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Yaklaşık iki yıldır iliklerimize kadar hissettiğimiz küresel pandemi 
etkisi, herkes için sarsıcı oldu. Modern çağın konformist insanı, 
yeni planlar yaparken; kendini birden evinden çıkamaz hâlde buldu. 

Bu, sınırları hayli dar çizilmiş dünyayı genişletmek için, evlerimizin 
penceresinden öteye düşüncelerimizi uçurmayı öğrenmemiz gere-
kiyordu. İşte bu noktada insan; tarih boyunca açmaza her girdiğinde 
yaptığı şeyi tekrarladı. 

Günler karanlıktı, zordu ve insan kitaba sığındı. Kitap, dergi ya da 
gazete ile ama bir şekilde okuyarak; ak kâğıt ve kara mürekkep ara-
sında, kendi ruhunu da yeniden okuma fırsatı buldu. Bir ve beraber 
olmanın önemine vâkıf oldu. En nahif görünen dahi özünde bir savaşçı 
taşıdığını, yaşamak için mücadele ettiğinde anladı. Kendi hayatının 
biricik yıldızı olup ömrü boyunca bireysellikten yana olanlar bile bu 
süreçte takım oyununun ehemmiyetini kavradılar. Takım olarak birlikte 
çaba göstermesek, bu illeti deviremezdik. Rakip güçlü ve korkunçtu. 
Hem birey hem de toplum olarak mücadele şarttı.

Bütün insanlığı tehdit eden canavar, yok edilmese dahi bu mücadele 
ile beli kırıldı. Takım olarak, bu müsabakanın şampiyonu bizdik. 

Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, fedakârlık yaparak bu mü-
cadeleye katkı sunan herkese sonsuz saygı ve minnetlerimizi sunu-
yoruz. O canla başla emek veren kahramanlar olmasaydı, her şey 
çok daha zor olurdu. 

Şimdi yeni bir baharın eşiğinde dergimizin yeni sayısını; gelecek 
güzel günlerin şafağı sökmek üzereyken, sizlerle paylaşmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. Faaliyet sahalarımızın tamamında olduğu gibi, 
yayıncılık alanında da eskisinden daha azimli, daha gayretli, daha 
heyecanlıyız. Bu derginin muhteviyatı hazırlanırken; çok sesliliği ve 
bilhassa gençlerimizin fikriyat ve hissiyatını bu mecrada da paylaş-
masını önemsiyoruz. Çünkü Cemil Meriç gibi, biz de dergimizi “hür 
tefekkürün kalesi” olarak görüyoruz.

Türk sporunu ve gençliğimizi ilgilendiren bütün konulara temas 
etmeye gayret ettiğimiz bu derginin sizlerle buluşmasının önemi 
ve anlamı çok büyük. Çünkü söylenen her söz, ancak muhatabını 
bulduğu takdirde anlamlıdır. 

Sözümüze, sesimize kulak veren bütün okurlarımıza teşekkür eder; 
hepinize iyi okumalar dilerim. 

Sevgilerimle...

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.

YENİ BİR BAHARIN EŞİĞİNDE…
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EROL GÖKA

GENÇ BİR ÜLKEYİZ,  

NE GÜZEL!

Biz yetişkinler, yaşlandıkça daha çok genç olmak istiyoruz, genç kalabilmek, 

görünebilmek için inanılmaz uğraşlar veriyoruz ama bu kadar özendiğimiz 

gençlere davranışımız pek olumlu değil. Gençlik dönemini insanın en hoş, en 

boş vermiş, gününü gün ettiği zamanlar, en vurdumduymaz devresi gibi göster-

memiz gerçeklere uymuyor.

Türkiye, 15-29 yaş arasındaki 

20 milyonu aşkın kişi sayısı ile 

Avrupa ülkeleri arasında en 

fazla genç nüfus barındıran 

ülke oldu. Bizi Almanya takip 

ediyor. Türkiye’nin genç nü-

fusu, birçok Avrupa ülkesinin 

her birinin toplam nüfuslarını 

da geride bırakmış durumda. 

Genç bir nüfusa sahibiz ve 

yaşlı Avrupa ile aramızdaki 

bu bariz fark, her geçen gün 

daha da artıyor. Ülke olarak 

tüm gelecek tasarımlarımızı 

buna göre yapmak, gençlik 

üzerine daha çok düşünmek 

zorundayız.  Gençlerimizi ve 

gençlik dönemini biz de çok 

önemsiyor, elimizden geldiği 

kadar onlara sahip çıkmaya 

çalışıyoruz. Gençliğin dönem 

olarak ilk kez modern zaman-

larda görüldüğünü her fırsat-

ta vurguluyoruz. Geleneksel 

dünyada akıl baliğ olur olmaz 

çocukluktan çıkıldığını, başta 

din olmak üzere her alanda 

yetişkinlerle aynı hak ve so-

rumluluklara sahip olduğunu-

zu anlatmaya gayret ediyor, 

herkesi bu iki dünya arasın-

daki keskin farkı anlamaya 

çağırıyoruz.

Gençlik 
ve Spor

4



Modernlikle birlikte orta-

lama yaşam ve eğitim
 sü-

resi uzamaya başladı, to
p-

lumdaki iş bölümü inceldi. 

Gençler, giderek artan bir 

biçimde çalışma hayatından 

uzaklaştılar. Önce ekonomik 

sonra kişisel bakımdan ebe-

veynine bağımlı hâle geldiler. 

Yetmezmiş gibi evlilik ve top-

lumsal sorumluluk alma yaşı 

da giderek uzadı. Evleneme-

yen gençler, insanlık tarihi-

nin en trajikomik görüntüle-

rinden birisini oluşturdular. 

Modernler, gençler için çare 

diye flörtü keşfettiler. Çocuk 

da yetişkin de olmayan bu 

insanlar, kendilerini kimlik 

arayışı ve karmaşasının için-

de buldular. Yaşadıkları yeni 

yaşam tarzı, beraberinde 

gençlik alt-kültürlerini getir-

di; gençler, toplumun apayrı 

bir kesimine dönüştüler. 

Biz yetişkinler, yaşlandık-

ça daha çok genç olmak 

istiyoruz, genç kalabilmek, 

görünebilmek için inanılmaz 

uğraşlar veriyoruz ama bu 

kadar özendiğimiz gençle-

re davranışımız pek olumlu 

değil. Gençlik dönemini insa-

nın en hoş, en boş vermiş, 

gününü gün ettiği zamanlar, 

en vurdumduymaz devresi 

gibi göstermemiz gerçek-

lere uymuyor. Gençliği de 

gençleri de anlamaya çalış-

mıyoruz. Doğru, gençler bizi 

imrendirecek kadar güçlü ve 

enerjikler ama dışı bizi içi 

onları yakıyor. Bu sıkıntılı, 

acemi insanlar, mutlu-mesut 

görünümlerine rağmen ne 

yapacağını bilemez hâlde 

kıvranıp duruyorlar çoğu 

zaman. Bir meslek mi edi-

necek, duygusal hayatını mı 

yoluna koyacak, kendisine 

bir dünya görüşü, hayat ba-

kışı mı oluşturacak, kimlerle 

nasıl bir sosyal çevre teşkil 

edecek? Takat yetirmesi 

güç, tüm bu sorulara cevap 

vermek zorundalar. Yetişkin 

dünyadan üzerlerine gelen 

basınç da cabası. Büyükleri-

miz biz gençken tüm suçları, 

belaları bizim getirdiğimizi, 

yoldan çıktığımızı söylüyor-

lardı. Biz de büyüyünce aynı 

şeyi gençlerimize yapıyoruz. 

Gençlerle ilgili çok araştır-

ma yapmak ama onları da 

doğru yorumlamak zorun-

dayız. Mesela gençlerin 

televizyonda en çok dizileri 

seyretmeleri, in
ternete ve 

sosyal medyaya ilgilerinin 

ve akıllı t
elefon kullanma 

oranlarının sanılanın çok 

ama çok üzerinde olması, 

düşük kitap okuma oranla-

rı bilinen hususlar. Ama bu 

sonuçları hemen zamane 

gençlerinin apolitik
 olma 

işareti olarak yorumlama-

mak gerekir. Gençleri, her 

fırsatta maddiyatçı ve ben-

cil olmakla suçlamamalıyız. 

Gençler, yüksek adalet duy-

gusuna sahiptir; ahlakçılık 

ve kahramanca davranışlar 

en çok gençlerde görülür. 

Gençlerin ülke sorunlarına 

ne kadar duyarlı ve ülkele-

ri için fedakârlık yapmaya 

hazır olduklarını en iyi 15 

Temmuz 2016’da, hain dar-

be girişimi sırasında gördük. 

Gençlerimizin bizim hemen 

hemen hiç bilmediğimiz 

teknomedyatik dünyanın 

içine doğduklarını, o dün-

yaya bizden daha iyi uyum 

sağladıklarını görelim ve 

yetişkinlerden farklılıklarını 

idrak edelim. Onları incitici 

‘apolitik
’, ‘m

addiyatçı’ gibi 

sıfatlar kullanarak sorum-

luluğumuzu üzerimizden 

atmayalım. Oysa suçlu ara-

mayı, suçlamayı bırakıp bir 

an önce hem bu yeni dünyayı 

hem gençlerimizi anlamanın 

yolunu yordamını keşfetmek 

zorundayız. Araştırmalarda 

kendileriyle pek ilgilenen kişi 

ve kurum olmadığını bizzat 

gençlerimiz söylüyor, onlara 

kulak verelim. Siyaset sınıfı, 

gençleri kazanmanın, onla-

rın nezdinde siyasete itibar 

kazandırmanın yollarını ara-

malı. Sivil toplum kuruluşları 

gençlere oltayla değil sevgi 

ve şefkatle, anlayıcı bir dik-

katle yaklaşmalı. 

SUÇLU ARAMAYI, 

SUÇLAMAYI 

BIRAKIP BİR 

AN ÖNCE 

HEM BU YENİ 

DÜNYAYI HEM 

GENÇLERİMİZİ 

ANLAMANIN 

YOLUNU 

YORDAMINI 

KEŞFETMEK 

ZORUNDAYIZ



1Osman Konuk’un “80’lerin slow şarkılarıdır 
sebep biraz da / insanları sömürgecilerine 
benzeten” dizelerini “60’ların Yeşilçam’ıdır 
biraz da” diye değiştirsek, söylenmek iste-
nen şey istikametini şaşırmaz. Evet, 60’ların 
Yeşilçam’ıdır biraz da... Dönemin Yeşilçam’ı 
(istisnalar hariç) bir ticaret ilişkisinin sonu-
cu. Tek taraflı bir ilişki bu. Yani ithal fikirler, 
ithal senaryolar, ağdalı bir dil. Herkes çok 
“yapay”, herkes çok “janti”, kimse yoksulmuş 
gibi davranmıyor, kimse bu toprakların dilini 
bilmiyor, birkaç kişi hariç. Bu hariçlerin en bi-
rincisi Sadri Alışık. 

2Yavuz Turgul’un Şener Şen’in omuzlarına 
yüklediği “iyilik” temsilini onun omuzlarına 
kimse bırakmadı. O, bu fikri buldu, sırtına aldı 
ve beyaz perdede herkese gösterdi. Olmaya-
cak bir şeyi, olmayacak bir şekilde “kendi”ne 
çevirdi. İyiliğin hatırlatıcısı ve taşıyıcısı. Yeni-
den ve yeniden...…Rol aldığı ilk filmde “kötü” 
bir karakteri oynamasına rağmen onun hikâ-
yesi “iyi” ve “gerçek” olana doğru evrildi. 
Evrildi değil, bunu o istedi. Başka türlüsünü 
zaten yapamazdı. 

SAHNEDEKİ ADAM

HALKA TERCÜME YAPAN 
ÇOK ÂŞIK BİR ADAM

Sadri̇Alışık
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5Ah Müjgan Ah filminde Hüsnü karakterini 
o kadar gerçek oynar ki mahallenin abisini, 
sevdiği kız evlenenleri, kavuşamayanları 
bir meydanda buluşturur. “Bir daha mahal-
leye gelmedi Müjgan, gelemedi. Bizim dar 
ve eski sokaklara otomobili sığmıyormuş 
dediler.” repliği de bu meydanda bir miting 
konuşmasına dönüşür. 

4Sadri Alışık’ın ortaya çıkardığı karakterlerin 
aşk konusunda düsturu şudur: “Vuslat var-
sa aşk yoktur.” Vuslat varsa aşk yoktur, ama 
kavuşmak için elinden gelenin fazlasını yapar 
o. Kavuşamayacağı bilgisine sahiptir belki de 
her mahallenin delikanlısı gibi, her bilge gibi. 
Ama yine de...“Ama yine”nin peşinden gider o. 
Menekşe Gözleri’nde “Benimki bugün de gel-
medi, nasıl da bekledim, on senelik bekledim.” 
der bu sebepten ötürü. 3Yoksulluk, Yeşilçam’da yapıldığı gibi tertemiz 

bir Türkçe ile anlatılan bir şey değildir. Kirli bir 
Türkçe gerektirir. Üzülmek buralarda kabadır. 
Uzun bir monolog ile değil, “böyle gelmiş böyle 
gider”e çalan bir teslimiyetle dile gelir. Nadiren 
bir monoloğa dönüşür. Genellikle birkaç cümleyi 
geçmeyen iç geçirmeler, dert yanmalara varır. 
Mahallede efkârla kahvede oturan adam için de 
cami avlusunda gününü geçiren amca için de, 
ustalar ve çıraklar için de durum böyledir. Sadri 
Alışık bunu bilir.. Çok iyi bir oyuncu olmanın iyi 
bir tercüman olmaktan geçtiğini bilir o; halka ter-
cüme yapar. 

6Şakayla Karışık filminde Ofsayt Osman karak-
teriyle dışlananların tarafında cepheye gider 
Sadri Alışık. Serserilerin, varoşların, hayata 
birkaç sıfır geride başlayanların “ahlak”a sa-
hip olup olmadığı konusunda cevaplar arar bu 
film. Herkesin dışladığı -filme göre haksız da 
sayılmazlar ki yanlı bir anlatıdır bir yanıyla- ki-
şilerin içinde biriktirdiklerini bir bir sahneler. 
“Bu da mı gol değil Hâkim Bey” repliğiyle ha-
fızalarımıza kazınan Ofsayt Osman karakteri, 
bir sınıfsal eşitsizlik eleştiridir. Ve sosyolojinin 
tam da ortasından konuşur. 

7Hindistan Cevizi filminde de Zeki Müren’e şöyle 
söyler, zengin kız ve fakir halk çocukları hakkın-
da: “Hikâyemiz hiç değişmez oğlum, sende de, 
bende de, onda da, onda da, onda da... Bu zen-
gin kızlarını seven fakir halk çocuklarının hikâ-
yesidir. Hiç kimsede değişmez. İyice tiye alırlar, 
matrak geçerler, romantik uyuzlarını kaşırlar bir 
müddet, sonra baktılar iş ciddiye gidiyor; iki satır 
mektup cızz. Boşla oltayı al voltayı. Ne demiş Ja-
mes Bond; “paran varsa dünya sana aşık, züğürt-
lere yakışır tahta kaşık yes ol rayyt!!” 8Sadri Alışık, gerçek adıyla Mehmet Sadrettin 

Alışık, 1925 yılında Beykoz’da doğdu, 1995 
yılında öldü. Şiirler yazdı, plaklar doldurdu, 
İstanbul’u anlamaya çalıştı. İstanbul’u anlar-
ken bir mit olarak ona bakmadı. Bütünüyle, 
yoksulluğuyla, geride kalmışlığıyla, hareketli 
bir şehrin ne söylediğini düşündü. Yaşamak 
geçti başından. Başka türlüsü de zaten müm-
kün değildi. 

RIDVAN TULUM

Gençlik 
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İnsanoğlunun Ay’a ilk ayak bastığı 
tarihin üzerinden tam 52 yıl geçti. 
16 Temmuz 1969’da Ay’a iniş yapan 
ilk uzay aracı Apollo 11’de Amerikalı 
astronot Neil Armstrong, Edwin Ald-
rin ve Michael Collins bulunuyordu. 
Apollo 11’in 20 Temmuz’da Ay’ın yö-
rüngesine girmesinin ardından astro-
not Neil Armstrong, Ay’a ayak basan 
ilk insan oldu. Armstrong ve takım 
arkadaşlarının Ay’a yolculuğu, ABD 
ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk 
Savaş gerginliğinde gerçekleşmişti. 

Önce 1957’de Sovyetler’in ilk Sputnik 
uydusunu uzaya fırlatması, ardından 
Rus kozmonot Yuri Gagarin’in 12 Ni-
san 1961’de uzaya çıkmasıyla başlayan 
uzay çağı, yeryüzünde kozlarını pay-
laşamayan ve hep pastadaki en büyük 
dilime göz koyan ABD ve Rusya ara-
sındaki mücadelenin yeni adıydı artık. 
Kennedy bu durumu NASA’nın bütçe 
toplantısında kaydedilen şu sözleriyle 
açıklıyordu: “Hoşunuza gitsin veya git-

mesin bu bir yarış!” Bu şartlar altında 
NASA’ya ayırdığı büyük bütçenin bir an 
önce somut bir karşılığını almak istiyor-
du ABD. Bunun da en kestirme yolu 
Ay’a gösterişli bir sefer düzenlemekti. 
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı(NASA) 
tarafından yayımlanan Beyaz Saray 
görüşme kayıtları, Ay’a ilk insanlı yol-
culuğu gerçekleştirme hedefinin, ABD 
Başkanı John F. Kennedy liderliğindeki 
Amerikan yönetimi için, uzayı bilimsel 
amaçlarla keşfetmekten ziyade daha 
çok Soğuk Savaş rekabetinin bir cephe-
si olarak görüldüğünü kanıtlar nitelikte.

Yayımlanan belgelere göre; NASA’nın 
bütçe meselelerinin gündem edildiği 
21 Kasım 1962 tarihli toplantıda Ken-
nedy ile NASA Direktörü James Webb 
arasında geçen konuşmalar, ABD yö-
netiminin NASA yetkililerinden oldukça 
farklı düşündüklerini ortaya koyuyor. 
NASA Direktörü Webb’in, toplantı bo-
yunca bir uzay yolculuğunun ancak 
uzayın daha iyi anlaşılmasıyla müm-

kün olduğunu belirtmesine karşın Ken-
nedy buna itiraz ediyor, “Yaptığımız 
her şey Ruslardan önce Ay’a gitmeye 
odaklanma üzerine olmalı.” diyordu. 

Ay yolculuğu öncelik hâline getiril-
mezse ABD halkını NASA’nın büyük 
çaplı bütçe harcamalarına ikna etme-
nin mümkün olmayacağını vurgula-
yan Kennedy, şöyle devam ediyordu: 

“Bu (Ay görevi), NASA’nın en öncelikli 
programı, ABD hükümetinin de savun-
madan sonraki en önemli önceliği olma-
lı... Ciddi bir kaynak ayırmaya da hazırız 
fakat burada tüm bütçeyi ve ülke içi har-
camaları sarsacak düzeyde fantastik bir 
harcamadan söz ediyoruz. Bunu meş-
rulaştırmanın tek yolu, ‘Onları yenmek 
istiyoruz, birkaç yıl geriden geldik fakat 
Tanrı’nın izniyle, onları geçtik.’ demek.”

Sanılanın aksine, bugün hayatımızı et-
kileyen bilimsel gelişmelerin ardında-
ki sebepler çoğunlukla konjonktürel. 
Büyük insanlık hedeflerinin değil de 

UZAYDA 
HAYAT LEYLA BEDRİ

Aya  
Gİtmeyİ
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Soğuk Savaş şartlarının insanoğlunun 
ilk Ay yolculuğuna sebep olmuş olması 
ise buna bir örnek olarak gösterile-
bilir. O gün Nasa, uzayı keşfetmek 
için -Ay’a gitmek yerine- yapılabilecek 
daha gösterişsiz ve faydalı bilimsel 
çalışmalar varken, siyasi baskılarla 
“Amerikan bayrağını Ay’a dikmek” gibi 
“millî” bir görevi üstlenmişti. Bugün 
Covid 19 aşılarıyla ilgili yaşadığımız 
“aşı milliyetçiliği ve stokçuluğu” gibi 
sıkıntıdan da deneyimlediğimiz gibi 
maalesef bilim gün sonunda kolayca 
reel politiğin hizmetkârı hâline gelebi-
liyor ve ülkelerin çıkarları çoğunlukla 
insanî değerlerin önüne geçebiliyor. 
Her bilimsel buluşun ve ilerlemenin 
arkasında ama âşikâr ama gizli mu-
hakkak bir siyasi gündemin olduğunu 
söylemek ise tüm bunları göz önünde 
bulundurduğumuzda hiç de zor değil. 
Ancak modern bireyler olarak, biz yine 
de bilime mutlakiyet atfetmeye devam 
edeceğiz elbette... Şimdi gelelim gü-
nümüzde Ay’ın uzay araştırmaların-

daki yerine. Şöyle bir soru muhakkak 
herkesin aklına gelmiştir. 52 yıldır 
neden Ay’a bir daha hiç gidilmedi? 

NASA’da görevli Türk bilim insanı 
Umut Yıldız’a göre, 70’lerdeki Ay 
yolculuklarının asıl amacı Sovyetler’e 
uzay çalışmalarında galebe çalmak 
olduğundan hâliyle Sovyetler’in uzay 
yarışından vazgeçmesiyle de Ay, NA-
SA’nın da gündeminin dışında kalmış 
bir alan hâline geldi. Yıldız, işin tek-
noloji tarafına bakıldığında ise; Ay’a 
gitmek için sıfırdan bir Ar-Ge çalışması 
ve bilimsel hazırlık süreci gerektiği-
ni de ekliyor. Yani geçmişteki Ay’a 
gidiş tecrübesi bugünün şartlarında 
bir işe yaramıyor. Bugün Ay’a giden 
yolun taşlarını sıfırdan döşemek 
lazım. Ez cümle Ay’a nasıl gidilece-
ğini unuttuk. Yeniden hatırlamamız 
gerekiyor. Son zamanlarda ise Ay, 
uzay araştırmacılarının yeniden  
gündeminde. Peki bu zamana kadar 
unutulan Ay ne oldu da yeniden Na-

sa’nın gündemine geldi yerleşti? Ay 
geçmişte ABD ve Rusya için bir re-
kabet alanıydı bugün ise Ay’ın Mars’a 
yapılacak yolcuklar için bir istasyon 
hâline getirilmesi hedefleniyor. 2028’e 
kadar sürmesi planlanan insanlı se-
ferlerin ardından Ay yörüngesinde 
uzay istasyonu kurulması ve burayı 
basamak olarak kullanarak Mars’a 
insanlı seferler düzenlenmesi ise 
planlanan Ay seferlerinin nihai hedefi. 

Meseleyle ilgili son gelişme ise şöyle:  
NASA’nın Artemis projesi kapsamında 
gerçekleştireceği Ay seferi için, iki özel 
uzay araştırma şirketi Blue Orijin ve 
SpaceX teklif götürmüş ancak NASA, 
SpaceX ile projeye devam edeceğini 
açıklamıştı. 26 Nisan’da Blue Origin, 
NASA’nın bu kararına itiraz ederek 
bir protesto başvurusunda bulundu. 
Bunun üzerine projenin durdurulma-
sına karar verildi. NASA sözcüsü Mo-
nica Witt ise sorunlar çözülene kadar 
projenin askıya alındığını duyurdu. 

Nasıl
unuttuk?

Gençlik 
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Öncelikle gündemimizi meşgul 
eden o malum konuyla başla-
yalım: Korona sürecini nasıl 
geçirdiniz ve geçiriyorsunuz? 

Dünya durdu, hâliyle bizdeki 
sistem de durdu, sağlığımıza 
dikkat etmeye özen gösteriyo-
ruz o kadar... Bu sürecin tek 
güzel yanı yemek yapmayı öğ-
renmem oldu.

Hayat normale dönünce ilk ne 
yapmayı hayal ediyorsunuz?

Korona sonrası çıkacağım ilk 
konseri merak ediyorum. Çün-
kü bu konser benim adıma san-
ki ilk konserimmiş gibi olacak. 
Onun için dört gözle bekliyo-
rum. Ayrıca yakında gelecek 
şarkılar da var.  

Bir sene önce evlendiniz, evlilik 
sizde neleri değiştirdi?

Gönlünüzün eşini bulursanız 
evlilik çok güzel ama gönlünü-
zün eşini bulunca... Eşim beni, 
bana döndürdü, öncesinde 

ben kendimden gitmiş bir hâl-
deydim. Eşim sayesinde epey 
kilo verdim, daha sağlıklıyım. 
Daha düzenli bir hayata sahip 
oldum. Ayrıca evlilik beni daha 
mantıklı biri yaptı. Kendimle ve 
hayatla ilgili bilmediğim şeyleri 
eşimden öğreniyorum. Şükür 
Allah’a her şekilde artıdayız. 
Aynı evde sevinçleri ve mutlu-
lukları paylaşmanın hazzı da 
çok başka.

Müzisyen olmasaydınız hangi 
mesleği yapmak isterdiniz?

Erkek berberi olurdum. İnsan-
lar senin yaptığın şeyle yolda 
geziyorlar, o saç stiliyle ken-
dilerini imgeleyip dünyaya du-
ruşlarını belli ediyorlar. İnsan-
ların duruşlarına katkım olsun 
isterdim. Bilirsin bir de psiko-
logdur berberler, traş ederken 
koltukta insanların dertlerini de 
dinlerler o nedenle de severim 
berberlik mesleğini.

Yazdığınız sözler, nakaratlar 
çok seviliyor. Peki, siz hangi 
şarkıyı yazmak isterdiniz?

Vallahi “Şu şarkıyı ben yazsay-
dım” dediğim bir şarkı yok. Al-
lah bana nasip ediyor, yazmak 
istediğim şarkıları yazıyorum. 
O nedenle “Bunu ben yazsay-
dım” dediğim bir şarkı yok. Ama 
dinlediğim çok sanatçı var.

Acılardan beslenen bir adamsı-
nız. Hayatınızda dönüm noktası 
olarak gördüğünüz acı bir olay 
var mı?

Acılardan beslenmek değil de 
insanların acı gibi gördüğü şey-
leri, kendimde artıya çeviriyo-
rum. Kayıp gibi görünen şeyleri 
artıya çeviriyorum çünkü kayıp 
diye bir şeye inanmıyorum. Gi-
den bir şey mutlaka başka bir 
şeyin gelmesine vesile oluyor. 
Yaşadığımız üzüntülü durum-
ları sevinçli bir hâle getirme 
yetisini verdi Allah bana, şü-
kürler olsun.

Rap müziğinde yaş alan isim-
lerden birisiniz. Yıllar içinde 
Türkiye’de bu müzikte neler 
değişti?

Değişen sound. Türkiye’de 
sound gelişti ve değişti. Dün-
yada hangi sound varsa bizim 
ülkemizde de o var. Ama lirik 
olarak biz hepsinden daha iyi  

ÇEVIK

SÖYLEŞİ

EŞIM BENI, 
BANA 
DÖNDÜRDÜ, 
ÖNCESINDE 
KENDIMDEN 
GITMIŞ BIR 
HÂLDEYDIM

Türk Rap Müziğinin 
“Eski Okul”undan 

Yener Çevik ile 
müziğini, müziğe 

bakışını, acı ve müzik 
ilişkisini, korona 

günlerini nasıl 
geçirdiğini konuştuk.

SÖYLEŞİ: 
ALİ BUDAK
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SÖYLEŞİSÖYLEŞİ

TÜRK RAP’I 
SÖZ KALITESI 
BAKIMINDAN 
DÜNYADAKI 
MUADILLERININ 
ÇOK ÜSTÜNDE

durumdayız. Türkçe rap olarak, daha 
iyi, kaliteli ve edebi lirikler yazıyo-
ruz. Çünkü bizim halk şiir kültürü-
müz, sözlü anlatı geleneğimiz tarih 
boyunca çok güçlüydü.  Evet, rap 
müzik yükseliyor, daha da yüksele-
cek. Şu an listelere baktığımızda ilk 
5-6 şarkı Türkçe rap. Geri kalanlar da 
diğer tarzlarda şarkılar bunu görmek 
çok güzel.

Ruh aynı mı kaldı?

Ruh, elbette değişir. İnsanın tabia-
tıyla ve verdiği yaşam mücadelesi ile 
alakalı bir şey bu. Dediğim gibi  ruhu 

değişenler de olabilir. Bu insanların  
biraz da bulunmak istedikleri yer ve 
hayattan beklentileriyle, talepleriy-
le alakalı. İnsanlar kendilerine kimi 
yakın hissediyorlarsa onu dinlesin-
ler. Sonuçta dinlediğin müzik senin 
vitrinindir. 

Beni müzikte rahatsız eden bir şey 
yok ama şu an internetle beraber sos-
yal medyada değişik değişik tiplerin 
çok fazla popüler olduğu bir yerden 
onlara özenen gençler olabiliyor.

Bu sizi rahatsız ediyor mu?

Evet, ediyor. Gençler bu yolu kolay 

Gençlik 
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SÖYLEŞİSÖYLEŞİ

para kazanmak için bir araç olarak gö-
rebilir. Onlara bakıp da “Değişik değişik 
tipler dünya kadar para kazanıyor, ben 
de böyle olursam kazanırım” mantığına 
girdiği anda üzüntüm başlıyor. Sosyal 
medyanın böyle bir tarafı da var. Biz ne 
ara böyle tipleri talep eder olduk? Ne 
ara yoksulluğun içinde bu tipler büyük 
paralar kazanmaya başladı? Bunlar 
hep birer soru işareti...

Gençlere tavsiyeleriniz neler?

Birincisi bilgiyi Google’da değil, ki-
taplarda arasınlar imkanları varsa.  
Çünkü bir şeye kolay ulaşmak, onun 
“gerçekliğini” etkiliyor.

İkincisi her şeyi ve herkesi sevme-
ye çalışsınlar. Elbette sevmeye ça-
lışmanın yetmeyeceği durumlarda 
kimse hakkında kötü düşünmemek 
gerekir. Büyük şair Yunus Emre’nin 
de söylediği gibi; “ Gelin tanış olalım 
İşi kolay kılalım.” 

Üçüncüsü de internet kolay bir ile-
tişim aracı, ellerinden internet var 
diye beğenmedikleri ve sevmedikleri 
şeylere linç uygulamasınlar. Çünkü 
bu yaptıkları nefret ve linç yaklaşımı 
ileride kendi başlarına da gelecektir. 
Sevmedikleri şeyleri takip etmesinler 
bu kadar basit yani.
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RADYOSesin Gücü Adına
?AS 

LIN 
DA
NEDİR

gsb.gov.tr/radyo
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Günümüzde radyo, özellikle trafikte sıkça 
kullandığımız sıradan bir teknoloji olarak 
hayatımızda yer alıyor. Yerel, ulusal, 
küresel derken binlerce kanal seçeneği 
radyoyu bu kadar yaygın kılan etkenlerden 
biri fakat geçmişte böyle değildi. Bundan 
150 yıl kadar önce sesin bir yerden başka 
bir yere taşınması ancak fantastik roman-
lara konu olabilecek bir şeydi. Ancak çılgın 
icatların dönemi diyebileceğimiz 19. yüzyıl 
sonları, günümüzdeki radyonun temelle-
rinin atıldığı yıllar olarak tarihe geçecekti. 
Peki, radyo nasıl icat edilmişti?

Resmi tarihe göre İngiliz bilim adamı 
James Maxwell, 1865 yılında elektro-
nik olarak üretilen radyo dalgalarının 
yayılma teorisini kurmuş ve Alman 
fizikçisi Heinrich Hertz, 1888 yılında bu 
teoriyi pratiğe dökmüş. Tabii bildiğimiz 
radyo henüz ortalarda yokken Gugliel-
mo Marconi 1898 yılında “Hanımlar, 
Beyler! Bakınız bu radyo, ben icat 
ettim” diye ortaya çıkmış çıkmasına 
da aynı dönemin çılgın mucitlerinden 
Nikolai Tesla 1893 yılında kablosuz 
radyoyu çoktan keşfetmişti aslında. 

Kendisini son zamanlarda yeni yeni 
keşfettiğimiz Tesla, antenlerden, 
radyo alıcılarına kadar her şeyi keş-
fetse de radyo, keşiflerini yakından 
takip ederek çalan Guglielmo Marconi 
tarafından bulunmuş gibi gösterildi. 
Tabii Tesla, Marconi’nin patentlerini 
çaldığını bilmekteydi ve onun için “ 
Marconi iyi bir adam. Bırakın devam 
etsin. Benim patentlerimin 17 tanesini 
kullanıyor” demişti. Tesla’nın ne ka-
dar kalender bir bilim insanı olduğu-
nu Edison ile hikâyesinden de bilenler 
vardır. Dolayısıyla radyo konusunda 
da tabii ki şaşırtmıyor bizi.

Bilim çevrelerinde dönen tüm dedi-
kodulara rağmen Marconi radyoyu 
icat ettiği için 1909 yılında Nobel Fizik 
Ödülüne layık görülürken Tesla, 1943 
yılında bir otel odasında ölümü tek 
başına karşıladı maalesef. Çünkü 
bu icadın patentini ilk alan Marconi 
olmuştu. Ne hazindir ki ölümünden 
sadece altı ay sonra ABD Yüksek 
Mahkemesi Tesla’nın patentinin ön-
celiği olduğunu tanıdı fakat Marconi, 
radyonun babası olarak bilinmeye 
devam ediyor. 

Radyo, bilim insanları tarafından 
elbirliğiyle geliştirile dursun Amerikalı 
mucit Lee de Forest, New York Metro-
politian Orkestrası’nın sesini uzaktaki 
insanlara dinletmeyi başararak, radyo 
yayıncılığının başladığının habercisi 
oldu. ABD’de ilk radyo, 1920’de Wes-
tinghouse şirketi tarafından kuruldu. 
Bundan sonra radyolar, birçok ülkede 
art arda açılmaya başladı. Türkiye’de 
ise ilk radyo yayını 1927 yılında Ankara 
Radyosu’ndan gerçekleştirildi.

Türkiye’de radyo, Türk Mûsikîsi’nin 
sorunlarına eğilen, bütün bu işleri sıkı 
bir disiplin içinde yürüten bir öğretim 
kurumu oldu yıllarca. Zamanın ünlü 
mûsikîşinasları Ankara Radyosu’nda 
toplanmıştı: Refik ve Fahire Fersan, 
Cevdet Çağla, Vecihe Daryal, Fahri 
Kopuz, Zühdü Bardakoğlu, Osman 
Güvenir, Hakkı Derman, Şükrü Tunar, 
Hayri Tümer, Veli Kanık, Şerif İçli, 
Münir Nureddin Selçuk ve daha pek çok 
sanatkâr... Bugün dillerde olan birçok 
türküyü bile TRT’nin zamanında yaptığı 
düzenleme ve arşiv çalışmalarına borç-
luyuz esasında.

Radyo yaygınlaştıkça gücünü artırır-
ken siyasilerin radyonun bu gücünün 
farkına varması pek uzun sürmedi. 
Radyo, artık bilgi ve eğlence kaynağı 
olmasının yanı sıra aynı zamanda en 
önemli propaganda aracı olarak günlük 
hayatta yerini aldı. Bu noktada ise Adolf 
Hitler’in 1940’larda radyoyu kullanım 
şekli, yayıncılık tarihinde bir dönüm 
noktasıydı. Bu dönemde Führer’in elin-
de radyo, güçlü bir propaganda aracına 
dönüşmüş ve kitleleri yönlendirmekte 
önemli rol oynamıştı. 

Radyonun gücünü gösteren bir olay da, 
Amerika’da yaşanmıştı: Ünlü oyuncu ve 
yönetmen Orson Welles, yaptığı radyo 
programında “Uzaylıların İstilası” üze-
rine bir tiyatro oyunu yayınlamıştı. Yayın 
o kadar etkili olmuştu ki, vatandaşların 
işgal olayını gerçek sanması sonucu, 
New York ve New Jersey’de büyük bir 
panik havası yaşanmıştı. Erzak almak 
için dışarıya çıkanlar, uzaylılardan kaç-
mak için yola düşenler, istilada ölmek 
yerine intihar etmeyi tercih edenler ve 
daha niceleri... İşte radyo altmışlı yıl-
lara kadar böylesine güçlü bir iletişim 
aracıydı.
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ÇEKİÇTE 
BİR 

KIVILCIM: 

Yeteneğİnİ 
Fark Et! 
Çekiç, güç isteyen 
bir branş. Bu yüz-
den doğuştan gelen 
patlayıcı kuvvet ve 
sürat olmazsa olmaz-
lardan. İşte içinizdeki 
bu yeteneği fark edip 
işlemeye başladığı-
nızda bir elmas gibi 
parlayacaksınız!

Antrenörüne 
İnan!
Senin boyun çekiç 
atmak için kısa senden 
olmaz diyenlere karşı 
antrenörüm, “Ben sana 
inanıyorum ve bunu tüm 
dünyaya göstereceksin” 
demişti. Bu söz içimdeki 
kıvılcımı daha da ateş-
ledi. Ayrıca antrenö-
rümün manevi desteği 
beni sadece başarıya 
götürmekle kalmadı, 
bu spor branşındaki 
tabuları da yıktı. İşte 
bir sporcuyu başarıya 
götüren 7 püf noktanın 
en önemlisi kuşkusuz 
antrenör desteğidir.

Sabırlı Ol!
Spor, zaman ve sabır is-
ter. Olimpik düzeyde bir 
atlet olabilmenin ardın-
da 10 senelik bir ant-
renman yaşı vardır. Bir 
diğer sabır gerektiren 
husus ise, sakatlanma 
durumudur. Sakatlan-
ma durumunda aylarca 
sahalardan uzak kaldı-
ğım oldu. Çekiç atmak 
için can atıyordum fakat 
vücudum buna hazır de-
ğildi. Sabrettim ve şimdi 
eskisinden daha güçlü 
bir şekilde ilerliyorum. 

Güreşçi bir ailenin 
atlet kızı Kıvılcım 
Kaya Salman, baba-
sının onu keşfetme-
siyle erken yaşta 
spora başlamış. 
Yaklaşık 15 yıldır 
milli takımda yarı-
şan ve 11 kez Tür-
kiye rekoru kıran 
sporcu, bugünlerde 
Tokyo Olimpiyat 
Oyunları için hazır-
lıklarını sürdürü-
yor. Sporcuya, asla 
vazgeçmediği ve 
her daim destekçisi 
olan 7 püf noktayı 
sorduk. 

7MADDEDE
NASIL?

KIVILCIM 
KAYA 
SALMAN
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Bahane yok,  
Çalışma Çok!
Bir sporcunun başa-
rılı olması için gerekli 
olan anahtar kural 
disiplindir. Bahanelere 
sığınan, disiplinsiz bir 
sporcunun başarı sağ-
laması beklenemez. 
İşte çekiç branşında 
sizi başarıya götüre-
cek 7 püf noktanın 
birisi de disiplinli bir 
şekilde çalışmaktır.

RAKİPLERİNİ 
TANI!
Şampiyonluğun sırrı 
rakiplerini iyi tanımak-
tan geçer. Rakiplerinin 
başarılarını bilmek 
yarışı daha çekişmeli 
hâle getirerek sporcu-
yu daha çok çalışmaya 
teşvik edecektir. Bu 
da sizi başarıya götü-
ren püf noktalardan 
birisidir.

SENİ ÖLDÜRMEYEN  
ŞEY GÜÇLENDİRİR
Her yarışma başarılar-
la sonuçlanmayabilir. 
Bu durumda sporcu, 
motivesini düşürmek 
yerine yarışmadaki 
hatalarını ve eksik-
lerini iyileştirmeye 
odaklanmalıdır. Bunu 
başardığınız takdirde 
başarısızlığınızın sizi 
bir sonraki yarışmada 
daha güçlü hâle getir-
diğini göreceksiniz. 

Hayal Kur!
Odamın duvarlarına 
baktığınızda, olimpiyat 
halkaları, olimpiyatlar-
da yarışmış çekiç atan 
atletlerin fotoğrafları ve 
olimpiyatlara kaç gün 
kaldığını hesapladığım 
bir takvim göreceksi-
nizdir. Yorgun olduğum 
antrenman sonrasında 
bile onlara bakıp şampi-
yonluk hayalleri kurar-
dım. İşte kurduğum bu 
hayaller beni hedefime 
ulaştırdı. Şimdi madalya 
tablomdaki eksik altın 
madalyalar için çalışıyor 
ve hayal kuruyorum.

HAZIRLAYAN: ZEYNEP DEMİRZEYNEP DEMİR
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Osmanlı Beyliği’nin önce devlete, devamında 
imparatorluğa dönüşme sürecinde yaşanan 
en önemli gelişme, ana yayılma hedefinin Av-
rupa topraklarına taşınması olmuştur. Orhan 
Gazi’nin sultanlığında Bursa’nın ve İznik’in 
fethi ile Bitinya bölgesindeki kızıl elma ülkü-
sü tamamlanmış, yeni kızıl elma olarak hedef 
Konstantinopolis seçilmişti. Bu amaca ulaş-
manın birinci yolu Bizans’ın Avrupa devletle-
ri ile bağlantısının kesilmesinden geçiyordu. 

Bunun için yapılması gereken, dönemin 
Trakya’sındaki en önemli kaleler olan Edirne, 
Silivri, Vize ve Çorlu’nun fethedilmesiydi. Bu 
fetih planlarının uygulamaya koyulabilmesi 
için, öncelikle Rumeli topraklarına çıkılma-
sı ve lojistik desteğin sağlanması için üs 
olarak kullanılacak bir kaleye yerleşilmesi 
gerekiyordu. Osmanlı’nın Rumeli toprak-
larına geçişini anlatırken Orhan Gazi’nin 

MEHMET DİLBAZ

KAYIKLA  KAYIKLA  
RUMELİ’NE  RUMELİ’NE  
GEÇEN TÜRKLERGEÇEN TÜRKLER
Türklerin Avrupa topraklarına 
ilk geçişi 1327 yılında İmparator 
2. Andronikos’un yaşadığı taht 
karmaşasında Orhan Gazi’den 
yardım istemesi ile gerçekleşmiş-
ti. 1345 yılında yeni İmparator 
Kantakuzenos Orhan Bey’den 
yardım istemiş ve 16 bin Türk 
askeri Rumeli’ye geçmişti.
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oğlu Süleyman Paşa’yı ayrıntılı 
olarak anlatmak gerekir. Rume-
li’nin fethinin kapısını açan ilk 
fetih olan Gelibolu’daki Çimpe 
Kalesi’nin fethi ve devamında 
Trakya topraklarındaki hızlı ya-
yılma Süleyman Paşa’nın askeri 
dehası sayesinde gerçekleşmiştir. 

Bu dönemde Bizans’ın yaşadığı 
sıkıntılar ve taht kavgaları köhne 
devleti Türklerden yardım iste-
meye itmiştir. Türklerin Avrupa 
topraklarına ilk geçişi 1327 yılın-
da İmparator 2.Andronikos’un 
yaşadığı taht karmaşasında Or-
han Gazi’den yardım istemesi ile 
gerçekleşmişti. 1345 yılında yeni 
İmparator Kantakuzenos Orhan 
Bey’den yardım istemiş ve 16 bin 
Türk askeri Rumeli’ne geçmişti.

Bu yardım hadisesinden sonra 
Orhan Gazi İmparatorun kızı The-
odora ile evlenmişti. 1349 yılında 
İmparator bir kez daha yardım 
isteyince Orhan Gazi yine asker-
lerini yollamıştı. Bu geçişler saye-
sinde Türk askerleri Rumeli coğ-
rafyasını iyice öğrenmiş oldular. 

1335 yılında Balıkesir bölgesinde 
hüküm süren Karesioğulları Bey-
liği’ni topraklarına katan Orhan 
Gazi, bölgenin yönetimini oğlu Sü-
leyman Paşa’ya bırakmıştı. Biga 
ve Lapseki’yi fetihle ele geçiren 
Süleyman Paşa, Karesi Beyliği 
emirlerinden Gazi Fazıl Bey ve 
Ece Bey’e Rumeli topraklarına 
geçme arzusundan bahsetmiş, bu 
iki bey ise ilk olarak kendilerinin 
keşif maksadı ile karşıya geçebile-
ceklerini söylemişti. Sallar ile kar-
şıya geçen iki bey, Rumeli yakasın-
daki Çimpe Kalesi civarında keşif 
yapmışlar, bir köylüyü esir alarak 
geri dönmüşlerdi. Süleyman Paşa 
bu esir alınan Rum’a bolca hedi-
yeler ihsan etmiş ve kendisinden 
hisarın zayıf yönlerini ve nereden 
girilebileceğini öğrenmişti. Süley-
man Paşa kısa zamanda birkaç sal 
yaptırmış ve 80 kadar askerle bir 
gece karşı kıyıya ulaşmıştı. Daha 
önce esir edilen Rum’un yardımı 

ile kale kolayca ele geçirilmişti. 
Geniş bir tarım arazisinin orta-
sında olan Çimpe Kalesi’nde ya-
şayanlar harman mevsimi olduğu 
için dışarıda ve bağlarda oldukları 
için, ciddi bir mukavemet olma-
mıştı. Kale alındıktan sonra esir 
edilenlere son derece iyi davra-
nılmış ve gönülleri kazanılmıştı. 
Bolayır’da limanda bulunan ge-
miler kullanılarak 2 binden fazla 
asker hızlıca Rumeli’ne taşındı 
ve yakında bulunan Aya Şilonya 
isimli kale de fethedilerek ele 
geçen hisar sayısı ikiye çıkarıldı. 

Devam eden süreçte Anado-
lu’dan köylüler de Gelibolu’ya 
nakledilmiş ve burasının ile-
lebet Türk toprağına dönüş-
türülmesinin temeli atılmıştı.

15.yy’da yaşamış tarihçi Şükrul-
lah Efendi, Behcetü’t Tevârîh adlı 
eserinde Rumeli’ne geçişi biraz 
daha farklı anlatır. Orhan Gazi’nin 
babasının vefatından sonra Bur-
sa, İznik ve Ulubat’ı fethettiğini, 
bir gün gönlüne denizi geçip kar-
şıdaki ülkenin kâfirlerini imana 
çağırmayı ve eğer kabul etmez-
lerse onlarla Allah yolunca cihat 
etme fikrinin düştüğünü söyler. 
Bu düşünce sonrasında oğlu 
Süleyman Paşa’yı yanına çağırır 
ve gönlündekileri ona aktarır. 

Süleyman Paşa, babasından bu 
kutlu plan için izin ister ve hareke-
te geçer. Çadırına giderek komu-
tan ve beyleri ile görüşür. Deniz 
yolu ile hareketi planlar. Şükrullah 
Efendi’ye göre Süleyman Paşa’nın 
askerleri Kemer denilen bir bölge-
ye gelirler, burada kâfirlerden bi-
rinin sığırını ele geçirip öldürürler 
ve derisinden şeritler yaparlar.

Daha sonra 40 yiğit ormandan 
kesilen odunları bu deri şeritlerle 
birbirine bağlayıp yaptıkları salla-
ra binerler ve karşıya geçerler. 

İlk olarak Odgönlek ve devamın-
da İksamiliye kalelerini alırlar. 
Süleyman Paşa bu sırada Sırp-
ların Malkara civarında ordu-

gâh kurduklarının haberini alır. 
20 askerini yeni alınan kalelere 
bırakır, kalan 20 askeri ile yola 
çıkar. Bu sırada hazırlık olarak 
2 yemek kazanını davul şekline 
getirir,  atının eğerine bu davulları 
bağlatır. Gece Sırp ordugâhına 
yaklaşan askerleri 5’erli gruplara 
ayırır ve ordugâhın dört yanına 
yollar. Davul çalıp salavat getir-
meye başlayan askerlerin sesine, 
gece yağan yağmur ve fırtına da 
karışınca kâfir askerleri korku-
dan birbirine girer ve dağılır. Tüm 
ağırlıklarını bırakıp kaçan kafir 
ordusundan sonra Anadolu as-
kerlini Rumeli’ne nakleden Süley-
man Paşa; Malkara, İpsala, Vize, 
Bolayır ve birçok kenti ele geçirir. 

Süleyman Paşa, Anadolu kuv-
vetlerinin desteği ile ve 1354 
yılında Gelibolu’da gerçekleşen 
büyük depremin etkisi ile harap 
duruma düşen Gelibolu’yu ta-
mamen ele geçirmiş ve Rume-
li’nin fethi sürecini başlatmıştır. 

1352 yılında sallar ile karşıya ge-
çilerek Çimpe Kalesi’nin fethedil-
mesi Türklere Avrupa kapılarını 
açmış ve 200 sene içinde İmpa-
ratorluğun sınırları Viyana kapı-
larına kadar uzanmıştı. 80 cesur 
kahraman asker ve başlarındaki 
yiğit Süleyman Paşa’nın açtığı 
yol Türklerin kızıl elma ülküsü-
nün ötelere taşınmasını sağladı.

OSMANLI’NIN 
RUMELI 
TOPRAKLARINA 
GEÇIŞINI 
ANLATIRKEN ORHAN 
GAZI’NIN OĞLU 
SÜLEYMAN PAŞA’YI 
DA AYRINTILI 
OLARAK ANLATMAK 
GEREKIR
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Pandemi süreci çok hızlı gelişiyor. 
İnsanlar olarak, virüsün ne olduğunu 
anlamaya çalışırken, onu anlamamızı 
zorlaştıracak şekilde mutasyona uğru-
yor. Bu yeni hâliyle de insanları hasta 
etmeye devam ediyor.

Virüs çok hızlı bir yayılım gösteriyor. 
Çünkü o da aslında diğer canlılar gibi 
varlığını sürdürme peşinde. Pande-
minin tanımlandığı günden, ülkemize 
ulaştığı güne kadar, onun hakkında 
bildiğimiz her şey, ona karşı yürüt-
tüğümüz bütün mücadele biçimleri 
değişmek zorunda kaldı. Özellikle çe-
şitli bilgi kaynaklarından öğrendiğimiz 
gelişmelerin birçoğunun doğru olma-
dığını yine aynı bilgi kaynakları aktardı 
bize. E. Fromm “Duyduğumuz çoğu 

şey ya düpe-
düz yanlış ya 
da yarı doğru, 
yarı çarpıtılmış 
şeyler olduğu ve 
gazetelerde okuduk-
larımız çoğunlukla ger-
çekmiş gibi lanse edilen 
çarpıtılmış yorumlar olduğu 
için, bu durumda en iyi plan işe 
radikal bir şüphecilikle başlamak 
ve kulağımıza gelen çoğu şeyin muh-
temelen ya yalan ya da çarpıtma ol-
duğunu varsaymaktır.” der.  

Bu yaşadıklarımız gelecek yüzyıllarda 
belki de bir senaryo hâline gelip film 
bile olabilir. Devletler, adeta bir filmi 
andıran bu süreçte, halkları için en iyi 

kararları al-
maya çalıştılar.İnsan-
lar da bu kararların sağlıklı işleyişle-
rini denetledi, destekledi ve yer yer de 

EYLÜL OKAY

 VE PANDEMİ
Elbette dünya bambaşka bir rotaya girdi, 
hayatlarımız hasar aldı. Bütün bu olup 
bitenler aniden olmadı. İnsanlığın bu-
güne kadar dünyada yaptığı şeylerin bir 
yansıması olarak, bu tür sıkıntıları yaşa-
dığımızı düşünüyorum.

GENÇLERİN  
İYİ OLMA HÂLİ
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eleştirdi. Aslında tüm bu olanlar in-
sanoğlunun içinde olduğu koşullara 
karşı hayatta kalma çabasıydı. Ve şu 
an geldiğimiz yerle, hayal ettiğimiz 
yer arasında büyük bir uçurumun 
olduğu bir zaman aralığındayız. 

Dünya bir dönüşümle dön-
meye devam ediyor. 

Ektiğimizi mi biçtik? 

Yani komplo teorileri ve gelecek için 
duyduğumuz küresel kaygılar acizlik 
ankisiyetesi çeken insanlığı mı bul-
du?  09 Ekim 2016 tarihli Yeni Şa-
fak Gazetesinde Prof. Dr. Erol Göka 
“Komplo(cu)nuz Paronoyak Mı?” 
başlıklı yazısında sözlerine şöyle bir 
alıntıyla başlıyor:

 “Bu başlığı ‘Aşk Her Şeyi Affederse’ 
kitabımdan aldım. Arada bir mutla-
ka bu bahsi açmak gerekiyor. Zira 
yaşadığımız dünyadaki en mühim 
vazifelerden birisi, sağlıklı şüphe ile 
paranoyak hezeyan arasında ayrım 

yapabilmek. Nasıl yiğitlik ve cesa-
ret ile psikopatlık arasında bir 

ayrım gerekiyorsa, şüphe ve 
hezeyan ayrımı da en az onun 

kadar lüzumlu.”

Aşksa başlı başına bir 
konu. Ona başka zaman 
değiniriz.

Elbette dünya bambaşka 
bir rotaya girdi, hayatla-
rımız hasar aldı. Bütün 
bu olup bitenler aniden 
olmadı. İnsanlığın bugü-
ne kadar dünyada yaptı-
ğı şeylerin bir yansıması 
olarak, bu tür sıkıntıları 
yaşadığımızı düşünüyo-

rum.

Peki yeniden mutlu olabi-
lecek miyim? Ya sen?

İşin gerçeği, iğneyle farklı 
kumaş parçalarının birbirine 

iliştirildiği, maskeli ve   mesafeli 
psikolojiler içindeyiz. Dikişi doğ-

ru tutturup tutturamadığımızdan da 
emin olmak istiyoruz. 

Bütün olumsuzluklara rağmen umu-
dumuzu da kaybetmiyoruz. İşte bu 
umutla ve gerçeklik ile geleceği plan-
lamalıyız. En saf şekliyle ifade eder-
sek en güvenli bulduğumuz seçenek: 
Yaşamak. Biçimsel olarak yaşantıları-
mızda uzun süre büyük değişiklikler 
olmayacağı ya da en azından eskiye 
yakın bir seyir olmayacağı çok açık. 
Zor günler geçirdiğimizi zihnimiz 

fark ediyor ve bedenimiz ve ruhu-
muz buna göre tepkiler veriyor. Bar-
dağın hep dolu tarafını gördüğümüz 
dünyamız bizi bardağın boş tarafıyla, 
belki bomboş tarafıyla yüzleştirdi. 
Yani bardağın dolu tarafını görmeye 
çalışırken bardağı hiç doldurama-
mış olma ihtimali belki aklımıza dahi 
gelmedi. Şimdi işte o boş tarafı ile 
yüzleştik.

Kriz bir şanstır. Bu sebeple ileride 
yaşayacağımız hayatların bir simü-
lasyonunu yaşıyor olabiliriz. Bir süre 
daha izole olmaya çalışacağımız ha-
yatlarımız olacak gibi görünüyor. Bu 
mümkün. Asıl yabana atmamamız 
gereken “yalnız kalma” ve “yalnızlık 
kavramları”. Baş etmemiz gerekebi-
lecek temel kavramlar olarak önü-
müzde duruyorlar.

Yalnız bir hayat yaşamanın ve tek 
başına olmanın, hayal ettiğimiz ka-
dar ışıltılı bir dünya olmadığını an-
lamış olabiliriz. Özellikle psikolojik 
yapıları güçsüz insanlar için oldukça 
zor günlerdi. Üsküdar Üniversitesi 
Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Abdulfez Süleymanov’un dile getirdiği 
“Solo Yaşam” ifadesi yalnız geçirilen 
günlerde, iyice gözler önüne serilmiş 
oldu. Yalnız olma çekici ve olumlu 
görünen bir yaşantıyken, bir diğe-
rini veya en yakınlarımızı düşünme 
gerekliliği belirdi hepimiz için. Aile 
bireylerinin birbirini dinleme fırsatı 
ve zamanı bulduğu, evde olduğu-
muz, beraber yaşadığımız günlerde 
toplum içinde ve aile içinde üstlen-
diğimiz rollerimizin ve sıfatlarımızın 

YALNIZ BIR 
YAŞAM, ÇEKICI VE 
OLUMLU GÖRÜNEN 
BIR ŞEYKEN, EN 
YAKINLARIMIZI 
DÜŞÜNME 
GEREKLILIĞI BELIRDI 
HEPIMIZ IÇIN

Gençlik 
ve Spor

21



farkına vardık. Bu rollerin üste-
sinden gelmeye çalıştık. İnsanın 
zayıf bir varlık olmadığını aksine 
sanılandan daha güçlü olduğunu 
fark ettik. İnsanoğlunun gücünü, 
sağlamlığını, dayanıklılığını ailesi 
ile birlikteliğini fark ettik. 

Elbette hasar ve zorluklar oldu. 
Kişisel olarak korkularımız ve en-
dişelerimiz de oldu. Kişisel olarak 
katlanamayacağımız güçlükler 
görünür olsa da büyük ölçüde 
toplum olarak kurallara uyduk. 

Elbette bütün insanlığın etkilendi-
ği bu durumdan yoğun kaygı yaşa-
yanlar ve kaybı olanlar daha çok 
etkilendi. Onların omuzlarındaki 
yükün ağırlığı daha da fazla oldu.

Mümkün olduğunca şuna inan-
malıyız: İnişleri çıkışları olsa da 
elimizden geldiğince başardık. 
Yeni bir normal oluşturduk, ku-
ralları yeniden belirledik. 

İçinde bolca empati olan oyunun 
baştan yazılması, insan olmanın 
doğasında var.  

Bardağın boş tarafını fark ettiği-
mizde ne oldu? 

Bugüne kadar gereksiz ve amaç-
sız tükettiğimizi fark ettik. İsraf 
ettiğimizi. Emeğimizi, vaktimizi, 
gıdalarımızı, üst başımızı, dün-
yayı, suyu. Ayrım yapabildik. 
Fromm’un ifade ettiği gibi “İn-
sanlığın bütün büyük üstadlarının 
yaşamak için bulduğu normların 
özünde aynı olmasının bir nedeni 
vardır. Bu normların özü olan ya-
nılsamalar ve nefretten kurtulup 
sevgi ve şefkat beslemek en kâ-
mil varoluşa ulaşmak için gerekli 
koşullardır.” En azından küresel 
pandemi öncesini ve bugünü ayırt 
edebiliyoruz artık. Bundan sonra 
da yarını hayal edip plan yapabi-
liyoruz.

Sürekli tekrar eden stres ve kaygı 
içinde hapsoluyoruz. Önceden 
bize tanınmış hayatın farklı za-

man dilimlerinde, olumlu duy-
guları besleyecek araçlar bula-
madıysak, bu dönemde de eksik 
hissediyoruz. Buna bazen mutlu 
olamamak diyoruz. Her insan et-
kisi altında kaldığı stres karşısın-
da bu duyguyla baş edebileceğine 
inandığı yolu seçer. Hangi yolu 
tercih ettiğimiz o zamana kadar 
edindiğimiz tecrübelerimize bağ-
lıdır. Pandeminin yol açtığı yo-
ğun kaygı sonrasında hiç hareket 
edememe ve sürekli evde zaman 
geçirme de bir yoldur. 

Kişi seçiminden memnun ve bu 
hal üzerine stresinin üstesinden 
geldiğine inanıyorsa baş edebili-
yor demektir. Fakat dikkat etme-
miz gereken önemli noktalardan 
biri şudur; seçilen bu yol zamanla 
üretimin körelmesi ve yaşam kay-
naklarının tükenmesiyle yılgınlığa 
ve yorgunluk hissine sebep olabi-
lir.  Enerji sağlayıcı kaynakların ve 
duyguların farkında olmak, sade-
ce bu dönem için değil yaşamda 
karşılaşılan pek çok zorlukla da 
baş etmeyi sağlar. 

Genel olarak küresel salgından 
insanların değişerek ve öğrene-
rek çıkacakları tahmin ediliyor. 
Tüm dünya aynı noksanlıklarla 
baş etmeye çalıştığı için ve eksik 
olanı yok etme ya da yoksunluk-
la baş etme çabası uzun zaman 
alacağı için, insanlık elbette da-
yanıklılığının ve esnekliğinin far-
kına varacak ve aslında teknik 
bir terim olan esneklik kavramını 
geliştirmek için daha fazla çaba 
harcayacak.

Nedir kardeşim bu mutluluk? 

Mutluluk ilk çağlardan bu yana 
üzerinde düşünülen başyapıt 
niteliğinde bir kavram. Kimi has-
ta olan anneannesinin sağlıklı 
günlerini hatırlayıp mutluluğu, 
tanımlıyor, kimi havaya suya ve 
toprağa düşen cemrelere. Kimi 
memleketinde buluyor mutluluğu 
kimi dostlarıyla muhabbet etmeyi 

çok özlediğinde mutluluğun de-
ğerini anladığından bahsediyor.

Mutluluk temel olarak iki başlı bir 
dev. Benim mutluluğum ve onun 
mutluluğu. Benim mutluluğum, 
ne kadar duygu durumuma bağlı 
olsa da benim mutluluğum senin 
mutluluğuna da bağlı. Mutluluk 
anlam ve amaç bulmakta saklı. 
Hiç tanımadığım birine yardım 
etmek dünya genelinde en fazla 
skor alan ölçütlerden. 

Mutluluk, kendini çok sevmekten-
se, “ben”in ötesine geçebilmek. 
Kendimden ötesini nasıl bulabi-
lirim? 

Zihnini kurcalamakla.  Elbette 
bunun için basit ve yakın olanla 
başlamak en iyi yöntemdir. Çöp-
leri ayrıştırıp cam olanları cam 
dönüşüm kutusuna atmakla me-
sela. Balık kılçıklarını sokak hay-
vanlarına bir kap su ile birlikte 
götürmekle de...

Bunların hepsi semavi dinlerin yol 
haritaları aslında. Dinimiz paylaş-
mayı ve yardımlaşmayı, yaymayı 
sever. Diğer inanç sistemlerinde 
de aynı şeyleri görüyoruz. Pay-
laşma olarak kastettiğimiz şey 
yalnızca ekonomiyle ilgili bir şey 
de değildir.

Pandemiyi yaşayarak öğreniyo-
ruz. Gerçekçi bir iyimserlikle ha-
yatta kalma çabasındayız.  Abart-
madan önlem almalıyız.  

Virüsün yayılmaya başladığı ilk 
günlerde alınan tedbirlerin bir so-
nucu olarak, evlerde başlayan iş 
ve eğitim hayatı artık bizim için bir 
bıkkınlık halini almaya başladı. Kış 
aylarının ruh halimiz üzerindeki 
melankolik ve karamsar etkisi de 
inkâr edilemez. Kendi gerçeğimiz-
le, kendimiz üzerine düşünmeli 
ve üstesinden gelemeyeceğimiz 
yorgunluklara vakti geldiğinde, 
vakitlice ara vermeliyiz.

Başarabiliriz.
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Çok kısa bir süre önce hocanı kay-
bettin ve rekor için piste çıktığında 
ikinizin ortak hayali olan Türkiye 
rekorunu kırdın. Bunu bize anlata-
bilir misin? 

Hocamsız ilk yarışımda kendimi hiç 
iyi hissetmiyordum. Ama onun ye-
tiştirdiği bir sporcu olarak başarıya 
inancım tamdı.  Yarış başladığında 
tamamen konsantre olup hedefi-
me kitlendim ve sonuca ulaştım. 
Hocamla ortak hayallerimiz olim-
piyatlarda madalya almak ve dün-
ya çapında isim yapmaktı. Bundan 
sonra da Erkan Hocamızla birlikte 
yolumuza devam edeceğiz. Çünkü 
hocam da böyle olsun isterdi.

Peki, İbrahim Hoca ile ilk tanışmanız 
nasıl gerçekleşmişti? 

Amatör spor hayatıma ilkokulda 
basketbol oynayarak başladım. İki-
zim ve ben bir spor okulunda bas-
ketbol kursuna ve daha sonra da 
okul takımlarına devam ettik. Spor 
Lisesi ikinci sınıfta okurken Beden 
Eğitimi öğretmenim Alparslan Yelçe 
bana ve kardeşime atletizmle ilgili 
birkaç hareket ve deneme yaptırdı. 

Daha sonra beni İbrahim Hocama 
yönlendirdi. Sırıkla tanışmam bu 
vesile ile oldu. Bu branşta İbrahim 
Hocamın dehası ve benim yetene-
ğim birleşince başarılar ve rekorlar 
birer birer gelmeye başladı.

23 yıl sonra sırıkla atlama Türkiye 
rekorunu kırmanın sendeki karşılığı 
nedir? 

İnanç, azim, sabır, çalışma ve yete-
nek birleşince yapılamayacak hiçbir 
şey olmadığını düşünüyorum. Tabii 
disiplin de bu formülün içinde olmalı. 
Bütün bu olanlar İbrahim Hocamla 
birlikte verdiğimiz ciddi emeğin kar-
şılığıdır. Daha önce Türkiye Cumhu-
riyeti’nde atlanmış dereceleri atla-
yabilmek ciddi bir disiplin ve çalışma 
sonucudur. 

Rekorun eski sahibi Ruhan Işım’la 
rekor sonrası görüşebilme fırsatın 
oldu mu? 

Görüştüm. Rekoru kırdığım günün 
akşamı bana mesaj attı.  Tebrik edip 
başsağlığı diledi, bir ihtiyacım olursa 
yardımcı olabileceğini söyledi.

Bundan sonraki hedeflerin neler? 
Yeni hedeflerin doğrultusunda nasıl 
bir çalışma disiplininden geçiyor-
sun?

Bundan sonraki ilk hedefim 5.80 at-
layıp direkt olimpiyat kotası almak ve 
olimpiyatlarda yer alan ilk Türk sı-
rıkla yüksek atlama sporcusu olmak. 
Haftanın 6 günü yoğun ve disiplinli 
bir şekilde hedefimiz doğrultusunda 
Erkan Hocamızın denetiminde ça-
lışıyoruz. Her antrenman daha da 
yükseği amaçlayarak her geçen gün 
hayallerimize bir adım daha yakla-
şıyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değil. 

Sırıkla atlama seni ruhsal olarak ne 
şekilde geliştirdi sana ne tür kaza-
nımlar sağladı?

Sağlıklı beslenme ve planlı bir yaşam 
bana bu sporun kazandırdıklarından. 
Ruhsal olarak ise konsantrasyon, 
sabır, zor durumlarla ve problem-
lerle başa çıkma özelliği kazandırdı.

Henüz hiçbirimizin ismini duymadığı ama çok yakın bir gelecekte elde 
ettiği başarılarla adına aşina olacağımız genç bir yetenek Ersu Şaşma. 
Geçtiğimiz günlerde 23 yıllık sırıkla atlama Türkiye rekorunu geliştirerek 
büyük bir başarı elde etti. Üstelik bu rekoru kırmak için piste çıktığında 
onu yetiştiren hocasını henüz 5 gün önce toprağa vermişti. İnsan düşün-
meden edemiyor, rekoru kırmak için piste çıktığında Ersu’nun kalbinde 
nasıl bir yük vardı acaba? Başarılı sporcu Ersu Şaşma’nın gelecek planları 
hakkında bilmek isteyecekleriniz röportajımızda. 

SÖYLEŞİ

INANÇ, AZIM, 
SABIR, ÇALIŞMA 

VE YETENEK 
BIRLEŞINCE 

YAPILAMAYACAK 
HIÇBIR ŞEY 

OLMADIĞINI 
DÜŞÜNÜYORUM

ŞAŞMA

SÖYLEŞİ: 
HANİFE DEMİR
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Okumak, yalnızca aynı diyarın 
yerlileri tarafından kıymeti bihak-
kın teslim edilen bir lezzet. Ve 
tüm lezzetlerde olduğu gibi, usta 
bir okurun incelmiş zevkine sahip 
olmak için, uzun yıllar pek çok  
kitabın rahle-i tedrisinden geçmiş 
olmak gerekiyor. İlerleyen yaşlarda, 
bilhassa yazar veyahut akademis-
yenseniz veya beşeri bilimlere me-
rakınız varsa, kuramsal metinlere 
dair kitap okumalarınız daha ziyade 
yoğunluk kazansa da -ki onlar ara-
sında da gerçekten çok iyi yazarlar 
tarafından kaleme alınanlar vardır-, 
henüz çocukluk döneminde okunan 
romanlar, hikâyeler veya gençliğin 
yüreğinde daha büyük sarsıntılar 
yaratan şiirler, insan ruhuna kalıcı 
şekilde mührünü basıyor. Kendi 
şahsi tecrübemden ve alanımdaki 
gözlemlerimden hareketle söyle-
yebilirim ki insan ruhunun olgun-
laşması ve her türde zekâ için en 
elzem madde olan muhayyile için 
gereken cevherleri de bu eserlerin 
satırları ruhumuza zerk ediyor. 

KEMAL SAYAR

GÜLİSTAN - BOSTAN  
Sadi Şirazi 
Beyan Yayınları 

1

VAR OLMAK 
Nurettin Topçu,  
Dergâh Yayınları

2

YALNIZIZ 
Peyami Safa 
Ötüken Neşriyat

5

BEŞ ŞEHİR  
Ahmet Hamdi Tanpınar 
GSB Yayınları

4
KIYAMET AŞISI 
Sezai Karakoç 
Diriliş Yayınları

3

KARAMAZOV  
KARDEŞLER 
Dostoyevski 
İş Bankası  
Kültür Yayınları 

6

7 DİRİLİŞ 
Tolstoy 
İş Bankası Yayınları

8

okumadIysankonuşmayalIm

CEMİLE 
Cengiz Aytmatov 
Ketebe Yayınları
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VAR OLMAK 
Nurettin Topçu,  
Dergâh Yayınları

BEŞ ŞEHİR  
Ahmet Hamdi Tanpınar 
GSB Yayınları

DOST

Dost kelimesi 
Türkçedeki en eski Fa-

risî kelimelerden biri. Belki 
gündelik hayatta kullanımı çok 
daha eski fakat Türkçenin en 

eski yazılı metinlerinden Kutadgu 
Bilig’de rastlıyoruz ilk defa bu keli-
meye. Yusuf Has Hacib “Düşman 
biricik de olsa, onun zararı bin-
dir; binlerce dostun olsa bile, 

dâima bir tanesi eksiktir.” 
diyor dost için.

eti olojiALİ MEŞE

Dostlar arasında, dostlar için veya dost-
ların verdiği güvenle yaratılır güzellik. 
Aksi durumda yaratılan güzelliğin anlamı 
olmaz. Çünkü anlamı yaratan, dost ve 
onun varlığıdır. Bu yüzden Haydar Ergü-
len “dostum varsa sözümü şiire sayarlar, 
beni şaire / dostum var, öyleyse ölebilirim 
bile!” der.

Farsçadan gelen ve TDK’ya göre “Sevi-
len, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, 
iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı” 
dost. Bizce sevgisinde riya bulunma-
yan, hatta arkadaştan daha yakın, hiç 
korkmadan sırtımızı dayayabileceğimiz 
insan yahut müminlerin en çok güven-
diği, alemlerin Rabbi olan yüce Allah.

“Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı / karlı 
bir gece vakti bir dostu uyandırmak.” der İsmet Özel. 
Çünkü dostluk, dünyayla uzlaşamayan iki insanın bir 
araya gelmesidir. İnsan içine doğduğu toplumu seç-
mez fakat dostunu seçebilir. Kalabalıktan ötede, seçil-
miş ve seçkin bir yerdir bu yüzden dostluk mertebesi.
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Bir Kitap Daha

Bir Film Seyret

Bir Kitap Oku
bir

 ta
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Bu kitapta yazılanlar tarih-
te hiç yaşanmadı. Peki 
bunun ne önemi var? Şair 
Ülkü Tamer’in 10 öykü-
den oluşan, kullandığı dil 
ve kurduğu atmosferle 
dikkat çeken Tarihte Ya-
şanmamış Olaylar kitabı, 
kurmacanın gücüne yasla-
narak hayallerin sınırında 
gezinen bir şairin kendi 
iç seyahatnamesi sayılır. 
Bilinmez illerden gelen o 
seyyahın, bir ateşin etra-
fında sessizce oturanlara 
anlattığı sırlı ve heyecanlı hikâyeler bunlar. Bazen gözlerini kısıp uzaklara dalarak, bazen de elindeki demir çubukla önündeki közlen-miş ateşi karıştırarak anlatıyor hikâyelerini seyyah. Tamer’in sesinde büyüyen o anlatıcı. Şair, kanına karışan kelimelerinin yaşanmış-lığı hakkında şunları söylüyor: “Hiç değilse kendi içimde yaşandı bu olaylar”.

“Bir hadis-i şerifin bir şairle ne ilgisi olabilir”in cevabı, varlık ilhamını yine bir başka hadisten alan Kırk Hadis geleneğine kendi üslubuyla mütevazı bir halka ekleyen İsmet Özel için, dünyada bulunduğumuz yer hususunda şuur sahibi olmanın anlamına tekabül ediyor. Dünyadaki konumunu belirlemek ve bunu sarahaten idrak etmek! Kırk Hadis kitabıyla bu derdine şahit tuttuğu okurları açısından durum, daha en baştan klasik bir tefsirle/şerh-le karşılaşmayacaklarını bilmelerine rağmen, enteresan bir okuma tecrübesine dönüşecektir yine de. Özel’in imzasıyla yayımlanan böyle bir çalışmanın, neyi vaat ettiği yaklaşık olarak bellidir aslında. Şu sözler şaire ait: “Kırk Hadis kitabında ben, bana yakınlık göstermeyecek insana hiçbir şey söylemedim. Ben akıl falan vermedim. O yüzden de belki birçokları diyecek laf bulamadılar. Çünkü bunu belki benim yazmamam lazımdı. Benim Kırk Hadis kitabı yazmam ve insanları bu bakımdan ‘vay canına’ dedirten bir duruma düşmem, benim bir artım değil, Türkiye’nin bir eksisi. Çünkü bun-ların, rahatlıkla ve evleviyetle kabul edilecek şeyler olması gerekirdi. Hâlâ insanların benim Kırk Hadis kitabımı okuyup ‘ya hakika-ten bu işin bu tarafı da varmış’ demeleri yaşadığımız son elli senenin felaketidir.”

Ülkü Tamer, Tarihte 
Yaşanmamış Olaylar, 
Can Yayınları

İsmet Özel, Kırk Hadis, 
TİYO Yayınevi

Peter Weir’in 1981 yapımı 
Gallipoli (Gelibolu) filmi, başrolde Mel Gibson. Başyapıt olacakken direkten dönen bir film. Sınır-
lı bir bütçeyle hareket eden 
yönetmenin savaş sahnelerinde istediğini alamaması bu duru-
mun en büyük sebebi belki de. O anlamda epik görkemi eksik. Ama dersine çok iyi çalışan bir ekibin elinden çıkmış başarılı bir filmle karşı karşıyayız. Hikâyenin akışı, oyunculuklar ve atmosfer de 

gayet iyi. Peki seyir zevki yüksek bu film neden önemli? Çanakkale 

cephesinde yaşananları yaklaşık 15 kez deneyip de sinema diliyle neden bir türlü anlatamadığımızı rahatlıkla görebiliriz mesela. Sa-vaş romantizminin ya da yapay hamasetin Çanakkale’ye varmak için neden iyi bir yol olmadığını, hikâyeyi sunma/anlatma biçi-
miyle ilgili açılmayan o kapıları neden ısrarla zorladığımızı da. Not olarak; filmde gördüğümüz Gelibolu, aslında Avustralya kı-yılarında Gelibolu’ya ikiz kardeşi kadar benzeyen bir bölge.
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Bir Hayal Kur

Bir Ümit IsIgI Gör 

ParölayI Ünutma

Bir Siir Oku

Karakum Çölü’nün tam ortasındasın, Hive’ye ulaşmaya çalışıyorsun. Kafanda doppi’den başka bir şey yok üstelik. Kumlar tenine yuva yapıyor, güneş fena hâlde yakıcı. Bir yudum soğuk su içiyorsun, çöl bitiyor ve bittiği yerden yeniden başlıyor, sonsuzluk aynasında tek başınasın sanki. Evet, nihayet karşında 3 bin yıllık o efsunlu şehir. Hive’ye varmak! Efsane-ye göre Hazreti Nuh’un bir oğlu rüyasında bu çölün ortasından geçer ve büyük bir orman görür. Uyanır ve bu inanılmaz güzel suyu olan kuyuyu keşfeder. Şehir de bu kuyu etrafına ku-rulur. Üç güzelleri (Hive, Buhara, Semerkant) görmeden bu dünyadan göçmemeli. 

Gazzâlî’nin Kimya-i Saadet adlı eserinde söylediğidir: “Beden kalbin ülkesidir. Bu ülkede kalbin birçok askeri vardır. Kalb ahi-ret için yaratılmıştır. Allah’ı tanımak ise onun yarattıklarını bil-mekten geçer. İnsanın bâtınında olan sıfatların genel hayvanla-ra, bazısı yırtıcı hayvanlara, bazısı şeytanlara ve meleklere ait olan sıfatlardır. İnsan bunların hangisinden olduğunun farkına varmalıdır. Çünkü insan bunları bilmezse doğru yolu bulamaz. Bu saydığımız sıfatların her birinin gıdası farklıdır. Hayvanın gı-dası yemek, uyumak ve çiftleşmektir. Yırtıcı hayvanların gıdası mutluluğu da parçalamak, saldırmak ve öldürmektir. Şeytanla-rın gıdası ise aldatmak, hile ve kötülük yapmaktır. Meleklerin gıdası ise Allah’ın cemalini müşahede etmektir. Hırs, hayvan ve yırtıcı hayvan sıfatları melekliğe çıkan yol değildir. Eğer sen aslında melek cevheri isen Allah’ı tanımaya uğraş ve kendini o cemali müşahede edecek hâle getir. Kendini öfke ve şehvetin elinden kurtar ve bu hayvan sıfatlarının sende niçin yaratıldığı-nı anlamaya çalış.’’

Adam kadına bakınca, onun ay ışığını andıran yüzünde başka bir dünyanın mümkün olduğunu gördü önce. Bir adım attı kadına doğru, daha dikkatli baktı. Yüzüne yan-sıyan o parlaklığın ay ışığı olup olmadığından emin olmak istedi. Bir mümkün arıyordu, başka bir dünyayı gördü karşısında. Uzun uzun bakmaya devam etti. Sonra başka mümkünlerin içinde boğuldu.

(James Clarence Mangan,  The Time of the Roses - Güllerin Zamanı)

Fırtına ve gök gürültüsü ve savaş her yandaydıAyaklanma ve karmaşa korkusuzca zafer kazandıSüleyman kalktı ve gök gürlemeleri susturulduKarşı çıkanlar serilip yattı, karmaşa kırıldı.Bir kez daha barış bütün ihtişâmıyla nizamdaBir kez daha mutlu gökler parlar vâdilerimizde
Ve tatlı tatlı yenilenen o şâir yazarÖykülerini övmek için güllerin zamanının.Süleyman! Tahtın nerede? Rüzgârla birlikte gitti.Bâbil! Kudretin nerede? Rüzgârla birlikte gitti.

“Kasdım budur şehre varam  
/ Feryad-u figan koparam  

(Yunus Emre)

Hikayeyi Gör
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ANLATMIŞ OLMANIN İMKÂNI

SANAL MÜZE

Van GoghVan Goghmuzesimuzesi::
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Tekrar sağa dönünce du-
varda bir yazı; “Face to 
Face with Van Gogh” (“Van 
Gogh ile Yüz Yüze”) diyor, 
hemen altında ise bir başka 
otoportre var. Van Gogh’un 
1886 yılında resmettiği, ha-
fif yan durup tek elinde bir 
fırça tuttuğu otoportrede 
gözleri hafif kısık. Bu, yü-
züne huzursuz ve acılı bir 
ifade katıyor. Tam da “Belki 
de bir sanatçıyı anlamanın 
en etkili yolu, kendini nasıl 
resmettiğine dikkat kesil-
mektir.” diye düşünürken 
“Self-Portraits” başlıklı 
bir bilgilendirme yazısının 
yakınlaştırma butonuna 
tıklıyor ve Van Gogh’un bu 
otoportreleri aslında nasıl 
gözüktüğünü yansıtmak 
için değil, renk, fırça hare-
keti ve yüz ifadesi çalışmak 
için resmettiğini öğreniyo-

rum. Otoportrelerimin 
yalnızca birinde canlılık 
belirtisi görüyorum, de-
miş Van Gogh. Ressamın, 
önünde tuvalin yer aldığı 
bir resimiymiş. Aramaya 
koyuluyorum. Aynı sıra-
da yer alıyor Self-Portrait 
as a Painter resmi. Van 
Gogh resimde siyah, fötr 
bir şapka giyiyor. Haki-
katen de önünde bir tu-
val, elinin ucunda da bir 
palet. Karanlık bir resim; 
yüzü neredeyse zar zor 
seçiliyor. Van Gogh, res-
samlığını resmen tasdik 
ediyor bu otoportreyle. 
Sembolik bir anlam da 
taşıyor olmalı. Tam on üç 
adet portre sayıyorum bu 
salonda. Bir ressam ile 
otoportreleri vasıtasıyla 
tanışmak iyi bir başlan-
gıç. Üst kata çıkıyorum.

 labyrinth

 labyrinth

Popüler kültürün her dö-
nemde kendine özgü kur-
banları vardır. Normal şart-
larda halkın gündeminde 
belki de hiçbir zaman yer 
bulamayacak olan ressam-
lar da biteviye yenilenen bu 
geniş listede en nihayetinde 
yerini alır. Bu ressamların 
belirli eserleri, günümüzde 
en basit eşyaları dahi üre-
tilerek hepimize ulaşır ve 
halkın çeşitli tabakalarından 
insanlara kendini âdeta da-
yatan görsellere dönüşür, 
metalaşır. Vincent Van 
Gogh, bugün maalesef bu 
isimlerin en başında geliyor. 
İnsanın derinliği, ürettikleri 
vasıtasıyla sezilebilir bir hâle 
gelebilse de bir başkasının 
onda yatan gizi tam olarak 
hissedebilmesi neredeyse 
imkânsızdır. Bu sebeple de-

nebilir ki Van Gogh’un ismi 
ile eserleri her ne kadar bi-
rer tüketim nesnesine dö-
nüştürüldüyseler de -kişinin 
asıl cevheri, üzerine eğilin-
meden fark edilemeyeceğin-
den- “göz önündeliği” onu 
eksiltmeye yetmeyecektir. 
Bize duyurulan, fakat aslın-
da duymadığımız bu sanat-
çıyı, Amsterdam şehrinde-
ki Van Gogh Müzesi’ni bu 
sefer kendimiz, bakışımızı 
tazeleyerek ekran üzerin-
den ziyaret edeceğiz bugün.

İçeri girdiğimde, kapıların 
üzerinde büyük ekranlarda 
birbirinin aynısı olan üç Van 
Gogh otoportresi karşılıyor 
beni. Sağa dönüyor ve bir 
duvarı baştanbaşa aynı port-
renin göz kısmıyla kaplanmış 
bir salona giriyorum; göz-
lerden yapılma bir salona. 

OTOPORTRE

tHE COTTAGE

ZEYNEP KARACA
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ARKA KISIMDAKİ 
SALONA 
İLERLEDİĞİMDE BİR 
ÇİÇEK BAHÇESİYLE 
KARŞI KARŞIYA 
KALIYORUM; VAN 
GOGH’UN BİLDİĞİM 
TÜM ÇİÇEK RESİMLERİ 
BURADA, BİR ARADA

 

İlk gördüğüm şey, üzerinde res-
sama ait el yazısı ile eskiz bir çi-
zimin bulunduğu duvardaki pano. 
Bu kattaki Paris resimleri bir yana, 
“köy” ve “köylü” temalarının hâkim 
olduğu kısım gerçekten ilgimi çe-
kiyor. Özellikle The Cottage (1885) 
resmini incelemeden geçebilmek 
mümkün değil. Arkasını dönmüş, 
eve girmek üzere olan bir köylü 
kadın, tümü soluk olmak üzere 
koyu sarı, kahverengi, yeşil, mavi 
renkleri arasındaki ustaca geçiş-
ler, ağaçların bir fırtınaya işaret 
eden kulübeye doğru eğimleri ve 
kulübenin sol duvarında görünen 
belli belirsiz bir adam gölgesi, hep 
birlikte gizemli ve karanlık bir hava 
katıyor bu resme. Zihnimde Van 
Gogh’un yaşamını konu alan Loving 
Vincent filminde izlediğim, köylü-
lerin Van Gogh’u aşağıladıkları 
sahneler canlanıyor. Tüm bu köy 
resimleri, kim bilir hangi koşullarda 
resmedildi. Anthon van Rappard’a 
ait iki adet resim de yer alıyor ser-
ginin bu kısmında. Van Gogh’un-
kilerin aksine insan bedenlerinin 
yakından resmedildiği bu resim-

ler, oldukça sıcak bir atmosfere 
sahip. Arka kısımdaki salona ilerle-
diğimde bir çiçek bahçesiyle karşı 
karşıya kalıyorum; Van Gogh’un 
bildiğim tüm çiçek resimleri bura-
da, bir arada. Oklar ile yan salona 
geçince sanatçının meşhur yatak 
odası resmini görüyorum, resmin 
yanında ise yatak odasının can-
landırılmış bir fotoğrafı yer alıyor. 
Hayal ile hakikat, imge ile madde 
arasında bırakıyor beni serginin zi-
yaretçilerine sağladığı bu “imkân”. 
Yatak odasının fotoğrafını görün-
ce resmine olan sevgim artıyor.

Üçüncü kata tıklıyorum. “Hastalık 
ve Kulak” başlıklı bir pano beliri-
yor. Burada “Van Gogh’un hangi 
hastalıktan muzdarip olduğu bilin-
memekle birlikte semptomlarının 
epilepsi ve ağır bir maniye işaret 
ettiği” not edilmiş. Kendi isteğiyle 
hastaneye yatan sanatçının resmin 
iyileştirici gücüne beslediği inancı 
hayatının hiçbir döneminde kay-
betmediği söyleniyor. Bu kısımda 
Van Gogh’un otuz yedi yıllık ya-
şamında sahip olduğu en yakın 
dostlarının resimleri de yer alıyor. 

Mina Tandja
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van gogh bedroom

SANAL MÜZE

Bu isimlerden bazıları Paul Gaugin, 
Émile Bernard ve Paul Sérusier. Van 
Gogh’un natürmort meyve resmi 
çalışmalarını da inceledikten son-
ra yan odaya geçiyorum, Kees van 
Dongen’ın bir resmi karşılıyor beni. 
Alımlı bir kadın, cesur bir bakış... 
Resmin ismini hemen aratıyor ve 
resimdekinin sanatçının eşi Guus 
Preitinger olduğunu öğreniyorum. 
Onun hemen yanındaysa yine aynı 
ressamın boyut olarak diğerinden 
oldukça küçük bir resmi yer alıyor. 
Yine bir kadın, portrenin ismi Mina 
Tandja. Kim olduğuna dair internette 
herhangi bir bilgi yok. Kırmızı, yarım 

tülbentli, ürkek bakışlı ve sarı renk-
te giysiler giymiş bu kadının resmi, 
yanındaki resimle her yönden te-
zat. Yan yana duran bu iki resmin 
kontrastlığı ikisini de daha ilgi çekici 
kılıyor. İlerliyorum. Bu katta ekse-
riyetle farklı sanatçılara ait eser-
ler yer alıyor. Bir Van Gogh resmi 
görüyor, okları takip ediyor ve tüm 
ayrıntılarıyla inceliyorum titizlikle 
işlenmiş bu manzarayı. Hayattayken 
yalnızca bir resmini satmayı başara-
bilmiş Vincent Van Gogh’un anısına 
açılan bu müzeye olan ziyaretimi, 
bir tık, fakat yoğun ve bir o kadar da 
manidar hislerle sonlandırıyorum.
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Dünyaya Mağlûp Başlamak
Muhammed Ali, 17 Ocak 1942’de, Kentucky 
Louisville’de Odessa Grady Clay ve Cassius 
Marcellus Clay Sr çiftinin iki oğlundan biri 
olarak dünyaya geldiğinde ailesi ona, “Cassi-
us Marcellus Clay Jr” adını verdi. Afro Ame-
rikan ve İrlanda kökenli olan Muhammed’in, 
babası Cassius, sokak levhalarını boyayan 
bir boyacı, annesi Odessa ise temizlik iş-
çisiydi. Yani, dünyada söz almak isteyen 
her adamın başına gelen şey gelmişti Mu-
hammed Ali’nin başına, yoksulluktu bunun 
adı. Ve Amerika yoğun bir ırkçılığın tam da 
ortasındaydı. Yoksul ve siyahi olmak, dün-
yaya iki sıfır yenik başlamak sayılabilirdi.

Bisiklet Hırsızları  
ve Sıkılmış Yumruklar
Onun boks yapmaya niyet etmesi de son 
derece trajikomik. 54 yılında babasının al-
dığı bisikletle panayıra giden Muhammed 
Ali’nin bisikleti çalındı. Panayırda boks maçı 
izleyen bir polise durumu anlatsa da, polis 
oralı olmamıştı. Bu durum karşısında “hır-
sızları bir boksör gibi yere sereceğim” diye 
yemin eden Muhammed Ali, o gün ettiği ye-
mini ömrünün sonuna kadar bozmayacaktı. 

İki Bin Dolar ve İkinci El Cadillac 
Bir boksör gibi hırsızları yere sermesi için 
önce boks yapmayı öğrenmesi gerekiyor-
du Ali’nin. Öyle de yaptı, 12 yaşında bir 
boks salonuna kayıt oldu. Orada Joe Elsby 
Martin ile tanıştı. Martin’den öğrendikleri 
sayesinde -zaten fiziken ve ruhen uygun ol-
duğu bu sporda- diğer çocukların arasından 
sıyrılması daha kısa sürdü. Boks salonuna 
adım atmasının üzerinden çok zaman geç-
memişti ki, National AAU ve Altın Eldiven 

BİRİ
İRDEN

Sadece Adaletsizliğe  
Karşı Atılan Bir Yumruk
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Şampiyonası’nda amatör kayıtlara 
girdi. Amatör ligde çıktığı 167 ma-
çın yalnızca 6’sını kaybederek re-
kor kırdı ve 18 yaşında iken katıl-
dığı 1960 Roma Olimpiyatları’nda 
Polonyalı Pietrzkowsky’i yenerek 
altın madalyayı aldı ve profesyo-
nel lige geçti. İlk profesyonel ma-
çından 2 bin dolar kazandı. Bu pa-
rayla kendine ikinci el bir Cadillac 
alıp ve yeni arabasıyla yaşlı anne 
ve babasını gezdirdi, onca yoksul-
luğun arasından çıkıyorlardı belki 
de. Bu ilk turlarıydı. Genç boksö-
rün adı neredeyse ışık hızında tüm 
Amerika’ya yayılmaya başlamıştı.

Ama Ben Bir Şampiyonum!
60’lı yıllar da 40’lı yıllardan farklı de-
ğildi ırkçılık konusunda. Restoran-
larda siyahilere servis yapılmıyordu. 
Muhammed Ali ise artık bir şam-
piyon olduğu için bu tavırdan ayrı 
tutulacağını düşünüyordu. Ona bir 
beyaz gibi davranılacağını zannedi-
yordu. Öyle olmadı. Girdiği restoran-
da kendisine yemek servis edilmedi. 
O ise “ama ben bu ülke için savaş-
tım, ben bir şampiyonum” dese de 
bu, hiçbir şeyi değiştirmemişti. Bu 
ve benzeri olaylardan sonra ırkçılığı 
derinlemesine sorgulamaya başla-
yan Ali, Afrikalı büyük dedelerinin 
Müslüman olduğunu öğrendi. Müs-
lümanlıkta ayrımcılığın, ırkçılığın yer 
almadığını öğrenmesi onu etkile-
di ve 22 yaşında Müslüman oldu. 

Benim Adım Muhammed Ali!
1964. Dünya Ağır Sıklet Boks Şampi-
yonu Sonny Liston’la unvan maçına 
çıkacak kadar yükseldi Ali. Liston, 
rakibini genç, güçlü ve çok hareketli 
görünce onunla baş edemeyeceğini 
anlayarak omzundan sakatlandığı-
nı söyleyip maçtan kaçtı ve Clay, 
22 yaşında Dünya Ağır Siklet Boks 
Şampiyonu oldu. Bu tarihi zafer-
den sonra Cassius Marcellus Clay 
kameraların karşına geçti ve artık 
Müslüman olduğunu, bundan sonra 
kendisinin “Muhammed Ali” diye 
çağrılmasını istediğini söyledi. Böy-
le dediği için genç boksöre kızan 
hâkim zümre Muhammed Ali’nin 
kameralar karşısında özür dileme-
sini istedi. Bu isteği geri çeviren 
Muhammed Ali’nin cevabı netti: 

“Neyin özrünü dileyeceğim? Eli-
nizden geleni ardınıza koymayın.” 

Vietnam Savaşı’nı  
Bitirme Denemeleri
Amerika’da ırkçılığın tavan yaptığı 
günlerde, siyahi bir boksör ağır sık-
let boks şampiyonu olduktan son-
ra Müslüman olduğunu açıklamıştı. 
Birleşik Devletler’de Muhammed 
Ali rüzgârı esiyor, kitleler onun pe-
şinden ilerliyordu. Bu genç boksör-
den kurtulmak isteyen yetkililer onu 
Vietnam Savaşı’na gönderme kararı 
aldı. Muhammed Ali, Amerika Birle-
şik Devletleri Ordusu’na çağrıldı.

Herkes Ali’nin vereceği cevabı bekli-
yordu. 28 Nisan 1967’de Muhammed 
Ali “Vietnamlılarla bir problemim 
yok. Onlar beni hiç aşağılamadılar” 
diyerek, orduya katılmayı reddet-
ti. Ali’nin bu cevabı hâkim zümre 
ve yetkilileri adeta çıldırtmıştı. 

Genç boksörün bu kararından 
sonra şampiyonluk unvanı elin-
den alındı, 5 yıl hapis ve 10 bin 
dolar para cezası verildi, karara 
itiraz sürecinde kefaletle serbest 
kalsa da pasaportuna el konul-
du ve boks yapması yasaklandı.

Bütün yasaklar karşısında “dini 
inançlarımı yaşamamın cezası ney-
se çekmeye hazırım. Makineli tüfek-
lerin karşısına çıkmam gerekecekse, 
onu da yaparım” diyerek hiçbir ce-
zanın kendisini etkilemeyeceğini ifa-
de etti. Ali’nin hakkındaki mahkûmi-
yet kararı da 1971 yılında bozuldu.

Ali’nin Geri Dönüşü
Sene 1971. “Asrın Maçı” olarak ad-
landırılan boks müsabakası gelip 
çattığında ringin bir köşesinde Mu-
hammed Ali, diğer yanında ise Joe 
Frazier yer alıyordu. Muhammed 
Ali, bu maçta hakem kararıyla ka-
riyerinin ilk yenilgisini aldı.  Ali eski 

günlerini mumla arıyordu, verdiği 
o uzun aranın etkileri görülüyordu. 
Joe Frazier yenilgisinin ardından 
bir başka yenilgi gelip kapıyı çal-
mıştı. Ali, bu sefer de Ken Norton’a 
yenilmişti. Sonraki maçlarda kendi-
ne gelmeye başlayan boksör, Ken 
Norton maçının rövanşını almayı 
başardı. Ali, kuvvetleniyor, ham-
lığını üzerinden atıyordu. Vücudu 
şampiyon olduğunu hatırlamaya 
başlamıştı. Toparlanan zihni ve 
bedeniyle sırasıyla kariyerinin ilk 
yenilgisini ona tattıran Joe Frazier’ı 
ve George Foreman’ı yenen Ali, 
unvanlarını geri almayı başardı. Bu 
galibiyetler de ona yetmedi ve 78 
yılında Spinks’i yenmesiyle üçün-
cü kez dünya şampiyonluğunu ka-
zandı ve bunu başaran ilk boksör 
oldu. 78 yılında profesyonel boks 
kariyerini noktaladı şampiyon. 
61 maç, 56 galibiyet, 5 yenilgi. 

Parkinson Hastalığı ve O Film
84 yılında Parkinson hastalığına 
yakalanan Ali, kariyerine nokta 
koymasına rağmen hastalığını 
tüm dünyadan gizleyerek, büyük 
paralara iki boks müsabakasına 
daha çıktı ve ikisini de kaybet-
ti. 2001 yılına gelindiğinde Will 
Smith’in Muhammed Ali’yi oyna-
dığı “Ali” filmi dünyada izlenme 
rekorları kırdı, büyük ilgi gördü. 

Bütün Sonların Kıyısında
Ali şarkılar söyledi, illüzyona me-
rak saldı, dünyaya karşı duruşu-
nu hiç bozmadı, genç bir adam 
olarak yaptığı hatalardan dersler 
aldı. Sistemin içinde yer alması-
na rağmen sisteme karşı ilk taşı 
o atmaya cüret etti ve bunu da 
yaptı. Yıkılmaz denilen o duvar-
ları belki de tek yumruk ile yere 
serdi. Siyah adam. Siyah bilge. 
Bütün ırkçılara karşı savurdu o 
yumruğu. Ve onları nakavt etti. 

Ve Son…
Dört evlilik yapan ve dokuz çocu-
ğu bulunan büyük boksör 2016 
yılında, dünyaya karşı durmaklı-
ğıyla meşhur olarak, adeletsizli-
ğin karşısında bir süper kahraman 
olarak hayata gözlerini yumdu. 

ARDA SELOĞLU

Sadece Adaletsizliğe  
Karşı Atılan Bir Yumruk
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“ŞAMPİYONLAR 
SALONLARDAN 
ÇIKMAZ. ŞAMPİYONLAR 
İÇLERİNDE TUTKU, 
HAYAL VE AMAÇ OLAN 
İNSANLARDAN ÇIKAR.”
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SPORLAR, 
OLAYLAR, 
MEKÂNLAR

DOSYA: 



• EV SAHİBİ OLMAK 

• HEYSEL STADYUMU FACİASI

• TARİHİN ŞANLI SAVAŞINDAN OLİMPİYAT OYUNLARINA: MARATON 

• OLİMPİYATLAR TARİHİ

• DÜNYANIN EN ESKİ TENİS TURNAVASI: WIMBLEDON 

• SPOR OLA BİTİRE SAVAŞI: SPOR VE SİYASET

• TÜRKLERİN İNGİLİZLERDEN ÖNCE KEŞFETTİĞİ: KÜREK SPORU 



“Biz” ve “ev”.…Oyun ve temsil arasın-
daki ilişkinin ne denli güçlü ve oyunun 
temsili hissettirme kudretini bu iki 
kelimeden anlamak mümkün. “Önü-
müzdeki hafta kimle oynuyoruz?” 
sorusunu soran taraftar sahaya çıkıp 
oynayamayacaktır. “Ne gol attık mı?” 
derken de keza, golü atan o değildir 
ve o golün atılmasında somut hiçbir 
etkisi yoktur. Ama oyun bütün bunları 
hissettirir ve içi dolu dolu “biz” dedir-
tir. Biz olmanın bir başka göstergesi 
ise eve sahip olmaktır. Yurda, vatana, 
yuvaya sahip olmak... Ev sahibi, evin-
de oynayacak gibi kavramlar sadece 
Türkçede kullanılmaz. İngilizler de 
bizim gibi “ev” der iç saha maçlarına. 
Almanlar daha sıcak ve daha güçlü bir 
kelimeyi seçmiş; yurt ve yuva anlamı-
na gelen “heim” demişler. Nerdeyse 
tüm dillerde eve atıf, eve gönderme 
tesadüf değil aslında. Biz olmanın is-
patı bir bakıma bir eve sahip olmak...…

Çocukluğumun geçtiği Sakarya 
Atatürk stadı, maç günleri şehrin 

bir prototipi olurdu. Şeref tribünü 
şehrin yüksek bürokrasisi, numaralı 
tribün şehrin ekabirini, kapalı tribün 
küçük burjuvayı, açık tribün küçük 
esnaf orta hâlli memur ve işçileri, 
kale arkaları ise gariban mahalleleri 
temsil ederdi. Şehrin insanları, şeh-
rin muhitleri, mekânları, maç günleri 
stadyumda temsil edilirdi. Abartılı 
ve maksadını aşan “mabet” kelimesi 
ne kadar zorlama ise ev kelimesi o 
kadar doğru bir karşılıktır stadyum-
lara. Takım bizimdir, takım bizi biz 
yapar ve bizim bir evimiz var. İyi gü-
nümüzün kötü günümüzün geçtiği bir 
evimiz. Düğünümüz de o evde olur 
cenazemiz de... Hatta aynı gün aynı 
saat birkaç dakika ara ile düğün ve 
cenaze yaşadığımız olur evimizde. 
Ev, ailenin yani bizim tarihimizi barın-
dırır. İçinde yaşanmışlıklar birikmiştir 
boş olduğunda bile o yaşanmışlıkla-
rın biriktirdiğini hissedersin. Evinden 
mahcup olur, evinden gurur duyar 
evine gözü gibi bakar taraftar...…
Evet arada dellenip masa dağıttığı 

da olur, öfkeli babaların yaptığı gibi. 
Ama sonra pişman olur utanır.…

Bir de yeni ev konforu var tabii. Şim-
dilerde nerde ise tüm takımlar evleri-
ni yeniledi devletimiz sayesinde. Eski 
evi terk etmenin hüznü ile yeni evin 
konforu arasında bir medcezir hali 
yaşamayan taraftar var mıdır? Eski 
evin önünden geçerken hafif mah-
cup, yeni eve geldiğinde konfor ve bü-
yüklüğünden gurur duymayan taraf-
tar yoktur elbette. Evinden mahcup 
olur evinden gurur duyar evine gözü 
gibi bakar taraftar.…Maddi anlamda 
konfor manevi anlamda bir boşluktur 
yeni ev. Ama herkes bilir ki bu yeni ev 
de kısa bir süre sonra yaşanmışlıklar 
biriktirecek, soğuk duvarlar insanla-
rın hisleriyle ısınacak ve en önemlisi 
atkılar sallanıp marşlar söylenmeye 
başlayınca “modern stadyum” kadim 
bir eve dönüşecek. Eskilerin sözü 
ile bitirecek olursak,  “insan mekânı 
inşa eder, mekân da insanı.” Yeni 
evlerimiz hayır ve uğur getirsin.

Ev  
Sahibi 
Olmak
Ev, ailenin yani bizim tarihimizi barındırır. İçinde yaşanmışlıklar birikmiştir, boş olduğunda 
bile o yaşanmışlıkların biriktirdiğini hissedersin. Evinden mahcup olur evinden gurur duyar 
evine gözü gibi bakar taraftar...…Evet arada dellenip masa dağıttığı da olur öfkeli babaların 
yaptığı gibi. Ama sonra pişman olur utanır.…

ERDAL HOŞ
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SPOR TARİHİNDE BİR HÜZÜN: 

HEYSEL STADYUMU  
FACİASI

Kral Baudouin Stadyumu Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de bulunuyor. Prens Leopold dönemin-
de 23 Ağustos 1930’da Stade du Jubilé ya da 
Jubelstadion adıyla yapıldı. O zamanlar 70.000 
seyirci kapasitesi bulunuyordu. Sonradan bisik-
let yarışları için zemine ahşap bir bölüm eklendi. 
1946 yılında stadın adı Heysel Stadyumu olarak 
değiştirildi. Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası final-
lerine ev sahipliği yapmış olan stat,1958 yılında 
bir Avrupa maçında 66 bin kişi ile seyirci rekoru 
kırdı. Ancak Heysel’in günümüzde bu kadar ünlü 
olmasının üzücü bir sebebi var maalesef: O da 
Heysel Faciası…

Heysel Faciası
Spor tarihinde Haysel Stadyumu denilince ma-
alesef akıllara 29 Mayıs 1985‘te statta yaşanan 
facia geliyor. İtalya’nın Juventus takımı ile İngil-
tere’nin Liverpool takımı arasında Avrupa Şam-
piyon Kulüpler Kupası finali Heysel Stadında 
oynanacaktı. Ancak maç öncesi, yaşanan şiddet 
olayları bir faciayı da beraberinde getirdi. Stadın 
bir duvarının çökmesi ve taraftarların tel örgü-
lere sıkışması sebebiyle çoğu Juventus taraftarı 
39 kişi öldü, 600 kişi de yaralandı. Peki, nasıl 
oldu da bu olay gerçekleşti? Meşum olaydan bir 
yıl önce, Liverpool, Roma’da oynanan Avrupa 
Kupası finalinde Roma’ya yenilmiş, taraftarları 
da maçın ardından saldırıya uğramıştı. Heysel, 
intikam isteyen Liverpool taraftarı için bir fır-
sat olarak görüldü. Üstelik bu kez Liverpool 
holiganlarına diğer İngiliz kulüplerinin fanatik 
taraftarları da destek verme kararı almıştı. Faci-
aya, stadyumun X ve Y tribünlerine yerleştirilen 
Liverpool taraftarlarının hemen bitişiklerindeki 
Z tribününde bulunan Juventus taraftarlarına 
saldırması neden oldu. Aslında Juventus taraf-
tarları M, N ve O tribünlerine yerleştirilmiş, Z 
tribünü ise her iki takımın da taraftarı olmayan 
seyircilere ayrılmıştı. Ancak maç saatinde çok 
sayıda Juventus taraftarının karaborsadan Z 
tribünü bileti aldığı ortaya çıktı.

Maçın başlamasına bir saat kala, yerel saatle 
19:00’da X tribünündeki İngiliz taraftarlarla Z 
tribünündeki Juventus taraftarları arasında 
karşılıklı sataşmalar başladı. Saat 19:45’e gel-
diğinde, tribünler arasında atılan taş ve yabancı 
maddeler yoğunlaştı. Bu sırada bir grup İngi-
liz taraftar tribünleri ayıran çürük bariyerleri 

aşarak Z tribünündeki Juventus taraftarına 
hücum etti. Z tribünündeki Juventus taraftarı 
ilk anda sahaya doğru kaçmak istedi ancak ba-
riyerlerden dolayı bu mümkün olmadı. Onlar da 
tribünün arkasındaki duvara tırmanarak İngiliz 
holiganlardan kaçmaya çalıştı. Eski stadyumun 
duvarı bu hamleye dayanamadı. Çöken duvarın 
altında kalan çok sayıda taraftar can verdi. Bir 
kısmı da yaşanan izdihamda ezildi.

Ertesi gün UEFA yetkilisi Gunter Schneider 
facianın tek sorumlusunun İngiliz taraftarlar 
olduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı Margaret 
Thatcher da aynı görüşteydi. Thatcher, “Söyle-
yecek söz yok, bunu meşrulaştırmak mümkün 
değil, suç tamamen İngiltere’ye ait” ifadelerini 
kullandı. Belçika savcısı Marina Coppieters 
ise 18 aylık soruşturmasını tamamladığında 
suçlu hanesinde yine İngiliz taraftarların adı 
yazıyordu. Ancak savcı olaydan Belçika polisini 
ve stadyum yetkililerini de sorumlu tuttu. 14 
İngiliz vatandaşı kasıtsız adam öldürmekten 
suçlu bulundu. Faciaya yol açan sarhoş İngiliz 
holigan sayısı elbette bundan çok daha fazlaydı.

Her Açıdan Yetersiz Bir Organizasyon
Belçika ulusal stadyumu Heysel, 1920’de inşa 
edilmiş ve 1985’e gelene kadar ciddi bir ba-
kımdan geçirilmemişti. X ve Z tribünleri arsa-
sındaki güvenlik barikatı son derece zayıftı. 
Stadın dış duvarları zayıf bloklardan inşa edildiği 
için bazen biletsiz taraftarların duvara delikler 
açarak içeri girdikleri oluyordu. Maç sırasında 
taraftarların birbirlerine attıkları taşların 
büyük bir kısmı stadyumun dış duvarından 
kırdıkları parçalardı. Z tribününün arkasın-
daki duvarın çökmesinin daha fazla insanın 
izdihamda ezilmesine engel olduğu bile söy-
lendi. Ancak bu, stadyumun aslında bakımsız 
bir harabeden farksız olduğu gerçeğini de 
ortaya çıkardı. Üstelik faciadan birkaç yıl 
önce stadyumun bu tür etkinlikler için 
güvenlik standartlarını karşılama-
dığı tespit edilmiş ve yenileme 
çalışmaları öncesi son maç ola-
rak Liverpool-Juventus kupa 
finaline ev sahipliği yapması-
na karar verilmişti. Heysel’in 
durumunun farkında olan 
Liverpool yöneticisi Peter 
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Robinson, maçtan önce UEFA’ya stadın 
değiştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Liverpool taraftarlarına ayrılan tribünün 
biletlerinin Juventus taraftarlarına sa-
tılmasına izin verdiği için Belçika Futbol 
Federasyonu Başkanı Albert Roosen 
1988’de 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Stadyum kapasitesinin üzerinde bilet sa-
tıldı ya da sahtesi basıldı. Maç saatinde 
50 bin kişilik stadyuma yaklaşık 60 bin 
kişi girmişti. Belçikalı yetkililer, dışarıda 
kalan taraftarların Brüksel sokaklarında 
şiddet olaylarına bulaşmasından endişe 
ettiği için, stadın içinde olmalarını tercih 
ediyordu.

Maalesef Belçika polisi stadyumdaki 
olaylarla başa çıkamayacak derecede 
yetersiz bir donanıma sahipti. Mesela, 
X ve Z tribünlerinin arasında rakip taraf-
tarların geçişini engelleyebilecek sadece 
5 polis bulunuyordu. Oysa maç öncesi 
Brüksel sokaklarında yaşanan gerilim, 

tribünlerde şiddet olayları 
için daha fazla önlem 

alınması gerektiği-
ni gösteriyordu. 
Belçika polisi ise 
tartışmalı bir ka-

rara imza atarak, 
maç sonrası için 

stadyum çevresinde 
güvenlik önlemi almıştı. Z tribünü-

nün güvenliğinden sorumlu olan Johann 
Mahieu, trajediden yıllar sonra ihmalden 
suçlu bulundu.

İngiliz Futboluna Büyük Ceza
İngiliz takımlarının Avrupa turnuvaların-
dan men edilmesi için yapılan ilk çağrı-
lardan biri İngiltere Başbakanı Margaret 
Thatcher’a ait. UEFA, İngiliz takımlarına 
5, Liverpool’a ise 6 yıl uluslararası kar-
şılaşmalardan men cezası verdi. İngiliz 
futbol otoriteleri 1986’da holiganlara 
3 ay stadyumlara giriş yasağı getirdi. 
Ancak ülke, Heysel’den yıllar sonra da 
holigan sorunuyla uğraşmaya devam 
etti. Stadyumlarda 1992’de uygulanan 
alkol yasağının yanı sıra Premier Lea-
gue bilet fiyatlarının artırılması taraftar 
profilinin değişmesine yol açtı. İngiltere, 
bir süre için holiganları stadyumlardan 
uzak tutmayı başardı. Her şeye rağmen 
İngiliz holiganlar yurt dışında eylemlerini 
sürdürdü. Özellikle 1995’teki İrlanda ma-
çında, Fransa’daki 1998 Dünya Kupası’n-
da, 2000’de Belçika ve Hollanda’nın ev 
sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kupası 
maçlarında şiddet olaylarıyla adlarından 
söz ettirdiler. Bu da onlara uygulanan 
stadyumlara giriş yasağının artmasına 
yol açtı.

Heysel trajedisinden ders alındığını söy-
lemek çok güç. Zira Heysel’den sadece 
4 yıl sonra Sheffield’deki Hillsborough 
Stadyumu’nda 96 Liverpool taraftarı 
ezilerek can verdi. Ancak bu son olayın 
ardından İngiliz yetkililer stadyumların 
tamamının koltuklu olmasına, çitlerin 
kaldırılmasına ve güvenlik kameralarının 
yerleştirilmesine karar verdi.

UEFA YETKİLİSİ 
GUNTER SCHNEIDER 

FACİANIN TEK 
SORUMLUSUNUN 

İNGİLİZ TARAFTARLAR 
OLDUĞUNU SÖYLEDİ. 

İNGİLTERE BAŞBAKANI 
MARGARET 

THATCHER DA AYNI 
GÖRÜŞTEYDİ
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Tarihteki en önemli çekiş-
melerden biri olarak görü-
len Pers-Yunan çekişme-
sinin başladığı ilk savaştır 
maraton savaşı. Yunanlı-
ların Pers kuvvetlerini dur-
durup galip geldiği mücade-
ledir. Maraton’un belki de 
tarih sahnesinde bu kadar 
bilinmesine kaynaklık eden 
olayın savaşı kazandıktan 
sonra bu mutlu haberi 
vermek için 42 km koşan 
Yunanlı savaşçı Pheiddip-
pides’dir. Savaş sonucunu 
haber vermek için koşulan 
mesafe tarihe bir atletizm 
branşı olarak geçecektir.

Peki, maraton koşusunu ta-
rihiyle birlikte biraz daha 
yakından tanımaya  ne der-
siniz? Maraton, atletizmde 
uzun mesafeli (42 bin 195 
metre), sert tabanlı yollarda 
yapılan mukavemet koşusu-
dur. Maraton, ilk kez 1896 
yılında düzenlenen Atina 
Olimpiyat Oyunları’nda ko-
şulmaya başlandı. Maraton 
koşususunun bilinen en iyi 
rekoru 2 saat 1 dakika 39 
saniyede tamamlayan 33 
yaşındaki Kenyalı atlet Eliud 
Kipchoge’a aittir.

ASYA’DAN AVRUPA’YA:  
İSTANBUL MARATONU 

Dünyada en önemli parkur-
lardan biri olarak görülen 
İstanbul Maratonu dünyada 
koşarak kıta değiştirebile-
ceğiniz tek maratondur. 
İstanbul Boğaziçi Köprü-
sü’nden maraton koşulması 
fikri 1973 yılında Tercüman 
Gazetesi tarafından ortaya 
atıldı. 1979’a kadar sadece 
düşüncede kalan bu fikir 
İstanbul’u ziyaret eden bir 
grup Alman amatör atle-
tizm severin konuyu gün-
deme getirmesiyle, İstanbul 
Valiliği, Atletizm Federas-
yonu ve Karayolları Genel 
Müdürlüğünün işbirliği ile 
gerçekleştirilebildi.  

Asya-Avrupa Koşusu olarak 
başlayan maratonun adı 
daha sonra Avrasya Ma-
ratonu olarak değiştirildi. 
2013 yılında ise, Avrasya 
Maratonu’nun adı, dünya-
nın tüm maratonlarında 
olduğu gibi, şehrin tanıtımı 
ve adını ön plana çıkarmak 
amacı ile İstanbul Maratonu 
olarak değiştirildi.2012 yılın-
da ilk kez “altın kategori”de 
koşulan maraton, dünyanın 

TARİHİN ŞANLI  TARİHİN ŞANLI  
SAVAŞINDAN  SAVAŞINDAN  
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en iyi maratonlarının bulunduğu “World Marathon 
Majors” ligine girme hedefiyle koşuldu. Organizas-
yon 42 kilometrelik maratonun yanı sıra 15 ve 10 
kilometre koşuları ile halk yürüyüşü olmak üzere 
dört ana kategoride gerçekleşmektedir.

2016 yılında gerçekleştirilen koşununun ise manevi 
yönü ağır basmaktaydı. Çünkü 2016 yılındaki koşu 
tüm 15 Temmuz şehitlerine atfedilerek koşuldu. Yine 
bu dönemde maratonun halk koşusu bölümünün adı 
değiştirilerek  “Kahramanlar Koşusu” yapıldı. Yüz bini 
aşkın sporseverin iki kıtayı dostluk ve centilmenlik 
duygusuyla birleştirmesi İstanbul Maratonu’nu dün-
yanın en ilgi çekici maratonu hâline getirdi. İstanbul 
Maratonu, bu zamana kadar karşılaştığı engelleri 
aşarak gündemdeki yerini her daim korudu. Ve ni-
hayetinde İstanbul Türk sporu ve İstanbullular için 
vazgeçilmez bir spor şöleni oldu.

Birinci Kim?
2008 yılında yapılan 30. Avrasya Maratonu ilginç 
bir olayla noktalandı. 40-44 yaş kategorisinde Fe-
nerbahçe’nin amigosu Rambo lakaplı Okan Güler 
birinci oldu. Kayıtlara böyle geçti ama işin içinde iş 
vardı. “Dünya rekoru kıran” Rambo, aslında küçük bir 
hile yapmış, yarışı 7 kilometre kısaltıp, kestirmeden 
koşmuştu. Rambo, 2 saat 48 dakika 39 saniyede 
maratonu tamamlayarak 40-44 yaş kategorisinde 
birincilik kürsüsüne çıktı. Ardından yarış akşamı da 
kupa ve madalyasını aldı. Ancak ertesi gün sporcula-
rın ayaklarına bağlanan mikroçiplerin kontrolü sıra-
sında Güler’in parkurun 30. kilometresindeki kontrol 
noktasından  geçmediği ve kestirmeden giderek yolu 
7 kilometre kısalttığı anlaşıldı. Kupa sevinci bir gün 
süren Güler’in derecesi iptal edildi. Bu kategoride 
2 saat 58 dakika 33 saniye ile yarışı bitiren Kemal 
Üney birinci ilan edildi. Organizasyon komitesi ma-
dalya ve kupayı geri almak için Rambo Okan’ı aradı 
ancak, “Kupa teneke gibi bir şeydi. Kırıp denize attım. 
Madalyayı da Ali Koç’a verdim. Kestirme yapmadım. 
Birincilik ödülü olarak 60 bin dolar almam lazım. Eğer 
paramı verirseniz, ben de kartondan kupa yaptırıp 
size gönderirim” diyerek yarış organizatörlerini bir 
de borçlu çıkardı. 

Deprem Oluyor Endişesi
2010 yılında İstanbul Maratonu kapsamında düzenle-
nen halk koşuşuna yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Aynı 
anda on binlerce insan Asya’dan Avrupa kıtasına 
geçmek için Boğaziçi Köprüsü’ne akın edince köprü 
sallanmaya başladı. Sallanan köprü ve aydınlatma 
direkleri insanların paniğe kapılmasına neden oldu. 
Yetkililer bu olay için, ani titreşimden dolayı  köprü-
de rezonans yaşandığı açıklamasını yaptı. Bu yıldan 
sonra kısıtlama getirilerek halk koşuşuna katılanların 
köprüye bölüm bölüm alınması kararlaştırıldı.

BOSTON MARATONU
Boston Maratonu her yıl ABD’nin Boston kentinde. 
nisan ayının üçüncü pazartesi olan Vatanseverler 
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Günü’nde düzenlenir. 1896 Yaz Olim-
piyatları’ndaki ilk maraton yarışının 
başarısından esinlenerek 1897 yılın-
da hayata geçirilmiş ve Dünya Savaşı 
yılları da dâhil olmak üzere her yıl 
koşulmuş. Hâlen devam eden dün-
yadaki en eski maratondur. World 
Marathon Majors organizasyonunun 
6 ayağından biridir ve Boston Athletic 
Association tarafından düzenlenmek-
tedir. Dünyada bu kadar tanınması-
na neden olan en önemli olay 2003 
yılında koşu sırasında bir bombalı 
saldırının meydana gelmesidir. Bu 
saldırı 3 kişi yaşamını yitirmiş ve 200 
den fazla kişinin yaralanmasıyla so-
nuçlanmıştır.

İlham Veren Kadınlar
16 Nisan 1966 günü Boston Marato-
nu yapılacaktı. Maratonun yakınla-
rında annesinin arabasından Bobbi 
Gibb indi, başlama çizgisine doğru 
yürüdü ve çalıların arasında saklandı.  
Koşunun başlaması için silah ateş-
lendiğinde biraz bekledikten sonra 
koşanların arasında katıldı. Kadın ol-
duğu anlaşıldıktan ve tezahüratlar 
başladıktan sonra ağabeyinin sweats-
hirtünü çıkardı ve alkışlar içinde yarı-
şı tamamladı. Dönemin kuralları kadın 
koşucuları maratona kabul etmiyor-
du. Fakat Bobbi kayıt yaptırmadan, 
kaçak bir şekilde yarışa dâhil olmuş 
ve hem bir zarar görmeden hem de 
zarar vermeden yarışı tamamlamıştı.

Başarılı bir koşucu olan Kathrine 
Switzer ise 1966 yılında kaydı olma-
masına rağmen sorunsuz bir şekil-
de yarışı tamamlayan Bobbi Gibb’ 
den aldığı ilhamla maratonda yer 
almaya karar verdi. Antrenörüyle 
birlikte araştırmalara başladı. Kural 
kitabında “Kadınlar koşamaz” diye 
bir bilgi bulunmuyordu. Kathrine 
de gidip kaydını yaptırdı. Fakat adı-
nı “K.V. Switzer” olarak yazdırdı ve 
kayıt sırasında kadın olmasıyla ilgili 
bir problem yaşamadı. Koşucular, 
aralarında bir kadın olduğunu fark 
etmişti fakat henüz görevliler Kath-
rine’in varlığından haberdar değildi. 
Maratonda tedirgin adımlarla koşusu-
nu sürdüren Kathrine bir süre sonra 
zor kullanarak onu yarıştan çıkarma-
ya çalışan görevli ile karşılaştı. İtiş 
kakışın ortasında kendisi gibi mara-
ton koşucusu olan erkek arkadaşının 

yardımlarıyla koşmaya devam etti. 
Hem ağlıyordu hem de koşuyordu. 
Kathrine Switzer, başarmanın gururu 
ve sadece kadın olduğu için tepki gör-
menin acısı ile Boston Maratonu’nu 
tamamladı. Daha sonraki dönemde 
kendisine bu olay sorulduğunda “Bir 
günde büyüdüm” diyecekti.

Metro Kullanarak  
Maraton Kazanmak
Rosie Ruiz, 21 Nisan 1980’de Boston 
Maratonu’nun kadınlar kategorisinde 
2:31:56’lık derece yapan Kübalı bir 
atlet. Bu derecesiyle Boston Mara-
tonu’nun en iyi kadınlar derecesini 
yapmış, aynı zamanda tüm maratonlar 
dalında en iyi 3. derece olarak tarihe 
geçmiş. Buraya kadar çok ilginç bir 
şey yok, fakat asıl olay bundan sonra 
başlıyor.

Kırdığı rekordan sonra Rosie Ruiz 
şüpheleri üzerine çekiyor, yarış göz-
lemcileri, Ruiz’in diğer yarışmacılar 
gibi terlemediğini ve nefes nefese 
kalmadığını fark ediyorlar. Daha son-
ra yapılan stres testi sonucu da 76 
çıkınca iyice şüpheler artıyor çünkü 
normal bir kadın sporcuda bu rakam 
ortalama 50’dir. Ek olarak Ruiz ’in yap-
tığı 2.31.56’lık derece, onun 6 ay önce 
Newyork Maratonu’ndaki derecesin-
den tam 25 dakika daha iyi bir derece. 
Bu da şüpheleri iyice artırıyor tabii. 
Tüm bu şüphelerin ardından birçok 
görgü tanığının ifadesi alınıyor ve so-
nuç olarak Rosie Ruiz’in bitiş çizgisine 
yarım mil kala bir metro istasyonun-
dan çıkıp yarışı bitirdiği ortaya çıkı-
yor. Bunun üzerine Boston Maratonu 
yetkilileri kendisini diskalifiye ediyor.

KATHRINE 
SWITZER, 
BAŞARMANIN 
GURURU VE 
SADECE KADIN 
OLDUĞU İÇİN 
TEPKİ GÖRMENİN 
ACISI İLE BOSTON 
MARATONU’NU 
TAMAMLADI
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PARİS MARATONU
Paris Maratonu, Champs Elysées’den başlayıp, 
Louvre, Bastille ve Eyfel Kulesi de dâhil olmak 
üzere şehrin en ikonik simgelerinden bazılarını 
geçip, görkemli Arc de Triomphe ile Avenue Foch 
boyunca devam edip tam bir Paris turu vadediyor.

ÇİN SEDDİ MARATONU
Unutulmaz bir macera ve tarih üzerinde gerçek-
leşen bir maraton düşünün... Çin Seddi Maratonu 
adından da tahmin edilebileceği gibi Çin’in doğu-
sunda yer alan tarihi Çin Seddi’nin üzerinde ger-
çekleşiyor. Ama hatırlatılması gereken en önemli 
konu, parkur içinde 5146 basamaklı bir merdivenin 
var olması elbette.

PATAGONYA MARATONU
Uluslararası Patagonya Maratonu, muhteşem bir 
doğa içinde, heybetli dağ sıralarıyla bezenmiş bir 
parkur. Karla kaplı tepelerin ve buzul göllerinin 
arasından dolanarak ilerleyen parkur, Torres del 
Paine Ulusal Parkı’nın tüm güzelliklerini gözler 
önüne sererek 3 bin metre yüksekliğindeki Almi-
rante Nieto Dağı’nda son buluyor.

GECE YARISI GÜNEŞİ MARATONU
Gece Yarısı Güneşi Maratonu, İskandinavya’nın 
aydınlık gecelerini görmek için ideal bir parkur. 
Üzerinde güneş batmayan şehir olarak bilinen 
Troms, Norveç’in kuzeyinde yer alıyor ve haziran 
ayı boyunca güneş gerçekten de gökyüzünden hiç 
kaybolmuyor. Bu sıra dışı doğa olayını kutlamak 
için düzenlenen etkinliklerden biri olan maratonda 
akşam koşuya başlayan yarışmacılar, gece güneşi 
altında yaklaşık dört saat ter döküyorlar.

MANZARALARIYLA BÜYÜLEYEN 
MARATON PARKURLARI
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BÜYÜK BEŞLİ MARATONU
Büyük Beşli Maratonu,  Güney Afrika Cumhuriye-
ti’nin uçsuz bucaksız savanalarında düzenleniyor. 
Adı büyük beşli çünkü bu parkur; aslan, leopar, 
gergedan, bufalo ve fillerin doğal yaşam alanları-
nın tam ortasında. Hem maraton hem safari daha 
çılgın ne olabilirdi ki?

EVEREST MARATONU
Everest Maratonu, adından da anlaşılacağı üzere 
dünyanın en yüksek dağı olan Everest’ten başlıyor. 
Everest’in karlı tepelerinin muhteşem manzara-
sında gerçekleşen bu maraton, dünyanın en büyük 
rakımda gerçekleşen maratonu ve inişli çıkışlı iler-
lediğinden sporcuları oldukça zorlayan bir parkur.

JUNGLE ULTRA MARATONU
Jungle Ultra Maratonu, Amazon ormanlarının tam 
kalbinde düzenleniyor. Sporcular bu parkurda vah-
şi hayvanlarla ve zorlu doğa koşullarıyla baş başa 
kalıyorlar. Bu parkurda nem seviyesi çok yüksek ve 
sık bitki örtüsü hareket etmeyi ekstra zorlaştırıyor. 
Fakat yine de Amazon Nehri’ni kollarını ve üzerine 
bulutların çöktüğü mükemmel dağ manzaralarını 
görebilmek için değer.

ANTARKTİKA MARATONU
Antarktika Maratonu, sadece gerçek maceracı-
lar için... Bu maraton; dünyanın en güneyinde, 
Güney Kutup Noktası’ndan yaklaşık 960 km 
uzaklıkta düzenleniyor. Harika buzul manza-
ralarının yanı sıra bu maratonda koşanlar -20 
derecelik hava koşullarında sınırlarını gerçek 
anlamda test edebiliyorlar.
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ESKİ YUNAN’DAN MODERN OYUNLARA:

OLİMPİYATLARIN TARİHİ
M.Ö. 776 yılında Yuna-
nistan’ın Olimpia böl-
gesinde, Sparta Kralı 
Likorgos’un da öneri-
siyle yapılan şenlikler, 
tarihteki ilk olimpiyat 
oyunlarını temsil eder.

M.Ö. 146’da Yuna-
nistan’ın Romalılar 
tarafından işgal edil-
mesi üzerine oyunlar 
Atina’ya alınır. 

M.S. 392 yılında Bizans 
İmparatoru 2. Theodosi-
us, Olimpiyat Oyunları’nın 
yapıldığı stadyum ve tapı-
nakları yıkarak olimpiyat 
geleneğine son verdi. 

İlk modern olimpi-
yatlar, Olimpiyat 
Komitesi tarafından 
1896 yılında Atina’da 
düzenlendi. İlk başarılı organi-

zasyondan sonra 
olimpiyatların hep 
Atina’da düzenlen-
mesi teklif edilmiş 
ancak Milli Olimpiyat 
Komitesi bu görüşe 
karşı çıkmış ve 1900 
olimpiyatlarını Pa-
ris’e vermiştir. 

1900 yılındaki Paris 
oyunlarında ilk defa 
kadın sporcular da 
yarışmalara katıldı. 

1912 Stockholm 
Olimpiyatları’nda 
27 ülke arasında 
Türk bayrağı ilk kez 
yer aldı. Oyunlarda 
Osmanlı Devleti’ni iki 
sporcu temsil etti. 

1916 yılında Berlin 
olimpiyatları 1.Dün-
ya Savaşı nedeniyle 
iptal edildi. 
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sporlar, olaylar mekânlar 
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2. Dünya Savaşı ne-
deniyle 1940 ve 1944 
yıllarındaki olimpiyat-
lar iptal edildi.

1979 yılında Afga-
nistan‘ı işgal eden 
SSCB’yi başta Ame-
rika olmak üzere 64 
ülke protesto etti ve 
nihayetinde oyunla-
ra sadece 80 takım 
katıldı. 

1984 Los Angeles’a 
ise Doğu Avrupa ül-
keleri, Küba ve Doğu 
Almanya katılmadı. 

Çeşitli tarihlerde 
Afrika ülkeleri işgal 
sebebiyle, Arap ül-
keleri savaş sebe-
biyle olimpiyatlara 
katılmadı. 

Kuzey Kore, Güney 
Kore ile anlaşmaz-
lığı nedeniyle 1988 
Seul Olimpiyatları’na 
katılmadı. Türkiye, 
20 yıl aradan sonra 
halterci Naim Sü-
leymanoğlu ile altın 
madalya kazandı.

1928 Amsterdam 
Olimpiyatları’nda ilk 
kez olimpiyat ateşi 
yakılmaya başlandı. 

 1936 Berlin Olimpi-
yatları’nda 78 kiloda 
üçüncülük elde ede-
rek güreşte bronz 
madalya kazanan 
Ahmet Kireççi, olim-
piyatlarda madalya 
kazanan ilk Türk 
sporcu oldu. 

Türkiye olimpiyatlar-
daki ilk altın madalya-
sını yine 1936 yılında 
Berlin’de kazandı. 
Grekoromen güreşte 
61 kiloda Yaşar 
Erkan birinci olarak 
altın madalya aldı.

Türkiye olimpiyatlara 
ilk defa 1924 yılında 
Paris’te katıldı. Bu 
olimpiyatta herhangi 
bir derece alınamadı. 

1920 Anvers Olim-
piyatları’nda iç içe 
geçmiş 5 halkadan 
oluşan ve 5 kıtayı 
temsil eden olimpi-
yat bayrağı, ilk kez 
göndere çekildi ve 
ilk kez organizasyo-
nu üstlenen kentin 
seçeceği bir sporcu 
tarafından, sporcu 
yemin töreni yapıl-
maya başlandı.
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Kızgın Boğa 
Yön: Martin Scorsese 

(1980) IMDB 8.2
Sekiz dalda Oscar adayı olup ikisini 

kazanan Kızgın Boğa, boksör Jake La-
Motta’nın şampiyonluktan bar komedyen-

liğine uzanan yaşamını anlatıyor. Başroldeki 
Robert De Niro’nun çekimlerde kendini 

rolüne kaptırarak Joe Pesci’nin kaburgala-
rından birini kırdığı ve rolü için 20 kilo 

aldığı film, çoğu eleştirmence tüm 
zamanların en iyi spor filmi 

olarak kabul ediliyor.

Hayata Çalım At  
Yön: Ken Loach (2009) 

IMDB 7.2
Senaristliğini Paul Laverty’nin üstlen-

diği Birleşik Krallık-Fransa ortak yapımı 
Hayata Çalım At‘ın başrollerinde The Fall 
grubunun eski bas gitaristi Steve Evets ve 

Manchester United’ın efsane futbolcusu Eric 
Cantona yer alıyor. Bir futbol ikonunun 

nasıl ilham kaynağı olabileceğini anlatan 
film, belki de bunu en iyi rol modelin 

bizzat kendisiyle, Cantona ile 
gerçekleştiriyor.

SPOR FİLMLERİ
BAZI HAYATLAR VE BAZI OLAYLAR

Zafere Hücum  
Yön: Ron Howard (2013) 

IMDB 8.1
Zafere Hücum; Formula 1 tarihinde 

unutulmaz yere sahip 1976 sezonunu ve 
o sezonu unutulmaz yapan pilotları James 

Hunt ve Niki Lauda arasındaki rekabeti anla-
tıyor. Senaryosunu Peter Morgan’ın yazdığı  

filmin başrollerinde Chris Hemsworth ve 
Daniel Brühl bulunuyor. Hunt-Lauda 

çekişmesi, F1 sporunun yanı sıra 
yıllar sonra sinemaya da bu 

yapımla değer katıyor.

DOSYA:  
sporlar, olaylar mekânlar CEYDA DEMİRCİ
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Koç Carter  
 Yön: Thomas Carter (2005) 

IMDB 7.3
Farklı kültürlerin bir araya gelişini ve 

takım olmayı sade bir dille anlatan hem 
basketbol hem eğitmen filmi olan Koç 

Carter; sıradan bir lise basketbol takımının 
antrenörü Ken Carter’ın azim dolu öyküsünü 
anlatıyor. Samuel L. Jackson’un başrolünde 
bulunduğu, senaryosunu Mark Schwahn 

ve John Gatins’in yazdığı yapım, 
müzikleriyle de izleyicisini etki-

lemeyi başarıyor.

Yarış Aşkı  
Yön: Clarence Brown (1944) 

IMDB 7.5
Enid Bagnold’un aynı adlı romanın-

dan uyarlanan Yarış Aşkı, atının Grand 
National yarışına katılmasını isteyen 12 

yaşındaki küçük bir kızın öyküsünü anlatıyor. 
Liz Taylor’un daha 12 yaşında unutulmaz bir 
performans sergilediği, en iyi kadın oyuncu 

ve en iyi uyarlama dallarında Oscar’a 
uzanan bu yapım klasik film izleyici-

leri için ideal tercih.

Kazanma Sanatı  
Yön: Bennett Miller (2011) 

IMDB 7.6
Kazanma Sanatı, “Kapıdan ilk geçenler 
en çok kan içinde kalanlardır” repliğiyle 

hafızalara kazınan yazar Michael Lewis’in 
2003 yılında yazdığı aynı isimli kitabından 

uyarlandı. Film, ‘Oakland A’ beyzbol takımı-
nın başındaki Billy Beane’nin kısıtlı bütçeyle 

zengin kulüplere meydan okumasını 
konu alıyor. Başrolünde Brad Pitt’in 

yer aldığı yapım, bir beyzbol fil-
minden fazlasını veriyor.
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En eski tenis turnuvası özelliği-
ni taşıyan Wimbledon, ilk defa 9 
Temmuz 1877 tarihinde yalnızca 
erkeklerden oluşan Britanyalı 22 
tenisçinin katılımıyla düzenlendi. 
23 Temmuz 1868’de kroket (kri-
kete benzer bir açık hava oyunu) 
oynanması için kurulan, 1877’de ise 
“All England Lawn Tenis ve Kroket 
Kulübü” adını alan tesislerdeki ilk 
turnuvayı, Spencer Gore kazandı. 
1884 yılında tek kadınlar ve çift er-

kekler kategorileri de turnuvaya 
eklenirken, çift kadınlar ve karışık 
çiftler ise 1913 yılında organizas-
yona dahil edildi.

Tenisin en prestijli organizasyon-
ları arasında yer alan Wimbledon 
Turnuvası, kendine özgü kurallarıy-
la ayrı bir yere sahiptir. 1909’dan 
beri “koyu yeşil” ve “mor”un resmi 
renkler kabul edildiği turnuvada, 
yönetmelik gereği kortların arka-

sındaki fonun ‘’koyu yeşil’’ olma 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Yazılı 
olmasa da tenisçilerin “beyaz giyin-
me zorunluluğu”, korta giriş ve çı-
kış protokolü gibi birtakım kurallar 
bulunmakla birlikte mevcut kurallar 
yalnızca 2012 Londra Olimpiyat 
Oyunları’nda uygulanmamıştır.

Wimbledon, çim kortta oynanan tek 
grand slam turnuvası olma özelli-
ğini de taşımaktadır. Çim yüzeyde 

WIMBLEDON
Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası, ken-
dine özgü kurallarıyla ayrı bir yere sahiptir. 1909’dan beri “koyu yeşil” ve “mor”un 
resmi renkler kabul edildiği turnuvada, yönetmelik gereği kortların arkasındaki 
fonun ‘’koyu yeşil’’ olma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Dünyanın En Eski  
Tenis Turnavası

DOSYA:  
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top, sert ve toprak korttan daha 
yüksek bir hıza kavuşmakta ve 
topların yerden fazla yükselme-
diği çim kort, sert servis kullanan 
ve güçlü vuruşları olan oyuncula-
ra avantaj sağlamaktadır.

İki hafta süren turnuvada, orta-
daki pazar günü “Middle Sunday” 
olarak anılmakta ve o gün maç 
düzenlenmemektedir. Maç sıra-
sında yağmur yağması hâlinde 
merkez kort dışındaki sahaların 
üzeri brandayla kapanıp karşı-
laşmalara yağmur molası veril-
mektedir.

UNUTULMAZ ANLAR

Steffi Graf’a Yapılan  
Evlilik Teklifi
Steffi Graf, tenis kariyerine baş-
ladığı gün, bir efsane olarak anıl-
mayı hedefine koymuştu ve bunu 
hem fair play duruşu hem de ye-
teneğiyle başardı. 1995 yılında, 
Wimbledon maçı sırasında tam 
servis karşılamaya hazırlanan 
Steffi Graf seyircilerin arasından 
yükselen “Hey Steffi, benimle ev-
lenir misin?” sorusuyla konsant-
rasyonunu yitirdi. Seyircilerin 
gülüşmelerinin ardından, efsa-
ne olarak hatırlanmasına katkısı 
olan o soruyu sordu: “Ne kadar 
paran var?” Daha sonra aynısı 
Nadal’ın bir kadın hayranı tarafın-
dan tekrarlandı. Fakat Nadal, ne 
söylerse söylesin Steffi’den daha 
zekice bir cevap veremeyeceğini 
biliyordu. Bu yüzden sadece gü-
lümsemekle yetindi.

19 Yaşında Bir Yetenek
Monica Seles, 19 yaşında o kadar 
güçlü bir raketti ki izlerken seyir-
ciler âdeta nefes almayı unutu-
yordu. Asla düşmeyen temposu, 
iki elle sarıldığı raketi ve hiçbir 
vuruşu kaçırılmaması gereken bir 
yetenek olarak dünyayı yerinden 
oynatıyordu. Wimbledon tarihi-
nin en unutulmaz anlarından biri 
Monica Seles ve Graff arasındaki 
karşılaşmaydı. Maçtan tam bir 
yıl sonra Steffi Graf’ın çılgın bir 
hayranı, yeteneğiyle Graf’ı tah-
tından etmesinden korktuğu için 
Monica Selesi’i bir maçı sırasında 

sırtından bıçakladı. İki yıl boyunca 
korta geri dönemeyen Monica 
Seles’in kahve fincanını bile iki 
elle tuttuğuna dair söylentiler 
var.

Venus Williams’ın Sevinci
Babasının zorlamalarıyla tenise 
başlayan Venus Williams, her 
ne kadar zorlansa da kendini 
küçük yaşta tenise adayan çok 
az isimden biri. Çocukken verdiği 
bir röportajda “Kazanabildiğim 
kadar Wimbledon kazanmak 
istiyorum. Bir erkeğin hatta bir 
kadının yapabileceğinden daha 
çok.” demiş ve toplamda 5 kere 
Wimbledon şampiyonu olmuş-
tur. Venus’un, 2000 yılındaki ilk 
şampiyonluğunda yaşadığı sevinç 
uzun süre konuşulmuştur.

Sampras ve Kupa
Tenis kortunun yetiştirdiği en 
ilginç karakterlerden biri olan 
Andre Agassi karşısındaki gali-
biyeti sonrası Sampras, Wimb-
ledon’ın en efsanevi anlarından 
birini yaşamamızı sağladı. 1999 
yılı Andre Agassi’nin en güçlü ve 
yenilmez olduğu zamanlara denk 
geliyordu. 

Sampras ise Wimbledon’da Agas-
si’yi 3-0 gibi rekor bir skorla, set 
vermeden yenerek şampiyon 
olmayı başardı. Sampras kupayı 
ağır çekim havaya kaldırdı ve ko-
caman bir öpücük kondurdu. Tam 
o anda fotoğrafı çekilen Samp-
ras, yıllar boyu unutulmayacak 
bir Wimbledon hatırası ortaya 
koydu.

Efsanevi: Federer – Nadal Finali
Yıl 2008 ve tenis dünyası daha 
önce karşılaşmadığı perfor-
manslarla kavruluyordu. Yalnız-
ca Wimbledon değil, tüm tenis 
tarihinin en efsane karşılaşması 
olarak kabul edilen Wimbledon 
finali, Federer ve Nadal arasında 
oynandı. Federer, altıncı şam-
piyonluğunu kazanan ilk erkek 
olmak için, Nadal ise ilk şampi-
yonluğu için oynuyordu. Finalde 
ise kazanan herkesin beklediği 
gibi Nadal oldu.

İKİ HAFTA SÜREN 
TURNUVADA, 

ORTADAKİ PAZAR GÜNÜ 
“MIDDLE SUNDAY” 

OLARAK ANILMAKTA 
VE O GÜN MAÇ 

DÜZENLENMEMEKTEDİR
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1880’ler
1884 yılında çift erkekler ve tek kadınlar 
kategorileri de yarışlara katılmaya başla-
dı. Maud Watson kız kardeşi Lilian’ı mağ-
lup ederek ilk kadın şampiyon unvanına 
sahip oldu. Tek kadınlar grubunda Lottie 
Dod ve erkeklerde William Renshaw sa-
halardaki baskınlığını ispatlamaya başladı.

1900’ler
1905 yılında May Sutton ilk denizaşırı şampiyon oldu. 2 yıl sonrasın-
da ise Avustralya’dan Norman Brookes ilk yabancı erkek şampiyon 
olarak tarihe geçti. 1908 Olimpiyatlarında Josiah Ritchie ve Dorothea 
Lambert Chambers yarışlardaki başarılarını altınla taçlandırdılar.

1910’lar

1913 yılında çift kadınlar ve 
karışık çiftler organizasyona dahil 
edildi. O yıllarda savaşın çıkma-
sıyla şampiyona sekteye uğradı. 
Birçok kez başarı elde eden Yeni 
Zelandalı Tony Wilding 1915 yılın-
da Batı Cephesi’nde öldürüldü.

1920’ler

1922 yılında engebeli yolun kilise 
yoluna taşınması ve meydan okuma 
turunun kaldırılması şampiyonada 
önemli gelişmelere yol açtı.

Wimbledon’in
ŞAMPİYONLUK
TARİHİ

1870’ler
1877 yılında “All England 
Lawn Tenis ve Kroket Ku-
lübü” adlı tesislerde dü-
zenlenen, tarihin ilk tenis 
turnuvası Spencer Gore’un 
galibiyetiyle sonuçlandı.

DOSYA:  
sporlar, olaylar mekânlar AYŞEGÜL ACAR
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1930’lar

Fred Perry, şampiyonada üçlüyü 
kazandığı 1930’lu yıllarda Wimb-
ledon turnuvalarının televizyonda 
yayınına başlandı.

1940’lar

1940’da merkez sahada meydana gelen pat-
lamanın sonucunda oluşan hasar nedeniyle 
1946 yılında kadar Wimbledon Şampiyonası 
düzenlenmedi.

1950’ler

Maureen Connolly, üç kere art arda şampi-
yonayı kazanarak bu dönemde Wimbledon 
turnuvalarında efsane olarak anıldı. Erkekler 
arasında ise Lew Hoad aldığı ilk galibiyet ile 
16 yıl devam edecek olan Avustralya hege-
monyasını başlatmış oldu.

1960’lar

Kadınlarda Margaret Smith, Maria Bueno ve Bil-
lie-Jean King; erkeklerde ise Rod Laver, Ross Emer-
son ve John Newcombe şampiyonada aldıkları ga-
libiyetlerle adlarını duyurdular.

1970’ler

Renkli televizyonların hayatı-
mıza girmesiyle Bjorn Borg, 
Ilie Nastase, Jimmy Connors 
ve John McEnro tenis oyunla-
rına yeni izleyiciler kazandırdı.

1980’ler

Erkeklerde Bjorn Borg, 
Jimmy Connors ve Bo-
ris Becker; kadınlarda 
ise  Steffi Graf ve Anne 
White 80li yıllara adını 
kazıyan isimler oldu.

1990’lar

Steffi Graf ve Pete Sampras, 
SW19’un çimlerinde hüküm sür-
melerine rağmen bu iki isim ve 
diğer kazananlar Jana Novotna 
kadar popüler olamadılar.

2000’ler

Los Angeles halk kortlarında te-
nis geçmişine sahip kardeşler 
olan Serena ve Venus Williams 
bu yıllarda merkez kortun krali-
çeleri olarak anılmaya başladı-
lar. Williams kardeşler unvan-
larını on final maçının sekizini 
kazanarak taçlandırdılar.

2010’lar

2012 olimpiyatlarında 
Andry Murray, Fede-
rer’i mağlup ederek 
altın madalya kazan-
dı. Murray, Federer, 
Djokovic ve Rafael Na-
dal erkekler arasında 
bütün kategorilerde 
kazanarak Wimble-
don tarihine geçtiler. 
Kadınlarda ise Serena 
Williams bu alandaki 
başarısını ispatladı.



“Futbol asla sadece futbol değildir.” 
der Simon Kuper. Aynı şekilde spor 
da sadece spor değildir. Toplumların 
duyguları, özellikle uluslararası plat-
formlarda birbirlerine bakış açıları, 
tarihsel dönemlere dayanan müca-
deleleri, devletlerin ilişkilerinin spor 
alanlarına yansımaları... Daha nice 
sebepler sportif faaliyetlerde etkili 
olan bileşenlerdir ve bunlarla beraber, 
“Spor, sadece spor değil; çok daha 
fazlasıdır.”

Sporun siyasetten ayrı olması ve spo-
run tarafsızlığı her zaman savunulma-
sına rağmen spor faaliyetleri içerisin-
de siyasi birçok olay vuku bulmuştur. 
Yani bizim dostluk, kardeşlik, rekabet 
duygularının gelişimi olarak baktığımız 
spor, bu kimliğinin tam karşısında bir 
görünüme bürünebilir. Özellikle de 
dünya çapında siyasi olaylar olduğun-
da devletler arasındaki bu sürtüşmeler 
spor faaliyetlerinde de yansımasını 
bulmuştur. Kimi zaman iktidarlar spo-
ru propagandalarına ve uluslararası 

siyasetlerine alet etmiş, kimi zaman 
ise muhalifler sporu protesto amaç-
lı olarak kullanmışlardır. Şimdi tarih 
boyunca spor faaliyetlerinde siyase-
tin kendisini nasıl ve hangi şekillerde 
gösterdiğine bakalım.

Berlin, 1936
Olimpiyat tarihinin siyasetin propa-
ganda aracı olarak kullanılmasına ör-
nek olarak gösterilebilecek belki de 
en önemli organizasyon 1936 Berlin 
Olimpiyatları’dır. 1933’te Almanya’da 
iktidara gelen Nasyonal Sosyalist reji-
min lideri Adolf Hitler bu olimpiyatları 
kendi siyasi ideolojisinin propaganda-
sını yapma, dünyaya tanıtma ve ide-
olojisine meşruiyet kazandırma aracı 
olarak kullanmıştır. Dostluk, kardeşlik 
ve barışı sağlama, pekiştirme amacı 
taşıyan olimpiyat oyunları bu sefer 
Adolf Hitler’in gövde gösterisinin bir 
aracı hâlinde dönüşmüştür.

Melbourne, 1956
1956 yılında Melbourne’da gerçekleş-

tirilen olimpiyatlar da siyasi arenada-
ki mücadelelerden nasibini almıştır. 
Macaristan ve SSCB arasındaki su 
topu müsabakası ülkelerin arasında-
ki çatışmanın spora da yansımasına 
dönüşmüştür. Müsabaka SSCB’nin 
Macaristan Devrimi sonrasında Ma-
caristan’ın başkenti Budapeşte’yi 
bombalamasından sonra gerçekleş-
miştir. Macaristan maçı 4-0 kazanmış 
ve adeta SSCB’den bombalı saldırının 
rövanşını almıştır. Maça oyuncuların 
sertliği damga vurmuş ve hatta maçın 
sonlarına doğru SSCB’li oyuncu Va-
lentin Prokopov Macar oyuncu Ervin 
Zador’u yumruklamış, Zador sudan 
kanlar içerisinde çıkmıştır. Bu olay 
nedeniyle bu maç için “Sudaki Kanlı 
Maç” ifadesi de kullanılmaktadır.

Tokyo, 1964
Tokyo’da düzenlenen olimpiyatlarda 
da tarihe not düşen bir olaya şahit-
lik etmek mümkün. 1964 yılı... Yani 
Hiroşima’ya atılan atom bombasının 
üzerinden tam 19 yıl geçtikten son-

Hiroşima’ya atılan atom bombasının üzerinden tam 19 yıl geçtikten sonra,  Tokyo’da düzenlenen 
olimpiyatta, olimpiyat ateşini de bombanın atıldığı gün doğan 19 yaşındaki Yoshinori Sakai yakmıştır.

Spor Ola Bitire Savaşı:
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ra düzenlenmiştir bu olimpiyatlar ve 
olimpiyat ateşini de bombanın atıldığı 
gün doğan 19 yaşındaki Yoshinori Sa-
kai yakmıştır. Japonya’nın ölmediğine, 
o günden sonra yeniden doğduğuna 
bir mesaj niteliğinde...

Meksiko, 1968
1968 yılında Meksika’da gerçekleşti-
rilen olimpiyatlar hem öncesi hem de 
uygulanması sırasında pek çok olaya 
tanıklık etmiştir. Öncelikle olimpiyat 
oyunlarına 10 gün kala demokratik 
reform talebinde bulunan öğrenciler 
ile hükümet arasında yaşanan sorun 
büyümüş ve hükümetin sert müdahâ-
lesi neticesinde yüzlerce öğrenci öl-
dürülmüştür. Bu durum olimpiyatların 
da geç başlamasına neden olmuştur. 
Meksika hükümeti dışarı kötü imaj 
göstermeme adına protestoları bas-
tırmak istemiş ama olaylar daha kötü 
bir noktaya gelmiştir. 

Bu olimpiyatlarda bir başka dikkat 
çeken olayın başkahramanları ise 
Amerikan koşuculardır. 200 metre 
yarışını birinci ve üçüncü sırada biti-
ren Amerikan vatandaşı siyahi koşu-
cular Tommie Smith ve John Carlos 
madalya töreni sırasında ülkelerindeki 

ırkçılığı protesto etmek adına yumruk-
larını kaldırarak “siyah gücü” selamı 
vermişlerdir. Bu olay üzerine atletler 
ABD takımından çıkarılmışlardır.

Moskova, 1980 
1980 yılında Moskova’da gerçekleştiri-
len olimpiyatlar siyasi meselelerin en 
etkili olduğu olimpiyatlardan biridir. 
Soğuk Savaş dönemi gerçekleştirilen 
bu olimpiyatların öncesinde 1979 yı-
lında SSCB Afganistan’ı işgal etmişti. 
Daha sonra kendisi Afganistan’ı işgal 
edecek olan Amerika, bu olaya tepkiyle 
yaklaştı. Bu tepkisini göstermek adına 
olimpiyatları boykot etme kararı aldı. 
Ardından da ABD tarafında yer alan 
diğer ülkelerin de boykota katılımıyla 
olimpiyatlar 55 ülke tarafından boy-
kot edildi. Bu nedenle 1980 Moskova 
Olimpiyatları, 1956 Melbourne Olim-
piyatları’ndan beri en düşük katılımla 
gerçekleştirilen olimpiyat olmuştur.

Drogba ve Fildişi Sahilleri İç Savaşı
Sporun barış ve dostluğu geliştirme-
sine, kitleleri bir araya getirmesine 
bir örnek vereceğiz şimdi de. Olayın 
kahramanı ise hepimizin yakından 
tanıdığı, bir dönem ülkemizde de Ga-

latasaray forması ile izlediğimiz dünya 
starı Didier Drogba. 

Fildişi Sahilleri’nin kanlı bir iç savaşın 
içinde olduğu günlerde 2005 yılında 
Fildişi Sahilleri, Sudan’ı yenmiş ve 
2006 Dünya Kupası’na katılma hakkı 
elde etmişti. Kutlamalar canlı olarak 
yayınlandığı sırada mikrofonu eline 
alan Drogba tüm ülkeye şu tarihi ko-
nuşmayı yapmıştır:

“Bayanlar baylar. Fildişi Sahili’nin 
kuzeyindekiler, güneyindekiler, mer-
kezindekiler, batısındakiler. Biz bu-
gün tüm Fildişi halkının bir arada var 
olabileceğini, tek bir amaç uğruna 
oynayabileceğini gösterdik. Biz kut-
lamaların insanları birleştireceğinin 
sözünü verdik. Size dizlerimizin üze-
rinde yalvarıyoruz. Affedin! Affedin! 
Affedin! Afrika’da bunca zenginliğe 
sahip bir ülke savaşa sürüklenmemeli. 
Lütfen silahlarınızı bırakın. Seçimlere 
gidin. Her şey daha iyi olacak...”

İşte Drogba’nın bu çağrısı etkili olmuş 
ve ülkesinde iç savaşı bitiren yolu aç-
mıştır. Bu örnekte siyasi mücadele 
sporu çirkinleştirmemiş; spor toplumu 
bir araya getirmiştir. Zaten sporun sih-
ri ve güzelliği de burada değil midir?

Spor Ola Bitire Savaşı: SPOR VE SİYASET
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Kürek, dünyanın belki de en eski 
aletlerinden biridir. İnsanoğlunun 
dünyadaki içgüdüsel olarak barınma, 
üretme ve ilerleme içgüdülerinin en 
yakın arkadaşı olmuştur. Hatta yer yer 
bir acılara eşlik ettiği de... İnsan ba-
rınacak yer yaparken küreği kullanır. 
Bir ölüyü defnetmek için küreği kul-
lanır, ziraat yapmak için küreği veya 
su da ilerlemenin yani merakın tarihi 
kürekle başlatır bir bakıma... Bu ilkel 
alet dünyanın ilerlemesiyle ve sanayi 
devriminden sonra insanların hareket 
kabiliyetlerini yeterince kullanmaması 
sonucu ortaya çıkan spor kavramının 
türlerinden biri hâline gelmiştir. Kürek 
sporu dünyanın en eski sporlarından 
biridir. İlk kez M.Ö. 25 civarlarında, 
Akdeniz ve Nil Nehri’nde ulaşımı 
sağlamak amacıyla kullanılmıştır. O 
tarihten buharlı makinelerin gelişti-
rilmesine kadar da önemini devam 
ettirmiştir. İngiltere’de de 16. yüzyılda 
Times Irmağı’nda farklı kayıklardaki 
yolcuların bahse tutuşmalarının, önce 
kendiliğinden, daha sonra örgütlü bi-
çimde kürek yarışmalarına yol açtığı 
da söylentiler arasında. 1715 yılından 

itibaren her yıl kayıkçılar arasında dü-
zenlenen Dogget’s Coat and Badge 
adlı yarış günümüzde yapılan yarış-
ların öncüsü sayılır. Beğenilen ve bir 
spor olarak kürekçiliğe merak uyan-
dıran bu turnuva; modern anlamda 
yapılan ilk kürek yarışması olmuştur.

Kürek sporunun en köklü ve en renkli 
rekabeti sayılan Oxford-Cambrige kü-
rek yarışları 1829 yılında başlamıştır. 
1851 yılında da ABD’de Harvard ve 
Yale Üniversiteleri arasında kürek 
yarışları yapıldığını görmekteyiz. Bu 
yarışlarda; önceki yüzyıllarda düzen-
lenen amatör bahislerden farklı olarak 
bazı kurallar tanımlanmış ve bunlara 
uyulmuştur. Söz konusu yarışlar; 
amatör bir spor statüsünde tarihe 
geçen ilk kürek sporu müsabakası 
olarak gösterilebilir. Bundan sonraki 
yenilikleri liste hâlinde verecek olur-
sak kürek sporunun evrimi şu şekilde 
gerçekleşmiştir:  

Oxford - Cambridge Kürek Yarışları
Yüzyıllardan günümüze kadar gelen 
birçok şey; düşünme, tercih etme gibi 
özellikleri bulunan insanın sıradan is-

tekleriyle tarih içerisinde oluşmuştur. 
Şimdi bahsedeceğimiz meşhur kürek 
yarışlarının hikâyesi de aslında böyle 
başlar. Binlerce kişiyi peşinden sürük-
leyen bu yarışın fikir babaları Charles 
adında iki inatçı arkadaştır. Birbirine 
üstün gelme hevesiyle iddialaşan bu 
iki arkadaş, bir geleneğin başlama-
sına vesile olmuştur. İki üniversite 
arasındaki ilk kürek yarışı 10 Hazi-
ran 1829 yılında Cambridge’li Charles 
Merrivale, Oxford’lu adaşı Charles 
Wordsworth’u kürek yarışı yapma ko-
nusunda düelloya çağırmasıyla baş-
lamıştır.Ve yarış Henley-on-Thames 
nehrinde düzenlenmiştir. Londra’nın 
güneybatısında sıradan gibi görünen 
Chiswick köprüsünün özel bir yer 
hâline gelmesinin nedeni Oxford ve 
Cambridge üniversiteleri arasında ya-
pılan geleneksel kürek yarışlarıdır. 
“The Boat Race”in bitiş çizgisi burada 
bulunmaktadır.

Oxford Üniversitesi takımı tarafından 
kazanılan ilk yarış ile bugünlere ka-
dar uzanacak ‘Oxbridge’ rekabetinin 
temeli atılmıştır. Bu yıl 164.’sü ger-
çekleştirilen yarışları bugüne kadar 

İngiltere’de ilk kürek yarışlarının yapıldığı 1715’den 136 sene evvel, İstanbul’da kürek ya-
rışları yapıldığına dair kesin bilgiler bulunmaktadır. Topkapı Sarayı arşivlerindeki kayıtlarda 
1579 yılında İstanbul’da yapılan bir yarış yazılıdır, bu yarış dünya kürek literatüründe 1715 
yılındaki ilk yarış olarak geçen İngiltere’deki yarıştan tam 136 yıl önce gerçekleşmiştir. 

Kürek SporuKürek Sporu

DOSYA:  
sporlar, olaylar mekânlar NİLGÜN ÖZCAN

TÜRKLERİN İNGİLİZLERDEN 
ÖNCE KEŞFETTİĞİ: 
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Cambridge 84, Oxford Takımı ise 80 
kez kazanmıştır. Sadece bir karşı-
laşma berabere sonuçlanmıştır. Bu 
beraberliğin hikâyesi ise son derece 
ilginçtir: 1877 yılında tabiri caizse iki 
takım kürek küreğe yarışı bitirir. Kötü 
hava şartlarında yapılan yarış yaklaşık 
yarım saat sürer. Mücadelenin göz-
lemcisi yetmiş yaşındaki John Phelps 
iki takımın bitiş çizgisini aynı anda 
geçtiklerine ve kayıkların bitiş çizgi-
sindeki hizasının aynı olduğuna karar 
verir. Bu karara itiraz edenlere göre; 
gözlemcinin bir gözü görmediği için 
aslında yarışı az bir farkla Oxford’un 
kazandığını görememiştir.

Türkiye’de Kürek Sporu
Türklerin denizle tanışmaları, Selçuk-
luların Anadolu’yu ele geçirmelerinden 
sonra mümkün olabilmiştir. 1080’li 
yıllarda Çaka Bey İzmir’i hâkimiyeti al-
tına aldıktan sonra 40 tekneden oluşan 
büyük bir donanma yaptırarak ilk Türk 
denizcisi olmuş ve bu donanmayla Ege 
Denizi’nde hâkimiyet kurmuştur. Os-
manlı Devleti ise Karesioğulları, Saru-
hanoğulları, Aydınoğulları, Menteşe-
oğulları gibi denizci Türk beyliklerinin 
topraklarını ele geçirmesiyle onların 
deniz kuvvetleri ve askerlerine sahip 
olmak suretiyle denizle tanışmışlardır.

Araştırmalar göstermektedir ki, Türkler 
kürek yarışlarında, İngilizleri öncele-
mektedir. İstanbul’un fethi, Boğaziçi ve 
Haliç’in varlığı, bu sporun ilerlemesine 
imkân vermiştir. İnsan ve eşya nakli-
nin kayıklarla yapıldığı bu coğrafyada 

her biri bir sanat eseri sayılacak kadar 
süslü kayıklar kürekle işlediği için, kol 
kuvveti gereken bu işi, güçlü gençler 
yapardı. Bu yüzden kayıklardaki kü-
rek sayısı, sahibinin rütbe ve itibarına 
düzenlenmişti. İngiltere’de ilk kürek 
yarışlarının yapıldığı 1715’den 136 sene 
evvel, İstanbul’da kürek yarışları yapıl-
dığına dair kesin bilgiler bulunmaktadır. 
Topkapı Sarayı arşivlerindeki kayıtlar-
da 1579 yılında İstanbul’da yapılan bir 
yarış yazılıdır, bu yarış dünya kürek 
literatüründe 1715 yılındaki ilk yarış 
olarak geçen İngiltere’deki yarıştan tam 
136 yıl önce gerçekleşmiştir. 

Yukarda zikrettiğimiz Topkapı Sarayı 
Kütüphanesi’ndeki bilgiler, 1579 yılında 
kürek yarışları yapıldığını ve bu yarışla-
ra 25 kayığın katıldığını belirtmiştir. Bu 
kayıklar sadrazam, vezirler ve yeniçeri 
ağalarına ait olup, yarışın öneminden 
dolayı dönemin padişahı III. Murad tara-
fından Sarayburnu Kasrı’ndan izlenmiş-
tir. Şölen görünüşlü bu yarışın önemli 
tarafı, ilk kez bir sadrazamın böyle bir 

yarışta kendi özel kayığı ile yer almış 
olmasıdır. Türklerin modern anlamda 
ilk kürek yarışına katılmaları ise 1899 
senesinde gerçekleşti. Japonya’ya bir 
dostluk ziyaretine giden Ertuğrul ge-
misi personeli, bu sırada uğradıkları 
Singapur’da düzenlenmekte olan kürek 
yarışına katılarak birincilik kazandı. Bu-
nunla birlikte vatanımızın zor dönem-
lerine denk gelse de Türk sporu, Türk 
askeri gibi üzerine düşeni yapmıştır. 
Bu başarı ülkemiz içerisinde çeşitli fa-
aliyetlerin de öncülü konumuna geldi. 
Türkiye’de ilk resmi kürek yarışmaları 
ise 7 Eylül 1913’te Donanma-i Osman-i 
Muavenet-i Milliye Cemiyeti tarafın-
dan İstanbul’da düzenlendi.1970’lerde 
durgunluk dönemine giren kürek spo-
runda 1980’lerde yeniden canlanma 
görülmüştür. 

Bu dönemin en önemli başarısını, 1984 
yılında Romanya’da yapılan Balkan 
Şampiyonası’nda iki çiftede Balkan 
birincisi olarak göğsümüzü kabartan 
Yüksel Taşçı ve Cüneyt Üstüner’e 
aittir.

Bu hikâye dikkat edilirse tarihi anlam-
ları olan bir hikâye.  Tarihe çıkışımız 
itibariyle biz bozkır milleti olmamız, 
modern zamanlara doğru, birçok ra-
kip medeniyetler karşısında olumsuz 
biz özellik olarak bahsedilmiştir. Buna 
rağmen, bütün bu safsataları boşa çı-
karan, “küçücük elleriyle büyük davra-
nan” iki kıtayı küreklerle ayıran değil, 
birbirine kenetleyen kürekçilerimiz, 
bu alanda da dünyaya, ismimizi altın 
harflerle kazıdılar.

1715 - Dogget’s 
Coat and Badge 
yarışı düzenlendi.

1829 - Oxford- 
Cambridge kürek 
yarışları yapıldı.

1851 - Harvard ve 
Yale kürek yarış-
ları düzenlendi.

1857 - ABD’de 
ilk kez itmeye 
yarayan kızaklar 
kullanıldı.

1872 - İlk amatör 
kürek yarışları 
düzenlendi.

1892 - Belçika, 
İtalya, Fransa ve 
İsviçre tarafından 
Uluslararası Kürek 
Dernekleri Fede-
rasyonunu (FİSA) 
kuruldu. 

1900 - Paris Olim-
piyatlarında kürek 
yarışları yer aldı.

1972 - Kanada’da 
bayan kürek ya-
rışları başladı.

1976 - Olimpiyatlar-
da bayan kürekci-
lere yer verilmeye 
başlandı.

TÜRKLER KÜREK 
YARIŞLARINDA, 
İNGİLİZLERİ 
ÖNCELEMEKTEDİR. 
İSTANBUL’UN FETHİ, 
BOĞAZİÇİ VE HALİÇ’İN 
VARLIĞI, BU SPORUN 
İLERLEMESİNE İMKÂN 
VERMİŞTİR
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   Esma  
Recepova

ŞARKIDAKİ KADIN
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Kızına müzikle ilgili hediyeler alıp cesa-

retlendirerek Recepova’nın en büyük 

destekçisi olan annesi, bu hediyelerle 

aslında onun sanatçı yüreğini sevgiyle 

işledi. Fakir bir hanenin hanımı olan “an-

ne”nin bu küçük kızı yıllar sonra 48’ini 

evlat edindiği 52 çocuğun ve daha nice 

miniğin bakımını üstlendi ve şu sözleriyle 

hafızalara kazındı: “Lüks hayatı sevmem, 

Allah’a sağlıklı olmak için her gün dua ederim. Bir 

yatak, bir banyo ve iki öğün yemek varsa başka ne 

dilerim ki? Elinde iki tane varsa, birini ver, iki tane-

yi ne yapacaksın? Kimsenin bir şeyi yok bu dün-

yada, çıplak geldik çıplak gideceğiz, unutuyoruz.”

Besteci eşi ve iş ortağı Stevo Teo-

dosievski’nin Roman topluluğuna 

mensup olmaması sebebiyle çok 

fazla tartışma konusu olan Recepo-

va, üflemeli çalgıların ve akordeonun 

virtüözü olan eşi için “Teni gadjo 

(Roman Dilinde yabancı) ruhu Ro-

man” dedi. Tıpkı babası gibi kamyon 

şoförlüğü, fotoğrafçılık gibi çeşitli iş 

kollarında çalışarak geçimini kazanan Teodosiev-

ski ile 1954’te Üsküp Radyosu’nda tanışan Esma, 

Üsküp’te açtıkları müzik okulu ile Balkanlar’daki 

genç sanatçılarla iç içe çalıştılar. Esma Recepova’yla 

beraber çalışan Teodosievski Orkestrası, 2000’i 

yardım olmak üzere 20 binden fazla konser verdi.

Ailesine bakmak için ayakkabı boyacılığı, 

hamallık, sirk göstericiliği, davulculuk ve 

şarkıcılık yapan bir babanın en küçük ikinci 

çocuğu olan Esma, Roman Müziği üzerine 

gerçekleştirilen bir organizasyonda, ağabey-

lerinden birinin vasıtasıyla kendini gösterdi. 

Esma, 14 yaşında Üsküp Radyosu’nun tertip-

lediği yarışmaya davet kazandı ve bu yarış-

mada birinci oldu. 9000 Yugoslav Dinarı olan 

ödülle hayatının dönüm noktasına ulaştı. Ailesinin izni ve 

içinde tek elbise olan bavuluyla turnelere çıkan Esma’nın 

ünü tüm Balkanlarda yankılanmaya başladı. Ailesinin izni, 

tek elbiseli bavulu ve giderek ün kazanan turnelerinin 

yanı sıra Romanların en meşhur şarkısı olarak bilinen 

“elem elem” adlı parçayı derledi ve bir ikon hâline geldi.

1976 yılında Hindistan’ın Pencap eya-

letinde, ‘Roman Türkülerinin Yegâne 

Kraliçesi’ ilan edilen o büyülü ses, 60 

yıllık kariyeri boyunca her türlü ırkçılık 

ve ön yargıyla savaştı, Roma Times’ın 

belirttiğine göre bugüne kadar üç kez 

Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. 2. 

Dünya Savaşı’nda Nazilerce katledilen 

Çingene’ye adanan ve Çingene Ulusal 

Marşı kabul edilen “elem …elem”in yanı sıra teyze-

sine yazdığı Hajri Ma Te Dike (Hayrını Görmeyesin), 

Ciganka Je Malena, Caje Sukarije ve daha yüzlerce 

şarkısıyla Roman ve Makedonya müziklerini pop 

ve elektronik gibi çağdaş müzik türleriyle birleş-

tirdi. 2004’te Toşe Proeski ile “Magija” adlı şarkıda 

düet yaparak Eurovision Şarkı Yarışmasında Ma-

kedonya’yı temsil etti ve parlak kostümleri, altın 

küpeleriyle de akıllarda kaldı. Hep de kalacak.…

11 Aralık 2016’da hastane kaynakları ve 

ailesinin verdiği bilgilere göre Üsküp’te 

kısa süreli bir hastalıktan sonra haya-

tını kaybeden Esma Recepova, babası 

gibi ekmeği için elinden geleni yapan 

bir adamla evlendi. Ailesi gibi farklı kül-

türlerden oluşan bir aileye sahip oldu. 

Annesi gibi insanlara karşı cömert, 

çocuklara sevgi, gençlere de cesaret 

veren bir kadın oldu. Göçebeliğiyle bilinen Roman-

ların Ulusal Marşı’nı derledi. Müziğini; doğduğu evi, 

ailesi gibi kurdu ve tüm dünyaya taşıdı. Ailesinin izni 

ve tek elbiseli bavulu ile göçebesi olduğu dünyaya 

doğduğu yerlerin ağıtlarını yaktı, müziğini tanıttı. 

8 Ağustos 1943 tarihinde Üsküp’te do-

ğan Esma Recepova, ilk plağını 11 ya-

şında yayınladı. Çok kültürlü ve dinli bir 

ailenin çocuğu olan ve eski Yugoslav-

ya’nın en tanınan şarkıcılarından olmayı 

başaran Esma; 108 single, 20 albüm, 6 

film, eşi Stevo Teodosievski ile 30 ülkede 

8000’den fazla konser, sayısı bilinmeyen uluslara-

rası ödül ve 20 dilde söylediği yüzlerce şarkıdan 

oluşan bir hazineyi başta doğup büyüdüğü toprak-

lar olmak üzere tüm dünyadaki müzikseverlerin 

kalbine gömdü. 60. sanat yılında 11 Aralık 2016’te 

doğduğu şehir Üsküp’te hayata gözlerini yumdu.

ŞARKI’NIN ŞARKININ ÖTESİNE GEÇTİĞİ SES

ELİF ÖZOĞUL

Ciganka Je Malena

…Delem Delem 

Dani Su Bez 
Broja 
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Yazılım dünyasına adım atmak is-
teyen herkesin karşılaşacağı temel 
problemler vardır. Bunlar genel 
olarak; “Yazılıma nereden başlama-
lıyım?”, “Hangi programlama dilini 
seçmeliyim?”, “Bu alanda kendimi 
nasıl geliştirim?” şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır. Yazılım dünyası çok ge-
niş bir alan olduğundan bu sorulara 
kesin cevap vermek oldukça zordur. 
Ancak genel bir bakış açısı ile ce-
vap verebiliriz. Bu sorulara yaklaşık 
olarak nasıl cevaplar bulabiliriz bir 
bakalım.

YAZILIMA NEREDEN  
BAŞLAMALIYIM?
Yazılım dünyasına ilk defa adım ata-
cak birisi her şeyden önce yabancı 
dil sorununu çözmeli. Yazılım dün-
yasında ilerlemenin en önemli kuralı 
yabancı dile hâkim olmaktır. Çünkü 
internet üzerinde bulunan başvuru 

kaynakların çoğu İngilizce olarak bu-
lunmaktadır. İyi seviyede İngilizce bil-
gisi kaynakları kullanma konusunda 
büyük fayda sağlayacaktır. Sadece 
Türkçe kaynaklar ile yetinmez, farklı 
kaynaklardan da yararlanırsınız. Bir 
diğer adım ise temel algoritma bilgi-
sini geliştirmektir. Algoritma nedir? 
Algoritma; bir problemi çözmek veya 
bir amaca ulaşmak için takip edil-
mesi gereken işlem adımlarını ifade 
eder. Bu nedenle yazılım dünyasın-
da en önemli olgu bir problemin ya 
da bir işin nasıl çözüldüğü ve yerine 
getirildiğidir. İyi bir yazılımcı çok iyi 
algoritma bilgisine ve problem çözme 
yeteneğine sahip olmalıdır. Yazılım 
ile ilgilenmeye başlayan herkesin 
temelini algoritma bilgisini gelişti-
rip pekiştirerek atması gerekir. Di-
rekt olarak bir programlama dili ile 
başlamak yerine, sözde kod ve akış 
diyagramları ile temel oluşturmak 

atılacak en doğru adımdır. Bir diğer 
önemli alan ise matematiktir. Hangi 
alanı seçmiş olursanız olun illaki bir 
yerde karşınıza çıkacaktır. Çünkü bil-
gisayarın kendisi bile -her ne kadar 
soyutlanmış olsa da- matematiksel 
modeller üzerine inşa edilmiş bir ma-
kinedir. Çünkü yazılım dünyasında 
ilerledikçe ve seçtiğiniz alana göre 
karşınıza bir zorluk olarak çıkacaktır. 
Toparlayacak olursak, yazılım dün-
yasına yeni adım atan biri, ilk olarak 
yabancı dil eksikliklerini gidermeli, 
algoritma, temel programlama mantı-
ğı ve matematik konularında kendini 
geliştirmelidir.

HANGİ PROGRAMLAMA  
DİLİNİ SEÇMELİYİM?
Ne yazık ki kesin bir cevabı olmayan 
soru. Direkt olarak şu programlama 
dilini seç demek son derece yanlış 
olurdu. Çünkü kullanılan program-
lama dilinin herhangi bir önemi yok, 

Çalışmak istenen alan seçiminden sonra işin asıl zor kısmı 
başlar. Yazılım alanında ilerlemek için güncel teknolojileri, 
güncel teknikleri takip etmek ve sürekli öğrenmek gerekir.

ÇAĞLAR ÖZCAN

YAZILIM DÜNYASINA 
YENİ ADIM ATANLAR İÇİN

3soru
cevap
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sizin işinizi çözüp çözmediği önemli. 
Yazılım dünyasında ilerledikçe zaten 
değişen ihtiyaçlara göre farklı prog-
ramlama dilleri, farklı teknolojiler öğ-
renmeniz gerekecek. Dil seçiminden 
önce hangi alanda çalışmak istedi-
ğinize karar vermeniz, daha sonra 
o alanın gerektirdiği teknolojileri ve 
yazılım dillerini öğrenmek isabetli 
olacaktır. Çünkü yazılım dünyası çok 
geniş bir yer ve kaybolmak çok kolay. 
Bu sebeple hangi alanda çalışmak 
istiyorsanız (web geliştirme, yapay 
zekâ, mobil uygulama geliştirme, 
oyun geliştirme vs.) karar vermeli 
ve ona göre bir yol belirlemelisiniz. 
Bu noktada da direkt olarak yazılım 
diline yönelmek hatalı olacaktır. Ça-
lışmak istediğiniz alana karar verdik-
ten sonra, o alan ile ilgili teorik bilgiyi 
edinmek gereklidir. Yani bu noktada 
çalışacağınız alan ile ilgili kullanılan 
teknikler nelerdir? Kullanılan mate-

matiksel ve mantıksal modeller neler-
dir? Hangi algoritmalar geliştirilmiş? 
Hangi problemlere çözümler nasıl 
bulunmuş? gibi genel konularda bilgi 
sahibi olmak faydalı olacaktır. Ne ile 
uğraştığınızı, neler yapmanız gerek-
tiğini anlamanıza ve eksikliklerinizi 
fark etmenize yardımcı olacaktır.

BU ALANDA KENDİMİ  
NASIL GELİŞTİRİRİM?
Giriş aşamasından ve çalışmak iste-
nen alan seçiminden sonra işin asıl 
zor kısmı başlar. Yazılım alanında 
ilerlemek için güncel teknolojileri, 
güncel teknikleri takip etmek ve sü-
rekli öğrenmek gerekir. Seçilen alan-
da kendinizi geliştirmek için ise belli 
başlı algoritmalar ve ufak uygulama-
ların kodlaması ile başlayabilir ve be-
lirli bir seviyeye ulaştıktan sonra artık 
daha büyük projeler geliştirmelisiniz. 
Yazılım alanında bir şeyler öğrenmek 

ve ilerlemek için yapılacak en önemli 
çalışma bol bol uygulama geliştirmek-
tir. Uygulama geliştirmek öğrenilen 
teorik bilgilerin ya da tasarlanan 
bir algoritmanın somutlaştırılması, 
hayata geçirilmesidir. Diğer bir de-
yişle uygulama geliştirmek deneyim 
kazanmayı sağlar ve deneyimlenen 
bilgiler daha kalıcı olurlar.

YAZILIM DÜNYASINDA 
ILERLEDIKÇE ZATEN 
DEĞIŞEN IHTIYAÇLARA 
GÖRE FARKLI 
PROGRAMLAMA 
DILLERI, FARKLI 
TEKNOLOJILER 
ÖĞRENMENIZ 
GEREKECEK

Gençlik 
ve Spor

63



KASTAMONU
Kastamonu, Türkiye’nin kuzey kesimin-
de, Karadeniz Bölgesi’nde yer alıyor. 
Kastamonu’nun bilinen tarihi ise Hitit 
İmparatorluğu ile başlar. Hititlerden son-
ra Frigya ve Lidya Krallıklarının egemen 
olduğu bu topraklar M.Ö. 4.yy’da Persle-
rin eline geçmiş. M.Ö.4. yüzyılda Büyük 
İskender Anadolu ile birlikte Kastamonu 
topraklarını da Makedonya’ya katmıştır. 
İskender’den sonra yöreyi ele geçiren 
Pontus Krallığı M.Ö. 1. yüzyılda Roma-
lılar tarafından ortadan kaldırıldıktan 
sonra uzun yıllar Roma İmparatorluğu 
sınırları içinde kalan Kastamonu’nun 
ilk defa Türklerin eline geçmesi 1105 
yılında Danişmentliler devrinde gerçek-
leşmiştir. Yüz yıla yakın bir zaman Daniş-
ment idaresinde kalan şehir ve çevresi 
15 yıl süre ile tekrar Bizanslılara geçse 
de 1213 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 
Alaaddin Keykubat’ın emriyle Selçuklu 
Kumandanı Hüsamettin Çobanbey tara-
fından zapt edilmiştir. Kastamonu, Fatih 
Sultan Mehmet’in 1460 yılında Sinop’la 
birlikte bu şehri alarak Candaroğulları 
beyliğini ortadan kaldırmasından sonra 

Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. Osmanlı 
idaresine girinceye kadar önemli bir ilim 
merkezi olan, birçok ilim adamı yetişti-
ren bu şehir; Osmanlılar zamanında da 
bu özelliğini devam ettirmiştir. Yakın ta-
rihimizde ise Kastamonu, Milli Mücadele 
sırasında da lojistik destek açısından en 
güvenilir bölge olması nedeniyle büyük 
yarar sağlamıştır. Ayrıca Mehmet Akif 
Ersoy tarafından yazılan İstiklal Mar-
şımız tarihte ilk kez Kastamonu’daki 
Nasrullah Camii’nde okunmuştur. İstik-
lal şairimiz Mehmet Akif, 1920 yılında 
Kastamonu’da 20 gün kalarak Nasrullah 
Camii’nde halkı mücadelemize teşvik 
etmek için vaazlar vermiş ve bu açıdan 
Kastamonu, milli mücadelenin fikri ze-
mininin oluşmasında en etkili yerlerden 
biri olmuştur.

Karadeniz ikliminin etkin olduğu Kasta-
monu’yu yılın her mevsimi ziyaret etmek 
mümkün. Şehrin kadim tarihi yakından 
incelenmeyi kesinlikle hak ediyor. Bunun 
dışında mükemmel doğasıyla Kastamo-
nu, ziyaretçilerine birçok farklı aktivite 
imkânı da sunuyor.
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KASTAMONUYA
ŞA

M
A

N
IN

 BİR YO
LU

Türkiye’nin en uzun ve 
hareketli kırık hattı olan 
Kuzey Anadolu Fayı, Ilgaz 
Dağı’nın güney eteklerin-
den geçmektedir. Saha 
değişik karakterlerde 
vadiler, sırtlar ve doruk-
lardan meydana gelmiş-
tir. Ayrıca üst değerde 
peyzaj özellikleri sunan 

jeomorfolojik bir yapıya 
sahiptir. Ilgaz Dağı yöre-
sinin arazi yapısı genel-
likle serpantinler, şistler 
ve volkanik kayaçlardan 
meydana gelmiştir. Sa-
hada yer yapısı kadar 
dağ oluşum hareketleri 
yönünden de ilgi çekici 
örnekler bulunmaktadır.

Kastamonu Pınarbaşı’na 
12 kilometre uzaklıkta 
Ilıca Köyü sınırlarında 
olan Ilıca Şelalesi, 15 
metre yükseklikten dö-
külüyor. Ilıca Şelalesi, 
suyun döküldüğü yer-
de oluşan doğal havuz 

ve çevresini kaplayan 
çeşitli bitki örtüsü ile 
oldukça cezbedici bir 
görünüme sahip. Şelale-
nin etrafında gezi, kamp 
ve piknik yapmak için ol-
dukça uygun mekânlar 
mevcut. 

Kat Edilecek Mesafe: 
674 Kilometre
Görülecek Yer Sayısı:  
En az 6
Zamanda Yolculuk: 
2400 Yıl
Tanışılacak Medeniyet:
5
Lezzet Puanı:  
9 / 10Ilgaz Dağı Milli Parkı’na Git!

Ilıca Şelalesi’ni Seyret!

SERRA DEMİRCİ

Gençlik 
ve Spor

65



Kanyon, Devrekani Çayı 
ile Kanlıçay’ın buluştuğu 
yerde başlıyor. Kuzeyde 
Cide’ye doğru yaklaşık 10 
kilometre uzanan kanyon 
800-1200 metre arasındaki 
yüksek kayalık uçurumla-
ra sahip. Bu kayalıklarda 
kartal, şahin, akbaba gibi 
yırtıcı kuşlar bulunuyor. 

Kanyonun içi profesyonel 
olmayan gruplar tarafın-
dan ve uygun ekipman ol-
madan geçilemez. Ancak 
girişi ve çıkışında yerel 
rehberler ile kısa girişler 
yapmak mümkün. Burası 
özellikle doğa sporu ve 
adrenalin tutkunları için 
bulunmaz bir yer. 

Kale, Kastamonu’nun ana 
simgelerinden biri olarak 
kentin nazır bir nokta-
sında bulunuyor. M.S. 
12. yüzyılda Komnenos-
lar tarafından yaptırılan 
kalenin orijinal hâlinden 
günümüze  sadece iç kale 
kısmı ulaşmış. Kalenin dış 
surları 18. yüzyıl sonla-
rında yok olmuş. Kalenin 
çeşitli dönemler içerisin-

de geçirmiş olduğu deği-
şiklikler, bir Orta Çağ Bi-
zans yapısından çok Türk 
mimarisini yansıtmasına 
neden olmuş. Kastamonu 
Kalesi, şehirden yaklaşık 
120 metre yüksekte olu-
şu ve ulaşım yönünden 
oldukça kolay olması ne-
deniyle şehrin panaromik 
açıdan izlenebileceği en 
iyi yer. 

Taşköprü İlçesi merke-
zinde bulunan antik kent 
M.Ö. 64 yılında Romalılar 
tarafından Paphlagonia 
Eyalet Merkezi olarak ku-
rulmuştur. Kapalı höyük 
durumundaki antik yer-
leşimden çıkan mimari 
parçaların bir bölümü 
Taşköprü İlçesinde, ar-

keolojik kazılarda çıkan 
eserler ve mozaikler Kas-
tamonu Arkeoloji Müze-
si’nde görülebilmektedir. 
Şehrin zengin tarihi geç-
mişini gözler önüne seren 
bu antik kent, Kastamo-
nu’yu ziyaret edenler ta-
rafından es geçilmeyen 
tarihi bir nokta.

KASTAMONU’DA NE YENİR?
Etli Ekmek: Görünüş bakımında gözlemeye 
benzese de lezzeti bambaşkadır. Etli ekmek çoğu 
zaman Konya ile anılsa da Kastamonu’da yapılanı 
denemeden hangisinin daha güzel olduğuna karar 
vermemek gerek.
Banduma: Kastamonu banduması veya bir diğer adıyla 
ıslama, zengin Kastamonu mutfağının yüz yılı aşkın bir 
süredir yapılan, ünü tüm Türkiye’ye yayılmış önemli 
bir yemeğidir. 

Valla Kanyonu’nu Gör!

Kastamonu Kalesi’ne Çık!

Pompeipolis Antik Kenti’ni 
Ziyaret Et!

Patates Paçası: Paça, Kastamonu mutfağına özel bir ye-
mek. İçinde yoğurt ve yumurta gibi malzemeler de bulunu-
yor. Kıyma, kelle, pirinç gibi malzemelerle de yapılabiliyor.
Ekşili Pilav: Kastamonu’da yetişen siyez buğdayından 
elde edilen bulgurlarla yapılan ekşili pilav, ebegümeci ve 
yoğurdun eklenmesiyle çok farklı bir lezzete kavuşuyor.
İnebolu Simidi: Kastamonu’nun yöresel lezzetlerinden 
biri olan ve yaklaşık 400 yıllık bir tarihe sahip olan İnebo-
lu simidi, elma pekmezi şurubuyla pişiriliyor. 

1GÜNDE 
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KASTAMONU’YU GEZERKEN ÇALMA LİSTESİ
Ali’m Gitme Pazara - Sinem Önel

Bülbül Tek Uyandım - Tuncay Kemertaş

Demirciler Demir Döver Tunç Olur - Tolga Çandar

A Bülbülüm - Attila Meriç

Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı - Sabahattin Gülümser
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Pastoral bir senfoni havasında 

bizi karşılayan doğa manzara-

larıyla başlar Şiir filmi; fakat 

kamera bu manzaraya yaklaş-

tıkça nehirde sürüklenen bir 

ceset olduğunu görürüz. Böy-

lelikle Güney Koreli yönetmen 

Lee Changdong ilk sahneden 

itibaren şiir hakkındaki tüm 

lirik beklentilerimizi alt üst 

edeceğini belli eder ve son 

sahneye kadar bize sürekli şu 

soruyu hatırlatır: “Şiir nedir?”
Ana karakterimiz Mija, torunuy-

la Güney Kore’nin taşrası diye-

bileceğimiz bir şehirde yaşıyor 

ve kendisi de yaşlı sayılabilecek 

bir yaşta olmasına rağmen yaşlı 

hasta bakıcılığı yaparak hayatı-

nı kazanıyor. Ergenlik çağında 

bir torunu ve nadiren telefonla 

iletişim kurduğu uzaklarda bir 

kızı var. Geçmişine dair başka 

bir bilgimiz yok. Fakat bunun bir 

önemi de yok. Çünkü onun da 

geçmişiyle bağı kopmak üzere.
Mija basit ve sıradan bir kadın. 

Herhangi bir yerde herhangi bir 

zamanda yolumuzun kesiştiği ve 

hikâyesi hakkında belki de hiçbir 

zaman bir fikrimizin olmayaca-

ğı anonim insanlardan; fakat 

müstakil serüveninde neşeyle 

karışıyor hayata. Kimse farkında 

olmasa bile her zaman şık giyi-

niyor mesela. Peki, bu yaşlı ve 

Her şey Mija’nın şiir yazmaya başlamasıyla oldu diyebilir miyiz 

bilmiyorum. Ama şiirin uzaktan da olsa dokunduğu her şeyi 

biraz değiştirip dönüştürdüğü malûm. Zira Mija’nın hayatı 

da şiir yazma fikriyle birlikte değişmeye başlıyor.

FİL[İ]MLER

SÖZ  HAFIZAYI  TERK EDERKEN: Şi̇i̇re  Tutunmak
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sıradan kadının hikâyesinin 

şiirle ne alâkası var? Film de 

tam olarak bununla ilgili işte.

Alzheimer olduğu haberini 

aldıktan sonra Mija, yaşadığı 

şehrin toplum merkezinde 

şiir kursu başlayacağını öğ-

reniyor ve katılmaya karar ve-

riyor. Şair mi olacak, belirsiz. 

Fakat yazmaya ve gündelik 

hayattaki her nesnede görme-

ye çalıştığı şey kesin: Şiir. Her 

yerde onu arıyor. Fakat şiirin 

yanı başında olduğundan ha-

bersiz, çünkü hikâyesi henüz 

tamamlanmamış, bir şairin 

bakış açısına sahip değil.

Her şey Mija’nın şiir yazma-

ya başlamasıyla oldu diyebilir 

miyiz bilmiyorum. Ama şiirin 

uzaktan da olsa dokundu-

ğu her şeyi biraz değiştirip 

dönüştürdüğü malûm. Zira 

Mija’nın hayatı da şiir yazma 

fikriyle birlikte değişmeye 

başlıyor. İlk defa şiirle tanı-

şan pek çok kişi gibi ilhamını 

ilk önce doğada arıyor, bu-

lamadıkça daha çok kendine 

yaklaşıyor, sonra olayları 

kavrayış biçimi değişiyor. 

Olayların seyri değiştikçe şiir 

de Mija’nın hayatında yavaş-

tan kendi yatağını buluyor.

Mija, etrafındaki her nesneye 

içindeki asıl cevheri keşfede-

bilmek için aşkla bakarken 

ipe sapa gelmez torununun 

arkadaşlarıyla Agnes adında 

bir genç kıza tecavüz ede-

rek intihar etmesine neden 

olduğunu öğreniyor. Sonra-

sı ise organize bir kötülüğe 

dayanamayarak kendini yok 

etmeye çalışan hafızanın ve 

bir direniş biçiminin ta ken-

disi olarak hafızayı var olma-

ya ikna etmeye çalışan şiirin 

mücadelesi. Dünyadaki kötü-

lüğe karşı insan şiirden baş-

ka neye sığınabilir ki zaten!

Cinayetin üstünü kapatmak 

için yapılan toplantıya çağı-

rılması Mija’nın hayatını daha 

da “sertleştirirken” şiir serü-

venini de farklı bir yola sokar. 

Bir cinayetin taraflarından 

biri olmanın getirdiği acı, şii-

rinin ana kaynağı hâline gelir. 

Bir çeşit şair duyarlılığı oluşur 

ki şiir yazmak için de aslın-

da öncelikli gereken budur. 

Böylece filmin hayat ile şiir 

arasında en başından itibaren 

titizlikle inşa ettiği ilişki, Mi-

ja’nın torununu polise ihbar 

edip intihar eden kız için şiir 

yazmasıyla nihai ve en olgun 

hâline ulaşır. Şiir kötülüğe 

karşı adil olma kartını öne sü-

rerek insanlık tarihinde yeni-

den ve yeniden kazanmıştır.  

Çünkü insanın tarihi boyunca 

gündelik hayatta biriktirdiği 

erdem ve onun bilgisi Mija’da 

şiir olarak dışa vurmuştur.

BETÜL DURDU

SÖZ  HAFIZAYI  TERK EDERKEN: 
ŞAIR MI OLACAK, 

BELIRSIZ. 

FAKAT YAZMAYA 

VE GÜNDELIK 

HAYATTAKI HER 

NESNEDE GÖRMEYE 

ÇALIŞTIĞI ŞEY 

KESIN: ŞIIR
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İslam Düşünce Atlası (İDA), İlmî Etüdler Derneği 
(İLEM) tarafından yürütülen ve başlangıcından 
günümüze İslam düşünce geleneğini; ekol ku-
rucu filozoflar, kelâmcılar ve sûfiler üzerinden 
zaman- mekân-öğreti- ekol değişkenlerini dikkate 
alarak, web tabanlı programlar aracılığıyla tanıtan 
bir proje. Koordinatörlüğünü Doç. Dr. İbrahim 

Halil Üçer’in üstlendiği proje; düşünce tarihini 
metinler, kişisel ve kavramsal ağlar, kurumlar ve 
yapılar, coğrafî ve kültürel havzalar bağlamında 
ele alarak İslam düşünce tarihine farklı açılardan 
bakma imkânı sağlıyor. Peki, islamdusunceatlasi.
org üzerinden yayınlanan bu büyük projeye biraz 
daha yakından bakınca neler var:

İSLAM DÜŞÜNCE  
ATLASI

1. Zaman Haritası: Peygamberimizin doğumu ile başlayan zaman haritası; kişiler, 
olaylar ve ortaya çıkan ekoller aracılığıyla İslam düşüncesinin serüvenini kronolojik bir 
biçimde ele alıyor.

2. Kitaplar Haritası: Felsefe, kelam, mantık, tasavvuf ve matematik bilimleri 
ana kategorileri esas alınarak bu alanlarda üretilen eserleri ve müellifleri 
bütüncül bir şekilde ortaya koyuyor.

3. Kişiler Haritası: İslam’ın ilk yıllarından itibaren oluşmaya başlayan 
düşünce birikimini, kişiler ve metinler etrafında oluşan düşünce 
silsilesi üzerinden bütüncül bir bakış açısı ile görme imkânı sunar.

4. Havzalar ve Dönemler: İslam düşüncesini, Klasik Dönem 
(I/VII. ve V/XI. asırlar), Yenilenme Dönemi (VI/XII. ve X/XVI. 
yüzyıllar), Muhasebe Dönemi (XI/XVII. ve XII/XVIII. yüzyıllar) 
ve Arayışlar Dönemi (XIII/XIX ve XIV/XX. yüzyıllar) olmak 
üzere dinamik dönemsel bir bağlamda ele alarak onun artık 
nihayete ermiş bir düşünce geleneği olmadığını, aksine hâlen 
varlığını sürdürdüğünü ortaya koyar.İ
şe
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Son yıllarda artan popüleritesiyle 
yeniden canlanan tulum, aslın-
da mistik ezgileriyle yüzyıllardır 
bu topraklarda. Yalnızca Doğu 
Karadeniz’e özgü olduğu kabul 
edilse de tulumu dünyanın her 
yerinde görmek mümkün. Farklı 
varyasyonları Asya’dan, Kuzey 
Avrupa’ya, Afrika’dan Balkanlar’a 
kadar birçok ülkede görülüyor.

Geçmişiyle ilgili birçok mit olsa 
da tulumun yazılı en eski bilgi-
sini Evliya Çelebi’nin Seyahat-
name’sinde görüyoruz. Fakat 
tulumun tarihi çok daha eskiye 
dayanıyor. Dünyanın birçok ye-
rine yayılmış çeşitli antropolojik 
kanıtlar, bize tulumun çok farklı 
akrabaları olduğunu ve genellikle 
küçükbaş hayvancılıkla uğraşılan 
bölgelerde geliştiğini söylüyor. 

Takip eden yıllardaki kayıtlara 
göreyse tulum nerdeyse lanetle-
niyor ve uğursuz bir çalgı olduğu 
düşünülüyor. Bu nedenle de za-
man içinde icrası azalarak çok 
kısır bir bölgeye sıkışıyor. 

Tulum, klasik olarak oğlak veya 
keçi derisinin kurutulup, arka kıs-
mının sıkıca bağlandıktan son-
ra ön kısmındaki deliğe uygun 
kamışlar geçirilerek üretilen bir 
çalgıdır. Türk Halk Müziği litera-
türünde nefesli çalgılar bölümün-
de sınıflandırılır. 

Üst kısmındaki ağızlık denilen 
sipsi benzeri kamıştan nefes 
verilir ve tulumun deri bölümü 
tamamen havayla doldurulur. 
Deri kısmındaki hava kol yardı-
mıyla sıkıştırılarak sesin oluş-
tuğu yan yana iki ayrı kamıştan 
oluşan ve alt tarafta bulunan 
nav bölümüne aktarılır. Nav 
bölümü iki elle idare edilen ve 
birbiriyle aynı beşer delikten 
oluşan iki kamışlık bir bölüm-
dür. Tulumun ses aralığı olduk-
ça dardır. Fakat ne ilginçtir ki 
gerçek tulum ustalarını dinle-
diğinizde aynı deliklerden yayı-
lan iki farklı sesin nasıl ahenkle 
çıktığını duyarsınız. 

Neredeyse tüm dünyaya ya-
yılmış olan tulumun kendine 
en çok yer edindiği bölgelerin 
yağmurlu, bol ve koyu yeşilin 
hâkim olduğu mistik coğrafya-
lar olması bir hayli ilginç; Doğu 
Karadeniz ya da Galler bölge-
si gibi. Hiç şüphesiz bu küçük 
bölgelere sıkışmış derin çalgı, 
bulunduğu yerin halkıyla ve top-
rağıyla özdeşleşmiştir. 

Bize de tulumun ezgilerinden, 
asırların biriktirdiği puslu ve 
etkileyici öyküleri dinlemek kal-
mıştır. Çünkü tulumun ezgilerin-
de, asırların biriktirdiği puslu ve 
etkileyici öyküler vardır.

Tulum, klasik olarak oğlak veya 
keçi derisinin kurutulup, arka 
kısmının sıkıca bağlandıktan 
sonra ön kısmındaki deliğe uy-
gun kamışlar geçirilerek üreti-
len bir çalgıdır. Türk Halk Müzi-
ği literatüründe nefesli çalgılar 
bölümünde sınıflandırılır.

İLKE ULAŞ KUVANÇ

PUSLU  
VE  
DERİN 
EZGİLERİYLE:

TULUM
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OKEAN ELZY 

Obiymy

 GÜNCEL GÜRSEL ARTIKTAY 

Uzak Yol

MUZAFFER OZAK  
Göçtü Kervan

MADREDEUS  
Coisas Pequenas

Okean Elzy, 1994 yılında kuruldu. Ukrayna ve 

Doğu Avrupa’nın en başarılı rock gruplarından 

biri. Eserlerinde Slav melodilerinin dokunuşları 

ise müziklerini bambaşka bir yere taşıyor. Obiymy 

şarkısında grubun vokalisti, karanlık sesine rağ-

men esasında bir şefkati çağırıyor; düştüğü kuyuya 

bakacak bir kurtarıcı arıyor.

Güncel Gürsel Artıktay, İstanbul Teknik Üniversitesi Müziko-

loji bölümünde akademisyen olan bir sanatçı. Fakat araştır-

maya, keşfetmeye hevesli ruhların YouTube platformunda 

rastlayabileceği bir sanatçı, çünkü henüz yayımlanmış bir 

albümü yok. Uzak Yol’da da insanın içine derinden işleyen, 

muazzam bir akustik performansla çıkıyor karşımıza.

Türkçenin hikâyesi Yunus Emre ile başlamaz elbette; ama Türkçenin anahtarı Yunus Emre şiir söylediği günden beri onun elindedir zaten. Muzaffer Ozak’ın meşkinden bir parça olan Göçtü Kervan kaydını din-lerken hem büyük Türkçenin büyüsüne kapılacaksınız hem de “hakikat”in keskin çağrısına kayıtsız kalama-yacaksınız.

Fado’yu modern halk müziği ile birleştiren Portekizli müzik grubu Madredeus 1985’te kuruldu. 2007’de yollarını ayırdıkları vokalleri Teresa Salgueiro’nun eşliğinde Coisas Pequenas şarkısı da çoktan unutul-muş bir geçmişe özlemi, uzak denizlerin çırpınışını ve hüsranını hatırlatıyor. Bütün kıyıları kaybeden bir kaptanın hüznünü belki de.

ÜZİKDEFTERİI
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HUUN HUUR TU 
 Orphan’s Lament

GRAHAM NASH 
Prison Song 

BOBBY WOMACK   
Across 110th Street

SAINKHO NAMTCHYLAK & TINARIWEN   
Vaporous

MADREDEUS  
Coisas Pequenas

Huun-Huur-Tu, Rusya ve Moğolistan arasındaki Türk soylu Tuva bölgesinden çıkmış bir grup. Binlerce yıl öncesinin doğadan yansımalarıyla oluşan sade ve bozulmamış bir müzik anlayışına sahipler. Göçebe bozkır yaşantısını yansıtan geleneksel Tuva ezgile-rinden oluşan grubun repertuvarı bölgenin ayırt edici özelliklerinden boğaz vokali ile hayat buluyor.

1942 doğumlu Graham Nash Amerikalı folk, rock, country sanatçısı, Grammy ödülü sahibi ve aynı zamanda çok başarılı bir fotoğrafçı. Dünyanın hiçbir yerindeki haksızlığa kayıtsız kalamayan sanatçı, aktivistliğini şarkılarında politik motifler üzerine işliyor ve Prison Song’da adaletin elinin ulaşmadığı yerin ironisini neşeli mızıka ezgileriyle yansıtıyor.

Soul müziğin efsanesi Bobby Womack 2014’te bu dünyadan ayrıldı. Fakat bir dönem müzik listelerini de sallamış olan efsanevi “Across 110th Street” şarkı-sı Quentin Tarantino’nun Jackie Brown’ı ve Ridley Scott’ın American Gangster’ı gibi pek çok filmde kar-şımıza çıkmayı başararak sanatçının ölümsüzlüğünü çoktan ispatladı.

Sainkho Namçılak; Tıva etnik müziği, höömey ile avangard, modern, jazz ve pop türündeki Batı stillerini birleştirip harika şarkılar ortaya çıkarıyor. Sanatçıya Afrika’daki Tuareng müziğinin başarılı gruplarından Tinariwen’in eşlik ettiği “Nomadic Mood” şarkısı ise tam anlamıyla etnik müziğin enternasyonal bir karma-sı diyebiliriz.
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ŞİİR 

FİKRET
tevfİK
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SÖZLÜK

Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz
Olur dembedem nevha-ger, nağme-saz
Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler.

Sokaklarda seylabeler ağlaşır
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır

Bulutlar karardıkça zerrata bir
Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir

Bürür bir soğuk, gölge etrafı hep
Nümayan olur gündüzün nısf-ı şeb

Söner şimdi, manzur olurken demin
Hayulası karşımda bir alemin

Açılmaz ne bir yüz, ne bir pencere
Bakıldıkça vahşet çöker yerlere
Geçer boş sokaktan, hayalet gibi
Şitaban u puşide-ser bir sabi

O dem leyl-i yadımda, solgun, tebah
Sürür bir kadın bir rida-yı siyah

Saçaklarda kuşlar -hazindir bu pek
Susarlar, uzaktan ulur bir köpek

Öter guş-i ruhumda boş bir enin
Boğuk bir tezad-ı sükun u tanin

Küçük, pür heves, gevherin katreler
Sokaklarda, damlarda pür ihtizaz
Olur muttasıl nevha-ger, nağme-saz
Sokaklarda, damlarda pür ihtizaz
Küçük, pür heves, gevherin katreler

Muttarid: Düzenli Bir Şekilde Devam Eden
Muhteriz: Çekingen
İhtizaz: Titreyiş
Nevha-ger: Nağmeli Güvercin Sesi
Seylabe: Sel Suyu.
Zerrata: Zerreler
Muhtazır: Can Çekişen.
Nümayan: Görünen.
Nısf-I Şeb: Gece Yarısı

Manzur: Beğenilen
Heyula: Korku Verici
Şitaban: Koşan
Puşide-ser: Baş Örten
Tebah: Bozulmuş
Rida-yı Siyah: Siyah Örtü
Guş-i Ruhum: Ruhumun Kulağı
Tezad-ı Sükun: Sessizliğin Zıttı
Muttasıl: Durmadan

Yağmur

KELİMELER

tevfİK
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Seyahat, gezi, travel... Birbirinden farklı birkaç ke-
limeyle ifade edebiliyoruz seyahati. Hepsinin de 
farklı kültürel arketipleri var. Seyahat ve geziye 
aşina olmakla birlikte, travel kelimesinin kökeni-
nin, Latincede bir işkence aleti anlamına gelen “tre-
palium” kelimesinden türeyen “travail”e uzandığı 
zannedilmektedir. Etimolojik kökenin bu kelimeye 

dayandırılmasının altında tarih öncesi dönemlerde 
yapılan seyahatlerin, zorunlu faaliyetlerden yani göç, 

avlanma gibi zor şartlar altında gerçekleşen mecburi-
yetlerden kaynaklanması yatıyor. Şimdi ise bütün bun-
lardan bağımsız bir kelime olarak yaşıyor dünyada.

Tarih sahnesinde en eski seyahatin 1 milyon yıl kadar 
önce gerçekleştiği bilinmektedir. Orta Doğu ve Asya 
yönüne yapılan bu göç aslında zorlu coğrafi şartlardan 
kaçarak daha yaşanabilir yerler bulunması yönünde 
zorunluluk içeren bir seyahatti. İnsanların yerleşik 
hayata geçmeye başladıkları M.Ö. 10.000’lerde tarım-
sal faaliyetlerin başlamasıyla birlikte seyahat daha da 
kaçınılmaz olmuştur. Nitekim bu dönemde taşımacılıkla 
ilgili buluşlar seyahatlerin şeklini de değiştirmiştir. 

Deniz artık yeni bir yoldur. Mısırlılar 
bu alanda öncü kabul edilir ve 
suda yaptıkları seyahatler saye-
sinde medeniyetlerini çok erken 
geliştirdikleri söylenebilir. Tarih 
sahnesine Mısırlılarla beraber 
büyük katkılarda bulunan Sü-
merler ise yaklaşık M.Ö.3500’lü 
yıllarda tekerlek ve parayı icat 

Tarih sahnesinde en eski seyahatin 1 mil-
yon yıl kadar önce gerçekleştiği bilinmek-
tedir. Orta Doğu ve Asya yönüne yapılan 
bu göç aslında zorlu coğrafi şartlardan ka-
çarak daha yaşanabilir yerler bulunması 
yönünde zorunluluk içeren bir seyahatti. 
İnsanların yerleşik hayata geçmeye başla-
dıkları M.Ö. 10.000’lerde tarımsal faaliyet-
lerin başlamasıyla birlikte seyahat daha da 
kaçınılmaz olmuştur.

GEZMENİN  
TARİHİ

HİLAL KARATAŞ
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ederek ticareti başlatınca seyahat 
artık başka bir boyut kazanmış oldu.

Antik Yunan Medeniyetinde ise se-
yahat artık keyfiyete dönüşmüştü. 
Köle ve çalışan sınıfların oluşu üst 
sınıf insanlar için tatil kavramını be-
raberinde getirdi. İlki Olimpos Da-
ğı’nda M.Ö. 776 yılında gerçekleşen 
olimpiyat oyunlarına tüm Avrupa ve 
Orta Doğu’dan seyirciler akın etti. 
Ardından kültürel akrabalıkları bu-
lunan Romalılar ise seyahat kültürü-
nü çığır açıcı boyutlarda genişletti. 
Yaptıkları müzeler, turistleri ağırla-
dıkları deniz kıyısı oteller, konser sa-
lonlarıyla seyahate destek verdiler. 
Bununla birlikte Akdeniz bölgesin-
deki ünlü tapınaklara, festivallere, 
teatral faaliyetlere, olimpiyatlara 
seyahatler gerçekleştirdiler. O dö-
nemin en ünlü seyahat güzergâhı ise 
imparatorlarının adıyla anılan Agus-
tus Grand Turu oldu. Sınırları içinde 
de yoğun seyahat faaliyetleri olan 
Romalılarda asillerin yılda ortalama 
200 günü turizm ve seyahat faaliyet-
leriyle geçirmesi de hayli şaşırtıcıdır.

İslam coğrafyası için Orta Çağ, 
seyahat ve dünyayı tanıma anla-
mında oldukça bereketli bir dönem 
olmuştur. Günümüze ulaşan, ula-
şamayan seyahatnameler bunun 
kanıtı niteliğindedir. İbn-i Fadlan, 
İbn-i Cübeyr, İbn-i Battuta çağın en 
önemli tanıklarındandır. Özellikle 
Battuta, 30 yıl boyunca 50’ye ya-
kın ülke ve çağının en önemli kül-
tür merkezlerine seyahat etmekle 
kalmayıp oralarda yaşayarak halkla 
bütünleşmiştir. Ondan 50 yıl önce 
doğan Marco Polo’nun neredeyse 
üç katı coğrafyayı seyahat eden 
Battuta’nın Seyahatnamesi 14. 
yüzyılı en iyi tanıtan kitaplardandır. 

Roma İmparatorluğu’nun çökme-
siyle başlayan Orta Çağ, Avrupa’da 
seyahatin yükselişinin önünü kes-
miştir. Bunda seyahat yollarının 
güvenilir olmaması, soylu kesimin 
yok olması ve hükümdarın deste-
ğini alamamak da etkili olmuştur. 
İlerleyen dönemlerdeyse Hristi-

yanlığın yükselişi dini seyahatleri 
beraberinde getirmiş kutsal top-
raklara hac ziyaretleri yapılmış-
tır. Seyahatin Avrupa’daki eski 
kimliğine kavuşması Rönesans 
hareketlerinden sonra olmuştur. 

Bu dönemin en dikkat çeken se-
yahat olayı ise ‘Grand Tur’lardır. 
Üst sınıfa mensup kişilerin Avrupa 
medeniyetini yerinde tanıdıkları 3 
yıl kadar süren kültür gezileri şek-
linde özetleyebiliriz. Soylu kişilere 
hitap eden seyahatin yaygınlaş-
ması ‘Sanayi Devrimi’nin sağladı-
ğı imkânlarla mümkün oldu. Artık 
refah içinde olan orta sınıf için 
seyahat güvenli, ucuz ve süreleri 
kısalmış biçimdeydi. 1842’de ilk 
seyahat işletmesini Thomas Co-
ok’un kurmasıyla birlikte seyahat 
kavramı artık modern halini aldı. 

Ünlü seyyah İbn-i Battuta’nın “dün-
yanın en güzel memleketidir” dediği 
Anadolu ise seyahatlerde genellikle 
temel güzergâh içinde yer aldı. Baş-
langıçta dini merkezleri ve termal 
kaynakları sebebiyle ziyaret edildi. 
Selçuklu Devleti’nin yaptırdığı yol-
culara ücretsiz hizmet veren ker-
vansaraylar sayesinde seyahat ko-
laylaşıp cazip ve güvenli hâle geldi. 

Osmanlı dönemine geldiğimizdey-
se kendisi “insanlık tarihine yön 
veren” 20 kişi arasında yer alan 
Evliya Çelebi, Resûl-i Ekrem’i gör-
düğü rüyasında “Şefaat ya Resu-
lallah” diyeceği yerde “Seyahat ya 
Resulallah” diyerek bu yola adım 
attı. 17. yüzyılın en önemli seyahat-
namesiyle sadece kendi kültürüne 
değil diğer milletlerin kültürüne de 
ayna tutmuştur. Bir cildini sadece 
İstanbul’a ayırdığı 10 ciltlik eseri 
birçok yönüyle hazine niteliğindedir.

Anadolu’da modern anlamda seya-
hat ise Sultan Mahmut ve Sultan Ab-
dülaziz dönemleri arasında planlan-
mıştır. Bunun yansıması olan 1863 
yılında kurulan Osmanlı’nın ilk ulus-
lararası fuarı Sergi-i Umumi-i Osma-
ni, Avusturya başta olmak üzere se-
yahat severleri İstanbul’a çekmiştir.

KÖLE VE ÇALIŞAN 
SINIFLARIN OLUŞU 

ÜST SINIF INSANLAR 
IÇIN TATIL KAVRAMINI 
BERABERINDE GETIRDI
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Kendi hâlinde bir bakırcı çırağıydım ben. Şehrin çarşısında ustasından 
iş öğrenen, Zehra’ya deli gibi yanık, Zehra’ya ibadet eder gibi âşık, ama 

ağzından iki kelime çıkmayan, iki güzel söz bilmeyen, Zehra’yı görünce eli 
ayağına dolaşan, bakırcılıktan da pek bir şey anlamayan bir âşık.

Tarihin küçük, çok küçük bir 
çalkantısıyla birçok şey farklı 
olabilirdi. Küçük, gerçekten 
küçük bir çalkantı.

Mesela bir defasında son Rus 
Çarı’nın torunuyla modada çe-
kirdek çitlemiştim. En azından 
çekirdek çitlediğim kişi son Rus 
Çarı’nın torunu olduğunu, de-
desinin annesinin ihtilalden 
önce bir sandık mücevherle 
İstanbul’a kaçtığını, mücevher-
lerin bir kısmını Kapalıçarşı’da 
tek gözü kör bir Yahudi’ye boz-
durduğunu, iki Kozak ve beş 
sandıkla tekneye bindiğini, 
Moda’da tekneden indiğini, ilk 
bulduğu evi aldığını, ilk sevdiği 
adamla evlendiğini ve ilk doğur-
duğu çocuğa bir Türk ismi verip 
kapıda beklemeleri fazlasıyla 
dikkat çekici olduğundan Ko-
zakları öldürdüğünü, söylemiş-
ti. Şaşkın bakışlarıma karşılık 
hikâyeye tek eklediğiyse şu 
olmuştu: “Annemin babasının 
annesiydi.” 

“Kim?”

“Kozakları öldüren.”

Mesela, diyordum, tarih biraz 
çalkalansa ve bazı taşlar savrul-
sa, o çocuk çekirdek çitlemenin 
nasıl da keyifli olduğunu asla 
bilemeyecek. Üstelik Moda’da 
gece vakti, ortalık biraz olsun 
sakinleşmişken. 

Ama, diyorum, bazı şeyler var-
dır ki tarih ne kadar çalkalanır-
sa çalkalansın asla değişmez. O 
taşlar yerinden asla oynamaz. 
İşte İlyas’ın rüyası öyle. Onunla 
Harran’da bir öğleden sonra 
karşılaştım. Aylardan şubattı, 
hâliyle soğuktu. Altışardan maç 
yapıyorlardı. İleri geri, ileri geri 
soluksuz koştu İlyas. Aldı, verdi. 
Çalım attı, pas çıkardı. Defan-
sın sağında oynuyordu, ayağına 
hakimdi. O defansın sağında 
oynuyor diye bütün atakları sağ 
kanattan yapıyordu takımı. 

Maçtan sonra çocukların ya-
nına gittim. Şamyeli birkaç 

yerden çıkmış yine de balon 
olmamış topu üç beş sektir-
dim. Helal valla abi, dedi İlyas, 
iyisin. Beni boş ver, asıl sen 
iyisin, dedim. İyiydi hakikaten. 
Peki, dedim İlyas’a. Bu kadar 
top oynuyorsun, neden defan-
sın sağındasın? Ortada oyna, 
ilerde oyna. Rüyamda gördüm 
abi, dedi İlyas. Sağ bekim ben. 

İlyas sağ bekti. Hakikaten öy-
leydi. Tutup çalkaladım tarihi, 
yapabildiğimce savurdum olup 
biten ne varsa. İlyas yine sağ 
bekti. İlerde ister müteahhit ol-
sun ister ırgat; ister futbolcu 
olsun ister üniversitede hoca. 
İlyas hep sağ bek olacak. Onun 
bana verdiği cevaptaki netlikti, 
aklımı başımdan alan. Ve an-
ladım, bazı rüyaların gerçeğin 
çemberinden geçmeye ya da 
başka bir deyişle tarihin çalkan-
tısına ihtiyacı yok. Anlatılacak 
kadar kıymetli olması kafi, son-
rasında ha Rus Çarı’nın torunu 
olmuşsun ha sağ bek İlyas.

ARDA AREL

Sağ Bek İlyas ve 
Rus Çarı’nın Torunu
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USTURLAB
Usturlap, Grekçe, ast-
ronla (yıldız) ve lamba-
nein (almak, yakalamak, 
ölçmek) anlamlarının 
birleşiminden astro-
labium kelimesi olarak 
Latincede yer edinmiştir. 
Buradan da Arapçaya ve 
oradan da bize Usturlap 
olarak geçmiştir. Yine ilk dö-
nemlerde İslam bilginlerinden 
Hârizmî ise bu cihazı Müslüman-
ların anlayacağı bir şekilde “mik-
yâsü’n-nücûm”(yıldız ölçüm aleti)  
olarak ifade etmiştir.

İslam dünyasında ise bu konudaki en 
eski eserlerden birini, Severus Sebokht 
(ö. 666-667)  tarafından kaleme alınan 
Süryanice bir risaleden öğreniyoruz.  
İskenderiyeli Theon’un (ö. yaklaşık 405) 
bu konuda yazdığı ve İslâm dünyasında 
çeviri aracılığıyla Kitâbü’l-…Amel bi’l-us-
turlâb adıyla tanınan bu eser,  
öğrenebildiğimiz en eski eserdir.

İnsanın gök bilim-
leriyle, yıldızlarla 
ve yönlerle ilgili 
merakı dünyanın 
yaratılışının çok 
eski dönemleri-
ne rastlamakta-

dır. Aslında bu 
fıtratımızla alakalı 

bir hadise. Örneğin 
günümüzde çocuklar 

gözlerini telefon ve tab-
letlere açıyor. Bir önceki nesil 

arabalar ve elektronik cihazlar...Ve 
bunların hepsini karıştırarak öğreniyoruz. 
Yüksek yapıların olmadığı, evlerin çatısının 
gökyüzü olduğu eski dönemlerde insanlar, 
tepelerinde duran bu mavi gökyüzünü ve 
yıldızların, hayatlarına olan etkilerini fark 
edip bunu araştırmaya başladılar. İşte us-
turlabın hikâyesi böyle başladı. Bu açıdan 
usturlabın tespit edilebilen en erken kulla-
nım tarihi, Archimedes ve Apollonios’a (yak-
laşık M.Ö. 200), hatta Eudoxous’a (yaklaşık 
M.Ö. 350) kadar gitmektedir.

Günümüzde teknoloji çok iler-
lemiş olmasına rağmen; gökyü-
züyle alakalı sorulara, enlem 
ve boylam bilgilerine, gece ve 
gündüz saatlerine, yönlere 
karşı, kendimizi çok yetersiz 
hissediyoruz. İnternet olmadan 
veya çeşitli teknolojik cihazlar 
olmadan bunları bilmek, insana 
büyüleyici geliyor. Ama tekno-
loji bu kadar gelişmemişken de 
insanlar bütün bu saydıkları-
mızı biliyorlardı. Hem de küçük 
bir aletle. Sihirli bir aletle...…

11 33

22

44

Tabİatla  
Çalışan 
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Usturlabın bizim için önemli olan hikâ-
yesi ise Avrupa’dan değil bugün tarumar 
edilmiş ve edilmekte olan bir coğrafya-
dan geliyor. Suriye, Irak ve İran bölge-
sinden. Bu bölge Akdeniz havzasının 
Müslüman kimliğiyle oluşmuş en olgun 
eserlerin çıktığı bir bölge. İbnü’n-Ne-
dîm’e göre İslâm dünyasında usturlabı 
ilk imal eden kişi Muhammed b. İbrâhim 
el-Fezârî olup (ö. 190/806) Kitâbü’l-…A-
mel bi’l-us…urlâbi’l-müsattah adlı bir 
eseri bulunmaktadır. İslâmî dönemde 
telif edilen ve İbnü’n-Nedîm’in eserinde 
usturlap konusunda yazılmış en eski 
Arapça risâleler arasında, müellifleri III. 
yüzyılın ilk yarısında yaşayan Mâşâal-
lah b. Eserî’nin Kitâbü San’ati’l-usturlâb 
ve’l-…ameli bihâ’sı, Ali b. Îsâ’nın ko-
nuyla ilgili risâlesi ve Muham-
med b. Mûsâ el-Hârizmî’nin 
Kitâbü’l-…Amel bi’l-ustur-
lâb’ı sayılmaktadır.

Usturlap tahmin ettiğimizden daha 
fazla hayatımızda yer etmiş bir icat. 
Örneğin Avrupa’daki sürecine bak-
tığımızda 1700 yılına kadar hayatın 
merkezinde olduğunu görüyoruz. Ve 
hatta imal etme sürekliliği açısından 

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüz-
yıla kadar devam etmiştir. 

Usturlabın tarihi geli-
şimini anlatmak ve 

özetlemek gerçek-
ten zor. Günleri, 
gece ve gündüz 
saatlerini, kıbleyi, 
enlemi ve boyla-
mı üzerindeki 
parçaların ufuk 
dairesine üzerine 

getirilip bunların 
bulunması, tabiatın 

internet ve elektrik 
olmadan kendi kendine 

yetebilen o müthiş yaratı-
lışını da anlamamızı sağlıyor. 

Günümüz navigasyonunun (aslında 
temelde birçok şeyin) atası kabul edi-
lebilecek bu nadide icat, hâlen bazı 
meraklı kişiler tarafından üretilmekte 
ve tanıtılmaktadır.

Tıpkı günümüz-
de olduğu gibi o 
zamanlarda da 
ilimle ilgili yaşanan 
gelişmeler milletler 
arenasında bir tür üs-
tünlük olarak görülüyor-
du. Örneğin günümüzde Tür-
kiye’nin drone teknolojisindeki hızlı 
gelişimi bu alanda bir otorite olmasını 
sağlamıştır. Bunun gibi o zaman da Yu-
nan bilginlerinin usturlap konusundaki 
otoritesini, yapılan çok sayıda çalışmay-
la İslam bilginleri ortadan kaldırmış ve 
bu konu hakkında söz sahibi olmuşlar-
dır. Daha sonra Avrupa’daki usturlap 
konusundaki gelişmeler Müslüman 
Mâşâallah b. Eserî’nin oluşturduğu 
sistem üzerinde devam etmiş ve onları 
etkilemiştir. Burada da kalmayıp Çin 
kaynaklarına göre çeşitli kişiler aracılı-
ğıyla bu gelişim Çin’e kadar ulaşmıştır.

55
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1984 yılında Mekke’de doğan sanatçı Nasser Al Salem’in eserleriyle ilk kez 
2013 yılında Londra’daki Victoria&Albert Müzesi’nde düzenlenen Jameel 
Prize’da finalist olduğunda tanıştım. Jameel Prize, geleneksel sanatların 
çağdaş sanatlara uyarlanmasını amaçlayan son derece prestijli bir ödül olarak 
hâlâ devam ediyor ve her yıl yeni sanatçıların tanınmasına yardımcı oluyor. 
Bu ödülün dördüncüsü İstanbul’daki Pera Müzesi’nde düzenlenmişti. Suudi 
Jameel ailesi aynı zamanda sanata desteklerini Dubai’deki Jameel Sanat 
Merkezi ve Cidde’de yer alan Hayy Jameel’le de devam ettiriyor. 

Nasser Al Salem’in eserlerinde öne çıkan özellik, kelimelerin gücünü ve 
anlamıyla bağdaşan eserler ortaya koyması. Bunu yaparken de çoğunlukla 
Kur’an-ı Kerim’den ayetleri eserlerine yansıtır. Bu açıdan geleneksel hat sa-
natıyla bağını sürdürür. İlk hat eğitimini de Lübnan’da Samir Sayegh’ten aldı. 
Burada hat sanatının farklı yolları olabileceğini fark etti. Mekke’de büyüyen 
Al Salem, Mekkeli bir hattat olan İbrahim Al Arafi’den klasik icazetini aldı. 
İcazetini aldıktan sonra kendi yenilikçi yöntemlerini keşfetmenin yollarını 
aradı. Sadece kâğıt üzerinde değil, beton, neon ve video art kullanarak hat 
sanatına yenilikler getirdi. Aynı zamanda Mekke’deki Um Al-Kora Üniversi-
tesi’nde mimarlık eğitimi gördü.  Şu an Cidde’de yaşıyor ve çalışıyor. Cidde 
merkezli bir sanatçı topluluğu olan Al-Hangar’ın kurucu ortağı, Ulusal Hattatlar 
Birliği üyesi ve Suudi Arabistan Sanat ve Kültür Grubunun aktif bir üyesi.

Eserleri The British Museum, Los Angeles County Museum of Art, (LACMA) 
ve Paris’teki Centre Pompidou gibi önemli müzelerin koleksiyonlarında yer 
almaya devam ediyor. Nasser Al Salem’in eserlerine biraz yakından bakalım:

Bu eserinde Al Salem, gene Kur’an-ı Ke-
rim’den bir ayete yer veriyor. Talak Suresi 
2. ayetin son kısmında yer alan “Her kim 
de Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış 
yolu sağlar.” ifadesi kufi hatla bir labirent 
formunda ve 3 boyutlu olarak işlenerek ve 
metindeki manayı görselleştirerek gelenek-
sel sanatların çağdaş sanatla muazzam bir 
buluşmasını gözler önüne seriyor.

Bu eserinde de Al Salem, Kur’an-ı Ke-
rim’den bir ayete yer veriyor. Bakara Su-
resi 260. ayette yer alan “ancak kalbimin 
iyice yatışması için” ibaresini yazıyor.  
Elektrokardiyografideki kalbin atışını gös-
teren grafiklerden yola çıkarak tasarlanan 
eserde, yukarıdan aşağıdaki doğru çizgi-
lerin düzleşmesi yatışmayı ifade ediyor.

1.And Whoever Obeys Allah,  
He Will Make For Him A Way Out, 2012

2. But Just To Reassure My Heart
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SAMED karagöz

Bu eserinde Al Salem tamamen geleneksel bir formu 
günümüze uygun bir metinle buluşturuyor: “Sigara İçmek 
Yasaktır” İncelediğimiz önceki eserlerinde biçimi modern 
tercih edip içeriği Kura’n-ı Kerim ayetlerinden oluştururken 
ortaya koyduğu tezat, bu kez biçim ve içeriğin yaslandığı 
yeri değiştirmesiyle daha şaşırtıcı bir hâle bürünüyor.

Bu eserinde ise Fatiha suresinin 6. ayeti yazıyor: “Bizi 
doğru yoldan ayırma.” Yine bu eserinde de modern tıb-
ba ait elektrokardiyografiden ilham alan sanatçı, kalbin 
yatışması durumuyla doğru yolu düz bir çizgi üzerinde 
birleştirerek vurguluyor. Zira kalpler ancak doğru bir yol 
üzerindeyken yatışabilir.

Eserin adı Secde Suresi’nin 5. ayetindeki geçen “bütün 
işleri o düzenleyip yönetir” Nasser Al Salem, uzay boş-
luğunu andıran bu eserinde Allah’ın kudretinin her şeye 
yetebildiğini ve insana her ne kadar karmaşık görünse 
de evrenin tüm düzen ve yönetiminin ona ait olduğunu 
vurguluyor.

Los Angeles Lacma Müzesi’nde yer alan bu eserin adı ise 
“Allah Diridir, O Ölmeyecektir.” Eserin ana amacı sonsuz-
luğun ve insanlığın onu tasavvur etme kapasitesinin ne 
olduğudur. Tanrı’nın sonsuz doğasını düşünen eser, Yara-
dan’ın her yerde bulunmasının ve her şeye kadir olduğunun 
ifadesidir. Böylece sanatçı, izleyicilere üzerinde insanın 
ölümlülüğünü ve Tanrı’nın ebedi ölümsüzlüğünü hatırlatır.

5. No Smoking, 2013

3.Guide Us Upon The Straight Path, 2013 4. He Rules All Affairs, 2016-2020

6. God is Alive, He Shall Not Die 

*V&A Museum izniyle. 
Naser Al Salem’in 2013 yılında V&A Müzesi’nde düzenlenen Jameel Prize sergisindeki eserlerinin görünümü.
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u Yapılışı
Söz konusu kahve olunca İtalyanların bu konuda ne denli tutkulu olduğu 
hepimizin malûmu. Hatta bu tutku nedeniyle kahve sadece bir içecek ola-
rak kalmamış aroma vermesi için tatlılarda bile kullanılmış. Yoğun kahve 
tadıyla öne çıkan tatlılardan Tiramisu’nun da geçmişi ta 17. yüzyıla kadar 
uzanıyor. Biz de bu mükemmel tatlının en pratik halini yapacağız. Hem de 
sadece 6 malzemeyle! Şimdi İtalyanların en meşhur tatlısı, kelime kökeni 
“beni neşelendir” anlamına gelen tiramisu için kolları sıvayalım!

Her şeyden önce granül kahveyi yaklaşık 2 su bardağı su ile çözdürelim. 
O bir kenarda beklesin.

Şimdi kremayı hazırlamaya başlayalım. 1 Türk kahvesi fincanı şeker ile 
kremayı şeker eriyene dek çırpalım. Eridiğini nasıl anlarım diye soranla-
ra ufak bir ipucu vereyim. 1 kaşıkla kremanın tadına bakın, eğer içinde 
şekerin çıtırlığı yoksa ve krema 2 katına kadar çıktıysa bu iş olmuş demek-
tir. Krema kabardıktan sonra labneyi ilave edeceğiz. Labneyi eklemeden 
önce paketinde biriken suyu süzmeyi unutmayın, zira tatlımıza ekşi bir tat 
vermesini istemeyiz. Labneyi kremaya ilave edip homojen bir karışım elde 
ettikten sonra birleştirmek için hazırız.

Kare bir borcam ya da istediğiniz bir kalıbı kullanabilirsiniz. Önceden 
hazırladığınız kahveli suya kedidili bisküvilerini arkalı önlü batırıp ıslatın. 
Çok uzun tutmamaya gayret edin ki bisküviler dağılıp erimesin. Bisküvi-
lerin yarısını kalıba dizdikten sonra kremanın yarısını üzerine boca edip 
yayın. Diğer bisküvilerini de aynı işlemle ıslatıp kat çıkın. Kalan kremayı da 
güzelce yaydıktan sonra tatlımızı buzdolabına koyuyor yaklaşık 1-2 saat 
dinlendiriyoruz. Ben genelde o kadar beklemiyorum bile ama bekledikçe 
tadı elbette daha da güzelleşiyor. 

Servis etmeden önce bolca kakao serpip, afiyetle yiyoruz. 

Yazar Notu: Bu tarifin ekonominikliği ve lezzeti sizi çok mutlu edebilir 
ama durduk yere karizmayı çizdirmeyelim diyorsanız yerken gülümseme-
menizi tavsiye ediyorum.

Malzemeler

1200 ml sıvı krema

300 g labne

1 kahve fincanı toz şeker

1 paket kedi dili bisküvi

3 çorba kaşığı granül kahve

Kakao
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