek Glastonbury, Montreaux Caz Festivali, New Orleans Caz Festivali gibi dünyanın en ünlü sahnele-rini süsledi, Jools Holland ve David Letterman gibi TV şovlarında sahne aldı. Grubun sahip olduğu eşsiz enerji ve yetenek; özellikle pop, soul ve Motown coverlarında eşsiz sahne kimyasını da beraberinde getiriyor, tıpkı Medley performanslarında olduğu gibi.

Büyük müzisyen Freddie Mercury’nin vefat ettiği 1991 yılında The Rain ismiyle kurulan daha sonra Oasis ismini alan İngiliz Rock grubunun bu şarkısında, bir insanın bir insandan beklediklerini, gelecek denen o putu, zaman zaman üzülmenin ne büyük nimet olduğunu hissedeceksiniz. Ve bir klasik olarak elbette: “Eminim daha önce hepsini duydun / Ama hiç şüphe etmemiştin.”

ÜZİKDEFTERİI
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EMRE FEL
Âlem Âlem İçinde

CENGİZ ÖZKAN
Gemi

KIRAÇ
Keklik

PİNHÂNİ
Bilir O Beni

Football Manager tutkunları bilirler; oyunun kendi ürettiği oyuncular için belli başlı tanımları vardır. Yeni Zidane, yeni Ronaldinho gibi. Emre Fel için de yeni Barış Manço desek yeridir. Elbette farklılar, elbette farklı zamanlara doğmuş iki sanatçıdan bahsediyoruz ama; hissiyatları ve atmosferleri birbirine çok benziyor: Ve elbette: “Bağlan-ma gönül bağlanma / Aman kuyunu kazarlar.”

Günümüzde Türk halk müziği denilince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Cengiz Özkan. Ancak onun dertli sesi THM’nin de ötesinde elbette. Hüsnü Arkan’ın yıllara medyan okuyan şarkısı Gemi’yi yeniden yorum-ladığı teklisi sanatçının uzun yıllardır beraber çalıştığı Kalan Müzik’ten çıktı. Cengiz Özkan’ın sesinde bazı dalgınlıkları, bazı hayal kırıklarını ve elbette yaşamanın türlü hallerini bulacaksınız.

Bazı türküler vardır; kendini söyleyecek sesi arar. İn-sanın bir insanı araması gibi. Sözlerin ve müziğinde anlaşabileceği, anlatabileceği birini aradığını düşün-müyor musunuz yoksa? Yapmayın! Sözleri Salih Dündar’a ait olan Keklik türküsü Kıraç’ın sesinde, iki kere daha gerçek ve iki kere daha can alıcı. Ve elden ne gelir ki: “Alnıma yazılmış bu kara yazı / Kader böyle imiş ağlarım bazı.”

“İnsan da insana teselli var mı?” diye sormuştu şair Ahmet Murat. Pinhâni’nin Bilir O Beni şarkısında bu sorunun cevabına gidebilecek izleri bulmak müm-kün. Bir insanın bir insan için “bilir o beni” demesi ne büyük nimet… Düşünsenize biraz… Bunu diyebiliyor musunuz? Ve elbette, şu cümleleri biri için söylemek ne güzeldir: “Çok uzaktayım ama görür o beni / Eve dönemedim ama bulur o beni” Gençlik 
ve Spor
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ESKİ BİR SOFRANIN 
BAŞINA OTURMUŞ GİBİ…

DÜNYADAN “8” YİYECEK

BURAK TEKMEN

Kuskus – Fas
Berberi kökenli olan kuskus, Mağrib mutfağı denince 
belki de akla ilk gelen yemek. İçeriği genellikle pilav, 
sebze ve etten oluşan kuskus yemeği, tatlı ile tuzlunun 
sıklıkla birlikte kullanıldığı Fas mutfağında isteğe göre 
tuzlu veya tatlı şeklinde de tercih edilebiliyor. Fas kül-
türünde erkek evinde yapılan kına gecelerinde üzerine 
tahin dökülerek servis edilen kuskus, yerel halkın her 
Cuma namazı sonrası yediği oldukça yaygın bir yemek.

Paella – İspanya 
Rivayete göre 18. yüzyılda İspanya’nın köylüleri tara-
fından yapılmaya başlanan paella yemeği, 1920 yılında 
Valensiya şehrinin Alaquas köyünde yaşayan bir demirci 
vasıtasıyla yaygınlaştırılmış. İspanyol devlet adamı Fran-
co, İspanyol İç Savaşı sonrasında turizmin gelişimi adına 
ulusal bir yemek belirlenmesi gerektiğini öne sürerek 
bu yemeği seçmiş ve paella böylelikle İspanya için sem-
bolik bir nitelik kazanmış. Pirinç, çeşitli deniz ürünleri 
ve bakliyat çeşitleri ile yapılan bu yemek, domates ve 
biberin kırmızısı ve safranın sarısı ile İspanya bayrağının 
renklerini de taşıyor aynı zamanda.

Asado – Arjantin
Arjantin’in hemen her yerine rastlanabilen ve ülkenin 
sahip olduğu kültürel kimliğin bir parçasını da oluşturan 
asado, aslında bir et pişirme usulü. Arjantinliler için bir 
özel gün yemeği anlamını taşıyan yemek bizim mangal 
kültürümüzü çağrıştırsa da asadonun yapımı seçilen etin 
yağ oranından üzerinde pişirildiği kömürün ısı oranına 
değin pek çok püf nokta taşıyor. Asado sözcüğü yalnızca 
yemek için değil, bu toplanma günleri için de kullanılıyor.

Buhara Pilavı – Özbekistan
Yapıldığı yöre ve eklenilen malzeme çeşitliliğine göre 
yüzden fazla türünün olduğu söylenen Buhara ya da 
Özbek pilavının ana malzemeleri; pirinç, soğan, ha-
vuç ve etten oluşuyor. Özbekistan’da başta düğünler 
olmak üzere özel gün sofralarının vazgeçilmezi olan 
pilavı kadınlar kadar erkekler de pişiriyor. Özbek pi-
lavı öyle bir yemek ki üzerine birçok şarkılar, maniler, 
atasözleri yazılmış. Ülkede her yıl düzenlenen Özbek 
Pilavı Festivali de bulunuyor. Özbek pilavının geçmişte 
Buhara doğumlu ünlü tıp bilgini ve filozof İbn-i Sina 
tarafından da tarif edildiği biliniyor.
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Künefe – Filistin
Filistin’in Nablus kentinde ortaya çıkan künefe 
tatlısına ilk olarak 10. yüzyıla ait eserlerde rast-
lanıyor. Tatlının bu eserlerde görülen ilk hâli, 
yöreye özgü tuzsuz bir peynir türünün özel bir 
hamurun içine eklenmesiyle yapılmış. Halk ta-
rafından oldukça beğenilmesinin ardından Orta 
Doğu’ya hızlıca yayılan künefe, rivayete göre 
Halep şehrinin o dönemde Osmanlı topraklarında 
yer alması nedeniyle bizim tatlı kültürümüzde de 
yer bulmuş. “Peynirli kadayıf” olarak da anılan 
tatlının Yunanistan, Balkanlar ve Güney Kafkas-
ya’da da varyantları bulunmaktadır.

Borç Çorbası – Ukrayna
Adına ünlü Rus romanlarında sıklıkla rastladığı-
mız Borç (Borscht) çorbası, kısaca tanımlamak 
gerekirse yazın sıcak, kışınsa soğuk içilen kre-
malı bir pancar çorbası. “Rus çorbası” olarak 
bilinse de Ukrayna’da ortaya çıkmış, fakat Rus-
ya, Romanya, Polonya ve Litvanya’da da uzun 
yıllardır yapılmaktadır. Kış iklimine dayanıklı 
sebzelerle yapılan çorbaya isteğe göre et, sebze, 
lahana da eklenebiliyor.

Boşnak Böreği – Bosna Hersek
Tarihi 1450’li yıllara kadar uzanan Boşnak bö-
reğine ya da diğer adıyla pitaya Boşnak, Trakya 
ve Türk mutfaklarında rastlanıyor. Bosna Hersek 
denince akla ilk gelen ve ülkenin her yerinde 
bulunabilen “buregdžinice” adlı yerlerde satılan 
Boşnak böreği, lezzeti ve düşük maliyetiyle halkın 
her kesimine hitap eden bir yiyecek. Özellikle 
Boşnak düğünlerinin ve aile toplantılarının sofra-
larından eksik olmayan börek için anavatanında 
bir deyiş de bulunuyor: “Bosna Hersek’te börek 
yoksa yemek de yoktur.”

Haçapuri – Gürcistan
Gürcü ziyafetlerinin olmazsa olmazı sayılan Ha-
çapuri, bir peynirli pide türü. “Haço” bir peynir 
çeşidi, “puri” kelimesi ise ekmek anlamına geliyor. 
Pişmek üzereyken üzerine yumurta kırılıp hamur 
kenarlarına tereyağı sürülerek yapılan pide, ülke 
içindeki bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Aca-
ra bölgesinde kayık formunda, İmereti bölgesinde 
ve Gürcistan’ın genelinde ise yuvarlak biçimde 
yapılıyor. Haçapuri, 2019 yılında UNESCO Somut 
Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilmiş.
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1. Halk tüketmeye alışmış ve alıştırıl-
mıştır. Bundan bilgiler, sanat ürünleri, 
düşünce ve ideolojiler de uzak tutu-
lamıyor. Onlar da tüketilen, yutulan, 
kullanılabilen öğeler oluyor hayat için-
de. Yazının bir tüketim öğesi olarak 
belirmesi kuşku yok ki düşünme ve 
anlama alanlarındaki düzeyin büyük 
bir hızla düşmesine yol açıyor. 

2. Burjuvazi her şeyin aynı kalması 
için her şeyi değiştirdi. Son üç yüz yıl 
boyunca yapılan her değişiklik her 
şeyin aynı kalması içinmiş meğer. 

3. Öyle ki Batı’ya karşı oluşlar bile Ba-
tı’yı kabulden geçmeyi zorunlu saydı 
kendine.

4. Sanat insan için uğraşılmaya değ-
mez bir meşguliyet haline gelmişse, 
o insan yaşama düzenini mekanik 
kılmış demektir. 

5. Îtri dinlemekten sıkılan bir adamın 
Süleymaniye’nin mimarisinden tad 
alabileceğini mümkün sayamayız. 

6. Bir milleti köleleştirmenin en 
etkili yolu, benim bildiğim kadarıyla 
o millette yaşayan ahengi bayağı-
laştırmaktır. Dilini kaybeden düşün-
cesini kaybeder. Ama eğer ahengini 
muhafaza ediyorsa dilini yeniden ele 
geçirebilecek gücü toparlayabilir. 

İSMET ÖZEL
ÜÇ ZOR MESELE

birkaç  
kelime.
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1. Gibi kelimesini ilk kez Türkçenin atası 
diyebileceğimiz Kaşgarlı Mahmud’un 
Divan-i Lügât-it-Türk adlı eserinde gö-
rüyoruz.   Kaşgarî, Divan-i Lügât-it’ 
-Türk, 1073] “bu er anı kibi [[bu adam 
onun gibi- Oğuzca]] (...) yaġmur kibi, 
kuşlar kibi.” Bir diğer örnekte ise yine 
“Eski Türkçe Dönemi” olarak adlandır-
dığımız dönemde “O kibi benzer, aynı 
kalıptan “anlamlarına gelir.

2. “Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz 
gibi / Aşka veda etmiş topraklarda 
durmuşsun” Gibi kelimesi Türkçenin 
belkemiğidir. Bir edebi sanat olan 
teşbih, yani benzetme sanatı, bilin-
diği üzere kutsal kitaplardan, ilk ilkel 
edebi metinlerden bugüne büyük bir 
bilgi taşımışlardır. Bu bilginin aktarı-
mını kolaylaştırıcı yol olarak kullanı-
lan edebi sanatlardan teşbih sanatı, 
genellikle Türkçede “gibi” kelimesinin 
kullanılmasıyla meydana gelir. bu açı-
dan dili geliştiren bir kelimedir gibi.: 
“Yağmur gibi inerdi kulaklarıma sesin”

3. Yalnızca felsefenin, edebiyatın ve 
sanatın konusu değildir gibi. Halkın 
da konusudur. Tepeden tırnağa bes-
ler Türkçeyi. Bebeklik dönemimizden 
çocukluğa geçiş evresinde, nesneleri 
tanırken benzerlik ilişkisi üzerinden 
tanırız. Ağzımızda süt kokusunun daha 
eskimediği çocukluk dönemimizde, 
bulutları bir krema gibi düşünüp yeni-
lebilir olduğunu bile düşünmüşüzdür. 
Oyun hamurlarını, şekerlere benzeten 
çocuk aklının ilk hayal gücüdür gibi. 
Ölene kadar da yanımızdadır.

4.  Bizi biz yapan ne varsa, sokakta, 
dağda, çölde, denizde. İlk aşktır gibi. 
“elim eline değdi/ ben şimşek gibi 
aktım ülkene” dizesini dize yapandır 
gibi. İnsan sevince, dünyada gördüğü 
her güzellik sevdiği gibidir adeta. 1221 
yılında da bu böyledir, 2021 yılındada 
böyledir. Birisi Ahmet olur metrolarda 
aşık olup başlar duygularını gibiyle tari-
fe, diğeri de 1221 çölde gördüğü ceylanı 
Leyla’ya benzetir Mecnun.

5. Kâh aşkta kâh savaştadır gibi. Kâh 
levandane kâh zarifanedir.  Milletimizin 
en büyük şairlerinden Mehmet Akif 
Ersoy’un, vatanımızın düşman işgalin-
den kurtulmasına yakın adeta ani ge-
len, yılların birikmiş hislerini aktardığı 
“İstiklal Marşı” metnine baktığımızda, 
milli şairimizin tek dişi kalmış düşmanı 
ve vatanını terk etmeyen kahraman 
milletimizi gibi kelimesini kullanarak 
tarihe nakşeder:

” Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı 
duvar; / Benim iman dolu göğsüm gibi 
serhaddim var”
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ŞİİR

Abdülhak 
Hamİd 

Tarhan 
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sözlük

Ne âlemdir bu âlem akl ü fikri bî-karâr eyler,
Hep i’câzât-ı kudret pîş-i çeşmimden güzâr eyler,
Ser-â-ser nûrlardır renklerle istitâr eyler,
Semavî handelerdir gökyüzünden Hakk nisâr eyler.
Çemendir, bahrdır, küh-sârdır, subh-î rebîîdir.
Bu yerlerde doğan bir şâir olmak pek tabiîdir.
 
Neye dûş olsa çeşmim bunda her dem tâze vü terdir,
Şuâ-i mihr-i enver pâre pâre germ-ahgerdir,
Bulutlar kenz-i gevherdir, murassa’-sâz-ı meşcerdir,
Doğar akşamları bir mâi yıldız rûh-perverdir,
Çemendir, bahrdır, küh-sârdır, subh-î rebîîdir,
Bu yerlerde doğan bir şâir olmak pek tabiîdir.

Şafak bir nehr-i hüzn eyler reh-i ümmîdi hunundan,
Münevver mâh-tâbın fikr-i nûr-i nîl-gûnundan,
Düşer bin şi’r-i muzlim ol ziyanın her sütunundan.
Mükerrer hüsnü yârin manzar-i sevda-nümûnundan,
Çemendir, bahrdır, küh-sârdır, subh-î rebîîdir,
Bu yerlerde doğan bir şâir olmak pek tabiîdir.

külbe: kulübe 
iştiyak: özlem
bî-karâr: kararsız, emin olmayan
i’câzât-ı kudret: Allah emri, Allah buyruğu
pîş-i çeşm: gözün önü, görülen yer
güzâr: geçiş, geçmek
ser-â-ser: baştan sona, her yönüyle, tamamen
istitâr: kapanmak, gizlenmek, örtünmek
semavî: gökten gelen, ilahî
hande: gülüş
nisâr: saçmak, dağıtmak, vermek
çemen: çimen, yeşillik alan
bahr: deniz
küh-sâr: dağ, tepe
subh-î rebîî: ilkbahar sabahı
dûş: görmek
dem: an, zaman, lahza
ter: taze, ıslak

şuâ-i mihr-i enver: pasparlak güneşin ışıltısı
pare: parça, kısım, kesinti
germ-ahgerdir: ateşböceği
kenz-i gevher: cevher hazinesi
murassa’-sâz-ı meşcer: ağaçları değerli yapan, 
ağaçları süsleyen
mâi: mavi
rûh-perver: ruha ferahlık veren
nehr-i hüzn: hüzün nehri
reh-i ümmîd: umut yolu
hunun: kan rengi, kırmızı
münevver: aydınlanmış, uyanmış, kalbi aydınlanmış
fikr-i nûr-i nîl-gûn: mavi nurlu düşünce
şi’r-i muzlim: hüzünlü şiir, karanlık şiir
ziya: ışık, nur
mükerrer: tekrar eden
hüsn: güzellik, iffet
manzar-i sevda-nümûn: sevda gösteren manzaralar

KÜLBE-İ İŞTİYAK

KELİMELER

Ne Zaman Yazıldı?
Modern Türk Şiirinin en önemli 
isimlerinden biri sayılan ve “Şair-i 
Azam” olarak kabul edilen Abdülhak 
Hamid Tarhan’ın, Külbe-i Iştiyak şiir-
ini Bombay Şehbenderiyken, 1883 
yılının sonlarında yazdığı biliniyor. 
Tarhan bu şiiri rengarenk ve aynı 
zamanda vahşi Hindistan doğasının 
manzaralarından etkilenerek ya-
zar. Külbe-i Iştiyak, Tarhan’ın doğa 
karşısındaki metafizik düşüncesinin 
bir tür ifadesidir ve modern Türk şiiri-
nin en önemli eserleri arasındadır.
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Toprağın Tuzu, yakın tarihteki 
uluslararası uyuşmazlıklara, 
açlığa ve toplu göçlere tanıklık 
eden dünyaca ünlü fotoğrafçı 
Sebastião Salgado’nun fotoğ-
rafladığı dünyayı keşfetme 
öyküsünü anlatıyor. Salgado, 
oğlu Juliano ile çıktıkları se-
yahate usta yönetmen Wim 
Wenders’ın da eşlik etmesini 
isteyince ortaya sinema ve 
fotoğrafın hemhâl olduğu bir 
belgesel çıkıyor.

Makedonya’nın terk edilmiş 
bir köyünde annesiyle birlikte 
yaşayan Hatice Muratova ge-
çimini arıcılıkla sağlıyor, ancak 
arıların da hakkını gözeterek. 
Köye yeni gelen bir aile arılar-
dan daha fazla bal alabilmek 
hırsıyla Hatice’nin çocukları 
gibi sevdiği arıların ölümüne 
sebep olurken, Hatice’nin bu 
aileyle mücadelesi insan-doğa 
ilişkisi üzerine düşünmek için 
önümüze yeni bir ufuk açıyor.

Büyük usta Abbas Kiyarüste-
mi’nin ölmeden önce fotoğraf 
tutkusunu sinemaya taşıdığı 
veda filmi 24 Kare, fotoğraf ve 
tablolardan esinlenen her biri 
dört buçuk dakikalık 24 kısa 
filmden oluşuyor. Sinemayla 
fotoğraf arasında bir köprü 
kuran diyalogsuz filmin çıkış 
noktası ise şu: Fotoğraf çekil-
dikten hemen sonra ne olur?

İçinden tren geçen uzak kasaba-
lar, sapsarı ıssız buğday tarlaları, 
gecenin kör vakti bir barda sızan 
insancıklar ve starry night... Si-
nema tarihinin ilk uzun metrajlı 
resim animasyonu, Van Gogh’un 
kullandığı yağlı boya tekniğin-
den yola çıkarak 125 sanatçının 
toplamda 65 bin ayrı yağlı boya 
resimlerinden oluşuyor. Film; her 
karesinde Van Gogh’un sorunlu 
kişiliğinin romantik, azap çeken 
sanatçı idealini simgelediği hü-
zünlü hallerine şahit kılıyor bizi.

Toprağın Tuzu Wim Wenders

Bal Ülkesi 
Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov

24 Kare  Abbas Kiyarüstemi

Loving Vincent Dorota Kobiela, Hugh Welchman

İZLEMEDİYSEN KONUŞMAYALIM
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Detaylı Bilgi ve Kayıt; gencizbiz.gsb.gov.tr
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