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İnsanlığın ya da toplumların karşı karşıya kaldığı her kriz, dezavantajları 
kadar avantajları da beraberinde getirir. Bu durumun, son yıllarda kü-
resel anlamda yaşadığımız en büyük kriz olan pandemi için de geçerli 
olduğuna hep birlikte tanıklık ediyoruz. 

Koronavirüs bir yandan hepimizin sağlığını tehdit etmeyi sürdürürken, 
diğer yandan sebep olduğu izolasyonlar nedeniyle birçok alanda deza-
vantajlarını hissettiriyor. Üretim ve istihdamdaki kayda değer düşüşten, 
toplumsal sosyalleşmeye getirdiği kısıtlamalara kadar birçok sıkıntı 
bunlardan başlıcaları.  

Öte yandan, pandemi koşullarının getirisi olan ve içinde avantajlar 
barındıran bambaşka bir sosyalleşme biçimini de deneyimliyoruz. Ya-
şanan toplumsal izolasyondaki eşitlik; insanları yeniden başka biçimde 
düşünmeye, farklı yollarla varoluşlarını, kabiliyetlerini ortaya koymaya 
ve sosyalleşmeye yönlendirebiliyor. 

Zamanı ve mekânı edilgenleştiren internet uyumlu teknolojik aletler, 
artık kapalı kaldığımız ortamları da önemsiz kılarak, iletişimi her haliyle 
mümkün kılıyor. Var olan ama pandemi öncesi çok da ihtiyacımız ol-
madığı için kısıtlı kullandığımız çeşitli mecralar artık gün be gün sosyal 
gerçekliğimize dönüşüyor. 

Örneğin; internet üzerinden okula gitmeden ders dinleyip sınavlar 
olabiliyor, iş toplantılarımızı, arkadaş, eş-dost sohbetlerini görüntülü 
olarak kalabalık şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Hatta bu süreçte setlere 
ara verildiği için çeşitli televizyon dizilerinin evlerden canlı gerçekleş-
tirildiğine şahit olduk. Daha da güzeli; özellikle bireysel yeteneklerin 
sergilendiği birçok video sosyal medyada yer buldu. Özellikle gençleri-
mizin çoğunlukta olduğu birçok tiyatral kabiliyeti, müzisyeni, sanatçıyı 
bu sayede keşfettik, izleyebildik. 

Belki birçoğumuz çekildiğimiz evlerimizde yalnız kalacağımızı düşünür-
ken, tam aksine birbirimizi yalnız bırakmadık, keyifli vakitler geçirdik, 
birlikte çoğaldık…  

Gençlik ve Spor dergimizi sizlerle buluşturan arkadaşlarımız, tam da bu 
bağlamda bir sayı hazırladılar siz okurlarımız için. Pandemi günlerinde 
enstrümanı ve sesiyle bizleri yalnız bırakmayan yetenekli insanlarımızla 
yeniden gündeme gelen bir olguyu dergimizin odağına alarak… 

Şarkı ve türkülerin yeniden yorumlanmasıyla gündeme sıkça gelen 
“cover” olgusu, bu sayımızın odağını oluşturdu. 

Dosya konusu dışında, siz sevgili gençler ve spora yönelik yazılar ve 
söyleşilerin yanı sıra, hayatın birçok alanına dair bizleri daha zengin 
kılacak keyifli bir içerik ilginizi bekliyor. 

Hepinize iyi okumalar dilerim.

Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Gön-
derilen yazılar, yayımlansın ya da yayımlanmasın iade 
edilmez. Yayımlanan yazılarda, yapılan söyleşilerde ve alı-
nan görüşlerde gerekli editöryal değişiklikler yapılabilir. 
Kullanılan kitaplar, filmler vb. materyaller şahsidir ve bilgi 
vermek amaçlıdır; Bakanlık politikaları ve görüşünü yan-
sıtmaz. Yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 
Yayımlatmak istediğiniz yazılarınızı gsbdergi@gsb.gov.tr 
adresine gönderebilirsiniz. 
T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYINIDIR. 
KAMU YARARINI AMAÇLAMAKTADIR,  
ÜCRETSİZDİR VE PARA İLE SATILAMAZ.

KRİZLERDEN DE İMKÂNLAR ÇIKARTABİLİRİZ
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“Tanrı zar atmaz.” demişti Albert Einstein. 
Esasında Cornelius Lanczos’a yazdığı 21 Mart 
1942 tarihli bir mektubunda geçiyor bu ifade: 
“Tanrı’nın elindeki oyun kâğıtlarına çaktır-
madan göz atmak zor gibi görünüyor. Ancak 
O’nun zar attığına ve ‘telepatik’ yöntemler 
kullandığına bir an bile inanmam mümkün 
değil.” Dolayısıyla “Tanrı zar atmaz” ifadesi 
esasında Niels Bohr ve Werner Heisenberg’in, 
kuantum modelinin “Kopenhag Yorumu”na 
Einstein’ın ısrarla karşı çıkışının bir tezahürü 
olarak bugüne kadar geldi.

Meseleyi biraz başa saralım. 14 Mart 1879’da 
doğan Albert Einstein, görelilik teorisi ile New-
ton fiziğinin, yani klasik mekaniğin yetersiz kal-
dığı alanlarda yapılan çalışmalara yeni bir soluk 
getirdi. Max Planck’ın 1900’lerde ortaya koy-
duğu radyasyon teorilerinin üzerine inşa ettiği 
kuantum mekaniği ile parçacıkların, parçacık 
altı yapıların etkileşim ve davranışlarını açıkladı. 
Bu çalışması ile elbette Nobel Ödülü’nü de aldı. 
Fakat Einsten’dan sonra Niels Bohr ve Werner 
Heisenberg, “Kopenhag Yorumu”yla kuantum 
mekaniğinin ancak belli bir noktaya kesinlik 
sağlayabileceğini söyledi. Oysa Einstein’a göre 
bu görüşte ölümcül bir kusur vardı.

Einstein, bazı şeylerin belirlenemez olduğunu, 
yalnızca gerçekleştiğini ve herhangi birinin se-
bebini ortaya çıkarmak için bilimin yapabilece-
ği çok fazla bir şey olmadığı fikrini reddetmişti 
çünkü bu kadar köklü bir belirlenemezcilik 
bilimin sonunu getirebilirdi. Kuantum mekani-
ğinin belirlenemez olduğunu keşfeden kendisi 
olmasına rağmen esas reddettiği şey söz ko-
nusu belirsizliğin doğanın temeli olarak kabul 
edilmesiydi. Keza 1916’da atomların yaydıkları 
ışınların zamanının ve yönünün rastlantısal 
olduğunu da bizzat kendisi ortaya koymuştu.

Rastlantısallık tartışması, kuantum mekaniği 
üzerine çalışan Einstein ve çağdaşı diğer bilim 
insanlarının karşısına büyük tartışma konu-
su çıkardı: Kuantum olgusu rastgeleydi fakat 
kuantum teorisi için böyle bir durumdan söz 
etmek mümkün değildi. Nitekim Schrödinger 
denkleminin belirlenebilir olması da bunu gös-
teriyordu. Bu durumda kuantum mekaniğinin 
rastlantısal olduğunu iddia etmek aslında hızlı 
ve yüzeysel bir yargıda bulunma biçimi olurdu.
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Tüm bu tartışmaların kaynağı Werner Hei-
sinberg ise dalga fonksiyonunu potansiyel 
varoluşun belirsizliği olduğunu söylüyordu. 
Yani Kopenhag yorumu gözlemlenen rast-
lantısallığı kuantum fiziğinde ön kabul olarak 
görüyordu ve bu ön kabul; kuantum fiziğinin 
tamamlandığını, artık başka bir teori çıkarı-
lamayacağına işaret ediyordu. Oysa Einstein 
için şimdiye kadar üretilmiş bütün teoriler, 
gelecekte üretilecek teoriler için sadece bir sıç-
rama tahtasından ibaretti. Çünkü insanoğlunun 
evrende keşfedeceği daha pek çok şey vardı. 

Einstein, 1936’da, “Kuantum mekaniğinin, ger-
çeğin zarif bir unsurunun dayanak noktası-
na el attığına şüphe yoktur. Fakat, kuantum 
mekaniğinin bu temelde başlangıç noktası 
olacağına inanmıyorum, tıpkı, tam tersi olarak 
birinin termodinamikten mekaniğin temel-
lerine gidemeyeceği gibi” diye yazmıştı ve 
derinleşebilmek için ömrü boyunca atomaltı 
parçacıkların kendilerine benzemeyen yapı-
lardan elde edildiği bir birleşik alan teorisi-
nin peşine düştü. Çünkü kuantum fiziğinde 
rastlantısallığı tamamen kabul etmek veya 
reddetmek bir elmanın politik bağları üzerine 
konuşmak gibi kategorik bir hata olacaktı.

Eintein’ın kuantum fiziğinde rastlantısallık 
üzerine koyduğu şerh günümüzde de hâlâ 
geçerli. Evrenin bilinen kurallarını anarşi ve 
kaosa sürükleyecek bir durum yok. Rastlan-
tısallık ve belirlenimlilik evrende farklı kat-
manlarda var olmaya devam ediyorlar. Çünkü 
rastlantısallık da belirlenimlilik de tek başına 
her şeyi açıklama gücünden yoksundur. Tıpkı 
yaz mevsiminin belirlenebilir fakat aniden 
bastıracak bir yaz yağmurunun her zaman 
olasılıksal olmaması durumundaki gibi. 

Einstein günümüzde hâlâ tartışılan kuantum 
fiziğinin problemlerini ortaya koyarken itiraz-
larının hedefinde, iki benzer parçacığın aynı 
yerde de uzakta da olsalar birbiri ile eşzaman-
lılığa sahip olduğunu ifade eden “dolaşılıklık” 
olgusu vardı. O, henüz tanımlanamamış “saklı 
değişkenler” olduğunu ileri sürmüştü. Fakat 
Aspect deneyi ve Bell eşitsizlikleriyle “saklı 
değişkenler” olmadığını keşfetmiş olsak da 
kuantum dolaşıklığı’na dair gizem hâlâ sürüyor.
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1Cüneyt Arkın değildi, Ayhan Işık’a benzemiyor-
du. Ediz Hun ya da Göksel Arsoy gibi romantik 
prenslerle de aynı hizaya yazılamazdı adı. Ama 
hem tarihi aksiyonların hem de salon melodram-
larının tartışılmaz yıldızı olarak parladı Yeşilçam’ın 
göğünde. Az bilinse de sinemamızdaki ilk Fatih’in 
Fedaisi Kara Murat oydu. Karaoğlan serisi, Tarkan 
filmleri ve hafızalardan silinmeyen salon erkeği 
rolleriyle zirveye çıktı. Gerçek adını kullanan ender 
aktörlerdendi. Kartal gibi uçtuğu sinema sema-
larında, babasının Tibet yaylalarının yüksekliğine 
niyet ederek aldığı soyadıyla unutulmaz efsaneler 
listesine çoktan adını yazdırmıştı. Tibet’e uçan bir 
kartal gibi, tiyatro sahnelerinden beyaz perdeye 
doğru kanatlandı.

2Ankaralı bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya 
gelir, 1938 yılında. Oyunculuğa karşı doğuştan 
yeteneği vardır. Çocukluğu radyo tiyatrosu ve şiir 
okuma yarışmalarıyla geçer. Daima oyuncu, hep 
birincidir. Dikkat çekici karakteristik bir yüze sahip 
olması, meslek hayatı boyunca kendine özgü bir 
aktör olmasını sağlayacaktır. Güçlü karizması, 
görünüşünden kaynaklanıyordu öncelikle. Avrupai 
bir fiziğe sahip değildi. Yüz hatları Orta Asya’ya 
yakındı, Tatar bakışlı ve Türk tavırlıydı. Suat Yalaz’a 
göre kalemle çizilmiş gibiydi bu hali. Ayhan Işık, 
Cüneyt Arkın ve Yılmaz Güney’in doğrudan talip 
oldukları Karaoğlan rolüne, mekânın sahibi olan 
Suat Yalaz’ın tercihiyle seçilince hayatı değişti. 

SAHNEDEKİ ADAM

TÜRK SİNEMASININ
MEKTEPLİ ALAYLISI

Kartal Tibet
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5Aktörlüğüyle olduğu kadar yönetmenliğiyle 
de bir köşe taşıydı. Ertem Eğilmez okulundan 
mezun bir yönetmen. Oyunculuğu erkenden 
bıraktı. Çünkü güzel yaşlanmadığını düşünü-
yordu. Kamera önünde geçirdiği 10 yılın so-
nunda yönetmenliğe doğru yelken açtığında 
arzusu şuydu; görünmeden sinema yapmaya, 
mesleğini icra etmeye devam edebilmek. 1975 
yılında sinema klasikleri arasına giren Tosun 
Paşa filmiyle yönetmenliğe ilk adımını atacaktı. 
Birçok iyi film yönetti. Yalnızca Zübük, Milyarder, 
Sultan ve Davaro’yu çekmiş olsaydı bile önemli 
yönetmenler listesine girerdi. 

4Yaptığı bütün işlerin yanında, en çok bir neslin 
çekik gözlü mert kahramanı Tarkan’la hafı-
zalara kazınmıştı aslında. “Tanrı’nın Kırbacı’’ 
İmparator Attila’nın akıncısı olan bu gözüpek 
Hun savaşçısını sevenleri hiçbir zaman unu-
tamadı. 5 filmlik bir seriyle gişe rekorları kıran 
Tarkan karakteri; yüzüne düşen bir perçem 
saçı, yün elbisesi, delici bakışları ve yenilmez 
kılıcıyla Orta Asya Türklüğünü hatırlatarak, 
prodüksiyon zaaflarına rağmen, özgünlüğü 
ve evren-atmosfer kurma başarısıyla Yeşilçam 
tarihine iz bırakan yapımlar arasına girmişti.3Sinemaya adım attığı 1965 yapımı Karaoğlan: 

Altay’dan Gelen Yiğit filmindeki bu cesur, uçarı 
Uygur silahşoru rolünden başlayarak, halkın büyük 
sevgisini kazandı. 10 yıl gibi kısa ama efsanevi 
bir aktörlük kariyerinin sahibi olacaktı Kartal Ti-
bet. Tiyatro oyuncusuydu, mektepli bir alaylı yani. 
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra önce Ankara 
Devlet Tiyatrosu’nda, ardından kurucuları arasında 
olduğu Ankara’nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan 
Sahnesi’nde oyunculuğun er meydanına çıkmıştı.
Meydan Sahnesi’nde oynadığı oyunlar nihayetinde 
Yeşilçam’ın da dikkatini çekmişti.  

6Kartal Tibet’li Kemal Sunal filmleri toplumsal so-
runları odağına yerleştirmesiyle, bariz bir şekil-
de diğer Kemal Sunal filmlerinden ayrılır. Natuk 
Baytan-Kemal Sunal ortaklığındaki hava yoktur 
mesela bu filmlerde. Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, Türk 
sinemasının saygın yönetmeni. Senarist, aktör, 
rejisör, tiyatro oyuncusu ve prodüktör. Altar’ın ve 
Baybora’nın oğlu. Bir kuşağın sinema ikonu. Clint 
Eastwood’a benzeyen kısa ama baş döndürücü bir 
kariyer. 10 yılda başrol oynadığı 120 film. Yönetmen-
lik kariyerini taçlandıran başyapıtlarla dolu 60 film. 

7Senede Bir Gün ve Seven Ne Yapmaz başta olmak 
üzere rol aldığı melodramlarda ise, hüzünlü ba-
kışları, titreyen sesi ve vücut diliyle aktörlüğünü 
konuşturan dev bir dram oyuncusuydu. Kara-
oğlan ve Tarkan kadar, İngiliz Kemal, Çakırcalı 
Mehmet Efe, Yüzbaşı Davut, Deli Murat, Yangın 
Mehmet, Balıkçı Kemal ve diğerleri… Hepsi Ti-
bet’e doğru uçan o dev kartalın eseri. 2 Temmuz 
günü kalbi bu dünyaya veda etti, sevenlerinin 
andığı adıyla, Kartal Baba. “

ŞAHKURT EMİRDAĞLI

Sinemada bir oyuncu olarak benim ilgimi 
çeken şey, şöhret değildi, para değildi, evet 
çok beğenildim, sevildim, hayatım değişti 
ama bir şey hep eksikti, orda kameranın ar-
kasında birileri bir şeyler yapıyordu, onların 
ne yaptığını merak ediyordum hep.

Gençlik 
ve Spor
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HENTBOLUN SAĞDAN ESEN RÜZGÂRI

d uBAŞARI BENİM 
DİYENLERİNDİR
‘’Başarı benim diyenle-
rindir’’ diyor Napolyon. 
Bu çok doğru! Çünkü 
başarıyı sahiplenen 
bireylerin, oyun için sa-
haya çıktığında daha iyi 
performans sergilediğini 
görüyoruz. Bunun ne-
deni olarak tabiatımız-
dan ve şahsiyetimizden 
meydana gelen her iş 
ve eylemin bir mecburi-
yetten ziyade kendimizi 
gerçekleştirdiğimiz bir 
faaliyet olmasıdır. İnsan 
burada gönlüyle katılır. 
Kendini keşfetme heye-
canıyla da işini mükem-
melen yapmaya çalışır.

TAKIM RUHU 
Takım ruhu meselesi-
ne genellikle teknik bir 
yön olarak baksak da 
aslında buradaki du-
rum, teknikten ziyade 
zihinsel mentalitenin 
birbirleriyle olan har-
monisidir. Ne zaman 
pas atacağını bilmek 
kadar takım arkada-
şının psikolojisini ani 
durumlarda olumlu 
yöne doğru çekmek 
de takım ruhunun gö-
rünmeyen incelikleri 
arasındadır.

11 yaşında hent-
bol için mücadele 
etmeye başlayan, 
milli takım forma-
sı giymeye hak 
kazanan, şimdi-
lerde kazandı-
ğı milli sporcu 
bursu ile adını 
sıklıkla duydu-
ğumuz 21 yaşın-
daki hentbol sağ 
kanat oyuncusu 
Doğukan Mete’yi 
maç arasında 
verdiği kısa mo-
lada yakaladık 
ve onu başarıya 
götüren 7 püf 
noktayı sorduk.

7MADDEDE
NASIL?

KALBİNİ  
DİNLE  
SEVDİĞİN 
SPORU YAP
Sahaya her çıktığımda 
ilk günkü heyecanı 
kalbimde hissediyo-
rum. Bu heyecan içim-
deki çalışma azmini 
daha da alevlendiriyor. 
İşte 7 püf noktanın 
en kilit maddesi bu: 
kalbini dinle sevdiğin 
sporu yap.Gençlik 

ve Spor
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u nYIKILMA  
SAKIN
Küçüklükten bu yana 
yaşadığımız kültürel ve 
pedagojik süreçlerin 
tümü, olaylarla başa çı-
kabilme yetimizi yönlen-
dirir. Tam da bu noktada 
yenilgi psikolojisini 
olumlu anlamda yönet-
mek, hayati bir tutum 
olarak karşımıza çıkıyor. 
Yenilgiden korkmak, 
hayatı kusursuz yaşama 
düşüncesinin de bir yan-
sıması aynı zamanda. 
Her şeye rağmen insan, 
hatalarından dönebildi-
ği ve ders çıkarabildiği 
kadar insandır. Yenilgi 
bir sonuçta değil yeni 
bir başlangıç öncesi ilk 
adımdır…

SABIRLI OL
Sabır kavramı spo-
run görünmeyen en 
önemli manevi kav-
ramlarından birisidir. 
Çalışma, psikoloji ve 
hedef üçgeninde bizi 
bulunduğumuz yerden 
ileriye taşıyan sabır, 7 
püf noktanın bel kemi-
ğini oluşturuyor.

AİLE VE  
ANTRENÖR 
Bütün aileler çocuklarının 
sporda başarılı olmasını 
ister, ama önce bunun için 
başarılı bir sporcu ailesi 
nasıl olunur, öğrenilmesi 
gerekir. İşte bu durumda 
antrenör, aile ve sporcu 
bağları çok önemli. Antre-
nör teknik bilgi konusunda 
sporcuyu başarıya taşı-
maya çalışırken, aile de 
sporcunun motivasyonu 
için antrenörle her zaman 
iş birliği içerisinde olmalı. 
İşte beni başarıya götüren 
kuşkusuz en önemli püf 
nokta, ben ailem ve ant-
renörüm arasındaki güçlü 
iletişim üçgeni.

YOL HARİTANI 
BELİRLE
Başarıya ulaşmak için 
sporcunun gerek birey-
sel gerekse takım başa-
rısı için, hedefini belir-
lemesi gerekir. Çünkü 
hedefler bizi harekete 
geçirir. İşte kural bu 
kadar basit: Hedef koy 
ve sıkı çalış. Başarıyı 
düşünme, yolun sonu-
nu düşünme. Önemli 
olan yolun kendisinde 
olmaktır.

ZEYNEP DEMİR

m
tee
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EROL GÖKA

Yetişkinlerin en az dörtte birinin psikolojilerinin sorunlu olduğunu 
düşündüğümüzde sağlıksız gençleri göstererek tüm gençleri 
töhmet altında bırakmanın doğru bir tutum olmadığını anlayabiliriz.GE
NÇ
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Tamam, insanın en güçlü, en enerjik, 
yeteneğinin şahikaya ulaştığı bir dev-
residir gençlik ama tecrübesizliğin, 
ne yapacağını bilememenin, çok zor 
görev yükünün altında boş yere akar 
gider o güç ve enerji… Velhasıl zor-
dur gençlik, o yüzden şair, “Gençtim 
işte şehrin o yatık raksından incinen 
yine bendim / gelip bana çatardı o 
ruh tutuşturucu yalgın” der. İnsanlığın, 
toplumun geleceğini teşkil eden genç-
lerle ilgili olarak yetişkinler her zaman 
kaygılandılar. Bu kaygılarının temeli 
diye gençlerdeki kafa karışıklığı ve 
duygusal kargaşa yaşantıları gösterilir. 

Ancak araştırmalar, gençlerin çoğunun 
sorunlarla baş edebildiklerini, uyumlu 
bir yaşantıyı başarabildiklerini ortaya 
koyuyor. Gençlik döneminde psikolo-
jileri ciddi bir sarsıntı geçiren, kimlik 
karmaşası yaşayanlar sadece küçük 
bir azınlık. Yetişkinlerin en az dörtte bi-
rinin psikolojilerinin sorunlu olduğunu 
düşündüğümüzde sağlıksız gençleri 
göstererek tüm gençleri töhmet altın-
da bırakmanın doğru bir tutum olmadı-
ğını anlayabiliriz. Gençlik döneminde 
görülen sorunları abartmamamız, ge-
leceğimizin teminatı olan bu insanlara 
güvenmemiz gerekir ve onlar bunu zi-
yadesiyle hak ederler ama biz yetişkin-
ler yine de öyle yapmayız. Nasıl kendi 
tatmin bulmamış istek ve ideallerimizi 
onlar üzerinden temine yelteniyorsak 
aynı şekilde hayatla, kendi hayatları-
mızla, ailemizle hatta kendimizle ilgili 
kaygılarımızı genç insanların üzerine 
boca ederiz. Zira dünyadaki tüm kö-
tülüklerin kaynağını sanki gençlermiş 

gibi göstererek sorumluluklarımızın 
bizi ezen vebalinden kurtulmak çok 
kolaydır. Onları dünyadaki kötülüklerin 
rezervuarı yapabilmek için gençleri 
kötüleyen bir dil geliştirmeyi de el-
den bırakmayız. “Bizim zamanımızda 
gençler ne kadar edepli, ahlaklıydı, 
çalışkan ve kadirşinastı oysa şimdi-
kiler…” diye başlayan sözleri yetişkin-
lerin birbirlerinden habersizce sürekli 
olarak tekrar etmeleri bu yüzdendir. 

Büyüklerimiz biz gençken tüm suç-
ları, belaları bizim getirdiğimizi, yol-
dan çıktığımızı söylüyorlardı. Biz de 
büyüyünce aynı şeyi gençlerimize 
yapıyoruz. Neymiş efendim, gençler 
öz-benliğimize ihanet içindelermiş, 
uyuşturucu batağına düşmüşler, artık 
bizi biz yapan değerlere önem vermi-
yorlarmış, Batı kültürüne boyun eğmiş-
ler… Gençleri, ahlaksızlıkla, saldırgan-
lıkla, uyuşturucuyla, suçla, tembellikle, 
psikolojik dengesizlikle birlikte anan 
bir alışkanlığımız var maalesef.   

Oysa gerçekler bu sözleri pek doğ-
rulamıyor. Gençler, hiçbir suçta ve 
toplumsal sorumsuzlukta isteseler de 
yetişkinlerin önüne geçemezler, daha 
doğrusu onlar değer sistemlerini yetiş-
kinlerden gördüklerine göre oluşturur-
lar. Siz gençlere iyi örnekler sunun ve 
pırıl pırıl bir dünya miras bırakın, onlar 
sırf genç oldukları için tam tersi yönde 
hareket etsinler, bundan daha büyük 
yalan olamaz. Bu dünyadaki adalet-
sizliklerin sorumlusu gençler olmadı-

ğı gibi uyuşturucu kaçakçılığı başta 
olmak üzere insanlık düşmanı büyük 
suçları işleyenler de onlar değildir. 

Başarısız ve sağlıksız olanın gençle-
rimiz değil, biz yetişkinlerin gençle-
rimize hak ettikleri imkanları suna-
mamamız olduğunu bir türlü kabul 
edemeyiz. Yine araştırmalar göster-
mektedir ki gençlerde suça ve şid-
dete eğilimin en iyi öngörücüsü an-
ne-babalarıyla olan ilişkinin şeklidir. 

Çocuklukta ihmal edilen, ilgisiz bı-
rakılan, yoksulluğun pençesine düş-
müş, sağlıklı bir değerler sisteminin 
içinde yetişmemiş gençler, beklendi-
ği gibi suça ve şiddete daha meyyal 
olmaktadırlar. Alt-gelir gruplarında 
yer alan gençlerin suça eğilimlerinde 
psikolojik sorunlardan çok toplumsal 
ve kültürel etkenlerin daha fazla rol 
oynadığı görülmektedir. Gençlik dö-
neminde görülen sorunları abartma-
mamız, geleceğimizin teminatı olan 
bu insanlara güvenmemiz gerekli; 
onlar bunu ziyadesiyle hak ediyorlar. 

Gençleri asla küçümsememeli, kü-
çük düşürmemeli, güçlerini, değer-
lerini ve kişiliklerini basite almamalı, 
tehdit etmemeli, iyi örnek olmalıyız. 
Evet, gençler için yapılabilecek en 
olumlu davranış, iyi örnek olmak-
tır. Gençlerin sonunda onlara ör-
nek olan yetişkinlere benzedikleri, 
bu dünyadaki insani boyutun hiç 
değişmemesinden belli değil mi?

BAŞARISIZ VE 
SAĞLIKSIZ OLANIN 

GENÇLERIMIZ DEĞIL, 
BIZ YETIŞKINLERIN 

GENÇLERIMIZE 
HAK ETTIKLERI 

IMKANLARI 
SUNAMAMAMIZ 
OLDUĞUNU BIR 

TÜRLÜ KABUL 
EDEMEYIZ.
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Web sitenizde “Küçükken veteriner ol-
mak istiyordum. Ama en iyi planlarda 
bile bir sapma olur. Ben değil, müzik 
beni seçti.” yazmışsınız... 

Müziğin bir insanın duygu durumu üze-
rindeki etkisi beni gerçekten büyülüyor. 
Bunu işitsel bir tedavi olarak açıklıyo-
rum ben. Birçok insan da özellikle belli 
tür müziklerin yatıştırıcı, sakinleştirici 
etkisi üzerinde hemfikirdir. Örneğin kla-
sik müzik ya da caz sizi farklı duygu du-
rumlarına götürebilir. Birçok kişi müziği 
aynı zamanda bir meditasyon takviyesi 
olarak da görüyor. Bunun yanı sıra hare-
kete geçirme, hareketlendirme özelliği 
de var. Örneğin; Kelt geleneğinde, sa-
vaşlarda, üflemeli çalgıların, davulların 
kullanıldığı melodiler var. Daha modern 
zamanlarda ise heavy metal müziklere 
rastlıyoruz. Hepsinin insanın üzerindeki 
etkisi farklı ve büyüleyici. 

Arkeolojiye ve antik dönemlere büyük 
bir ilginiz olduğunu biliyorum. Ankara, 
Konya, Safranbolu ve Kapadokya’daki 
kazı alanlarına da ziyaretleriniz olmuştu.

Arkeolojik kazı alanlarına gitmek beni 
çok etkiliyor. Bahsettiğiniz seyahati bir 
mayıs ayında yapmıştık, güzel bir bahar 
günüydü. Oradaki ovalar, çayırlar bana 
büyüdüğüm Manitoba’yı anımsatmıştı. 
Özellikle Ankara’da Kelt dönemine ait 
tarihi eserlerin sergilendiği müze çok 
çarpıcıydı. Bu ziyaret sayesinde Kelt 
kültürüyle ilgili bilgimi arttırma şansım 
oldu. Frigler, Lidyalılar ve Osmanlı kültü-
rüyle ilgili de birçok bilgi edindim, hatta 
tarihimizin belli noktalarda nasıl kesiş-
tiğini anladım. Kapadokya’ya yaptığım 
ziyaretler de benim için çok özel, peri 
bacalarına, erken dönem Hristiyan ki-
liselerine karşı müthiş bir merakım var. 
Bölge halkının sıcaklığı, ikramları, misa-
firperverliği de her zaman kalbimde...

Sema dansının, tasavvuf müziğinin ve fel-
sefesinin sizi çok etkilediğini okumuştum.  

Sufizmin temel prensiplerini kendi yaşa-
mınızda nasıl uyguluyorsunuz? 

Sufizmin temelindeki o içsel yolculuk, 
aydınlanma ve kendini bulma hali beni 
çok etkiliyor. Spiritüel birçok öğretide 
olduğu gibi aşkın, sevginin değerine 
inanıyorum, uyum ve bütünlük içinde 
olmayı önemsiyorum. 

Tanıdığınız Türk müzisyenler var mı? 

Geldiğim zamanlarda duyduğum çeşitli 
melodiler oldu ve halk müziği ezgileri 
kulağıma çok hoş geldi. Arif Sağ, Bel-
kıs Akkale tanıdığım Türk halk müziği 
sanatçılarından. Batı müziğini ve yerel 
tınıları çok güzel harmanlayan Barış 
Manço da bildiğim isimlerden. Yine her-
kesin bildiği gibi 1990’ların sonunda 
“Tango To Evora” şarkımı yorumlayan 
Nilüfer... Onun seslendirdiği bu yorum 
sayesinde Türkiye’de daha çok dinleyici 
benim müziğimden haberdar oldu.  

Müzik dışındaki ilgi alanlarınız neler? 

Bahçemle uğraşmayı seviyorum. Bisik-
lete binmeyi, kitap okumayı, arkadaş-
larımla zaman geçirmeyi, yürüyüş ve 
kamp yapmayı seviyorum. 

Sosyal meseleler, çevre, hayvanlar sizin 
için öncelikli konular arasında...

Yaşadığım yerin yakınında bir aile mer-
kezim var, işletmesini de ben sürdü-
rüyorum. Modern hayatta çocukların 
ve ailelerin yeterince anlaşıldığını ve 
desteklendiğini düşünmüyorum. Onun 
dışında iklim değişikliğine karşı bul-
duğum her yere ağaç dikmeye, kendi 
hayatımı bu doğrultuda düzenlemeye 
ve geliştirmeye çalışıyorum, elbette 
çevremi de bunun bir parçası haline 
getirmeye çabalıyorum.  

Hayatta size pusula işlevi sağlayan de-
ğerleriniz, prensipleriniz neler? 

Uzun vadede kamu yararına olacak 
konulara odaklanmak. Örneğin bazı 
yerli insanlar yedi nesil geriye giderek 
ve yedi nesil sonrasını düşünerek şimdi 
yapılması gerekenleri belirliyorlar. Kibar, 
şefkatli ve affedici olmak… Kendimi 
olabildiğince eğitmek ve yukarıda bah-
settiğim iki temel prensibi sürdürmek…

30 yılı aşan kariyerinde tarih ve kültürü incelikle dokuduğu “eklektik 
Kelt” müziği ile dünya çapında övgü toplayan Loreena Mckennitt, 
milyonlarca albüm satmasına ve edindiği üne rağmen Stratford, 
Ontario’daki bir çiftlik evinde son derece mütevazı bir hayat sürüyor. 
Loreena Mckennitt ile kariyerini ve hayata bakışını konuştuk. 

SÖYLEŞİ

MÜZIĞIN BIR 
INSANIN DUYGU 

DURUMU 
ÜZERINDEKI 
ETKISI BENI 
GERÇEKTEN 

BÜYÜLÜYOR

SÖYLEŞİ: 
RIDVAN TULUM

MCKENNITT
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MEHMET DİLBAZ

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika, 
coğrafi mevkileri, tarihî ve sosyo-
ekonomik zenginlikleri ve kültürel 
çeşitlilikleri açısından geçmişte 
olduğu kadar 19. yüzyılda da ol-
dukça dikkat çeken coğrafyalardır. 
Stratejik açıdan da oldukça hassas 
bir öneme sahip olan bu bölgeler 
üzerinde oynanan siyasi oyunlar 
doğrudan bölge ülkelerini de il-
gilendirmekte ve bu politik oyun-
ların söz konusu bölgelerle olan 
tarihî bağımıza, geçmişten gelen 
komşuluk ilişkilerimize, kültürel ve 
ekonomik ticaretimize vurabileceği 
zararlar göz önüne alınarak mese-
leye kayıtsız kalınmasını mümkün 
kılmamaktadır. Bunun yanı sıra bu 
coğrafyada ortaya çıkan politik 
gelişmeler çoğu zaman doğrudan 
Türkiye’yi etkileyecek boyutla-
ra ulaşmakta olup yakinen takip 
edilmesi gereken durumlar olarak 
belirmektedir. Bu tür gereksinim-
ler, bölgesel ve küresel güçlerin iyi 
tanınmasını zorunlu kılmakta ve 
duruma göre tarihî hadiselerden 
ders çıkartılmasını sağlamaktadır.

İslam dünyasının en güçlü iktida-
rına sahip Osmanlılar, Afrika’nın 
Kuzey bölgesinde İspanyol işgal-
lerine, Kızıldeniz ve Hint Okyanu-
su’nda ise Portekiz istilasına karşı 
Müslümanların imdadına yetiştiler. 
Müslüman olan Afrika ülkelerinin 
ve halklarının Osmanlılarla o tarih-
lerde başlayan ilişkileri 20. yüzyılın 
başlarına kadar devam etti. Hatta 
ilişkilerin iyi olduğu dönemlerde 
Somali’nin başkenti Mogadişu’da 

Osmanlı padişahları adına para 
bastırıldığı bilinmektedir. Afrika 
kıtasıyla Osmanlı Devleti’nin ilk 
münasebetleri 16. yüzyılın ilk ya-
rısında başlamıştır. Kuzey Afrika, 
Mısır ve Kızıldeniz liman şehirle-
rinde tesis edilen Osmanlı hakimi-
yeti ilerleyen dönemlerde kıtanın 
yeni bölgelerine doğru genişledi. 
Bir taraftan Kızıldeniz üzerinden 
Hint Okyanusu’na geçen denizci-
ler Doğu Afrika sahillerini bilhassa 
Portekiz işgalinden korumaya çalı-
şırken diğer taraftan Büyük Sahra 
Çölü’nün güneyindeki Müslüman 
devletlerle karşılıklı münasebetler 
kurulmuştur. Kısacası bu kıtanın 
coğrafî olarak Anadolu’ya göre 
konumunu ters dönmüş bir açı-
ya benzetebiliriz. Buna göre Mısır 
merkezli bu açının bir kenarı ku-
zeyden Garp Ocakları üzerinden 
batı istikametinde, diğer kenarı ise 
doğudaki Habeş eyaleti üzerinden 
güney istikametinde asırlar alan 
bir süreçte daha uzak noktalara 
ulaşacak şekilde ilerlemiştir. Bugün 
Afrika kıtasında sömürgecilik son-
rası bağımsız devletlere dönüşen 
birçok sahil şehri ve çevresinin as-
lında Osmanlı Devleti’nin gayretleri 
ile en az üç asır boyunca Avrupalı-
larca istilasına fırsat verilmeyerek 
birer Endülüs olmaları önlenmiştir.

1912 yılında İtalyanlarla İsviçre’nin 
Ochy (Öşi) anlaşması imzalanana 
kadar geçen tam dört asır boyunca 
Osmanlılar Afrika’da çok geniş bir 
alanı idareleri altına almışlardı. Bu 
bölgede zamanla beş ayrı eyalet 

kurdular. Bunlar Mısır, Trablusgarp, 
Tunus, Cezayir ve Habeş eyaletle-
riydi. Bunlar içinde ilk kaybettiği 
eyalet Cezayir olup 1830 yılında 
Fransızlar tarafından işgal edildi. 
Tunus, himaye adı altında 1881 
yılında Fransa tarafından işgal 
edilirken, Mısır 1882’de İngilizlerin 
işgaline uğradı. Habeş eyaleti ise 
daha ziyade Kızıldeniz sahilinde 
bazı noktalarda Osmanlı idaresinde 
kalmaya devam etti. İtalyanlar ise 
1911 yılında Trablusgarp’a saldırdılar 
ve 1912 yılında yapılan anlaşmayla 
Osmanlılar, Afrika’daki son toprak-
larını da geride bırakarak çekildiler.

Afrika’nın iç kısımlarıyla münase-
betler de 16. yüzyılın ikinci yarısın-
da Trablusgarp eyaletinin güne-
yindeki Fizan sancağı üzerinden 
kuruldu. Çad Gölü çevresinde yer 
alan tarihî sultanlıklardan Darfur, 
Vaday, Bagirmi, Kânim-Bornu, 
Kano, Sokoto, Hevsa devletleri ve 
Batı Afrika’da Songay ve Timbüktü 
Paşalığı Osmanlılar’la yakın mü-
nasebetler kurdular. Bu hanedan 
devletleri ve sultanlıklar İstanbul’a 
elçilik heyetleri gönderirken Os-
manlı Devleti de 20. yüzyılın başı-
na kadar bu bölgelere kendi elçili 
heyetleri yollamaktaydı. Osmanlı 
Devleti döneminde Afrika yerlile-
rinin özellikle dini inanışları olduğu 
gibi muhafaza edilirken hiç kimse 
mezhep ya da din değiştirmeye 
zorlanmamıştır. Avrupalılar ise 
köleliği yasaklamaya başladıkları 
zaman bu defa Afrika yerlilerini bu-
raya gönderdikleri binlerce misyo-

Afrika kıtasıyla Osmanlı Devleti’nin ilk münasebetleri 16. yüzyılın ilk yarısında başlamıştır. Kuzey 
Afrika, Mısır ve Kızıldeniz liman şehirlerinde tesis edilen Osmanlı hakimiyeti ilerleyen dönemlerde 
kıtanın yeni bölgelerine doğru genişledi.

Afrika’daki Türklerin  
Hikâyesi
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ner vasıtasıyla Hristiyanlaştırmaya 
zorladılar. 20. yüzyılın başına kadar 
bütün Afrika’da 10 milyon civarında 
Hristiyan varken bugün kendi id-
dialarına göre 900 milyon nüfuslu 
kıtada 350 milyon Hristiyan vardır. 
Özellikle 21. yüzyıla girdiğimiz şu 
günlerde ise kıtada Müslümanlar 
üzerine büyük bir Hristiyanlaştır-
ma kampanyası yürütülmektedir. 
Müslümanların yaşadıkları şehirle-
re, kasabalara, hatta köylere varana 
kadar kiliseler inşa edilmektedir.

Dinlerini değiştirdikleri Afrikalıların 
dillerini de yasaklayan Avrupalı sö-
mürgeciler kıta toplumlarını İngiliz-
ce, Fransızca, Almanca, Portekizce 
ve İspanyolca öğrenmeye mecbur 
kıldılar. Bugün kıta üzerinde resmi 
dili ana dili olan Etiyopya dışında 
on kadar ülkede Arapça resmi dil-
dir. Fakat onların bir kısmında da 
İngilizce ve Fransızca ikinci resmi 
dildir. Geleneksel eğitime tama-
men son verdikleri kıtada bugün 
53 bağımsız ülke bulunmakta olup  
bunların içinde sadece Kuzey Af-
rika ülkeleri, Mısır, Sudan, Nijerya 
ve Güney Afrika Cumhuriyeti ’de 
çok sayıda üniversite olup ço-
ğunda en fazla iki/üç üniversite 
bulunmakta olup, bazı ülkeler ise 
2000’li yıllara gelindiğinde an-
cak üniversite sahibi olabildiler. 

Ekonomik bakımdan Osmanlı Dev-

leti’nin Afrika’daki eyaletlerinden 
istifadesi daima sınırlı kalırken ora-
ları elde tutabilmek için hem kendi 
öz insan kaynaklarını kullanmış, 
hem de oralardan alınan vergileri 
de yerli halka cami, medrese, köp-
rü, liman ve okul gibi binalar inşa 
ederek hizmet olarak sunmuştur. 
Kuzey Afrika’ya gönderdiği gençler 
oraları zamanla yurt edinerek yerli 
kadınlarla evlenmişler ve onlardan 
doğan çocukları Kuloğlu adıyla bir 
sınıf oluşturdular. Kuloğlu Türkleri, 
Osmanlı’nın Berberi sahilindeki 
batı ve orta kıyı bölgelerinde Ce-
zayir, Libya ve Tunus’ta yaşayan, 
Türk erkek ve Berberi kadınlardan 
doğan insanları tanımlamak için 
kullanılmış bir terimdir. Bu terim 
Osmanlı Cezayiri, Osmanlı Libya’sı 
ve Osmanlı Tunus’unda yaygın ola-
rak kullanılırken, Mısır’daki Mısır 
Türkleri için kullanılmamıştır. Bu-
gün, Kuloğullarının torunları bağım-
sızlıktan sonra büyük ölçüde yerel 
toplumlara entegre oldular, ancak 
yine de bazı kültürel geleneklerini 
koruyorlar; ayrıca Hanefi mezhebi-
ni (Maliki mezhebini benimseyen 
diğer Kuzey Afrikalıların aksine 
Hanbeli mezhebini ve Türk kökenli 
soyadlarını hâlâ kullanmaya devam 
ederler. Bunlar eyaletlerin en seçkin 
insanları konumuna gelmişlerdir. 
Arap ve Berberi halkla Osmanlılar 
arasındaki iletişimin huzur içinde 

BUGÜN AFRIKA 
KITASINDA 

SÖMÜRGECILIK 
SONRASI 

BAĞIMSIZ 
DEVLETLERE 

DÖNÜŞEN BIRÇOK 
ŞEHIR, OSMANLI 

DEVLETI’NIN 
GAYRETLERI 
ILE EN AZ ÜÇ 

ASIR BOYUNCA 
AVRUPALILARIN 

ISTILASINDAN 
KORUNMUŞTUR
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asırlarca devam etmesinde Kuloğ-
lullarının etkinliği oldukça yüksekti. 
Genelde büyük şehir merkezlerinde 
bulunan Osmanlı askerlerinin ve 
memurlarının taşra bölgelerinde 
etkili olmaları zordu. Çünkü ne ya-
pısına ne de adetlere alışkındılar. 
Oysa Kuloğlu denen sınıf hem asa-
yişin temininde hem de vergilerin 
toplanmasında büyük hizmette 
bulunmaktaydılar. Kuloğlu Türkleri 
sadece erkeklerden oluşmuyordu. 
Türkçe konuşan Anadolu kadınla-
rı da bölgeye göç etmişti. Ayrıca, 
Türk erkeklerinin ve Kuzey Afrikalı 
kadınların kız çocukları da Kuloğlu 
Türklerini oluşturmaktaydı. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dağılmasına ka-
dar, Cezayir, Mısır, Libya ve Tunus’ta 
üst sınıf kadınlar çoğunlukla Türk 
kökenliydi. Bu elit Türklerin Osman-
lı devleti ile kurduğu iyi ilişki İtal-
yan-Türk Savaşı sırasında Osman-
lı’nın işine gelmiştir. Cezayir, Tunus 
ve Trablusgarp’ta nüfus bakımından 
ne kadar oldukları hakkında elimiz-
de bilgi bulunmazsa da her üçünde 
de on binlerce, hatta yüzbinlerce 
insan kendini bu isimlendirme için-
de görüyordu. O tarihi süreçlerle 
20. yüzyılda tüm bağlarımız koptu 

derken 2020 yılında bir anda herkes 
bu coğrafyada Osmanlı bakiyesinin 
sadece tarihi eserler olmadığını, 
insan unsurunun da bulunduğunu 
bunların Kuzey Afrikalı Türkler ve 
Kuloğulları olduğunu unutmamak 
gerekir.  Libya Türklerinin tarihini 
araştıran Orhan Koloğlu’na göre, 
Mağrip ve genel olarak Kuzey Af-
rika’daki 300 yıllık Osmanlı hakimi-
yeti boyunca, Osmanlı yönetiminin 
bölgeye yerleştirdiği Türk askerleri, 
bölge nüfusunun en az %5’ini oluş-
turmaktaydı. Anadolu Türkleri, böl-
genin Türkleştirilmesini sağlamak 
için ideal göçmenler olarak kabul 
edildi. Ayrıca, yetkililer Türkçe ko-
nuşan halkın Arapça konuşmasını 
yasaklamıştır; bu durum Türkçenin 
19. yüzyıla kadar bölgede kullanılan 
saygın dillerden biri olarak kalması-
nı sağlamıştır. Koloğlu, Anadolu’dan 
yaklaşık 1 milyon Osmanlı askerinin 
Cezayir Eyaleti’ne (Osmanlı Cezayi-
ri), Tunus Eyaleti (Osmanlı Tunusu) 
yerleştiğini tahmin etmektedir. Eyā-
let-i Trablus Gârp’a giden gemiler 
çoğunlukla İzmir Limanı’ndan ha-
reketlenmiştir. Türkçe konuşan Os-
manlı Müslümanlarının çoğu, Maliki 
Mezhebini benimsemiş Kuzey Afri-

ka halklarının aksine, Hanefi Mez-
hebine bağlı kaldılar. Bugün Hanefi 
mezhebini hâlâ bölgede kalan Türk 
ailelerin torunları da benimsemiş 
durumdadır. Geleneksel olarak ca-
mileri Osmanlı mimari tarzındadır 
ve özellikle Türk tarzı sekizgen mi-
nareleri mevcuttur. Kuzey Afrika ve 
Orta Doğu’da, Türkçeden bölgede 
konuşulan dillere geçmiş birçok 
kelime kullanılmaktadır. Örneğin; 
Arapça konuşulan Mağrip ülkelerin-
den Cezayir’de yaklaşık 634 Türkçe 
kelime kullanılmaktadır. Mısır Arap-
çası’nda 200 ile 500 arasında, Libya 
ve Tunus Arapçasında ise yakla-
şık 800 ila 1.500 Türkçe kelimesi 
kullanılmaktadır. Buna karşın Fas 
Arapça’sı, Türkçeden hiçbir kelime 
almamıştır. Osmanlılar hiçbir zaman 
bu ülkede etkili olamamıştır. Fakat 
oradaki Türkler, Osmanlı Türkçesi 
ve Farsçaya bölgede öğrendikle-
ri sözcükleri katmıştır. Türkçedeki 
Arapça kelimelerin çoğu özel ha-
yatta ve resmî devlet terimlerinde 
kullanılmaktadır. Osmanlı yönetimi, 
Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Balkan 
mutfağı üzerinde derin bir etki bı-
rakmıştır. Bu nedenle, bugün bile, 
bu bölgeler boyunca farklı ülkelerde 
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üretilen birçok yemek aynı addan 
türemiştir. Eğer bu coğrafyaya yüz 
sene sonra geri dönmeyi düşünü-
yorsak Kuzey Afrikalı öz ve öz Türk 
olan Kuloğulları’nın izini sürerek 
bunlarla tekrar bağları ve köprüleri 
kurmak elzemdir. Kuzey Afrika’daki 
Osmanlı hakimiyetinden geriye ka-
lan en büyük miras sayıları yüzbinleri 
bulan Kuloğulları denilen Türklerdir. 
Bunlar her ne kadar bugün Türkçe 
konuşamasalar da Türk soylu olarak 
tanınırlar. Anadolu’dan giden Türkle-
ri günümüzde “Kuloğlu”, “Kulaksız”, 
“Başağa”, “Türkî”, “Manisalı (Man-
sali-Messali)”, “İzmirli”, “Karamanlı”, 
“Urlalı”, gibi taşıdıkları soyadları da 
onların bu kimliğini ele vermek-
tedir. Eğer bir Güney Afrika’da ve 
Türk varlığı konuşulacaksa Güney 
Afrika’daki Osmanlı izlerinin 1850’li 
yıllarına kadar gitmektedir “Kendi-
lerini Afrika’ya vakfeden Osmanlı 
ulemasının bölgedeki hizmetleri ve 
orada kalan çocuklarının faaliyetleri 
günümüze kadar Ümit Burnu’nda bir 
Osmanlı kültür mirasının oluşma-
sına vesile olmuştur. Bu mirasımız 
günümüze kadar ihmal edilse de 
hâlen tüm ihtişamıyla ayakta dur-

maktadır. Bo-Kaap Müzesi Güney 
Afrika’nın en çok ziyaret edilen ikin-
ci müzesidir ve Müderris Ebubekir 
Efendi gibi Osmanlı adına çalışan 
Müderris Mahmud Efendi’nin evidir. 
İçerisinde birçok belge, Türk bayrağı, 
Osmanlı arması ve Sultan Abdülha-
mid Han’ın fotoğrafı sergilenmekte-
dir. Güney Afrika’ya gönderilen ilk 
Türk İslam âlimi Müderris Ebubekir 
Efendi çalışmaların başlangıcı ol-
muştur. 1862 yılında Müderris Se-
yit Ebubekir Efendinin Ümit Burnu 
Müslümanlarının dinî eğitimleri için 
Güney Afrika havalisine gönderilme-
si ile başlayan münasebetler, onun 
öğrencileri ve çocukları sayesinde 
bölgede entelektüel bir kuşağın ye-
tişmesine vesile olmuştur. Ebubekir 
Efendi bir başarının ismidir, genç 
nesillerimiz için bir ilham kaynağı ve 
Türkiye-Güney Afrika münasebetleri 
için bir semboldür. Onların varlığı ve 
eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi 
bu asırda hâlâ bizim ve o ülkenin 
beraberce var olmasının en büyük 
göstergesidir. Güney Afrika’nın Eko-
nomi Bakanı Ebubekir Efendi’nin 
torunlarından İbrahim Patel ise 
oradaki Türk varlığı için ne kadar 

önemli olduğunun delilidir. Ebubekir 
Efendi’nin çocukları ve torunları Tür-
kiye ile olan münasebetlerini 1950’li 
yıllara kadar taze tutmuşlardır. Me-
sela Ebubekir Efendi’nin Güney 
Afrika’da yaşayan iki torunu Birinci 
Dünya savaşı çıkınca Türkiye’ye gi-
dip Kût’ül-Amâre ve Çanakkale’de 
savaşmışlar ve savaş bitince memle-
ketleri Ümit Burnu’na dönmüşlerdir. 

Hatta 1939 yılında Erzincan depremi 
mağdurları için bağış bile toplamala-
rı kaynaklara geçmiş, Ümit Burnu’n-
dan Ankara hükümetine göndermiş-
lerdir. 1948 yılında Güney Afrika’da 
Apartheid adında ırkçı bir rejim baş-
layınca aile mensupları ırkçılığa da-
yanamayıp Türkiye’ye dönmek için 
dönemin Ankara hükümetine baş-
vurmuşlar dır. 1950 yıllarına kadar 
devam eden bu münasebetler var 
olsa da günümüzde bunun daha ile-
riye taşınması gereklidir. Sömürgeci-
ler uzun yıllar Afrika’da bir düşman 
Türk imajı yaratmak için ellerinden 
geleni yaptular. Fakat Osmanlı Dev-
leti’nin hizmetlerini ortaya çıkarıp 
gösterirsek elbette yanılgı içeri-
sinde olduklarını anlayacaklardır.

KULOĞLU 
TÜRKLERI, 

OSMANLI’NIN 
BERBERI 

SAHILINDEKI 
CEZAYIR, LIBYA 

VE TUNUS’TA 
YAŞAYAN, TÜRK 

ERKEK VE BERBERI 
KADINLARDAN 

DOĞAN INSANLARI 
TANIMLAMAK IÇIN 
KULLANILMIŞ BIR 

TERIMDIR
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COVERDOSYA: 

ESKİ İLE YENİ  
ARASINDA
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• MÜZIKTE BIR KAVRAM: COVER 
• YENI HER ZAMAN KÖTÜ DEĞILDIR: 10 COVER ŞARKI

• SÖYLEŞI: NAIM DILMENER
• ARANJMANDAN ANADOLU POP’A: 1960’LI YILLAR

• DÜNYANIN EN GÜZEL KONSERI VE BOB GELDOF

• NESILLER ARASI BIR KÖPRÜ: COVER
• SÖYLEŞI: BAYKAN BARLAS

• IKIZ KARDEŞ: MÜZIK VE ŞIFA 
• KLASIK MUSIKI “COVER”LANMAK ISTER MI?

• COVER VE GELENEKSEL MÜZIĞIMIZDEKI DEĞIŞIM
• DUYGUNUN GÜNCELLENMESI: COVER MÜZIK
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Cover veya aranjman, müzik alanın-
da önceden seslendirilmiş bir eserin 
farklı sanatçılar tarafından yeniden 
icra edilmesi anlamına gelmekte-
dir. Cover, kökeni eski Fransızcaya 
dayanan İngilizce bir sözcük olma-
sına rağmen birçok dilde değişti-
rilmeden kullanılmıştır. Türkçedeki 
en yaygın karşılığı aranjmandır.

Aranjman (düzenleme), müzik-
le ilgili teknik bir terim olarak ele 
alındığında; orkestrasyondan farklı 
olarak, bestesi daha önceden yapıl-
mış bir melodinin stilini muhafaza 

etmek şartıyla çeşitli enstrümanlara 
dağıtılarak yeniden düzenlenme-
si ve bu sırada parçanın akışı ve 
armonizasyonunun yeniden ya-
zılması, kısaca; mevcut melodiye 
müzikal bir çeşitlilik kazandırmak 
anlamına gelmektedir. Bu teknik 
işleme aranje etmek, bunu yapan 
kimseye aranjör, ortaya çıkan 
yeni esere de aranjman adı verilir.

1960’lara kadar geçen sürede Türki-
ye’de pop şarkılar sanatçılar tarafın-
dan İngilizce, İspanyolca, Fransızca 
ve İtalyanca söyleniyordu. Yabancı 

parçalara Türkçe söz yazma akımını 
ilk olarak  1961 yılında Fecri Ebcioğ-
lu başlatmıştır.  Fransız pop şarkıcısı 
Bob Azzam’ın “C’est écrit dans le 
Ciel” adlı parçasına Türkçe sözler 
yazıp “Bak Bir Varmış Bir Yokmuş” 
adıyla İlham Gencer’e söyletmiş ve 
aranjman akımını başlatmıştır. Bu 
parça yabancı bir parçadan cover-
lanmış ilk pop şarkıdır. O zamanların 
ünlü söz yazarlarından olan Sezen 
Cumhur Önal’ın aranjman akımına 
katılmasıyla bir çok yabancı pop 
şarkılarına Türkçe sözler yapılmaya 

1960’lara kadar geçen sürede Türkiye’de pop şarkılar sanatçılar tarafından İngilizce, İspanyolca, 
Fransızca ve İtalyanca söyleniyordu. Yabancı parçalara Türkçe söz yazma akımını ilk olarak 1961 
yılında Fecri Ebcioğlu başlatmıştır. Fransız pop şarkıcısı Bob Azzam’ın “C’est écrit dans le Ciel” 
adlı parçasına Türkçe sözler yazıp “Bak Bir Varmış Bir Yokmuş” adıyla İlham Gencer’e söyletmiş 
ve aranjman akımını başlatmıştır.

 “COVER”
MÜZİKTE BİR KAVRAM:

DOSYA:  
COVER SERKAN ÇAKIR
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başlanmıştır. Ajda Pekkan dönemin 
en çok cover yapan sanatçıların-
dandır. Ajda Pekkan’ı Alpay, Ertan 
Anapa izlemiştir. O dönemdeki bir 
çok sanatçı yabancı pop şarkıla-
rına Türkçe sözler yazarak plaklar 
çıkarmışlardır. Yine O dönemin en 
bilinen aranjmanlarından olan ve 
aranjmanını Fecri Ebcioğlu’nun 
yaptığı “Her Yerde Kar Var” isimli 
parçayı kendi bestecisi Salvatore 
Adamo yapmış, daha sonra aynı 
parçayı Ajda Pekkan seslendirmiştir. 

Bu sanatçılar uzun yıllar Türkçe 
sözlerle yabancı parçaları cover-
lamış ve asıllarından daha başarılı 
olmuşlardır. Bu parçalar arasında; 
“Memleketim”, “Son Verdim Kalbi-
min İşine,” “Sev Kardeşim”, “Bu Ne 
Dünya”, “Kimler Geldi Kimler Geçti” 
gibi günümüzde hâlâ sevilerek din-
lenen pop müziği şarkıları vardır.

Henüz yeni ortaya çıkarılmış bir 
şarkının da, bir başkası tarafın-
dan okunması yine cover olarak 
adlandırılır. Yani aslında coverda 
önemli olan şarkının tek başına bir 
geçmişinin olmasıdır. Bu durumda 
cover şarkılar bir derinlik kazanmış 
olurlar. Bu çağrışım da beraberinde 
nostalji denen türü ortaya çıkarmış-
tır. Hatta bazı şarkıcılar bugünkü 
varlık nedenlerini neredeyse nos-
talji şarkılarına borçlanmışlardır. 

Türk Pop Müziğinde görülen ilk 
önemli cover şarkı Zerrin Özer’in 
seslendirdiği “Gönül”dür. Orhan 
Gencebay`ın 1974 yılında çıkardığı 
albümünde söylediği bu şarkı, daha 
sonra Zerrin Özer’in 1979 yılında 
çıkarılan albümde pop haliyle yer 
almıştır. Hatta günümüzde de çoğu-
muz “Gönül” deyince Orhan Gence-
bay`ı değil, Zerrin Özer`i hatırlarız. 
Coverinin aslının önüne geçtiği bu 
çalışma sayılı örnekler arasındadır.

Dönemin büyük ilgi gören modaları 
hızlı bir değişim süreci geçirmek-
tedir. Çok sevilen, ilgi gören, bü-
yük kazançları olan bazı müzikler 
ve şarkıcılar bir anda çöküş yaşa-
mışlardır. Gündemden düşmemek 
için sürekli üretim içerisinde olmak 
gerekmektedir. Sektörleşmeye baş-
layan müzik dünyası beraberinde 
uzmanlaşmayı da getirmiştir. Bütün 
bu seri üretim, yeni beste ve şarkı 

bulma sıkıntısı Türk Popuna duyu-
lan aşırı istek, eski bütün şarkıların 
coverlarının yapılmasına neden 
olmaya başlamıştır. Aslında co-
verlar, beste sıkıntısından ve mad-
di kaygılar  sebebiyle yapılmıştır.

Ülkemizde yetmişli yıllarda ünlü 
bestelere Türkçe söz yazılarak ya-
pılan coverlera rastlanırdı. Türk Po-
punun patladığı 90`lardan bu yana 
ise söz ve bestelerde değişikliğe 
gidilmeden müzik türleri arası bir 
alışverişe rastlanılmıştır. Gelişen ve 
değişen koşullar doğrultusunda ka-
set ve cd pazarının genişlemesi, te-
levizyon, radyo kanallarının ve müzi-
ğin tüketildiği eğlence mekanlarının 
sayısı artmıştır. Bu tarz sebeplerden 
dolayı girilen hızlı yaygınlaşma süre-
cinde, müzik dünyası sektörleşmeye 
başlamıştır. Şarkıcı, söz yazarı, bes-
tekâr ve düzenlemeci sayısında sü-
rekli bir artış oluşmaya başlamıştır. 

2012 yılında yaptığım bir çalışmada, 
Türk Pop Müziği alanında en çok 
cover yapan sanatçılar şu şekilde 
belirtilmiştir. En çok cover yapan 
sanatçı Haluk Levent olmuştur. 
Cover yaptığı parçalar genelde 
Anadolu Pop Rock tarzındaki par-
çalardır. Onu, Göksel takip etmiştir. 
Göksel’in coverladığı parçalar ge-
nelde eski 45`likler olmuştur. Le-
man Sam, Barış Akarsu ve Teoman 
yine cover yapan sanatçılardandır. 

Cover yapılan müzik türleri ince-
lendiği zaman; Türkçe Pop en çok 
coverlanan müzik tarzlarından birisi 
olmuştur. Bunun kuşkusuz yegâne 
sebebi müzik piyasasında Türkçe 
Pop müziği dinleyici kitlesinin daha 
fazla olması ve albüm satışlarında-
ki giderek artan orandır. Türkçe 
Popu, Anadolu Pop\Rock izlemiş, 
bu tarzların ardından  Fantezi müzik, 
Protest müzik Türk Pop Müziği Sa-
natçıları tarafından coverlanmıştır.

Şarkıları en çok coverlanan sanatçı 
ise Ajda Pekkandır. Ajda Pekkan 
şarkılarının çok coverlanmasının se-
bebi, seslendirdiği parçaların çok 
tutulması ve albüm satışlarındaki 
fazlalık olarak gösterilebilinir. Ajda 
Pekkan’ı Sezen Aksu izlemiş, Barış 
Manço, Bülent Ortaçgil ve Cem Ka-
raca’nın parçaları Türk Pop Müziği 
sanatçıları tarafından coverlanmıştır.

Kendi albümlerini coverlayan sanat-
çılar da olmuştur. Bu sanatçılar ara-
sında; Zuhal Olcay, Candan Erçetin, 
Barış Manço ve Ajda Pekkan vardır. 
Sanatçıların kendi albümlerini yeni-
den coverlamasının sebebi, o dö-
nem çekilen beste sıkıntısı ve albüm 
satışlarındaki yetersizlik olmuştur.

1990’lı yıllarda pop müziği seslen-
diren sanatçıların sayısında büyük 
artış görülmüştür. Bu yıllarda beste 
arayışlarına giren sanatçılar, geçmiş 
yılların popüler parçalarını cover-
layarak albüm satışlarını arttırma-
ya çalışmıştır. Örneğin; Muazzez 
Ersoy’un nostalji serisinin ulaştığı 
satış rakamları, daha önce yüzüne 
bakılmayan müzik geçmişine ilgiyi 
arttırmıştır. Bu alanın öncülüğünü 
İlhan İrem yapmıştır. İrem yıllar önce 
“Dünden Yarına” adlı albümü ile 
kendi geçmişine herkesten önce el 
atmış ve gecikmeden Volume 1, Vo-
lume 2 adları altında eski parçalarını 
tekrar coverlamıştır. 2000’li yıllarda 
ise Türk Pop Müziğinin alaturkadan 
aşırı beslenmesi, Pop Müziğini ne-
gatif etkilemiş, Arabesk-Pop ve Fan-
tezi-Pop gibi başka müzik türlerinin 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Günümüzde ise artık sanatçılar, 
kendi tarzlarına ve coverladığı par-
çaların türüne bakmaksızın cover 
yapmaktadır. Bu özellikle gençler 
arasında daha çok sevilmekte fakat 
şarkıların ilk halleri yoğun bir şekil-
de değişikliğe uğradığı için popüler 
müzikte dejenerasyona sebep ol-
maktadır. Orijinallerine daha yakın 
yapılan coverlar yapılması, müzik 
türünü aşırı yozlaştırmayacak daha 
güzel şarkılar ortaya çıkacaktır. 

 TÜRK POP 
MÜZIĞINDE 

GÖRÜLEN 
ILK ÖNEMLI 

COVER ŞARKI 
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Türkiye’de 60’lı ve 70’li yıllar, popüler 
müzik adına önemli adımların atıldığı 
yıllardır. 50’lerde kurulmaya başlayan 
caz orkestralarının yaygınlaşması; 
pop, folk ve rock çizgisindeki Batılı 
çalışmaların bu topraklara gelerek 
buradaki kültürel deneyimlerle iç 
içe geçmeye başlaması bu yıllara 
denk düşer. Halk şarkılarını Batı’nın 
popüler enstrümanlarıyla icra etme-
nin; Doğu ve Batı enstrümanlarının 
bir arada kullanılmasının, halk şiiri 
örneklerinin Batılı formlarda beste-
lenmesinin, Batılı çalışmalara Türkçe 

söz yazılmasının ve bütün bu çer-
çeve içinde ortaya konan “sentez” 
çalışmalarının o yıllarda yarattığı tar-
tışmalar, müzik hayatımızda önem-
li bazı değişimleri de beraberinde 
getirmiştir.

1950’li yıllarda Batılı popüler müzik-
leri; radyo, kulüpler, plaklar, filmler 
ve o dönem Türkiye’de yaşayan ya-
bancı uyruklular -özellikle de subay 
ve askerler- aracılığıyla dilden dile 
dolaşmaya başlar. Bol paça panto-
lonlar ve uzun saçlar yavaş yavaş 
moda olurken, Batılı enstrümanları 

çalan ya da öğrenmeye çalışan mü-
zisyenlerin sayısında önemli bir artış 
görülür. Aslında, o dönem yapılmaya 
çalışılan, yurtdışından gelen müziği 
aynen taklit etmekten başka bir şey 
değildir. Yurtdışından gelen İngiliz-
ce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca 
müzikleri taklit etmeye çalışmanın 
öğretici, teknik açıdan müzikal ge-
lişimi zorlayıcı bir yanı da vardır. Bu 
tür çalışmalar, o dönem için, mü-
zisyenlerin kendilerini yetiştirmesi 
açısından önemli bir zemin hazırlar.

60’lı yıllara gelindiğinde ise, özel-

60’lı yıllarda Türk müziğinde Batılı formlarda Türkçe şarkılar yapma fikri gündeme gelir. Kısa bir 
süre içinde, yeni tınıları kendi kültürel deneyimlerimize yedirmeye çalışan, “sentez” düşüncesine 
dayalı çalışmalar ön plana çıkmaya başlar. 

ARANJMAN’DAN ANADOLU POP’A  
TÜRKİYE’DE 1960’LI YILLAR
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likle İstanbul gibi büyük şehirlerde 
bu yönde gelişmeler yaşanmaktadır; 
ama yapılan çalışmaların geniş ke-
simlere hitap etmesi ve yurdun dört 
bir yanında kabul görmesi, o kadar 
da kolay bir iş değildir! Ortada gün-
den güne gelişen elektronik olanaklar 
ve giderek güçlenen bir ses olmasına 
rağmen, buralı kulakların o güne de-
ğin aşina olmadığı ezgiler ve yabancı 
bir dildeki anlaşılmaz sözler, önemli 
bir sorun yaratır. Daha önceki tango 
deneyimlerinde olduğu gibi, Batılı 
formlarda Türkçe şarkılar yapma fikri 
gündeme gelir. Kısa bir süre içinde, 
sadece yabancı karakterli ürünler 
yaratmaktan çok, yeni tınıları kendi 
kültürel deneyimlerimize yedirmeye 
çalışan, “sentez” düşüncesine dayalı 
çalışmalar ön plana çıkmaya başlar.

Özgün beste çalışmalarının sayısının 
henüz az olduğu bir dönemde, aranj-
manların, popüler müzik piyasasının 
canlanmasında önemli bir rol oynadı-
ğı söylenebilir. Bir dönem, neredeyse 
aranjman söylemeyen şarkıcı kalmaz. 
Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal 
gibi isimlerin öncülüğünde, Ajda Pek-
kan’dan Nesrin Sipahi’ye kadar birçok 
yorumcu aranjman okur. Hatta, Ada-
mo’nun “Tombe La Neige” adlı şarkı-
sını, bozuk ama “şirin” bir Türkçe ile 
“Her Yerde Kar Var” olarak kaydettiği 
plak, beğeniyle karşılanır. 

Bu plağın önemli satış rakamlarına 
ulaşması, Enrico Macias, Marc Aryan, 
Peppino Di Capri gibi dönemin meşhur 
yabancı şarkıcılarının da Türkiye’ye 
gelip sevilen şarkılarını bir de Türkçe 
sözlerle kaydetmelerinin önünü açar. 
Klasik müzikteki karmaşık müzikal ya-
pıların sadeleştirilmesini ve daha kolay 
dinlenmesini hedefleyen bu anlayış, 
Türkiye’de de orkestralar eşliğinde -ki 
bu orkestraların bazıları zaman içinde, 
popüler bir solistle çalışan gruplara 
dönüşecektir- seslendirilen şarkıların 
öncülüğünde gelişir ve Türkçe sözlü 
hafif müzik adı altında dönemin ana 
popüler müzik kanallarından biri ola-
rak karşımıza çıkar. Temel müzikal ka-
nallardan ikincisi ise, yine Batı müziği 

formlarına yaslanan; ama bu müzikle 
halk müziği örneklerini, ezgilerini kay-
naştırmaya çalışan “türkü düzenleme-
leri-Anadolu pop” çizgisidir. 

Bu anlayışın getirdiği en büyük yeni-
liklerden biri, türkü düzenlemelerinde 
Batı armonisininin temel alınmasıdır. 
Sade bir akor yapısı, dönemin birçok 
rock grubunun müziğine damgasını 
vuran synthesizerlar, Anadolu ritim-
lerinden beslenen bir davul, melodik 
baslar ve elektro gitar eşliğinde yapı-
lan türkü düzenlemeleri, oluşan güçlü 
soundun da etkisiyle kısa süre içinde 
ilgileri üzerine çeker. “Kızılcıklar Oldu 
mu”, “Dere Geliyor Dere”, “Mühür Göz-
lüm”, “Adanalı”, “Halimem”, “Meşelidir 
Enginde Dağlar” gibi türküler, döne-
min bu anlayışının “moda” türküleridir 
ve dilden dile dolaşmaktadır.

Gerek Anadolu pop gerekse aranj-
man çizgisindeki çalışmalar, aslında 
dönemin yabancı popüler kültürleri-
nin karşısına, kendi kültürel değerle-
rimizi koyma çabası içinden yapılan 
çalışmalardır. Bu çalışmalar, Batı’yla 
arada belli bir “ortaklık” oluşturma 
gayretidir ve ortaya konan ürünlerle 
Batı’ya “Biz de varız!” denir. Her iki 
çizgide de dinleyicilerin ve icracıların 
önemli bir bölümünü, kendini Batı’ya 
daha yakın hisseden, kentli orta sınıf 
ve üstü oluşturur. 

Konser mekânları, çeşitlilik arz etmek-
le birlikte -gazinolar, sinema salonları, 
fuarlar- asıl olarak gece kulüpleridir. 
Bu kulüplerin, özellikle Batılı popüler 
enstrümanların eğitiminin çok yaygın 
olmadığı o dönemlerde, usta-çırak iliş-
kisine dayalı, eğitici bir işlevinin olduğu 
da unutulmamalıdır.

Köylerden kentlere yoğun bir göç 
dalgasının yaşandığı ve kentlerde 
sanayileşmeyle birlikte işçi sınıfının 
da gelişmeye başladığı bu dönemde 
yoksulluk artar, yaşam koşulları zorla-
şır, toplumsal muhalefet giderek yük-
selir. Çalışan kesimler, sosyal haklar ve 
sendikal örgütlenme talepleriyle sınıf 
bilinci içinden daha örgütlü bir şekil-
de hareket etmeye bu yıllarda başlar. 

Üniversite öğrencileri ve gençlik, daha 
özgür, daha demokratik düzen talep-
lerini boykotlarda ve eylemlerde, gür 
bir sesle bu yıllarda dile getirir. 

Bu dönemde Âşık Ali İzzet, Âşık İh-
sani, Âşık Mahzuni gibi âşıkların yanı 
sıra; yorumculuk, eğitimcilik, derleme-
cilik yönleriyle türkülerle yakın ilişki 
içinde olan Ruhi Su’nun, türkülerin 
kent ortamında yayılmasında önemli 
payları olmuştur. Adı geçen isimle-
rin etkileri, 60’ların başından 70’lerin 
sonuna dek devam edecek ve başta 
Tülay German olmak üzere, Cem Ka-
raca, Timur Selçuk, Esin Afşar, Selda 
Bağcan, Edip Akbayram, Sadık Gür-
büz, Rahmi Saltuk gibi sanatçıların 
ortaya koydukları eserlerde de kendini 
gösterecektir.

Temelde 60’lı yıllar, yukarıda “aranj-
man-hafif müzik” ve “türkü düzenle-
meleri-Anadolu pop” olarak belirttiği-
miz bu iki müzikal kanal için oluşum 
yıllarıdır. Bu dönemde, Batı müziğine 
yönelen; ancak “buralı” bir duyarlığa 
sahip müzisyenler yavaş yavaş öne 
çıkar. Sahne üstü tavırları, seyirciyle 
kurdukları ilişki, dış görünüşleri, şarkı 
söyleme tarzları farklı ve dikkat çe-
kicidir. 

ARANJMAN 
ÇALIŞMALARI, 
TÜRKIYE’DE 
ORKESTRALAR 
EŞLIĞINDE 
SESLENDIRILEN 
ŞARKILARIN 
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Toplum bireyden güçlüdür. Neyin 
doğru neyin yanlış olduğunu, neyin 
tercih edilmesi gerektiğini, içine doğ-
duğumuz toplum, kendi sosyalizas-
yon süreciyle bize aktarır. Çok öznel 
bir tercihmiş gibi duran neyin “güzel” 
olduğu, “estetik” olduğu fikri dahi, 
aslında toplumsal beğeninin bize 
öğrettiği terchilerdir. Bu sosyolojik 
gerçeklik, özellikle modern ve son-
rasında postmodern dönemle birlikte 
dünya iktisadi sisteminin önemli araç-
larından biri haline geldi. Althusser’in 
“devlet’in ideolojik aygıtları” vurgusu 
bağlamında, tarih boyunca otoritenin 
ikame ettiği ve bir kültürel ve ideolojik 
aktarım aracı olarak kullandığı sanat 
da, küresel sistemin etkili bir enstrü-
manı olarak kullanılır oldu. 

Günümüz dünyası, insan idrakinin 
çok ötesine geçtiği, bireyin yalnız-
laştığı ancak bireye dair her şeyin 
toplumsal statü ile kategorize edildiği, 
daha da önemlisi toplumsal statü ka-
tegorizasyonlarının, tüketim metaları 

ile yapıldığı bir dünya haline geldi. 
Yersiz yurtsuzlaşmış sermayedarlar, 
devletlerden daha güçlü pozisyonlar-
da, dünya ekonomisini yürütmekte ve 
bu ekonominin devamlılığını sürdür-
mek adına gereken tüm adımları at-
maktadırlar. Teknolojinin gelişmesiyle 
fiziki uzaklıklar yakınlaştığı gibi, dijital 
iletişim teknolojisinin gelişmesiyle, 
aslında tüm sınırlar ortadan kalkı  ve 
dünya bir küresel köy haline geldi. 
Dünyanın bir diğer ucunda gerçekle-
şen bir olay, adeta aynı köyde yaşa-
yan insanlarmışız gibi neredeyse aynı 
anda, tüm dünya insanlarını etkiler 
oldu. Bu sistemden sanat da sakla-
namıyor. Dinamiklerden çok kolay 
etkilenen narin sanatçı, tüm bu etkile-
re sıradan insandan daha çok maruz 
kalıyor ve sanatsal üretimi bu bağ-
lamda şekilleniyor. Sanatı salt sanat 
olarak değerlendirdiğimizde bu, eser 
üretmek konusunda sanatçıya müthiş 
derecede yeni malzemeler veren bir 
durum olarak karşımıza çıkıyor. Tüm 
dünyanın renklerinden etkilenmek, 

esinlenmek, bu renkleri eserlerinde 
harmanlayarak yeni yollar katetmek 
mümkün. Ancak bu durum diğer 
yandan ideolojik bağlamda, dünya 
kültürünün tektipleşmesine yelken 
açmak anlamına da geliyor. Böyle-
likle Seul’deki sanatın Londra’dakine, 
İstanbul’daki sanatın NewYork’takine 
benzemeye başladığını da görüyoruz. 

Bu tektipleşme olgusu, günümüz dün-
ya sistemini tanımlayan “küreselleş-
me” olgusunun, temel arzularından 
ve temel sonuçlarından birisi. Kürsel-
leşme, dünya toplumunu neden tek-
tipleştirmek istiyor? Sebebi çok açık. 
Tektipleşme demek, aynı beğenilen 
ürünün daha çok kişi tarafından satın 
alınması demek. Kültür endüstrisi ile 
şekillenen, şekillendirilen beğeniler, 
kültürü bir meta olarak dünyaya ak-
taran otoritenin ürettiği ticari metayı 
da beğenir hale getiriyor. Bu da ticari 
olarak bir kazanım anlamına geliyor. 

Bu olguyu daha net açıklamak gere-
kirse; 80’li yıllarda moda olan armut 

Cover müzik bir anlamda değişen ifade biçiminin müzikteki en önemli karşılıklarından biridir. Ticari 
olarak güvenlidir, çünkü geçmişte salt duygu aktarımı isteğiyle üretilmiş ve beğenildiği kanıtlanmış 
insani duyguların günümüz diliyle insanlara yeniden aktarılmasıdır.
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şeklindeki pilot gözlüğü güzel bir ör-
nek olabilir. Bu gözlük piyasaya çıktığı 
ve popüler olduğu yıllarda, bir erkek 
modeli olarak reklamlandırılmıştı. Er-
kek gözlüğü olarak modaydı. Ve Hol-
lywood sinemasının örneğin TopGun 
gibi popüler filmlerinde karizmatik 
pilotlarda, yine bir Amerikan markası 
olan bu gözlüğü görebilmekteydik. 
Gözlüğün o dönem yükselen modası 
geçtikten yaklaşık 20 yıl sonra, aynı 
gözlüğü tekrar görmeye başladık. Bu 
gözlük tekrar moda oldu; ancak bu 
sefer önemli bir farkla. Artık unisex 
bir model olarak piyasaya sürülmüştü 
ve biz bu gözlüğü popüler kültür ikon-
ları olan çeşitli kadın şarkıcı, oyuncu 
veya modellerde görmeye başladık. 
Dahası gözlüğün reklamları da bu 
mantıkla kurgulanmıştı. Gözlük yeni-
den modaydı ve bu sefer iki cinsiyet 
için de kullanılabilir bir gözlük olmuş-
tu. Gözlük sadece erkekler arasında 
moda olursa, dünya nüfusu üzerin-
deki potansiyel müşteri olasılığınız 
3,5 milyar iken, gözlük unisex olarak 
piyasaya sürüldüğünde potansiyel 
müşteri olasılığınız 7 milyar kişidir. 
İşte küreselleşme sistemi tam da bu 
yüzden dünya insanını tektipleştir-
meye çalışıyor. 

Somut olarak küreselleşmenin etkile-
rini net şekilde her yerde görmekte-
yiz. Bugün bir Batılının giydiği marka 
kıyafetleri giyebilmekte, onlarla aynı 
hamburgeri yiyebilmekte, aynı karton 
bardakta aynı kahveyi içebilmekte 
ya da benzer şekilde dekore edilmiş 
evlerde oturabilmekteyiz. Bu biçimsel 
benzerliklerin yanında, kültürel ben-
zerlikler de günbegün artıyor. Bunun 
gerçekleşmesi adına popüler kültürün 
diğer tüm yan enstrümanlarıyla güç-
lendirilmiş popüler bir müzik, insan 
algısı adına çok uygun bir malzeme 
sunuyor. 

Müzik insan bedenine hatta beyni-
ne doğrudan temas eden tek sanat 
dalı. Müziğin oluşması için önce 
sese ihtiyaç var. Düzenli seslerin, 
resimdeki renkler ve perspek-
tif kuralları gibi belirli bir ma-
tematik ve estetikle bir araya 
gelmesinden müzik oluşuyor.  

Müziği oluşturan bu sesler bir kay-
naktan çıkarak, iletken bir ortamda 
ilerliyor ve kulağımıza ulaşıyor. Kulak 
zarı, küçük kemikçikler, ardından ilgili 
sinirleri geçtikten sonra beyine temas 
ediyor. Yani müzik gerçekten beyni-
mize dokunuyor. İşte bu yüzden müzik 
insan üzerinde etkisi çok büyük bir 
sanat türü. Nitekim medeniyetimizde 
bulunan ve çeşitli rahatsızlıkları müzik 
ile tedavi eden şifahanelerin hikmeti 
de burada saklı duruyor.

Böylesine etkili bir sanat, belirli bir 
ideolojiyi taşımak adına da etkili bir 
aygıt olarak kullanılabilir. Nitekim 
kullanılıyor. Ana akım (main stream) 
müzik olarak adlandırılan ve güncel, 
modaya uygun, popüler, çok dinle-
nen, kolay tüketilen müzik anlamına 
gelen müzik türü ve ana akım olmasa 
da ana akım elementlerden etkilenen 
“sanat” müzikleri, belirli bir kültürel 
bilginin aktarımı anlamında büyük 
bir işlev üstleniyorlar. 

TEKNOLOJININ 
GELIŞMESIYLE 
FIZIKI UZAKLIKLAR 
YAKINLAŞTIĞI GIBI, 
DIJITAL ILETIŞIM 
TEKNOLOJISININ 
GELIŞMESIYLE, 
ASLINDA TÜM 
SINIRLAR ORTADAN 
KALKTI  VE DÜNYA 
BIR KÜRESEL KÖY 
HALINE GELDI
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Müzik sadece müzik değildir, klibiyle, 
klibindeki kıyafetlerle, dansla, klibinde 
ya da pop yıldızının gerçek hayatında 
gördüğümüz otomobillerle, yine klipte 
ya da gerçek hayatta gördüğümüz ya-
şam biçimiyle, ana akım müzik belirli 
bir kültür elçisi gibi çalışıp dinleyenleri 
etkilemektedir. 

İnsan duyguları özneldir. Tarih boyun-
ca aşk vardır, nefret vardır, melankoli, 
mutluluk, hüzün, tasa, heyecan gibi 
çeşitlendirilebilecek duygular sanata 
konu olmuştur. Tiyatro eserlerinde, 
edebiyatın tüm dallarında, heykelde, 
resimde, tüm plastik sanatlarda, halk 
sanatlarında, dansta, gördüğümüz gibi 
bu duyguları müzikte de insanlık olarak 
hep gördük. 

Günün anlatım biçimlerine uygun şekil-
de, bir besteleme, bir orkestrasyon ve 
bir icra ile aslında öznel olan bu beğeni 
tüm insanlara yayılarak nesnel duygular 
haline getirildi.

Her dönemin popüler olmuş müzikle-
ri, müzik türleri bulunmaktadır. Ancak 
döneminde popüler olan müzik, pop 
müzik değildir. Popüler müzik, döne-
minde beğenilen, ilgi gören  müziktir. 
Caz müzik de bir dönem popüler müzik 
olmuştur veya döneminde Beethoven 
da çok popüler bir bestecidir. Ancak 
modern dönemden önceki müzik üre-
timleri, tüketim kültüründen uzak, yine 
çeşitli otoriteye bağlı amaçlar taşısa 
dahi, kendi başına ticari bir metaya 
dönüşmek gibi başat amacı olmayan, 
daha çok duyguların salt anlatımını 
önemseyen bir yaklaşımla gerçekleşti-
rilmişti. Beethoven evet konser vermeyi, 
konserde kalabalıklara çalmayı ve be-
ğeni almayı önemsiyordu, ancak video 
klibinde ne giyerse ve nasıl bir müzik 
yaparsa dijital bir müzik platformunda 
kaç milyon tıklanacağı konusunda bir 
kaygısı yoktu. “Prodüktör”ünün de aynı 
şekilde sponsorluk anlaşması yaptığı 
spor ayakkabı markasının ürününü nasıl 
daha çok sattıracak bir PR (halka ilişki-
ler) kampanyası yapacağı konusunda 
bir kaygısı yoktu. Çeşitli amaçları vardı, 
ancak besteci bu amaçlara rağmen, 
salt duygudansa ticari amaçlara uy-
gun müzik yapma duygusundan uzaktı. 
Amaç ne olursa olsun, besteci için salt 

duygu aktarımı söz konusuydu. Ancak 
günümüz pop müziği, pop corn (patla-
mış mısır), gibi patlayan manasında bir 
durumdan ismini alıyor. Modern zama-
nın ruhuna çok uygun bir biçimde... İşte 
ana akım dediğimiz müzik pop müzik 
olgusunun bir başka ismidir. İnsanoğ-
lunun duyguları aynıdır. Ancak ifade 
biçimleri değişmiştir. 

İşte Cover müzik bir anlamda bu de-
ğişen ifade biçiminin müzikteki en 
önemli karşılıklarından biridir. Ticari 
olarak güvenlidir, çünkü geçmişte 
salt duygu aktarımı isteğiyle üretil-
miş ve beğenildiği kanıtlanmış insani 
duyguların günümüz diliyle insanlara 
yeniden aktarılmasıdır. İnsanlar 500 
yıl önce de keder yaşayabiliyordu. Ya 
da 30 yıl önce de mutlu olabiliyorlardı. 
Aynı duygular bugün de var. Ancak 
ifade biçimi değişti. Cover müzik bu 
anlamda, müzisyenin, yapımcının, ve 
bunun tüketim metası olarak yayına 
çıkaran tüm mecraların işini kolay-
laştırıyor. Var olan duyguyu, hem de 
geçmişin nahifliğinde, ama günümüz 
“modern”liğinde günümüz insanına 
yeniden sunmuş oluyor. Bestecinin, 
icracının veya aranjörün, bu bağlamda 
eleştiriye maruz kalması uygun olmaz. 
Sanat, sanatçı için hâlen öznel bir üre-
timdir ve bir cover eser salt müzik ola-
rak değerlendirildiğinde çok başarılı 
şekilde düzenlenmiş ve icra edilmiş 
olabilir. Bu bağlamda hem eserin ori-
jinali hem de cover versiyonu hâlen 
kıymetlidir. Ancak yazımızda değindi-
ğimiz husus, dünya sisteminden, su-
daki balık misali şuursuzca etkilenen 
müzisyenin, sanatsal üretim arzusu 
ile (direkt olarak ticari amaçlarla da 
üretiyor olabilir) ürettiği cover müzik 
türünün, mevcut ticari sisteme ve gü-
nümüz ruhuna uygun bir meta haline 
gelmesidir.

Sanata dair, sosyolojik, iktisadi ve 
ideolojik eleştiriler, analizler ve irde-
lemeler daima yapılabilir. Ancak sanat 
her biçimi ile salt olarak değerlendi-
rildiğinde kıymetini korumakta ve ilgi 
görmeyi haketmektedir. Bu bağlamda, 
cover müzik de dinlenmeyi ve içerdiği 
duygularla hemhal olmayı başarmış 
bir tarz olarak, günümüzde işlerliğini 
sürdürmektedir.-

POPÜLER MÜZIK, 
DÖNEMINDE 
BEĞENILEN, 
ILGI GÖREN  
MÜZIKTIR

DOSYA:  
COVER İLKE ULAŞ KUVANÇ
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Kulaklarımızın pasını silen o müzik… 
Bizi kendi halimizde yakalayan ve ru-
humuzu terbiye eden o sanat. Resim, 
müzik ve edebiyat, doğrudan insanla 
iletişime geçebilen, önce ruhu hedef-
leyen; ama yer yer bu hedefin ortaya 
çıkardığı auradan, maddi dönüşüm-
lerle, muhtaçlara yardım edebilen bir 
alan. “Live Aid” de bu bahsettiğim du-
rumun somutlaştığı güzel bir örnek. 
“Dünyanın unutmadığı bir konser” 
bir bakıma…

Tarihler 13 Temmuz 1985’i gösterirken 
Londra’da, Wembley Stadyumu’n-
da, İngiltere Prensi Charles ile eşi 
Prenses Diana, Afrika’da açlık çeken 
insanlar yararına 125 milyon dolar 
yardım toplanacak 16 saatlik “süper 
konser” etkinliğinin açılışını yaptılar. 

80’li yılların başında Afrika’daki açlık 
sorunu had safhaya ulaşmıştı. İrlan-
dalı rock müzik sanatçısı Bob Gel-
dof 1984 yılında Etiyopya’da yaklaşık 
400.000 insanın açlıktan ölmesinin 
dünya kamuoyuna yansıması son-
rasında Etiyopya’ya gitti. Geldof, İn-
giltere’ye döndükten sonra Britanya 
ve İrlanda’nın en iyi pop sanatçılarını 
bir araya getirerek Etiyopya’daki kıtlık 
sorununa yarar sağlamak amacıy-
la “Do They Know It’s Christmas?” 
adıyla bir single çıkardı. Culture Club, 
Duran Duran, Phil Collins, U2, Wham 
gibi ünlü grup ve şarkıcıların katılı-
mıyla çıkarılan albüm o güne kadar 
İngiltere’de en çok satılan single ola-
rak 10 milyon doların üstünde satış 
geliri elde etti.

“Do They Know It’s Christmas?” aynı 
zamanda Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde 1 numaralı hit şarkı oldu ve 
ABD’li pop sanatçılarına bir araya ge-
lip Michael Jackson ve Lionel Richie 
tarafından yazılan “We Are the World” 
şarkısını söylemeleri için ilham verdi. 
Jackson, Richie, Geldof, Harry, Be-
lafonte,  Bob Dylan, Cyndi Lauper, 
Paul Simon, Bruce Springsteen , Tina 
Turner, Stevie Wonder gibi ünlüler 
tarafından seslendirilen ve yine liste 
başı olmayı başaran single 44 milyon 
dolarlık bir hasılat yaptı.

Gelinen nokta fena sayılmazdı ancak 
gerek Etiyopya’da ve gerekse diğer 
bazı Afrika ülkelerinde kıtlık devam 
ediyordu. Bunun üzerine Bob Geldof 
daha fazla yardım toplama amacıy-
la küresel bir yardım konseri olacak 
olan “Live Aid”i önerdi. Sadece 10 
hafta gibi kısa bir sürede hazırlıkları 
tamamlanan “Live Aid” konseri 13 
Temmuz 1985 günü sahne aldı.

Dünyaca ünlü Elton John, Queen,  
Madonna, Santana, Run DMC, Sade, 
Sting, Bryan Adams, The Beach Boys, 
Mick Jagger, David Bowie , Duran 
Duran, U2, The Who, Tom Petty, Neil 
Young  ve Eric Clapton gibi yıldızlar 
70.000 kişinin doldurduğu Lond-
ra’daki Wembley Stadyumu’nda ve 
100.000 kişinin izlediği Philadelphi-
a’daki JFK Stadyumu’nda sahne aldı.

16 saat süren “süper konser” 13 adet 
uydu aracılığıyla tüm dünyada tele-
vizyonlardan yayınlandı. 110 ülkede 1 
milyar kişi tarafından izlenen konse-

rin yayınlandığı 40 ülkede televizyon 
aracılığıyla da ayrıca yardım toplandı. 
İyi niyetin ve teknolojinin zaferi olarak 
adlandırılabilecek etkinlik sonucunda 
Afrika için 125 milyon dolar yardım 
toplandı.  

Konserin en unutulmaz performansı 
80’lerin başından itibaren şöhretini 
kaybetmeye başlayan Queen Grubu 
ve solisti Freddie Mercury tarafından 
sergilendi. 20 dakikalık performansla-
rı boyunca Queen Grubu “Bohemian 
Rhapsody”, “We Will Rock You” ve 
“We Are The Champions” gibi şar-
kılarıyla seyircileri büyüledi.

Konserdeki en dikkat çekici olay-
lardan biri de Phil Collins’in, günün 
erken saatlerinde Wembley’de sahne 
aldıktan sonra Londra’dan Concor-
de ile Philadelphia’ya giderek orada 
ikinci performansını sergilemesi oldu.

Londra’daki konser “Do They Know 
It’s Christmas?” ile final yaparken Ph-
ledelphia konseri “We Are The World” 
ile sona erdi.

Konser sonrası etkinliğin fikir babası 
Bob Geldof insanlık uğruna harcadığı 
çabalardan dolayı İngiltere Kraliçesi 
tarafından Şövalye ilan edildi. Şöval-
ye ilan edilmesinin yanında buradan 
çıkaracağımız çok sayıda sonuç da 
var aslında. Modern sanatların ve il-
gilerin, çok güzel bir organizasyonla, 
insanları zor durumdan kurtaran bir 
etkinlik haline dönüşebilmesi, sana-
tın yalnızca keyfi tutumundan sıyrılıp 
aynı zamanda dünya ve insanlık için-
de bir teklifini olduğunu gösteriyor…

Dünyanın Unutmadığı Konser

DOSYA:  
COVER GÜRKAN TEKİN

Gençlik 
ve Spor

27



NAIM

SÖYLEŞİ

DIL

Gençlik 
ve Spor

28



Türk müziğinin aranjmana yö-
nelme sebepleri sizce nelerdir? 
Sanatçılar nelerden esinlenerek 
aranjman türüne yöneldiler? Kı-
sacası sanatçıların böyle bir işe 
girişmelerinin altındaki motivas-
yon neydi?

Mecburiyetten… Pop müzik Batılı 
bir müzik formudur ve ülkemiz-
deki ilk örnekler, mecburen Batılı 
şarkılara Türkçe söz yazılarak ger-
çekleştirildi. En azından o zaman-
lar, pop alanında henüz bestemiz 
yoktu ve pop müziğin ülkemiz-
de Türkçe olarak dinlenilmesini 
arzulayanlar, yabancı  şarkılara 
Türkçe söz yazarak, bunu kolay 

bir yoldan gerçekleştirebilecekle-
rini düşündüler. İlk örnek de -1961 
yılında- Fecri Ebcioğlu’nun söz-
lerini yazdığı ve İlham Gencer’in 
seslendirdiği, Bak Bir Varmış Bir 
Yokmuş adlı şarkıdır. Şarkı, Bob 
Azam’ın C’est Ecrit Dans Le Ciel 
adlı şarkısının Türkçe sözlüsüdür. 
Bu şarkı hem pop müziğimizi baş-
latmıştır, hem de hemen olmasa 
da daha sonraları “aranjman” 
adını alacak türün ilk örneğidir.

Dünyadaki siyasi, toplumsal ve 
hatta ekonomik gelişmeler de bu 
müziğin oluşmasında bir etki ya-
rattı mı?

Elbette oldu. Hiç şüphesiz. Müziği 
bu siyasi ya da toplumsal mesele-
lerden ayrı düşünemeyiz. Özellik-

le Türkiye gibi ülkelerde. Yalnızca 
bizde değil, bütün dünyada böy-
ledir bu. Yalnızca müzik ile ilgili 
de değildir, popüler kültürün her 
alanında durum aynıdır. Popüler 
kültür herkesi ve her şeyi etkiler. 
Popüler kültür dışındaki alanlarda 
da aynı durum söz konusu. Ede-
biyat, resim vs. kısacası bunlar 
olağan ve olması gereken şey-
lerdir. Bazen olumsuz bir siyasi 
olaydan çok büyük bir edebiyat 
ya da müzik çıkabilir. Bunu örne-
ğin şiir sahasında çokça gördük. 
Gelecekte de mutlaka olumlu ve 
olumsuz olaylarla tekrar şahitlik 
edeceğiz bu gibi ektileşimlere. Ta-
bii sorunuz doğrutusunda devam 
edersek, anlattıklarımızın tersi de 
doğrudur; her şey popüler kül-
türü etkiler. Hemen her konuda 
olduğu gibi burada da bir iç içe 
bir geçmişlik vardır ve etkile(n)
me karşılıklı olarak devam eder, 
durur.

Bizdeki aranjman çalışmaları sa-
dece etki mi almıştır yani yurtdı-
şında etkilediği alan, kültür ya da 
kişi var mıdır?

Başka dillerdeki şarkıların, her-
hangi bir ülkenin diliyle yeniden 
söylenmesi yöntemini biz keş-
fetmedik. Biz yapmadan önce de 
vardı, biz yaparken başkaları da 
yapıyordu… Hâlâ da yapılmakta… 
Bu bir “yöntem”in adıdır. Yöntem-
ler ise zaman zaman durağan-
laşsa da her yeni gelen kuşak ile 
yeniden canlanmayı kendilerini 
yarına taşımayı bilirler. Zaten 
bugün hâlâ her gün müzik din-
lememizin temel nedeni işte bu 
yenilenmedir. Ben ayrıca başka 
ülkelerden etkilenmenin -doğal 
olarak bizim de etkilememizin- 

MENER

SÖYLEŞİ

ARANJMAN BIR 
“YÖNTEM”IN 
ADIDIR. 
KISACASI, 
YABANCI BIR 
ŞARKININ 
BAŞKA BIR DILLE 
SÖYLENMESIDIR

SÖYLEŞİ: 
ERAY SARIÇAM

Türkiye’de müzik eleştirmenliği ve tarihçiliği uzun zamandır 
gazetecilikle beraber yürüyor. Bu alanda akla ilk gelen 
isimlerden biri ise Bak Bir Varmış Bir Yokmuş-Hafif Türk Pop 
Tarihi, Eleştirmenin Günlüğü ve Hür Doğdum Hür Yaşarım gibi 
kitapların yazarı Naim Dilmener. Müzik eleştirmeni, yazar ve 
müzik koleksiyoncusu Dilmener ile aranjmanın Türkiye’deki 
serüvenine ve Türk müziğindeki önemine dair konuştuk.
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POPÜLER 
KÜLTÜR 
HERKESI VE HER 
ŞEYI ETKILER. 
TERSI DE 
DOĞRUDUR; 
HER ŞEY 
POPÜLER 
KÜLTÜRÜ 
ETKILER

çok olağan olduğunu düşünüyorum. Bu 
etkilenme olmasa bugün birçok müzis-
yenin adını bile duymayacaktık. Müthiş 
bir çoraklık! Kısaca özetlemek gerekirse, 
yabancı bir şarkının başka bir dille söy-
lenmesidir… İsmi/etiketi her ülkede farklı 
olabilir ama yapılan hep aynıdır.

Aranjman deyince akla Anadolu-rock 
temsilcileri de geliyor. Bu sanatçıların 
çoğu Batı kültürü veren kolejlerde eği-
tim almışlardı. Bu durum, bu isimlerin 
aranjmana yönelmelerinde etkili olmuş 
mudur sizce? Yani aldıkları eğitim, Batı 
ve Doğu arasında bir köprü kurulmasına 
yardımcı olmuş mudur?

Elbette. Cem Karaca, Erkin Koray, Barış 
Manço gibi isimler, aldıkları eğitimlerin 
de etkisiyle Batı’yı ve Batı müziğini ya-
kından tanıdılar. İç içeydiler Batı müziği 
ile. Bu kadar iç içe olunca, bir yerden 
sonra bu tür bir müziği kendi memle-
ketlerinde de görmek, üretmek istediler. 
Moğollar, Gardaşlar vs. hep bunun bir 
sonucudur. Bu, ismi geçen sanatçıların 
bir ayaklarının da kendi ülkelerinde ol-

duklarını gösterir. Bu bakımdan adeta 
bir köprü görevi görüyorlardı. Tabii bu 
anlamda Anadolu-rock’ın dışında ve öte-
sinde bizdeki aranjman çalışmalarına 
asıl katkı caz ve tango sanatçılarından 
ve müzisyenlerinden gelmiştir.

Aranjman türü kendi içinde bir gelenek 
oluşturdu mu peki? 

Genel olarak evet hem bizde hem yurt 
dışında. Müzik evrenseldir çünkü. Özel-
likle son yıllarda teknolojik gelişme ve 
ilerlemelerle iyice birbirlerine yaklaştı sa-
natçılar. Birbirlerinden haberi olmadığını 
söylemek güç şarkıcıların. Bizde, Barış 
Manço müziğinin bir tür uzantısı Haluk 
Levent’tir örneğin. Erkin Koray sanatının 
Teoman. İsimleri çoğaltabiliriz elbette. 
Zaten bir şarkının, dünyanın dört bir 
yanında farklı dillerle söylenmesi gayet 
olağandır ve hatta olması gerekendir. 
Dediğim gibi son yıllardaki teknolojik 
ilerlemeler sanatçılar arasındaki alışveri-
şi daha da ilerletti. Bu hem bizim hem de 
Batı müziği için büyük imkanlar sağlıyor. 
Biz, Batı’dan yeni örnekler üretirken, on-

Gençlik 
ve Spor

30



SÖYLEŞİSÖYLEŞİ

lar da bizim coğrafyamıza yöneliyor ve kendileri 
için yepyeni dünyalar aralayabiliyorlar. 

Aranjman türünde çalışmalar yapan sanatçıların 
kendilerine yine bu alanda idol olarak gördükleri 
sanatçılar var mıdır? Yani birçok sanat türünde 
olduğu gibi aranjmanda da usta-çırak ilişkisi 
mevcut mudur?

Tabii ki… Diğer müzik türlerinde ne kadarsa, 
bunda da o kadar usta-çırak ilişkisi var. Hatta 
diğer sanat türlerinde bile diyebiliriz. Sanat-
çının kendinden önceki isimleri, çalışmaları 
bilememesine imkan yok. Usta yani gelenek 
diğer türlerde olduğu gibi müziği de geliştiren 
bir şey. Müzisyen, gelenekten aldığı güç ile 
önünü daha net görebilir. 

Geçmişte yapılan hataları yapmaz örneğin. Ken-
dinden önceki olumlu, olumsuz tüm örnekler, 
kendi zamanının, bugünü daha net görmesi-
ni, analiz edebilmesini sağlar. Gerçek sanat 
da zaten bugünü anlayabilmektir. Geleceğe 
kalmanın, bir ekol oluşturmanın yegane yolu 
budur. Bugün bir Erol Büyükburç ekolünen, 
Ajda Pekkan ekolünden; Orhan Genzebay ya 
da Müslüm Gürses ekolünden bahsedebiliyor-

sak bunun sebebi usta-çırak ilişkisi yani gele-
nekten yararlanmaktır. Ajda Pekkan’ın Mina’yı 
(ve Sylvie Vartan’ı), Erol Büyükburç’un Elvis 
Presley’i ince ince takip edişi, bu konudaki en 
iyi örneklerdir.

Aranjman türünün geleceği, ömrü hakkındaki 
düşünce ve öngörüleriniz nelerdir?

Bu çok genel bir soru. Ama, “müzik var oldukça 
olacak” diyebilirim. Çünkü arajman yeniden yo-
rumlamaktır temelinde. Müzik, dünyanın o son 
gününe kadar sürecek ve sürdüğü için de yeni 
ölümsüz üretilmeye devam edilecek. Sonraki 
kuşaklar da üretilen bu eserleri, kendi çağları, 
görgüleri yani kısacası kendi dünyalarına göre 
yeniden ele alacaklar, yorumlayacaklar. Bu esa-
sen dünyanın klasik düzeninin, devri daimdir. 

Bakın, günden güne soundlar değişiyor, sözler-
deki amaç bile değişiyor. Eskiye nazaran daha 
kısa sözler. Çünkü bu biraz da çağına ayak 
uydurmaktır. Sözlerin kısaması vs. doğru mu 
değil mi ayrı söyleşinin konusu. Ama görünen 
şimdilik bu. Kısaca şöyle demek lazım; dünya-
da diller kaybolur da herkes İngilizce’ye talim 
etmeye başlayana kadar, bu iş sürer, durur.
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Çağlar boyunca her devrin kendine ait bir estetiği 
olduğunu görüyoruz. İnsan, dünyanın yaratılışından 
bu yana; yeme, içme, üreme gibi faaliyetlerin dışında, 
içerisinde hissettiği eksikliği sanatla doldurmuştur. 
Kimi zaman taşlara resimler çizdi, kimi zaman bil-
gisayarda tasarımlarla kendini gerçekleştirdi. Ya-
ratılışın bize verdiği bu güzellik ihtiyacı, insanların 
yaptığı icatlar, şehirleşmenin ilerlemesi, zihinlerin 
artık normal bir düzeni işletemeyecek derecede 
kaosa sürüklenmesi ile yeni bir estetiğe yöneldi. 
Bu sebeple de kaosun estetiği oluşmaya başladı. 
Bu durum kendini; şiirle, resimle veya müzikle ifade 
etmeye başladı. Bu üç kavramın öncesinde ise her 
şey elbette, Heidegger’in dediği gibi “varlığın evi 
olan dil” ile gerçekleşti. Her şey önce “dille”, dile 
gelir. Sonra umuma yayılır. Önce “hızlı ve güçlü” 
kelimelerini zihnimize getiririz. Ardından tonlar-

ca yük taşıyabilen ve bununla birlikte bir yerden 
bir yere gitmemizi sağlayan arabayı icat edebiliriz. 
Önce kelime yani dil gelir. İşte dil en nihayetinde; 
yeni icatların, eşyaların, hastalıkların, kıyafetlerin ve 
işlerin olduğu her yerde kendini yenileme ihtiyacı 
hisseder. Dil kendini yenilediğinde, toplumdaki her 
şey değişmeye başlar.

Cover kavramı tam bu noktada yakalıyor bizi. Örne-
ğin babası, Neşet Ertaş ve klasik usul bağlama seven 
birisi, bu müziği dinleyerek büyümüşse, bağlamaya 
ve Neşet Ertaş’a bir sevgi ve beğeni duygusuyla 
yaklaşacaktır. Fakat Neşet Ertaş’ı veya bağlamayı 
ortaya çıkaran toplum düzeni ortadan kalktığında, 
hayatı ve çağı yaşayan insan, bu müziğin yetme-
meye başladığını hissedecektir. Müziğin yetmemesi 
tabirini, yeni dil içerisinde olan insanın, içerisindeki 
estetik eksikliği tam olarak dolduramaması olarak 
ifade edilebilir. Gençlerin hareketli müzik sevmeleri 
gibi. İşte tam bu noktada eğer klasik usul bağlama 
yerine, elektro-bağlama devreye girerse ve Neşet 
Ertaş’ın eserleri çeşitli esaslar altında yeni bir bi-
çimle ortaya koyulursa, bu bahsettiğimiz eksiklik 
yavaş yavaş kaybolmaya başlayacaktır. Çünkü klasik 
usul bağlama, atların dünyasının estetik dilini içerir. 
Dünyadaki sanatsal faaliyetlerin tümü, birleşik kaplar 
teorisi gibi birbirleriyle ilintilidir. Atların ritmi besler 
klasik usul bağlamayı. Fakat otomobillerin dünya-
sında, otomobilin hızını ve tumturaklığını her gün 
yaşayan insanı, elektro gitarın hareketi, tumturaklığı 
ve estetik olarak tercih edilmiş kusurlu sesi tatmin 
edecektir. Dil, estetik anlamda kendisini onaylaya-
caktır bir bakıma. 

Her gelen yeni neslin yeni bir dili olduğunu söyledik. 
Tam da bu noktada aslında cover kavramını hayati-
yetini koruyan bir kavram olarak değerlendirmemiz 
gerekiyor. 2021 yılında kapitalizmin ve çeşitli unsurla-
rın dünyayı tek tipleştirmeye yönelik izlediği ticari yol, 
dünya üzerinde yer alan yüzlerce kültürü yok olma 
tehlikesiyle baş başa bırakıyor. Bu yok olma, önce 
dil düzeyinde bizi etkiliyor. Dilden sonra ise hayatı-
mızın her aşamasına dağılmaya başlıyor. Bu durum 
yerel kültürlerin yok olmasına, toplumların kendine 
has özelliklerinin kaybolmasına neden oluyor. Hatta 
denilebilir ki bu durum, siyasi anlamda olumsuzluk 
yaratacak sonuçlara da varabilir. Bir yerde kültürel 
ve estetik bir beka meselesine dönüşebilir. 

Türk kültürü bağlamında bu durumu incelememiz 
gerekirse, örneğin Türk halk müziği, bize yalnızca 
estetik anlamda tatmin eden şeyler değil, aynı za-
manda bir tavır ve ahlak da kazandıran bir müzik 
türüdür. Türk halk müziği kahramanlık ezgilerinden, 
saygı, sevgi, merhamet gibi toplumu bir arada tutan 

Cover, nesilleri birbirine bağlayan mühim 
bir köprü – kavramdır. Yunus Emre’yi, 
Karacaoğlan’ı unutmaya başladığımız 
bugünlerde cover kavramı bir toplumun 
hayati özelliklerini sürdürmeye yardımcı 
olması bağlamında, kaliteli bir şekilde 
yaygınlaşmalıdır 

NESİLLER  
ARASI  
BİR KÖPRÜ: 

Cover

DOSYA:  
COVER SAMED KARATAŞ
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onlarca duyguyu kendisiyle beraber 
verir. Yani özetle biz Türkçenin ahlaki 
kısmını da müziklerimizle alırız. Aşık 
Veysel’in eserlerinin unutulduğunu 
varsayarsak, Türkçenin en basit an-
lamıyla çevreci tarafını unutmuş olu-
ruz. Vefayı kaybetmiş oluruz. Fakat 
Aşık Veysel’i yeni bir yorumla bugüne 
taşıdığımızda, yani güzel bir cover 
versiyonuyla tüm bu ahlaki birikimi 
yeni bir estetikle yeni nesle aktarmış 
oluruz. Bu yüzden cover, basit bir mü-
dahaleden ziyade nesilleri birbirine 
bağlayan mühim bir köprü – kav-
ramdır. Yunus Emre’yi, Karacaoğlan’ı 
unutmaya başladığımız bugünlerde 
cover kavramı bir toplumun hayati 
özelliklerini sürdürmeye yardımcı ol-
ması bağlamında, kaliteli bir şekilde 
yaygınlaşmalıdır. Cover, apartman-
larda ve telefonlarda yaşayan insana, 
kendini ve toplumunu unutturmaması, 
kontrolsüz ve yerli olmayan kaostan 
koruması adına, en kolay ve en etkili 
bir yöntem olarak duruyor karşımızda.

NEŞET ERTAŞ’I 
ORTAYA ÇIKARAN 
TOPLUM DÜZENI 
ORTADAN 
KALKTIĞINDA 
INSAN, BU MÜZIĞIN 
YETMEMEYE 
BAŞLADIĞINI 
HISSEDECEKTIR
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SANTA ESMERALDA 
DON’T LET ME BE MISUN-
DERSTOOD 
Bembeyaz karların üstünde kılıç 
düellosuna çıkmış iki kadın. Ve 
bu manzaraya yakışacak derinliğe 
sahip bir şarkı. Kill Bill Vol.1, evet 
fonda Santa Esmeralda. Ölümcül 
bir estetikle örülmüş savaş sah-
nelerine eşlik eden, çok kıvrak ve 
kılıç gibi keskin melodiler. Orijinal 
hâliyle 1964 yapımı bir Nina Simone 
şarkısı. Nina’nın, insanı duvardan 
duvara çarpan hüzünlü söyleyişinin 
ardından gelen Santa Esmeralda 
yorumu, “cover” müessesesinin 
varlığının gerekçeleri hakkında 
kıymetli cevaplar veriyor bize. Ağır 
bir kederden çıkıp, kılıç kuşandıran 
bir intikama doğru kanatlandıran 
duyguların “aynı şarkı”ya ait olması-
nın güzelliği. Yine karlar üstündeyiz, 
elimizde kılıçlar, gelin’den yanayız, 
Santa Esmeralda söylüyor: Don’t 
Let Me Be Misunderstood.

DUMAN - HER ŞEYI YAK 
Sezen Aksu’nun 1991 tarihli Gülümse 
albümünde yer alan Her Şeyi Yak 
şarkısının rüzgârı, Duman’ın 2002 
yılında yayınlanan Belki Alışman La-
zım albümüne de nefes olacaktı. Ama 
şarkının 11 yıl aradan sonraki hâli bu 
kez rüzgâr değil, yükselen rock mo-
dasının etkisiyle fırtınaydı. Duman’ı 
tüttüren şarkı bir cover oldu ve Tan-
göze’nin o yorumu elbette, bozguna 
uğramışlar için bir gül: “Ğaşk için 
ölmeli ğaşk o zaman ğğğğaşkkk” 

JOHNNY CASH – HURT
20. yüzyıla damgasını vurmuş 
müzikal babalardan biri. “Siyah 
Giyen Adam” Johnny Cash. Yıl 
2003 ve artık çok yorgundur 
Cash. Sesi bozulmaya başlamış 
ve gözlerine bir acı çökmüştür. 
Ölmeden önce yaptığı son eylem; 
Hurt’tır. Bu şarkıyı söyler son kez 
ve piyanosunu kapatıp gider. 
Nine Inch Nails grubunun şarkı-
sını seslendiren Cash, karizmatik 
ses tonuna çok yakışan Hurt’te 
çok sarsıcı bir hikâyenin için-
den seslenir. Farkında olmadan 
yazılan bir veda mektubu gibi. 
Orijinal yorumundaki isyan-öf-
ke, Cash’in sesinde başka bir 
söyleyişe, hayata karşı bir son 
seslenişe dönüşecektir. 

HAGGARD  
HERR MANNELIG

Dehşet verici güzelliğiyle bir Orta 
Çağ baladı; Herr Mannelig. Bir 
pagan aşk hikâyesinin, İsveç halk 
türküsüne dönüştüğü yer. Oriji-
nal yorum Garmarna grubuna 
ait. Haggard’ın coverladığı hâli, 
mistik bir havaya da sahip oriji-
nal folk yorumundan çok farklı. 
Dünyayı sesiyle dinamitlemek 
isteyen bir icra sanki. Filmdeki 
(Vendeta) duyguyla çok uyumlu. 
Geçen bütün yılların ve yıkımların 
ardından, hâlâ ve daima dünya-
nın en güzel 10 şarkısından biri 
Herr Mannelig; ürpertici, coşkun, 
kederli, ümitvar. Haggard coverı 
çoktan tarihe geçti bile.

ON 
COVER  
ŞARKI

YENİ  
HER  

ZAMAN  

KÖTÜ  
DEĞİLDİR

DOSYA:  
COVER GÜVEN ADIGÜZEL
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DORIAN - GEL GÖR BENI
Dorian, minör bir gam. Yunus’un sözlerini coverlamalarının ardından 
derin bir sessizliğe gömülen Dorian’ın, elektro gitar ile ney sazının 
aşk dolu bir icrayla birleşerek “rock” olduğu Gel Gör Beni yorumu, 
bugün yine hâlâ aynı aşla dinlenebilecek tazelikte. 

GUNS N’ROSES - KNOCKIN ON HEAVENS DOOR

Dorian, minör bir gam. Yunus’un sözlerini coverlamalarının ar-
dından derin bir sessizliğe gömülen Dorian’ın, elektro gitar ile 
ney sazının aşk dolu bir icrayla birleşerek “rock” olduğu Gel Gör 
Beni yorumu, bugün yine hâlâ aynı aşla dinlenebilecek tazelikte. 

MÜSLÜM GÜRSES  
OLMADI YAR 
Müslüm Gürses, yaptığı mü-
ziğin ilk kırılma noktası olarak 
kabul edilen Dünya Yalan albü-
münü yayınladığında, yıl 2001 
ve benim doğum günümdü. 
Evet belli ki hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacaktı artık. Çünkü 
Baba, sesini, kendi uzağında-
ki yakınlara ulaştırma teklifine 
gönül indirmişti. Asya’nın pop 
tınılarıyla söylediği Olmadı Yar 
şarkısı, Gürses’in yorumuyla 
modern bir arabeske taşınmış 
ve baba kentli kederlere selam 
çakmaya başlamıştı. Olmadı 
Yar, doğru bir yerden açılmış 
milat özelliği olan bir kapıydı, 
Müslüm Gürses o kapıdan girdi 
ve nihayetinde yine kendi oda-
sına vardı. Olmadı yar.

MEHMET ERDEM  
HÂKIM BEY

Erdem’n sesi, şarkının sitem-
kâr-protest havasıyla öylesine 
uyumlu ki, onlarca kez arka 
arkaya dinlemenin mümkün 
olduğunu hemen ilk anda his-
sedebiliyorsunuz. Kurulan liri-
kal atmosfer itibariyle tam bir 
klasik halk türküsü havasına 
sahip olsa da aslında modern 
bir Sezen bestesi bu. Mehmet 
Erdem’in önceki versiyonların 
(Zülfü Livaneli-Levent Yüksel) 
aksine şarkının düzenlemesinde 
tutturduğu o coşkun atmosfer, 
protest vokaliyle de birleşince or-
taya bu şaheser çıkmış. Gümbür 
gümbür bir adalet marşı. Kaleme 
tedbir koma, tek durmaz!

GYPSY KINGS  
HOTEL CALIFORNIA
Eagles’ın Hotel California’sı. Dün-
yanın en meşhur şarkısı belki de. 
Hazin bir aşk hikayesinin rivayeti 
etrafında efsaneleşerek uzun yıl-
lar boyunca gündemde kalan bu 
şarkı’nın yüzlerce coverı arasında 
Gypsy Kings’in İspanyolca yoru-
munun yeri çok başkadır. Grup, 
Hotel California’yı İspanyolların 
yoksul mahallelerinden kulağın-
dan duyarak, orijinal hâlini tah-
tından edecek kadar büyük bir 
eser ortaya çıkarmıştır. Efsaneye, 
hiç de mütevazı olmayan bir katkı 
olarak kayıtlara geçecektir.

NIRVANA - THE MAN 
WHO SOLD THE WORLD
David Bowie’nin 1971 yılında 
çıkardığı albümüyle aynı adı 
taşıyan şarkısına yıllar sonra 
gelen bir Nirvana yorumu. Kurt 
Cobain’in sesinde büyüyen şar-
kı, kederli havasına keder katan 
introsu ve sololarıyla dikkatleri 
üzerine çekince, David Bowie, 
şarkısına yeniden sahip çıkma 
ihtiyacı duymuş. Bowie’nin söy-
lediği orijinal hâlinin güzelliği 
asla inkâr edilemez ama Nir-
vana başka bir ruh vermiştir bu 
şarkıya.
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Sen “beatmakersın” aynı zamanda da Dj’sin. Bir 
şarkı dinlediğinde önce ilk olarak neye bakarsın, 
vokale mi, enstrümanlara mı?

İlk olarak enstrümanlara bakarım ancak ikisi de 
eşit oranda önemli diyebilirim. İcra ettiğim mü-
zik türü (Rap Müzik) üzerinden örnek vermem 
gerekirse eğer; bir şarkının beni etkilemesi için 
öncelikle “beat”in beni yakalaması gerekiyor. 
Ancak ne kadar iyi bir “beat” söz konusu olursa 
olsun eğer kötü bir vokal tercihi yapıldıysa, söz 
yazarlığı iyi değilse veya hatalı bir vokal varsa 
tahammül eşiğim çok hızlı bir şekilde düşüyor 
ve dinleyemiyorum.

Senin için iyi bir “cover” şarkısı nasıl olmalı?

Cover şarkılarda o şarkının daha özgün versi-
yonunu duymayı tercih ederim. Ancak bu biraz 
müzisyenin yetenekleri ve yaratıcılık ufku ile alakalı 
bir durum. “Sample” ağırlıklı çalışan bir prodüktör 
olduğum için belki böyle hissediyor olabilirim 
ancak orijinalinin üzerine yeni elementlerin ek-
lenmesi ile o çalışmanın mükemmele daha çok 
yaklaştırılmasından yanayım. Tersi durumda da 
çok çok iyi örneklerle karşılaşıyoruz tabii ki.

Yerli ve yabancı pek çok saygın 
isimle çalışan DJ Baykan Barlas ile 
“cover”ın açmazlarını, ihtimallerini ve 
neyi değiştirdiğini konuştuk.

SÖYLEŞİ

BAYKAN BARLAS: 

KÜLT VE BÜYÜK BİR ŞARKIYI  
YENİDEN YORUMLUYORSANIZ, 
YENİ BİR ŞEYLER TEKLİF ETMELİSİNİZ

SÖYLEŞİ: ALİ BUDAK
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SÖYLEŞİ

Rap müzikte coverdan ziyade başka bir 
şarkıdan sample kesme durumu daha 
yaygın. Sample kesme olayını bilme-
yenlere nasıl tarif edersin?  

“Sampling” yani müzikten bölüm alma 
ve manipüle etme, rap müzikte çok 
yaygın kullanılan bir teknik ve bu türün 
karakteristik özelliklerinden biri olduğu 
için bizlerle özdeşleştirilse de aslında 
kökleri çok erken bir döneme, henüz 
Hip-hop’un doğmadığı 50’li yıllara ka-
dar gidiyor. Bildiğim kadarıyla ilk olarak 
Fransız besteci Pierre Schaeffer bir 
kasete sesler kaydediyor, sonrasın-
da onları bölüyor ve manipüle ederek 
kompozisyonunda kullanıyor. Bu ör-
nekten anlayacağınız üzere herkesin 
anlayabilmesi için kabaca başka bir 
kaydın belli bir kısmını ana enstrüma-
nınız olarak kullanmanız diyebiliriz. Siz 
aslında orijinal şarkıdan bir element 
alıp bambaşka bir sanat eseri üreti-
yorsunuz bu “çalmak” değildir ve legal 
olarak da eser sahibinden tıpkı cover 
eserlerde olduğu gibi kullanım izni al-
manız gerekiyor. Tabii ki bu süreç zorlu 
hatta bazı durumlarda imkânsız olduğu 
için temizleyemediğiniz sampleların 
sıkıntı yaratma riski de her zaman 
mevcuttur. 

Arabesk melodileri etrafında şekillenen 
rap şarkıları oldukça ilgi görüyor. Sence 
neden rapçiler arabesk altyapıları tercih 
ediyorlar?

Aslında bu Hip-hop kültürünün yanlış 
anlaşılmasından kaynaklı diye düşünü-
yorum. Amerika’nın alt mahallelerin-
den çıkmış bir rapçi içerisinden geldiği 
çevreye ulaşabilmek için anlattıklarını 
ön plana koyuyor ve bunu yaparken 
o çevrede yoğun dinlenen eserlerden 
“kesit” almalıyım diye düşünmüyor. 
Jazz müzikle ya da blues ile yetinmi-
yor, klasik müzikten rock müziğe kadar 
uzanan geniş bir tür skalasında kesitler 
alıyor. Bizde ise mantık, o kitleye ulaşa-
bilmek adına arabesk müzik samplela-
rını, kesitlerini kullanmak şeklinde. Bu 
arada arabesk müziğin alt yapı olarak 
rap parçalarında kullanılmasıyla ile il-
gili hiç sorunum yok; ancak istisnalar 

haricinde çok kötü işçilik ve minimum 
yaratıcılık ile bunun yapılmasından 
rahatsızım. Doğru yerelleştirmeden 
yanayım ve sizin için mahsuru olma-
yacaksa doğru kullanım için bir kaç 
şarkıyı örnek olarak vermek isterim:

Fuat - Geri Geldi, Beatmucit Ceyhuni 
- Umudum Darda, Yener Çevik, Hayki 
& Eypio - Tablo, başarılı örneklerden 
sadece bazıları. 

Türkiye’de rap müziğin günümüzde ana 
akım haline gelmesini nasıl değerlendi-
riyorsun? Sence bu bir rüzgâr mı yoksa 
rap müziğin popülerliği kalıcı olacak mı?

Geç bile kaldı diyebilirim. Rap müzik 
Türkiye’de Cartel ile birlikte ana akıma 
giriş yaptı ancak sonrasında 20 yıl ka-
dar yeraltında kaldı. Çok hatalı ve san-
cılı bir endüstriyelleşme süreci yaşadık.

Ana akımda olmamızın etkisiyle Hip-
hop kültürü ile aslında alakası olmayan 
insanlar da ticari sebeplerle bizlerle 
beraber yürüyor ancak belli bir doyum 
noktasına ulaşan her akım gibi rap mü-
zik modası “geçtiğinde” aslında gerek-
siz yüklerinden arınarak daha temiz 
bir hale gelecek diyebilirim. İlerleyen 
zamanlarda, içinde bulunduğumuz 
günlerdeki gibi “moda” olmasa da bu 
popülerliğin kalıcı olacağına inanıyo-
rum.

Her tarz müziği dinliyorsun Türkiye’de 
yapılan iyi cover örnekleri sence han-
gileri?

Evet farklı tarzlarda müzikleri dinliyo-
rum, takip ediyorum. İyi cover şarkı-
lar söz konusu olduğunda da tek bir 
tarzdan değil farklı müzik tarzlarından 
örnek vermek isterim, benim listemde 
birçok iyi “cover” örneği var; ama say-
falarca örnek vermenin de bir anlamı 
yok, şu şarkıları söyleyebilirim: 

M. Gürses - Tutamıyorum Zamanı

Altın Gün - Ordunun Dereleri 

Mor ve Ötesi - Sevda Çiçeği 

Hayko Cepkin - Sarhoşum Dünyada 

Nilüfer & Çilekeş - Değişir Dünya

Kurban - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

COVER 
ŞARKILARDA 
O ŞARKININ 

DAHA ÖZGÜN 
VERSIYONUNU 

DUYMAYI 
TERCIH 

EDERIM
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DOSYA:  
COVER ÖMER FARUK KESKİN

İnsan, biyo-psiko-sosyal bir varlıktır 
ve gerçek potansiyelini uyum için-
de yaşayabildiği ve desteklendiği 
bir toplum içinde gösterebilir. Buna 
paralel olarak, sağlığın tanımı “in-
sanın biyolojik, psikolojik ve sosyal 
açılardan tam bir iyilik ve bütünlük 
(tamlık) halinde olması durumu” 
şeklinde yapılmıştır.

İnsan sağlığının çok boyutlu olması, 
bu durumu bozan nedenlerin de çok 
boyutlu olmasını gerektirir. Nitekim 
hastalıkların da sebep bakımından 
biyolojik, psikolojik ve sosyal boyut-
ları olduğu kabul edilmektedir.

Tıp pratiğinde, hastalıkların biyolo-
jik sebeplerinin belirlenmesi, bu se-
beplerin insan vücudunda yol açtığı 
değişiklikler, bu değişikliklere bağlı 
belirti ve bulgular ile, bunların sağal-
tılması konusunda, son yüzyıl içinde, 

insanlık tarihi boyunca kaydedilen 
ilerlemenin çok üstünde gelişmeler 
olmuştur. Şöyle ki, başta enfeksi-
yon hastalıkları olmak üzere, tarih 
boyunca doğa üstü güçlere, kötü 
kokulara, kötü havaya vs. bağlanan 
birçok hastalığın etkenlerini, oluş 
mekanizmalarını ve tedavi yöntem-
lerini artık biliyoruz. Bu hastalıkların 
birçoğunda da başarılı ve etkili te-
davi (kür) mümkün hale gelmiştir. 
Bazı kronik ve / veya kesin tedavisi 
olmayan hastalıklarda da hastanın 
ve hastaya bakım verenlerin günlük 
yaşantılarını kolaylaşan, hastalığın 
olumsuz etkileri ile baş etmede fay-
dası olan, dolayısıyla, yukarıdaki ta-
nıma göre, insanın biyo-psiko-sosyal 
iyilik halini sağlamak veya korumak 
adına faydalı birçok yardımcı yöntem 
bilinmekte ve uygulanmaktadır. Söz-
gelimi, günümüzde kesin (küratif ) 

tedavisi olmayan birçok romatizmal 
hastalığın seyrinde, belli zaman ara-
lıkları ile uygulanan egzersiz, kaplı-
ca, masaj gibi fiziksel yöntemlerin, 
hastanın daha az yardıma muhtaç 
bir durumda olmasına, ailesi ve 
sosyal çevresi ile daha uyumlu bir 
ilişki kurabilmesine imkân sağla-
dığı bilinmektedir. İşte, hastalıkları 
kesin olarak tedavi etmemekle (sa-
ğaltmamakla) birlikte, hastalığın 
olumsuz ve yıkıcı etkilerini azaltan, 
insanın birey olarak temel ihtiyaç-
larını karşılamada kendi kendine 
yeter durumda olmasına ve bunu 
sürdürmesine olanak sağlayan, belli 
kurallara bağlı olarak tanımlanmış 
ve bilimsel metodolojiye göre etkili 
olduğu gösterilmiş, rehabilitasyona 
yönelik uygulamalara genel anlamda 
“terapi” adı verilmektedir. Terapiler, 
yalnızca biyolojik nedenlere bağlı 

Orta çağda, psikiyatri alanındaki birçok hastalığın tedavisini hastaların içine cinlerin kaçtığı id-
diasıyla onları ateşe vermekte bulan Batı, öte yandan aynı hastayı müziğin ve seslerin etkisi ile 
şifahane adı verdikleri merkezlerde tedavi eden Türk İslam geleneğini görüyoruz.

İkiz Kardeş: 
Müzik Ve Şifa
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hastalıkların etkilerini hafifletmede 
değil, aynı zamanda insanın psi-
ko-sosyal ilişkilerini düzenlemede 
de etkili birer araç olarak kullanı-
labilirler.

Hastalıkların tedavisinde biyolojik 
temelli yaklaşımlarda gösterilen 
başarının, hastalıkların psikolo-
jik (ruhsal) ve toplumsal (sosyal) 
arka planına, aynı ölçüde ve benzer 
başarı oranı ile uygulanabildiğini 
söylemek maalesef mümkün de-
ğildir. Bunda, insan toplumlarının 
psiko-sosyal ilişkiler ve gereksi-
nimler yönünden birbirinden çok 
farklı olmalarının rolü vardır. Do-
layısıyla, psikolojik ve sosyal des-
tek sağlamaya yönelik terapilerin, 
uygulanacakları toplumlara göre 
özelleştirilmeleri ve maksimum 
yarar sağlayacak değişikliklerle 
hayata geçirilmeleri gerekmektedir.

Terapi genel başlığı altında her şeyi 
tartışmak mümkün olmadığından, 
müzik ve müzik kullanılarak yapılan 
terapiler (müzikoterapi) konusunda 
giriş mahiyetinde kısa bir açıklama 
ile yetineceğim:

İnsanlığın var oluşundan itibaren 
önce rüzgarların uğultusu, ağaç-
ların şırıltısı, çağlayanların yürek-
lere dokunan esrarengiz ferahlığı, 
yağmur taneciklerinin yeryüzüyle 
buluşmasına tanıklık eden sesler… 
Elin çırpılmasıyla ortaya çıkan ses 
de bir müzik aletinin öncülü ola-
rak sayılabilmekle birlikte ilk tür 
müzik aleti olarak, ağaçlara deri 
germek suretiyle bugünkü davul 
gösterilebilir.

Arapçada darp yani vuruş, Antik 
Yunan dilinde akış adı verilen ve 
müziğin en temel iki unsurundan 
birini teşkil eden ritim, vokal ile har-
manlanarak, insan oğlunun ilmek 
ilmek nakşettiği musikiyi oluştur-
muşlardır. Topluluklar; savaşlarında 
mehterleri, barışlarında bozlakları, 
hâlâyları , dini ritüellerinde ayinleri 
ve eğlencelerinde köçekleri yaşam-
larının müzikal anlamda merkez-
lerine koymuşlardır.  Yunanlıların 
mousike, Latinlerin musica de-
dikleri yani perilerin dili anlamını 
verdikleri bu tür insanın her türlü 

hissiyatıyla birlikte, tarihsel anlam-
da yoldaşlık etmiştir.

İnsanın sırlarla dolu bu musiki yol-
culuğunun ilginç duraklarından bi-
risi de ilk hekim ve de din adamı 
olarak günümüze yansıyan şaman-
lar olmuştur. Orta Çağda, psikiyat-
ri alanına giren birçok hastalığın 
tedavisini hastaların içine cinlerin 
kaçtığı iddiasıyla onları ateşe ver-
mekte bulan Batı, öte yandan aynı 
hastayı müziğin ve seslerin etkisi ile 
şifahane adı verdikleri merkezlerde 
tedavi eden Türk İslam geleneği, 
birçok konuda olduğu gibi sorun-
lara getirdikleri örnek çözümlerle 
de zamanın takdirini ve hayranlığını 
kazanmışlardır. Günümüze kadar 
devam eden bu miras içinde bu-
lunduğumuz yüzyılda Avrupa dahil 
birçok medeniyete örnek teşkil et-
miş, modern tıbbın tamamlayıcısı 
olarak dünyada kabul görmüş ve 
insanın istifadesine sunulmuştur.

Tarihin her dönemde farklı isimlerle 
öne çıkan müziğin tedavi edici ya-
nını Türk İslam kültüründe ilk ola-
rak ortaya koyan isimlerden biri de 
Ebubekir Razi olmuştur. Ona göre 
melankoli hastalarının (majör dep-
resyon) tedavisinde müzik önemli 
yer tutmaktadır. Razi ‘’melankolik 
hasta müzik öğrenmeli, öğretmeli 
özellikle güzel sesle okunan şarkılar 
dinlemelidir. Melankolik hastanın 
ancak bu şekilde sıkıntılarından, 
dertlerinden kurtularak iyileşmesi 
olanağı sağlanabilir ’’ der… Yine 
ünlü Türk bilim ve felsefe insanı 
olan, Farabi Musikü’l-Kebir adlı ki-
tabında 12 Türk müziği makamının 
hangi hastalığa ne tür bir etkisinin 
olduğundan söz etmektedir. Bu 
makamlar ve etkilerini

Türk Müziği makamlarının ruha 
olan etkileri Farabi’ye göre şöyle 
sınıflandırılmıştır:

1. Rast makamı: İnsana sefa(ne-
şe-huzur) verir.
2. Rehavi makamı: İnsana beka(-
sonsuzluk fikri) verir.
3. Kuçek makamı: İnsana hüzün 
ve elem verir.
4. Büzürk makamı: İnsana havf(-
korku) verir.

5. Isfahan makamı: İnsana hareket 
kabiliyeti, güven hissi verir.
6. Neva makamı: İnsana lezzet ve 
ferahlık verir.
7. Uşşak makamı: İnsana gülme 
hissi verir.
8. Zirgüle makamı: İnsana uyku 
verir.
9. Saba makamı: İnsana cesaret, 
kuvvet verir.
10. Buselik makamı: İnsana kuvvet 
verir.
11. Hüseyni makamı: İnsana süku-
net, rahatlık verir.
12. Hicaz makamı: İnsana teva-
zu(alçakgönüllülük) verir.

Farabi Türk müziği makamlarının 
zamana göre psikolojik etkilerini 
de şu şekilde göstermiştir:
1. Rehavi makamı: Yalancı sabah 
vaktinde etkili
2. Hüseyni makamı: Sabahleyin 
etkili
3. Rast makamı: Güneş iki mızrak 
boyu iken etkili
4. Buselik makamı: Kuşluk vaktinde 
etkili
5. Zirgüle makamı: Öğleye doğru 
etkili
6. Uşşak makamı: Öğle vakti etkili
7. Hicaz makamı: İkindi vakti etkili
8. Irak makamı: Akşam üstü etkili
9. Isfahan makamı: Gün batarken 
etkili
10. Neva makamı: Akşam vakti etkili
11. Büzürk makamı: Yatsıdan sonra 
etkili
12. Zirefkend makamı: Uyku zamanı 
etkilidir.

ZENGİN EZGİ 
MİRASINA SAHİP TÜRK 
HALK MÜZİĞİNİN 
BATI MÜZİĞİYLE 
SENTEZLENMESİ İLE 
DOĞACAK MİLLİ BİR 
MUSİKİ YARATMAK 
GEREKMEKTEDİR
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1) RAST MAKAMI: Kemik ve beyne etkili. Fazla uyumayı engeller. Nabzın yükselmesine 
yardımcı olur. Özellikle çocuk bünyesinde nem hâkim olduğu için; bu nedenle oluşan 
dengesizlikleri düzeltir. Akıl hastalıklarına iyidir.

2) IRAK MAKAMI: Kuşluk ve ikindi vakti etkilidir. Menenjit, beyin ve akıl hastalıklarına 
faydalıdır. Omuz, kol ve ellere etkilidir. Başın üst tarafına etkisi belirtilmektedir. Lezzet 
verir, düşünme ve kavrama konusunda etkilidir. Korku gidericidir. Saldırganlığı önleyici 
ve nevrotik hastaları tedavi edici etkisi vardır.

3) ISFAHAN MAKAMI: Ateşli hastalıklardan vücudu koruyucu özelliği vardır. Ense, boyun, 
omuzlar ve sol dirsek için etkilidir. Güven hissi, uyum sağlama, hareket yeteneği, zihin 
açıklığı, gönül yenileme, düzgünlük verme, zekayı açma ve hatıraları tazeleme özelliği vardır.

4) ZİREFKEND MAKAMI: Sırt, mafsal ağrılarına ve kulunca faydalıdır. Beyinle ilgili ağız 
çarpılmasına, kalp, ciğer, göğüs, kalça ve sağ omuza etkilidir.

5) BÜZÜRK MAKAMI: Kulunç ve beyin hasarı ile ortaya çıkan şiddetli hastalıklara yarar-
lıdır. Güç kazandırır. Boyun, boğaz, göğüs, ciğer kalp ve yan böğür (basen) için etkilidir.

6) ZENGULE MAKAMI: Kalça eklemleri ve bacak içleri ile ilgisi bulunur. Kalp hastalıklarına, 
menenjit ve beyin hastalıklarına etkilidir. Beyin hastalıkları ve ruh hastalıklarının tedavisi 
için mide ve karaciğer ateşini yok eder. XIII. asırdan önce hicaz makamından ayrılarak 
oluşmuştur. Hayal ve sırlar telkin eder, uyku verir, masal duygusu verir.

7) REHAVİ MAKAMI: Sağ omuz, baş ağrıları, burun kanamaları, ağız çarpıklığı ve balgam-
dan gelen hastalıklara, akıl hastalarına faydalıdır. Doğuma yardımcı olur. Göğüs, mide ve 
yan böğür için faydalıdır.

8) HÜSEYNİ MAKAMI: Güzellik, iyilik, sessizlik, rahatlık verir ve ferahlatıcı özelliği vardır. 
Karaciğer ve kalbin iltihabını söndürür. Mide hararetini giderici özelliği vardır. Ateşli nö-
betlerin giderilmesinde faydalıdır. Sol omuza etkilidir. Sıtma hastalığına iyidir.

9) HİCAZ MAKAMI: Kemiklere, beyne ve çocuk hastalıklarına tedavi edici etkisi vardır. 
Üro–genital sisteme ve böbreklere etki gücü fazladır. Alçakgönüllülük duygusu verir. 
Düşük nabız atımını yükseltir ve göğüs bölgesi diğer önemli etki alanıdır.

10) NİHAVEND MAKAMI: Kan dolaşımı, karın bölgesi, kalça, uyluk ve bacak bölgelerine 
etkilidir. Kulunç, bel ağrısı ve tansiyon rahatsızlıklarına faydalıdır.

11) NEVA MAKAMI: Göğsün sağ tarafına, böbreklere, omurilik, kalça ve uyluk bölgelerine 
etkisi vardır. Üzüntüyü giderir ve lezzet verir. Gönül okşayan makam adıyla bilinir.

12) UŞŞAK MAKAMI: Kalp, ayak rahatsızlıkları ile nikriz (damla) ağrılarına faydalıdır. 
Gülme, sevinç, kuvvet ve kahramanlık duyguları verir. Çocukları etkileyen yellerde ve 
erkeklerdeki ayak ağrılarına faydalıdır.

13) ACEMAŞİRAN MAKAMI: Kemiklere ve beyne etkilidir. Yaratıcılık duygusu ve ilham 
verir. Durgun düşünce ve duyguları canlandırır. Hanımlarda doğumu kolaylaştırır. Anne 
karnındaki çocuğun yanlış duruşlarının düzelmesine yardım eder. Ağrı giderici ve spazm 
çözücü özelliği vardır.

14) SEGAH MAKAMI: Şişmanlık, uykusuzluk, yüksek nabız, kalp, ciğer ve kas rahatsızlık-
larına faydalıdır. Beyin nöronlarına etkisi vardır. Mistik duygular oluşturur.

15) PENTATONİK MELODİLER: Pentatonik müzik, Asya kökenli Türk musikisinin en önemli 
ve karakteristik özelliğidir. Kendine güven ve kararlılık verir, rahatlık sağlar. Çocuklara, 
9–10 yaşına kadar sadece pentatonik müzik dinletilmesi öneriliyor.

HANGİ MAKAM HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİYOR?

DOSYA:  
COVER ÖMER FARUK KESKİN

İbn Sina, Farabi, Zekeriya Er-Razi gibi İslam bilginlerinin eserlerinde ve hasta tedavileri metot-
ları arasında yer alan ‘tedavide müzik ve makamların kullanımı’na dair bazı bilgiler şunlardır:

Gençlik 
ve Spor

40



Yine İbn-i Sina, Gevrekzade Hafız 
Hasan Bin Ahmet, Şuuri ve Haşim-
bey müziğin insan tabiatının tamirin-
deki yerinden önemle bahsederler. 
Dünyanın yakından tanıdığı isimler-
den olan ve musikiyi inanç dünya-
sı ve ibadetin ayrılmaz bir parçası 
olarak gören Hz. Mevlâna ‘’Musiki 
Ruh’un gıdasıdır’’ der. Tıbbın her ala-
nında istifade edilen musiki günü-
müzde yaşanan birtakım gelişmeler 
karşısında yine bireylerin yoğunluk-
la karşılaştığı psikolojik sebeplerle 
ortaya çıkan duygu durum bozuk-
luklarının tedavisinde yararlanılan 
unsurların başında gelmektedir. Bir 
ezan ve bir sala arasındaki hayat 
yolculuğunun her döneminde sesler, 
hemen yanı başımızda bütün yaşam 
hikayemizin bütününde imdadımı-
za yetişen biricik yoldaşlarımızdır. 
Yıldırım Beyazıt Han Külliyesi’ndeki 
Edirne Şifahanesi, Kayseri’de Gevher 
Nesibe Şifahanesi, Sivas Divriği şifa-
hanesi tarihte müziğin tedavi aracı 
olarak kullanıldığı önemli merkez-
lerden bazılarıdır. Evliya Çelebi Se-
yahatnamesi’nde Edirne şifahanesi 
ile ilgili olarak ‘’müziğin insan ruhu 
üzerindeki olumlu etkisi konusunda 
yeterli bilgi ve deneyime sahip Da-
rüşşifanın Hekimbaşısı, hastalarına 
önce çeşitli müzik mekanlarını din-

letiyor, kalp atışlarının hızlanıp yada 
yavaşladığına bakıyor, yararlandıkları 
uygun melodiyi belirliyor, şikayetleri 
ve benzer hastalıkları bir araya ge-
tiriyor, darüşşifanın müzik ekibine 
haftanın belirli günlerinde konser-
ler tertipliyor ve bu şekilde tedaviye 
devam ediyordu’’ diyerek buradaki 
müzik terapi etkinliğini bizlere tarifle-
mektedir. Bizleri hüzünlendiren, mut-
lu eden, ağlatan, harekete geçiren, 
ilahi duygulara yönelten, nabzımızı 
ve kan değerlerimizi etkilediği kli-
nik araştırmalarla ispatlanan müziğe 
bugünlerde galiba çok ihtiyacımız 
var. O halde hiç vakit kaybetmeden 
müziğe kulak verelim. Tıp araştır-
macıları insan vücudunda hastalık 
olarak tanımladığımız bütün anormal 
durumların psikolojik kaynaklı oldu-
ğuna işaret ediyor. Öyleyse birbirin-
den zengin kalorileri ile ruh ve beden 
sağlığını tehdit eden gıdalardan, bu 
gıdaların vücudumuzda ortaya ko-
yacağı faydadan çok daha fazlasını 
içinde bulunduğumuz bu günlerde 
doğru müzikleri tercih ederek ya-
pabiliriz. Bu vesile ile ruhun ihtiyacı 
olan gıdayı da pekala almış oluruz. 
Kanada’da McGill Üniversitesi’nde 
yapılan araştırmaya göre; özellik-
le sevdiğimiz bir müziği dinlemek, 
duyguları, hareketleri, zevk ve acı 

algılarını etkileyen beyin kimyasa-
lı; dopamin seviyesini arttırıyor. Bir 
başka araştırmaya göre düzenli ve 
ölçülü seslerden oluşan ve ses şid-
det sınırlarını aşmayan müzik türle-
ri beyni olumlu etkiliyor. New York 
üniversitesi Nordoff-Robbins Müzik 
tedavi merkezinden Dr. Clive Rob-
bins bu konuda şunları söylemiştir: 
İnsanın beynindeki sinir ve kas fonk-
siyonlarında müziğe ve ahenkli sese 
belirgin bir yatkınlık vardır. Sessiz bir 
ortamda müzik, aklımızı harekete 
geçirmeye, dikkatimizi toparlamaya, 
ve bazı beden fonksiyonlarımızın dü-
zenlenmesine yardımcı olmaktadır. 
Nöro-müzikoloji araştırmacılarının 
çalışmaları da gösteriyor ki müzik 
ile ilgilenen bireylerin beyin loblarını 
ayrı ayrı çalıştırabildiği ve bu lobları 
birbirine bağlayan “corpus callosum’’ 
müzikle ilgilenmeyen bireylere göre 
daha büyük ve kuvvetli oluyor. Bütün 
bu sonuçlar bize gösteriyor ki, duygu 
ve düşüncelerin iyileştirilmesi, nega-
tif enerjiden kurtulup pozitif bir haya-
ta yönelmeyi, gerginlikten, anksiye-
teden ve depresyondan kurtulmayı 
biran evvel verimliliği ve mutluluğu 
müzikle yakalamak mümkün… Hiç 
vakit kaybetmeden müziğinizi seçin 
ve onun sizi götürdüğü huzur iklimi-
ne doğru yola koyulun… 
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“Cover” kelimesinin anlamına 
bakmakla başlayalım. Son yılların 
moda sözcüğü, gündelik hayatta 
çok kullanan, ancak sözlükteki 
karşılığından ayrılarak başka an-
lamlar kazanmış bir sözcük “cover”. 
İngilizce kökenli bir sözcük olan 
cover isim olarak “kapak, örtü, kap, 
bahane, kılık, zarf, paket” anlamı-
na gelirken fiil olarak “kapsamak, 
kapatmak, örtmek, kaplamak, ko-
rumak, üzerini kapatmak” anlam-
larına gelmektedir. Müzikte ise bu 
kaplamak fiili başka bir biçimde 
karşımıza çıkmakta; eski bir parça-
nın, farklı enstrümanlar ile yeni bir 
solist sesinden ve hatta teknolojik 
efektler ile tekrar düzenlenmesi, 
yani bir anlamda yeni bir kılıkla ya 
da yeni bir sunumla icra edilmesi. 
Türkiye’de, tam olarak cover müzik 
kategorisine girmese de Anado-
lu Rock döneminde yeniden icra 
edilen halk müziği çalışmaları ya 
da batı müziğinden alınarak aslın-
da tamamen aynı orkestrasyonla 
Türkçe sözlerle yeniden icra edilen 
aranjman furyası gibi cover müzik 
icrasına bir eğilimi gösteren bir 
müzik tarihi bulunuyor ve belki 
de bu tarihin getirdiği yatkınlıkla, 
günümüzde de cover müziğin ge-
lişmesi ve yayılması söz konusu. 

Ancak biz bu yazıda ilgili konuya, 
geleneksel makam müziğimizin 
(elbette bunun içinde dinî mü-
ziğimiz de dahil), çok sevilen ve 
genel anlamda hem duyuluş hem 
de felsefi bağlamda musikimiz için 
büyük anlam ifade eden nefesli 
enstrümanı “ney” sazının profes-
yonel bir icracısı, bir neyzen çerçe-
vesinden bakmaya çalışacağız. Bu 
çerçevenin objektif bir yaklaşım-
dan ziyade, başta Klasik Türk Mü-
ziği olmak üzere “klasik müziklere” 
pozitif ayrımcılıkla yaklaşmamızı 
gerektirdiğini belirtmekte fayda 
görüyoruz. 

İnsanlığın tarihsel süreçte müzi-
ğe yüklediği çok çeşitli ve derin 
anlamlar vardır. Ancak en eskiye 

gidildiğinde, coğrafya gözetmeksi-
zin, bu anlamlandırmanın kesin bir 
şekilde din temelli bir algılayış ve 
konumlandırma olduğu düşünülü-
yor. Antik Yunan’da “musika” keli-
mesi tercüme edildiğinde “perilerin 
dili” olarak karşımıza çıkan musiki, 
bizim medeniyetimizde, Hz. Mev-
lâna’nın ifadesiyle “Elest bezminin 
avâzesi” ifadesiyle karşımıza çık-
maktadır. Yani Mevlâna, Allah’ın 
ruhlara seslenişindeki dili müzik 
olarak işaret etmektedir ki bu da 
müziğe ne denli kıymet atfettiğinin 
kanıtıdır. Elde edilen çeşitli bilimsel 
bulgulara göre, kadîm Türk gele-
nekleri içinde de dinsel törenlerde 
müziğin yeri dikkate değerdir. Din 
ile müzik birleşiminin örnekleri-
ni sayısız şekilde arttırabiliriz. Bu 
bağlamda, tüm sanat dallarında 
olduğu üzere, ancak müzikte çok 
daha belirgin ve etkili biçimde ulvi 
duygularla bütünleşmiş durum ta-
rih boyunca söz konusu olmuştur. 
Yani müzik insanoğlu için adeta 
kutsal bir olgudur. 

Cover müzikten hareketle yola 
çıktığımızda, bir eserin yeniden 
seslendirilmesi, esere ait tarzın 
dışında enstrümanlarla yorum-
lanmasına iki noktadan yaklaşa-
biliriz. Öncelikle müziğin, “klasik” 
kelimesi ile tarif edilen bir şekli 
bulunmaktadır. Bu Avrupa klasik 
müziği de olabilir, İran klasik müzi-
ği de olabilir, Türk klasik müziği de 
olabilir. Bunlar çeşitli kriterler neti-
cesinde, eğitimi, icrası, nota yazımı, 
armonik melodik ya da makamsal 
yapısı, kuralları, sınırları gibi birçok 
bağlamda klasik statüsüne ulaşmış 
müziklerdir. Birinci nokta, klasik 
içerik ve icra mertebesine ulaşmış 
bir müzik türünün modern imkan-
larla coverlanmasının doğruluğu 
ya da uygunluğu olarak değerlen-
dirilebilir. Bu soruya, klasik müziğin 
bir kültür değeri olarak olduğu gibi 
korunması gerektiği ve kesinlikle 
coverlanarak bu değerin teknik ve 
anlam yitimine uğramaması gerek-

DOSYA:  
COVER TOLGA SARAÇOĞLU

“COVER”LANMAK  
ISTER MI?  
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tiği yönünde görüşler bulunmaktadır. 
Bunun yanında, modern imkanlarla 
coverlanan müziğin, ana akım müzik 
dünyasına uyum sağlayacağı ve bu 
şekilde klasik olmaktan çıkıp, yeni 
jenerasyona medeniyetten taşınan 
değerlerin aktarılabileceği şeklinde 
de konuya yaklaşılabilir. Bu konu tar-
tışmaya açıktır.  

Vurgulanması gereken ikinci noktaya 
gelirsek; özellikle dinî müzik sahasın-
da ön plana çıkmış olan ney, dünyada 
da sufi müzik olarak adlandırılan bir 
tarzın öncü sazlarındandır. Bu durum 
neyin büyülü sesinin doğal tınısının 
ona getirdiği bir konumlandırmadır. 
Tarihi, felsefesi, rivayetleri ve sesiyle, 
notasıyla anlattığı konuların derinliği 
ne olursa olsun, sesindeki büyü dünya 
sufi müziği gibi birçok farklı müzik 
türünün içinde neyin yer bulmasını 
sağlamıştır. Bu bağlamda günümüzde 
ney tam da yazımızın örneği olacak 
şekilde doğasına çok uzak orkestralar 
içinde yer alabilmektedir. Bir rock hat-
ta heavy metal grubunda karşımıza 
çıkmakta veya bir flamenko orkest-
rası içinde yer alabilmektedir. Tam 
bu noktada vurgulamaya çalıştığımız 
noktanın önemi şudur; hayatında hiç 
ney sesi duymamış bir bireyin, onu ilk 
duyması gereken yer bir rock grubu 
mudur? Bu o bireyi, daha sonra ney 
sazının tarihsel süreçteki, asıl köken-
lerine ve taşıdığı medeniyet değer-
lerine ulaştırır mı? Yoksa aksine bu 
süreç neyin, yolun başında farklı bir 
müzik türünün içinde eriyerek ve asıl 
değerlerinden yoksun sadece sesten 
ibaret bir çalgı olarak kalmasıyla mı 
sonuçlanır? Bu bir enstrüman özelin-
den, henüz cover yapılmamış eserin 
kendisine kadar uzanır, coverlanmayı 
bekleyen klasik eserler için de benzer 
sorular sorulabilir. Cover konusuna 
hangi noktadan baktığımıza bağlı ola-
rak işin ciddiyeti, sanatsal sorumlulu-
ğu değişmektedir. 

İstanbul Taksim’in, Tünel muhitinde, 
müzik tarihimizin çok önemli yapı-
larından biri yer almaktadır; Galata 

Mevlevîhânesi. Yaklaşık altı yüz se-
nelik bir tarihi bulunan bu kurumda, 
Türk Müziği’nin en büyük isimleri ye-
tişmiştir. Mevlevîhâne kayıtlarından 
öğreniyoruz ki, icra sırasında (Mevlevî 
Âyîn’i icra ediliyor) kısa bir süre piyano 
deneniyor, ancak verim alınamadığı 
için vazgeçiliyor. Bu bilgi bize çok şey 
anlatmakta. Müzik tarihimizin en bü-
yük isimleri, üstelik makam müziğimi-
zin doğasına uygun olmadığı halde 
piyanoyu denemiş, diğer bir deyişle 
bu noktada yenilikten çekinmemişler-
dir. Yukarıda işaret ettiğimiz sorunsalı, 
bu çerçeveden değerlendirdiğimizde 
de aynı noktaya ulaşıyoruz, musiki-
mizin en büyük isimlerinin piyano 
ile tasavvuf musikisi icrası denemiş 
olmaları durumundan, yeniliğe açık 
olarak tüm geleneksel müziklerimizin 
coverlanarak yeni jenerasyona akta-
rılması fikrine mi ulaşmalıyız? Yoksa, 
bir süre sonra bu üstatların piyanodan 
vazgeçmiş olmalarını bir işaret olarak 
görüp, klasik musikimizi orijinal haliyle 
korumayı mı sürdürmeliyiz? Bu soru 
sadece icracının değil aslında dinle-
yicinin de üzerine düşünmesi gereken 
bir noktaya temas etmekte. 

Kesin bir yanıt bulmanın neredeyse 
olanaksız olduğu bu soruya cevaben, 
icracının müziğin özüne, bu özdeki 
derinliğe saygı ve özen göstermesi 
gerekliliğini vurgulamak isteriz. Bir 
eseri yeniden yorumlamak, kendi 
dünyasından yola çıkarak, bir baş-
ka dünyada tekrar hayata getirmek 
arzusuyla cover yapmak bir sanatçı 
güdüsü olarak son derece doğal bir 
süreçtir. Ancak temel kriter, ilgili mü-
ziğin kıymetini yüceltmeye yönelik 
bir hassasiyetle olduğu sürece bu 
yaklaşım, müziğin kendisine ve yüz-
yıllardan bugüne getirdiği değerlere 
uygun olacaktır. Bu yaklaşım aynı za-
manda sanatçıyı ve beraberinde bu 
yolla ortaya koyacağı eseri de kıymetli 
hale getirecektir. 

Tüm bu bilgiler ışığında sorunun yanıtı 
şimdi sizde, yani dinleyicide, sizde 
Klasik Musiki “Cover”lanmak ister mi? 

ÖZELLIKLE 
DINÎ MÜZIK 
SAHASINDA ÖN 
PLANA ÇIKMIŞ 
OLAN NEY, 
DÜNYADA DA 
SUFI MÜZIK 
OLARAK 
ADLANDIRILAN 
BIR TARZIN ÖNCÜ 
SAZLARINDANDIR
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Cover  
ve  
Geleneksel
Müziğimizdeki  
Değişim
Günümüzde meydana gelen tek-
nolojik gelişmeler, arka planında 
aslında her alanda olduğu gibi bir 
hızlı tüketim olgusunun varlığını 
gözler önüne sermektedir. Rekabet 
piyasası bugün birçok alanda (buna 
sağlık dahil) daha hızlı ve kolay yol-
dan bir üretim-tüketim sürecinin 
aktif olarak sahada yer aldığını gös-
termektedir. Şüphesiz böylesi bir 
durum da gelişmekte olan ülkeler 
başta olmak üzere birçok toplumda 
yenilik ve popülerlik arayışlarının 
hemen hemen her alanda olduğunu 
ifade etmektedir. Kültür bağlamında 
düşünüldüğünde biçim olarak orta 
karmaşıklıkta olan, aktarımı ya da 
iletimi ortam ve teknoloji yoluyla 
yapılan, bilinen bir kaynağı ya da 
üreticisi olan, kültürel değerleri ve 
gelenekleri yeni formüller biçiminde 
yansıtan, ürünü tüketiciye dönük 
olan ve oldukça ucuz fakat parayla 
elde edilen halk kültürü  popüler 
kültür olarak değerlendirilmektedir. 
Popüler kültürün etkileşimde oldu-
ğu en önemli sanat alanlarından biri 

şüphesiz ki müziktir. Popüler müzik 
ise biçimsel olarak sektörel işleyişe 
göre belirlenmiş, kitlesel beğeniye 
göre şekillenen ve tüketilmek üzere 
kâr amacıyla yapılmış müzik türü 
olarak ifade edilebilir. Yeryüzünde 
popüler müzik olarak kategorize 
edilebilecek hemen tüm müzik-
ler, insanların müzik dinleme alış-
kanlıklarını daha çok kaydedilmiş 
ürünlere kaydırdığından ve buna 
olan bağımlılığını artırdığından bu 
yana, popüler müzik elbette ki mü-
zik endüstrisi ve kitle medyası ile 
ilişkili bir kavramdır . Günümüzde 
dikkat çeken ve bu yazının bağla-
mını oluşturan “Cover” kavramı XX. 
yüzyıl sonlarında ortaya çıkmış ve 
alanyazında icra, düzenleme, yeni-
den düzenleme, yorumlama, vb. ke-
limelerinin karşılığı olarak kullanılan 
bir terimdir. Bu terim (ya da “cover 
versiyon”) popüler müzik alanında 
müzik piyasasına sunulmuş bir ese-
rin farklı sanatçılar tarafından yeni 
bir yorum ve aranjman ile yeniden 
icra edilmesi ve müzik piyasasına 

sunulması anlamına gelmektedir. 
Bu durum gerçekte bu tamamen 
bir bestenin bir başkası tarafından 
yeniden söylenmesinden başka 
bir şey değildir. Günümüzde artan 
popülerlik arayışları çerçevesin-
de müzik sektöründe de bir artış 
gözlenmesine karşın bu artışın 
aslında eskiye dönük olduğu göze 
çarpmaktadır. Müzik otoriteleri co-
ver kavramı bağlamında bu geri-
ye dönüşü: “Yeniden yorumlanan 
güzeldir” bakış açısıyla yorumla-
maktadır. Son yıllarda yapılan bazı 
araştırmalarda ise, içlerinde Türk 
Halk Müziği’nden eserlerinde yer 
aldığı Anadolu Pop Rock türünde 
coverların oldukça fazla olduğu 
görülmektedir. Bu durumda bir 
devir nazariyesinin yani eskiye bir 
dönüşün mü olduğu gerçeği ön 
plana çıkmaktadır. Bu durum mü-
zik araştırmalarında, sanatçıların 
seslendirdikleri cover parçaların 
çoğunun gündemde olan, diller-
den düşmeyen ve genellikle kendi 
tarzlarındaki parçaların coverları 

DOSYA:  
COVER ALPER BÖREKCİ
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olduğu bunları ise ticari sebepler-
den ve gündemden düşme kaygısı 
nedeniyle yapıldığı  şeklinde ifade 
edilmektedir. Bu durum, popülerlik 
bağlamında eserlerin hızlı bir şekil-
de tüketildiğini ve sürekli yenilenme 
gereksinimine ihtiyaç duyulduğunu 
göstermektedir. 

Anadolu coğrafyasının kültürünü 
oluşturan önemli yapı taşlarından 
birisi yüzyıllar boyunca içerisinde 
yaşatılan geleneksel müzikleridir. 
Zaman içerisinde beraber yaşayan 
ve aynı kültürü paylaşan bu Anado-
lu halkları, birbirleriyle ve geldikleri 
coğrafyalar ile etkileşim haline girmiş, 
bu sayede zengin bir kültürel yapı ve 
müzikal ürün ortaya koymuşlardır. 
Özellikle son yıllarda müzik endüstrisi 
alanında yapılan albüm, kayıt, film 
müziği, belgesel vb. çalışmalara ba-
kıldığında geleneksel müziklerimizin 
dikkate değer bir oranda kullanıldığı 
görülmektedir. Müzik yapım alanında 
kendini gösteren yenilikçi yaklaşımlar, 
sentezler, etkileşimler geleneksel mü-
ziklerimizin piyasaya sunulmasında 
da kullanılan yaklaşımlar olmuştur. 
Örneğin, uzun hava formundaki bir 
eser alt yapısında ritimleri barındıran 
yapı ile etki yaratırken, ilahi formun-
daki bir eser ise pop veya rock bir 
eser kıvamında dinleyiciye sunulur 
olmuştur. Şüphesiz bu durumda, sa-
natçı ve üreticilerin popülerlik, yenilik 
vb. kaygılarının olduğu düşünülebilir. 
Yayınladığı ilk günlerden itibaren as-
lının üzerine milyonlarca izlenme/
dinlenme oranıyla üstünlük kuran 
bir cover versiyon, bundan bir sene 
sonra o kadar da izlenmez/dinlenmez 
olarak tozlu raflardaki yerini alabil-
mektedir. Bu durumda tekrar bir ge-
riye dönüş (devir) başlayarak yeni bir 
aranjman ile eser tekrar gün yüzüne 
çıkabilmektedir. Geleneksel müzikle-
rimizde bu durum eğitim ve öğretim 
camialarınca pek sıcak karşılanma-
maktadır. Bizzat yapılan coverlar batı 
enstrümanları (piyano, flüt, gitar vb.) 
ile yapıldığında geleneksel formdan 
uzaklaşılmakta olduğu ifade edilmek-
tedir. Buna en iyi örneklerden biri Aşık 

Veysel’in bir eserinin pop Rock grubu 
tarafından yapılan bir coverında gö-
rülebilir. Burada dikkat edilen husus 
batı enstrümanları kullanılarak yapı-
lan coverın Veysel’in icrasında yer 
alan mikrotonal sesleri içermemesi, 
özellikle Türk Müziği skalasında mü-
cennep bölgesinde yer alan perdeleri 
adeta “ıskalama”sıdır. Halbuki dü-
şünüldüğünde belki de o esere en 
önemli hissiyatı, karakteristiği veren 
bu perdeler iken, cover versiyonlar-
da bu seslerin Tampere sistemle icra 
edilmesi müzik camiasınca olumsuz 
bir durum olarak görülmekte gelene-
ğin zarar gördüğü ifade edilmektedir. 
Müzik eğitimi açısından düşünüldü-
ğünde ise geleneksel müziklerimizin 
çoğunlukla Tampere icra edilen co-
ver versiyonlarının belli bir süreden 
sonra kulakta kalıcı bir iz bırakarak 
kategorikleşmeye yol açacağı, böy-
lelikle zaman geçtikçe dinleyenler-
de/icracılarda bir tampereleşme yani 
“kategorik kulak” probleminin ortaya 
çıkacağı düşünülmektedir. 

Bu durumda icracının, eserin özünde 
olan mikrotonal sesleri icra etmekte 
güçlük çekecek bir duruma gelebile-
ceği düşünülmektedir. 

Bunun yanında Tampere olmayan 
yalnızca yeni enstrümanlar, yeni bir 
aranjman ile özüne sadık kalınarak 
yapılan coverların, eserlerin gündem-
de kalma, toplumdan kopmama gibi 
durumlarına katkı sağlayarak müzikal 
piyasa ve dinleyicilerin hafızasında 
o eseri canlı tutacağı bir gerçektir. 
Bu durumun müzik camiasınca da 
herhangi bir sorun teşkil etmeyece-
ği açıktır. Yapılacak olan coverlarda 
bu durumların göz önüne alınarak 
planlamaların yapılmasının, müzik 
endüstrisi, müzik eğitimi ve kültürel 
müzikoloji alanları açısından önemli 
olduğu söylenebilir. Nitekim eskiye 
dönüşün (devir) her zaman var ola-
cağı bir gerçektir. Devri (cover) doğru 
şekillerde ve aslına uygun yapmanın 
kültürel süreklilik, aktarım, boyut, ger-
çeklik ve geçerlik açıdan da önemli 
olduğu unutulmamalıdır. 

“COVER” KAVRAMI 
ALANYAZINDA 
ICRA, DÜZENLEME, 
YENIDEN 
DÜZENLEME, 
YORUMLAMA, VB. 
KELIMELERININ 
KARŞILIĞI OLARAK 
KULLANILAN BIR 
TERIMDIR
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Dünyanın geçirdiği çeşitli değişimler, 
yaşadığımız hayatın bir çıktısı niteli-
ğindeki sanat verimlerini biçimsel an-
lamda etkilemiştir. Bu bağlamda 1960’lı 
yılların yeni bir türü olarak sahneye 
çıkan Anadolu Rock tarzı, Türkiye’yi 
hem etkilemiş hem de Türkiye’den et-
kilenmiştir. Bu ikili alışverişin temel te-
tikleyicileri olarak içtimai ve teknolojik 
gelişimleri gösterebiliriz. Döneminin ic-
racılarının; Rolling Stones, Pink Floyd, 
Led Zepplin gibi isimlerden etkilendi-
ğini ve bu aldıkları etkiyi, yerel Türk 
halk müziği ezgileriyle harmanlayarak 
özgün bir forma kavuşturduklarını da 
belirtmemizde fayda var. 

Cover ve Türk müziği…

Seslendirene ait olmayan bir şarkıyı yo-
rumlamak şeklinde özetleyebileceğimiz 
Cover, geçmişte kalan, yok olmaya yüz 
tutan bir modern gelenek durumunda-
dır. Yabancı grupların ülkemizde gerçek-
leştirdikleri konser etkinliklerinin sınırlı 
sayıda oluşu yabancı müzik grupları için 
Türkiye’nin cazip bir ülke olmayışı, dijital 

teknolojik ilerlemelerin müzik sektö-
ründe henüz başlamamış olması gibi 
nedenlerle Türk insanı rock ve blues 
gibi müzik türlerini ilk olarak cover 
yapan gruplar aracılığıyla dinlemiştir.  

İnsanlık tarihinin en korkunç dönemi 
olarak nitelendirebileceğimiz 2. Dün-
ya Savaşı sonrasında doğan nesil ile 
özdeşleştiğini gördüğümüz cover etki-
sindeki müzik hareketinin, kitle iletişim 
araçlarının kullanımının başlaması ile 
birlikte dünyada ve ülkemizde farklı 
şekillerde kendisini göstermiştir. 

Ülkemize çok sesli Batı üziğinin girişi, 
Osmanlı Devleti’nin Batılılaşma hare-
ketlerinin bir parçası olarak gerçekleş-
miştir. Tek sesli müziğin hâkim olduğu 
coğrafyamıza, Batı’da popüler olan çok 
sesli müziğin girmesi toplumsal-kül-
türel yapıda belirli değişikliklere yol 
açmıştır. Batı müziğinin Türkiye girişi 
2. Mahmut’un mehterhaneyi kapata-
rak yerine batılı bir bando kurması ile 
gerçekleşmiştir. 1826 yılında Türkiye’ye 
davet edilen İtalyan müzisyen Giusep-

pe Donizetti, Türkiye’yi 19. yüzyılda 
Batı müziği ile tanıştıran ve ilk Türk 
bandosu olan Mûsikâ-i Hümâyûn’un 
gelişmesinde en büyük katkıyı sağ-
layan kişidir. 

1936 yılında modernleşme çalışmaları 
çerçevesinde Türkiye Radyoları’nda 
Osmanlı saray müziği olarak görülen 
Türk sanat müziğinin yayınlanması ya-
saklanmıştır. klasik Batı müziğinin rad-
yolarda ilk kez yayınlanması da o dö-
nemde başlamıştır. Yine bu dönemde 
müzik alanında yetenekli Türk gençleri 
belirlenerek müzik eğitimi almak üzere 
yurt dışına gönderilmiştir. Bu gençler 
aldıkları eğitim sonrası ülkeye döndük-
lerinde Türk halk müziği ve türküler 
konusunda inceleme çalışmalarına 
başlamışlardır. Anadolu’yu gezip kayıt 
altına aldıkları türküleri derlemişlerdir. 
Derlenen türküler notaya geçirilmiş ve 
klasik Batı müziğine uygun şekilde çok 
sesli olarak uyarlamalar yapılmıştır. 

Dönemin ulusal kimlik yaratma çalış-
maları içerisinde “Türkçülüğün Esasları”  

İnsanlık tarihinin en korkunç dönemi olarak nitelendire-
bileceğimiz 2. Dünya Savaşı sonrasında doğan nesil ile 
özdeşleştiğini gördüğümüz cover etkisindeki müzik hareke-
tinin, kitle iletişim araçlarının kullanımının başlaması ile birlikte 
dünyada ve ülkemizde farklı şekillerde kendisini göstermiştir. 

DOSYA:  
COVER nİlgün özcan
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isimli eseriyle, yaşadığı dönemde hâ-
kim olan müzik türlerinden söz eden 
Ziya Gökalp önemli bir yer tutmaktadır. 
Gökalp’e göre zengin ezgi mirasına sa-
hip Türk halk müziğinin Batı müziğiy-
le sentezlenmesi ile doğacak milli bir 
musiki yaratmak gerekmektedir. Türk 
toplumunda yeşeren bu fikri zemin 
ve yurt dışında The Beatles 
grubunun yarattığı etki 
gibi faktörler ül-

kemizin yerlileşme arayışındaki genç 
müzisyen kuşağını etkilemiştir. 

O dönemde sinema sektöründe; Metin 
Erksan, Atıf Yılmaz, Halit Refiğ, Ömer 
Lütfi Akad gibi isimler toplumsal ger-
çekçilik etkisinde filmler çekmiştir. Mü-
zik alanındaki benzer arayış; Türk halk 
müziği yani türkü ile rock müziğinin 

birleşmesinden oluşan müzik türü-
nün doğmasına neden olmuştur. 

Müzik sektöründe Tülay Ger-
man ve Erdem Buri birlikte-

liği, Ruhi Su’nun katkısıyla 
yeni bir müzikal arayışa 

evirilmiştir. “Burçak 
Tarlası” türküsünün 
cover ’ı ile birlikte 
başlayan süreç Altın 

Mikrofon Yarışma-
sı’yla ve dünya-

yı takip eden 
Beat kuşağı 

genç müzis-

yenlerinin, kendi kültürünü tanıtmaya 
çalışmasıyla yeni bir müzikal deneyimi 
sağlamamızın yolunu açmıştır. 

1960’larda, Hürriyet Gazetesi’nin açtığı 
“Altın Mikrofon Armağanı” yarışmasıyla 
birlikte popülerliğini kazanan Anadolu 
Rock müziğinde; bugün dört temel ic-
racıdan bahsetmek mümkündür: Erkin 
Koray (1941), Cem Karaca (1945-2004), 
Barış Manço (1943- 1999) ve Moğollar 
(kuruluş 1967). Cover kültürü 1970 ve 
1980’li yıllarda “elveda folk merhaba 
Anadolu Rock” sloganı ile döneme 
damga vurmuştur. Etkileşim, taklit, 
yerel unsurları barındırma ve özgün 
bir biçeme dönüştürme evrelerinden 
sonraki süreçte kesintiye uğradığına 
yönelik olarak literatürde bir görüş 
birliği bulunan Anadolu rock müziği-
nin (Karakaya, 2014) günümüzde az 
sayıdaki popüler temsilcileri: Haluk 
Levent, Hayko Cepkin, Kıraç, Murat 
Kekilli olarak gösterilebilir.

GÖKALP’E GÖRE 
ZENGIN EZGI 
MIRASINA SAHIP 
TÜRK HALK 
MÜZIĞININ 
BATI MÜZIĞIYLE 
SENTEZLENMESI ILE 
DOĞACAK MILLI BIR 
MUSIKI YARATMAK 
GEREKMEKTEDIR.
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İnsanlar, milattan önceki devirler-
de bile buğdaylarını öğütebilmek 
için rüzgâr enerjisini kullanmaya 
başlamışlardır. Rüzgâr değirmen-
lerinin toplum tarafından kullanıl-
maya başlanması sanılanın aksine 
Batı Medeniyetlerinde değil Orta 
ve Doğu Asya Medeniyetlerinden 
olan Çin, Tibet, Hindistan, Afganis-
tan ve İran’da olmuştur. Tarihçiler, 
MÖ 1700’lü yıllarda Babillilerin, Me-
zopotamya civarında sulama amaçlı 
yer değirmenlerinin kullanıldığını 
söylemektedir. Yel değirmenleriyle 
ilgili ilk yazılı kaynaklar MÖ 200 – 
300 yıllarına uzanır. Yel değirmeni 
ile ilgili ilk çizimin MÖ 10 – 70 yılla-
rında Mısır İskenderiye’de yaşamış 
olan Hero of Akexandria tarafından 
yapıldığı sanılmaktadır. Bildiğimiz ilk 
teknik çizimler ise 1300’lü yıllarda 
yaşamış Suriyeli gökbilimci el-Di-
mashqi tarafından çizilmiştir.

Tarihi kaynaklara göre ilk yel değir-
meni MS 644 yılında İran – Afganis-
tan sınırındaki Seistan’da görülmüş-
tür. 10. yüzyılda yaşamış olan gezgin 
el-Mesudi ise “rüzgâr ve kum ülkesi” 
biçiminde tarif ettiği İran’da ve Or-
tadoğu’da yel değirmeni gördüğünü 
kaydetmiştir. Ve burayla ilgili olarak 
“Ansiklopedik doğa tarihi” eserinde 
“Bu gölgenin karakteristik bir özel-
liği, bahçe sulamasında kullanılan 
pompaları çalıştırmak için rüzgâr 

gücü kullanılmasıdır” ifadesine yer 
vermiştir. Yel değirmeninin mucidi 
ile ilgili anlatılan rivayetlerden bi-
rine göre onun, Hz. Ömer’in katili 
olan Ebû Lü’lüe olduğu söylenir. 
Müslümanlar tarafından fethedilen 
İran’da yaşayan Ebû Lü’lü;, demirci-
lik, nakkaşlık ve marangozluk yapan 
bir köledir. Bir gün halifeye gelerek 
efendisi Mugīre b. Şu‘be’nin ken-
disinden fazla ücret aldığını söyle-
yerek kimi kaynaklara göre ücretin 
azaltılmasını kimine göreyse azat 
edilmeyi ister. Halife aleyhine ka-
rar vermekle beraber ondan kamu 
adına bir yel değirmeni yapmasını 
ister.  Ebû Lü’lüe teklifi kabul eder 
ve rivayete göre kinayeli bir şekilde, 
Allâh’a yemin ederim ki, sana öyle 
bir değirmen yapacağım ki, dillere 
destan olacak” der. Konuyla ilgili bu 
bilgiye kendisinden iki yüzyıl sonra 
Ali el-Tabari’nin eserinde rastlarız.

Rüzgâr gücünün kullanımının As-
ya’dan Avrupa’ya geçişi 10. yüzyıl 
civarlarına rastlar. Özellikle İran’da 
bulunan yel değirmenleri, Haçlı Se-
ferleri sonrası Batı’da da kurulma-
ya başlanır. Bu geçişin ilk belirtileri 
olarak 11. ve 12. yüzyılda İngiltere’de 
yel değirmenlerinin kullanımı göste-
rilebilir.  Ayrıca 1190’lı yıllarda Alman 
Haçlılarının, Suriye’deki yel değir-
menlerini kendi ülkelerine götürdük-
lerini de bilmekteyiz.  Ortaçağ döne-

minden bu yana yel değirmenlerini 
tahıl öğütmek dışında kuyulardan 
su çekmek için de kullanmışlardır. 
Özellikle Hollanda ve Akdeniz’deki 
pek çok adada bunların örnekleri 
vardır. 12. yüzyılın sonlarına doğru 
Avrupa’da hızla çoğalan yel değir-
menleri özellikle soğuk bölgelerde 
ve ırmakların olmadığı yerlerde kul-
lanılmıştır. Oldukça kârlı hale gelen 
yel değirmenlerini Papa III. Celestine 
vergiye bağlamıştır.

Ülkemizdeki yel değirmenlerinin 
mimari yapısı gereği 18. ve 19. yüz-
yılda yapıldıkları kabul edilmektedir.  
1774-1789 yıllarında I. Abdülhamit 
tarafından Kadıköy’e 4 yel değirme-
ni yaptırılmıştır. Günümüzde adını 
koruyan semtin ismi, un ihtiyacını 
karşılamak amacıyla kurulan bu yel 
değirmenlerinden gelmektedir. Ne 
yazık ki bu dört yel değirmeninden 
hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. 

Cervantes’in efsanevi kahramanı 
Don Kişot, düşmanı olarak gördüğü 
“azman devler” dediği yel değirme-
nine karşı mücadelesinde ne yazık 
ki yenilmiştir. Birkaç yüzyıl sonra ise 
yel değirmenine karşı yaptığı savaşı 
kazanan Sanayi Devrimi olmuştur. 
Yel değirmeninin dönen kanatlarının 
Don Kişot’u perişan ettiği gibi Sa-
nayi Devrimi de yel değirmenlerinin 
kanatlarını mahvetmiştir.

ZEYNEP ÇAMLICA

Rüzgâr gücünün kullanımının Asya’dan Avrupa’ya geçişi 10. yüzyıl civarlarına rastlar. Özellikle 
İran’da bulunan yel değirmenleri Haçlı Seferleri ile beraber Batı’ya alınır. Bu geçişin ilk belirtileri 
olarak 11. ve 12. yüzyılda İngiltere’de yel değirmenlerinin kullanımı gösterilebilir.  

DEV CANAVAR BİLGE: 

YEL DEĞİRMENİ’NİN TARİHİ
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“Kitap zekâyı kibarlaştırır” der 
Cemil Meriç. Ve tabii; okumak 
insan ruhuna en iyi gelen ilaçtır. 
Etrafımızda birileri sürekli 
kitap okumamız gerektiğinden 
bahseder fakat neyi, nasıl 
okuyacağımız konusunda yol 
gösterici, tatmin edici bir bilgi 
bulmak aslında o kadar da kolay 
değildir. Bu yüzden sistemli 
okumaya ilk adım atarken 
yıllarını okumaya ve yazmaya 
vermiş isimlerin tecrübelerini 
takip ederek başlamak ve 
okuma zevkimiz güçlendikçe 
de kendi yolumuzu çizmek 
esas olandır. “Okumadıysan 
Konuşmayalım” adlı 
bölümümüzün bu sayımızdaki 
tavsiyeleri şair-yazar Ahmet 
Murat’tan geldi. 

AHMET MURAT

SUÇ VE CEZA 
Dostoyevski
İş Bankası  
Yayınları

1

SAATLERİ AYARLAMA
ENSTİTÜSÜ 
Ahmet Hamdi Tanpınar
GSB Yayınları

2

FATİH HARBİYE 
Peyami Safa
GSB Yayınları

5

ZOR ZAMANDA
KONUŞMAK 
İsmet Özel
Şule Yayınları

4

GÖĞÜ DELEN ADAM
Eric Scheurmann
Ayrıntı Yayınları

3

YİTİK CENNET 
Sezai Karakoç
Diriliş Yayınları

6

MAHREM MACERA 
Hamidu Kan
Özgün Yayıncılık

8

YOKUŞA AKAN SULAR 
Mustafa Kutlu
Dergâh Yayınları

9 HATIRDA KALANLAR 
Taha Kılınç
Ketebe Yayınları

10

okumadiysan
konuşmayalim

7 GÜL YETİŞTİREN ADAM 
Rasim Özdenören
GSB Yayınları
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BİRİ
İRDEN

BÜYÜK BİR KOMUTANIN DOĞUŞU
Büyük bir anlatıya, kulaktan kulağa yayılacak bir aşk 
hikâyesine, düşmanları tarafından bile selamlanan bi-
rine dönüşecek, bir futbol ikonu olmaktan ziyade, ikon 
kelimesini yıkmak üzere top koşturan bir çocuktan, 
her şeyin ancak “kalarak” değişeceğine inanan büyük 
bir komutandan bahsediyoruz: Francesco Totti’den. 

FAKİR BİR AİLENİN ÇOCUĞU
27 Eylül 1976’da Roma’da doğan Francesco Totti, 
her fakir ailenin çocuğu gibi sokaklarda top peşinde 
koşarak büyümeye, büyüdükçe de futbola dair heve-
sini yanından ayırmamaya başlamıştı. Efsane İtalyan 
futbolcu Giusseppe Gianni’ye olan hayranlığından 
ötürü mahallede arkadaşlarıyla top oynarken kendi-
sine Giesseppe diyor ve her attığı golden sonra onun 
adını haykırıyordu. Futbol kariyeri boyunca onunla 
ilgilenmekten imtina etmeyen annesi bir gün, bu 
büyük yeteneği elinden tutup küçük bir semt takımı 
olan Fortituda’ya kayıt ettiriyor ve böylece büyük ko-
mutan o büyük ihtişamıyla sahâlâra adımını atıyordu. 
Burada neden kendine Giesseppe dediğini sahada 
gösterdiği performansıyla anlatan Totti, iki yıl Smit 
Trastevere, üç yıl da Lodigiani gibi gösterişsiz ama 
bir hikâyenin başlamasına kol kanat geren bu iki ta-
kımda oynadıktan sonra, büyük takımların gözlemci 
ekiplerinin dikkatini çekmeye, Roma, Milan ve Lazio 
gibi takımların transfer listesine üst sıralardan girmeyi 
başarmıştı. Annesi oğlunun yanından ayrılmasını iste-
miyordu, belki de onu başka bir şehirde yaşamaya ha-
zır bulmuyordu bu bilinmez. Milan’dan gelen teklifler 
bir bir reddedilmişti, annesi kararlıydı, oğlu doğduğu 
şehirde kalmalıydı. Bir süre sonra Roma takımı Totti’yi 
transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı ve böylece 
asıl hikâyenin, bir tarih yazımının başladığı yere, hiç 
ayrılmamak üzere kavuşulan bir aşkın kapısına ge-
linmişti. O günlere dönüp baktığında büyük kaptan 
şöyle diyordu: “Eğer ailem beni Lazio’ya yollasaydı 
sanırım onları öldürürdüm evet bunu yapabilirdim.”

17 YAŞINDA A TAKIMA…
89 yılında Roma’nın altyapısına katılan Totti, tahta 
çıkmayı bekleyen bir halef gibi bekliyor, zaman zaman 
sabrı azalsa da tahtın gerekliliklerini yerine getirmek 
için var gücüyle çalışıyordu. Çok beklemedi Totti tahta 
çıkmak için. 93 senesinde 17 yaşındayken o dönem 
Roma’nın hocası olan V. Buskov tarafından A takıma 
çağrılmıştı. Ve “hayatımın en önemli olayıydı” dediği 
yerin kapısına yaklaşmıştı artık, sadece zili çalması 
gerekiyordu. Roma’nın 2- 0 önde olduğu Brescia ma-
çında dakikalar 87’yi gösterdiğinde oyuna giriyordu 
Totti, hayalin hayata dönüştüğüne şahitlik edenler 
kervanına katılarak… 

“BU ÇOCUK FUTBOLU DEĞİŞTİRECEK”
Bir sonraki sezon belki de Totti’nin futbol hayatındaki 
en büyük şanslarından biri olan Carlo Mazzone takı-
mın başına geçmişti. Mazzone, onun için “bu çocuk 
futbolu ve Roma’yı değiştirecek” diyordu. Ona özel 
antrenmanlar yaptırıyor, adeta bir imparatoru tah-

SON 
ROMA
İMPARATORU:

 FRANCESCO
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ta hazırlayan bilge bir lala gibi onu 
gözetiyordu. 4 Eylül 1994’te her şeyi 
değiştirecek olan çocuk, Foggia ile 
oynanan maçta ilk 11’de forma giyiyor 
ve Roma formasıyla ilk golünü atıyor-
du. Totti, o kadar şaşkındı ki, o kadar 
beklemişti ki bu anı… Beklenen her 
anın sonunda ne yapacağını bileme-
mek diye bir “şey” karşılamıştı onu. 
Şaşkındı. Mutlu bir şaşkınlık vardı 
üzerinde. İlk golünü şöyle açıklıyor-
du: “Hâlâ o anı hatırlamakta güçlük 
çekiyorum. Gol olduğu zaman ne ya-
pacağımı bilemedim ve aptal aptal 
koşmaya başladım.”

KAPTAN GEMİYE…
97 yılında takımın başına geçen Z. 
Zeman’ın ofansif oyun modeli, Ro-
ma’yı hedeflerine doğru götürecek 
sürecin başlangıcını temsil ediyordu. 
Bu sistem içinde oyunu olgunlaşan 
ve iki sene içinde 30 gol atarak adının 
sayısız takımla anılmasına vesile olan 
performansına rağmen, “şimdiki he-
definiz ne?” sorularına, “olmak iste-
diğim yerdeyim” diye yanıt veriyordu 
Totti. 98-99 sezonunda İtalya’da yılın 
genç oyuncusu seçilen Francesco, 
Roma’dan ayrı bir biçimde düşünü-
lemez hale gelmişti. Taraftar ona “Kü-
çük Prens” adını vermişti. Sakat ya 
da cezalı olduğu maçlarda tribündeki 
yerini almaya devam ediyor, yıllar 
sonra dile getireceği gibi Roma’yı 
hiç aldatmayı düşünmüyordu. Onun 
vefasını anlayan Roma’da Küçük 
Prensi’ni kaptanlığa terfi ettirmekte 
geç kalmamıştı. 

2000 AVRUPA  
FUTBOL ŞAMPİYONASI…
O artık sadece Roma’nın değil, bütün 
İtalya’nın umudu olarak 2000 Avrupa 
Şampiyonası’nda boy göstermek, bir 
savaş biçimi olan futbolda ordusunu 
yönetmek üzere turnuvadaki yeri-
ni almıştı. O turnuvada her şey iyi 
gidiyordu İtalyanlar için yarı final-
de Hollanda karşısına çıkmışlardı. 
83’de maç 0-0 iken oyuna S.Fiore’nin 
yerine oyuna giren Totti, penaltılara 
giden maçta Hollanda’nın efsane-
vi kalecisi Edwin van der Sar’a hiç 
unutamadığı, unutmanın da mümkün 
olmadığı, atılmış penaltıların en şık-
larından birini atmıştı. Bir Panenka 
penaltısıydı bu… İtalyanlar 3-1 ka-
zanmıştı penaltılarla müsabakayı, 
artık final maçı vardı karşılarında, 
rakip Zidane’lı Fransa’ydı.  Final günü 
gelip çattığında Totti kendini 11’de 

bulmuştu. İtalyanlar iyi de başlamıştı 
maça, yine de ilk yarı golsüz sona 
erdi. Dakika 55’te Mario Delvecchio 
Fransa ağlarıyla buluşturmuştu topu. 
İtalyanlar kupaya o kadar yakındı ki, 
dakika 90’nı gösterdiğinde S. Wiltord 
sahneye çıkmasaydı, bir iki dakika 
daha dişlerini sıkabilseydi İtalyanlar… 
Uzatmalara giden maçı, dakika 103’te 
atılan altın gol ile Fransızlar kazandı. 

Totti, yıllar önce olduğu gibi kaybedil-
miş bir müsabakada maçın oyuncusu 
seçilmişti, artık ona bir kupa yakış-
malıydı, bir büyük kupanın hasreti 
duruyordu yaka cebinde… Fransa 
yenilgisini şöyle açıklıyordu o, tüm 
şaşkınlığıyla: “Maçın bittiğini düşü-
nüyordum ama o yediğimiz golün ne 
olduğunu anlayamadan uzatmalarda 
bir gol daha yiyip kupayı kaybettik.”

2000-2001 sezonunda Totti ve Ar-
jantin tarihinin yetiştirdiği en komple 
forvetlerden biri olan Batistuta’nın 
ve dâhi teknik direktör Capello’nun 
önderliğindeki Roma, sonunda şam-
piyon olmayı başarıyordu. Kaptan, 
artık bir büyük kupa sahibiydi. Ha-
yali gerçekleşmiş, Roma takımını ve 
halkını zirveye taşımıştı. Şu sözlerle 
seslendiği taraftarlarını zirveye ta-
şımıştı: “Sizi tribünde görüyorum ve 
beni izlediğinizi hissediyorum. Size 
kim olduğumu 90 dakika içinde an-
latamam ama bütün yüreğimle dol-
durduğum bir 90 dakika verebilirim. 
Bir futbolcu olarak tüm kariyerimi 
size verdim. Hepinize teşekkür bor-
cum var. Bana birine verilebilecek en 
saf hediyeyi verdiniz: Mücadeleye 
devam etme gücü!”

“YERE BİR SÜRE PARALEL 
GİTTİKTEN SONRA…”
Toplumların ve bireylerin hikâyesi, 
yaşamı, gidişatı hep yükselerek de-
vam etmez. Bu genel kaidedir. İnsan, 
bütün mümkünlerin kıyısında gezinir, 
durur. 

Durulur da bazen. Capello’nun “O bir 
şehrin simgesi, başka bir ruh taşı-
yor” dediği Totti için de durum buydu. 
Yere bir süre paralel gitmeye başladı 
kariyeri. Şampiyonluğun ardından, 
Real Madrid’in transfer teklifi onun 
kafasını hiç karıştırmadı ama. Her 
futbolcunun bir gün gitmek istediği 
yeri elinin tersiyle reddetti o. “Real 
Madrid’in beni satın alacak parası 
yok” diyerek yaptı bunu da. 

12 BİN KİŞİLİK DÜĞÜN
Totti’nin Olimpiyat Stadı’nda locası 
vardı. Ancak o sakat ya da cezalıy-
sa locasında değil, kale arkasındaki 
taraftarların arasında maçlarını iz-
lerdi. Locasında her hafta değişik 
kimsesizler yurdundan gelen konuk-
ları ağırlanıyor. 19 Haziran 2005’te 
sevgilisi televizyon spikeri I. Blasi ile 
evlenirken düğününün yapıldığı kili-
seye kimleri davet etmedi ki; dadısını, 
ilk okul öğretmenini, mahallesinde 
market sahibini ve 12 bin Roma taraf-
tarını… Totti, herkese tek tek davetiye 
yollamıştı ve düğünün yayın hakkını 
SkyTG – 24 kanalına satmış, kanalla 
sözleşme yaparken verdiği hesap 
numarası da ona ait değildi. Kanal 
yönetimi bu durumu sorduğunda 
Totti şu cevabı verecekti: “Bu hesap 
Roma Omurilik Felçlileri Derneği’nin, 
bütün parayı oraya gönderin.” 

KARİYER REKORU
2006 Dünya Kupası’nı kazanan İtal-
ya kadrosunda yer alan Totti, turnu-
vanın ardından 30 yaşında 26 gol 
atarak geri dönen, aslında hiçbir 
yere gitmediğini bağıra çağıra dile 
getiriyor, kariyer rekorunu kırıyor ve 
gelen transfer tekliflerini bir bir red-
dediyordu.

40 YAŞINA GELDİĞİNDE…
2017 yılında Genoa maçında, 40 
yaşında jübile yapmak istedi. İste-
meseydi, kimse ona git demezdi, 
diyemezlerdi. Totti oyuna sonradan 
girdiğinde ve maçın bitiminde göz-
yaşlarını tutamadı, taraftarların göz-
yaşları da eşlik etti ona. “Kalmak” 
eyleminin her şeyi nasıl değiştirdiği 
gün yüzüne çıkmıştı o an. Büyük im-
paratorun Roma halkına veda ettiği 
uzunca mektubundan bir kısmı sizin-
le paylaşarak yazıyı bitirelim: 

“İnsanlar soruyor, neden bütün 
ömrünü Roma’da geçirdin?
Roma benim ailem, arkadaşlarım, 
sevdiğim tüm insanlar.
Roma deniz, dağlar, heykeller…
Ve Roma, tabii ki de Romalılar.
Roma, sarı ve kırmızı.
Roma, benim için,  
dünyanın ta kendisi.
Bu kulüp, bu şehir benim hayatım.
Sonsuza kadar.”
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Ayna’da Sanat: 

La Casa AzulLa Casa Azul
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Üzüntülerim kadar acı verici 
görüntü. Her an, parmakla 
gösterilme duygusu. ‘Frida, 
gör kendini.’ ‘Frida, kendine 
baksana.’ Saatler boyu, göz-
lendiğimi hissediyordum. 
Kendimi görüyordum. İçer-
deki Frida, dışardaki Frida, 
her yerde, sonsuza değin 
Frida vardı.” Kahlo bunlara 
ek olarak aynanın üzerinde 
baskı kurmasının ardında, 
şiddetli bir resmetme arzu-
sunu da kendisinde uyan-
dırdığını söyler. Resmetmeyi 
öğrenmek için kendini mo-
del olarak kullanan, “Seçme 
şansım yoktu.” diyen Kah-
lo’nun yatağa bağlı kaldı-
ğı uzun süreçte otoportre 
konusunda ısrarcı oluşunun 
nedeni ayna olmuştur. Pi-
casso’nun, “Biz onun gibi 
insan yüzleri çizmeyi bil-

miyoruz.” dediği sanatçının 
bu kadar iyi resmetmesi-
nin sebebi de bu aynadır.
Ayna bahsini kapatıp diğer 
kısımlara baktığımızda ya-
tağın üzerinde Kahlo’nun 
öldükten sonra çıkarılan 
yüz maskını ve ölü bir be-
bek resmi görüyoruz. Karşı 
duvardaysa Marx, Lenin, 
Stalin, Engels ve Mao’nun 
fotoğraflarından oluşan bir 
kolaj yer alıyor. Kahlo’nun 
protez bacağından oyun-
cak koleksiyonuna, hastalığı 
süresince taktığı korseden 
kullandığı koltuk değneğine 
kadar pek çok kişisel eşyası 
duvardaki resimlerle birlikte 
burada sergileniyor.  Nite-
kim bu odada sanatçının 
çömlek içerisindeki külleri 
de yer almakta.

 labyrinth

 labyrinth

Bu yazıda Meksikalı ressam 
Frida Kahlo’nun hayatının bü-
yük kısmını geçirdiği sonra-
dan müzeye çevrilen La Casa 
Azul (Mavi Ev) müzesini ge-
ziyoruz. Adını kobalt mavisi 
duvarlarından alan bu sanat 
müzesine giriş yaptığımızda 
bizi geniş bir avlu karşılıyor. 
Duvarları mavi olan bu bahçe-
nin canlı bitkiler, meyve ağaç-
ları ve sanat eserleriyle çevrili 
olduğunu görüyoruz. Avlunun 
orta yerinde Aztek piramitleri-
ni andıran bir eser yer alıyor. 
Evin bulunduğu bölgenin es-
kiden Aztek tapınağı olduğu 
sonradan yıkılıp kilise yapıl-
dığı düşüncesi eserin yapıl-
masında rol oynamış olabilir. 
Aynı zamanda avlunun hemen 
hemen her yerinde Aztek hey-
kellerini ve Kahlo’nun heykel 

koleksiyonundan parçaları gö-
rüyoruz.Merdivenlerden yuka-
rı çıkıp müzenin ilk kısmı olan 
Frida Kahlo’nun yatak odasını 
gezmeye başlıyoruz. Bu oda-
nın merkezinde Kahlo’nun 
çizdiği resimlerden de aşina 
olduğumuz ünlü aynalı yatak 
var. Bu yatağın Kahlo’nun 
sanat hayatının başlangıcını 
oluşturduğunu rahatlıkla söy-
leyebiliriz. Gençken geçirdiği 
bir kaza sonucu uzun müddet 
yatağa bağlı kaldığı için ailesi 
tarafından yatağının tavanına 
bir ayna yerleştirilmiş, böy-
lelikle en azından kendisini 
seyrederek sıkılmayacağı 
düşünülmüştür. Fakat Kahlo 
aynayla ilgili düşüncelerini 
günlüğünde şu cümlelerle 
anlatır: “Ayna! Günlerimin, 
gecelerimin celladı ayna. 

Z. hİLAL KARATAŞ
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KAHLO’NUN 
EVİN GİZLİ BİR 
BÖLÜMÜNDE 
SAKLADIĞI TÜM BU 
KİŞİSEL EŞYALAR, 
BİNLERCE BELGE 
VE FOTOĞRAF TAM 
ELLİ YIL BOYUNCA 
SESSİZCE BEKLEDİ 
TA Kİ EVİ MÜZEYE 
DÖNÜŞTÜREN 
KÜRATÖRLER 
TARAFINDAN 
KEŞFEDİLENE DEK

Kahlo’nun evin gizli bir bölümün-
de sakladığı tüm bu kişisel eşya-
lar, binlerce belge ve fotoğraf tam 
elli yıl boyunca sessizce bekledi 
ta ki evi müzeye dönüştüren küra-
törler tarafından keşfedilene dek.

Aynalı yatağın olduğu bölümden 
çıkıp ilerlediğimizde kütüphane 
ve stüdyonun olduğu bölüme 
geçiyoruz. Hemen hemen tüm 
duvarlar camla kaplı bu sayede 
doğrudan yeşillikler içindeki av-
luya bakıyor. Burada Diego Rive-
ra’nın çalışma masası, Kahlo’nun 
son dönemlerde resimlerini yap-
tığı şövalesi ve politik kitaplarla 
dolu olan bir kitaplık yer alıyor. 
Merdivenlerden aşağı indiğimiz-
deyse küçük bir oturma alanı var. 
Yaşarlarken de aynı şekilde gö-
rünen bu bölümün duvarında ise 
evlerine gelen misafirlerin yapmış 
olduğu resimler sergileniyor. Bu 
küçük bölümden mutfağa geçiş 

yapıyoruz. Mutfak oldukça büyük 
ve renkli. Duvarda mozaiklerle ya-
zılmış Diego ve Frida yazısıyla bir-
likte güvercin figürleri yer alıyor. 
Bu tasarım da mutfaktaki pek çok 
objenin tasarımı gibi Kahlo’ya ait. 
Mutfaktan, yemek odası bölümü-
ne geçtiğimizde el yapımı toprak 
ve cam ürünlerinin sergilendiğini 
duvarlarda natürmort resimlerinin 
olduğunu görüyoruz. Devamında 
yer alan Riversa’nın sade odasın-
da dikkat çeken şeylerden biri en 
son giydiği tulum ve taktığı şapka-
nın bıraktığı haliyle sergilenmesi 
bir de Kahlo’nun saklı eşyalarının 
bu odada yer alan yeşil kapının 
ardında bulunması oluyor. Bu 
odanın tam karşısındaysa küçük 
bir sergi alanı var. 

Aslında birbirine açılan beş sa-
londan oluşan sergi alanında 
sadece Kahlo ve Rivera’nın değil 
Paul Klee, José María Velasco, Jo-Gençlik 
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aquín Clausel, Celia Calderón Orozco 
gibi sanatçıların çağdaş tabloları da 
bulunuyor.  Bir başka ilgi çekici tablo 
ise ressamın ölümünden önce resmet-
tiği “Viva la Vida” (Yaşasın Hayat) adlı 
eseri. Başlangıçta basit bir natürmort 
gibi görünse de verdiği mesajlar ve 
sadeliğiyle dikkat çekiyor. Kahlo’nun 
ölümünden sekiz gün önce tuvalin alt 
kısmında resmettiği karpuza “yaşasın 
hayat” yazısını eklemesi ölüme yaklaş-
tığını hissetmesinin basit bir açıklaması 
olabilir. Ayrıca resmetmek için dışı sert 
içi yumuşak olan karpuzu seçmesi-
nin sebebi, yoğun bir fiziksel acı ve 

çalkantılı geçen aşk hayatı karşısın-
da sert bir kabuk geliştirmek zorunda 
olan Kahlo’nun kendisini sembolize 
etme şekli diye düşünüyorum.  Tab-
lonun sadeliğiyle duygusal ifadenin 
karmaşıklığı, hayatın ve ölümün ola-
ğan parlaklığının bir kutlaması halini 
alır, Kahlo’nun ölümden korkmadığını 
hissettirir. Gezimizi sanatçının günlü-
ğüne yazdığı son cümleyi söyleyerek 
bitirelim: “Çıkış yolunun güzel olacağını 
ve asla geri dönmeyeceğimi umarım.”

SANAL MÜZE
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Hikâyeniz nasıl başladı?

İstanbul doğumluyum. Ortaokulu 
Ankara’da, liseyi İstanbul’da, üni-
versiteyi ise Ankara’da bitirdim. 21 
senedir bilfiil sivil havacılıkta pilot 
olarak uçuyorum. Bunun yanında 
havacılığın her branş ve şeklini 
ilgiyle takip eden bir havacılık 
sevdalısıyım. Şu anda bir havayo-
lu şirketinde kaptan ve öğretmen 
pilot olarak görev yapıyorum.

İşini ve tutkusunu gökyüzünde bu-
lan biri olarak, gökyüzünde olmanın 
sizin için ne ifade ettiğini, merak 
ediyoruz? 

Uçuşun her şekli ve formu ilgimi 
çekiyor. Pilot olarak sivil havacılık-
taki en güçlü ve en ileri teknoloji-
ye sahip uçaklar ile dünyadaki en 

uzak noktalara, şehirlere  uçabil-
menin mesleki tatminini de yaşa-
dım. Skydive sporunu yapan birisi 
olarak, hiçbir araç kullanmadan, 
vücudum ile havada uçmanın/düş-
menin keyfini yaşıyorum. En büyük 
şansım ise her konuda beni des-
tekleyen annem ve babam oldu.

Pilotluk ve Skydiving çocukluk 
hayaliniz miydi? Eğer öyleyse ba-
şarıya giden yolda ne gibi doğru 
tercihler yaptınız ve bu noktaya 
geldiniz?  

Uçmak ve paraşütçülük çocukluk 
hayalimdi. 13 yaşında ortaokulda 
öğlen tatillerinde gidip Ankara’daki 

paraşüt kulesinden atlardım. Pi-
lotluğa gelince ise, yaptığı uçak 
maketlerinin içinde olmayı hayal 
etmeyen çocuk herhalde yoktur. 
İşte ben de onlardan biriydim, 
harçlıklarımı uçak maketi ve hava-
cılık yayınlarına harcayıp bitirirdim, 
yenilerini almak için bir sonraki 
ayı iple çekerdim. Daha sonra 15 
yaşından itibaren yaz tatillerinde 
Türk Hava Kurumu’nun paraşüt 
başlangıç/tekamül ve planör 
kurslarına katılarak havacılığa fiili 
olarak başladım. Annem ve babam 
hayallerimin peşinden giderken 
bana her zaman destek oldular. 
Bu işe sevdalı, meraklı gençler için 
tavsiyem kendilerine birden fazla 
hedef koymaları. Örneğin sadece 
pilotaj değil onun yerine pilotaj 
veya havacılık mühendisliği gibi. 
(Böylece herhangi bir konuda 
hayal kırıklığı yaşandığında za-
rarı telefi etme şansı yakalarlar) 
Ama her ikisi de olacakmış gibi 
çalışmalılar. Önlerine çıkan fırsatı 
hakkını vererek, en iyi şekilde de-
ğerlendirmeliler çünkü aynı fırsat 
bir daha çıkmayabilir. Son olarak 
ise asla “vazgeçmek” yok, bazen 

insanların vazgeçtiği anlar olumlu 
sonuca en fazla yaklaştıkları an 
olur. Hayaller, hedefler tükenince 
insan da manevi olarak tükenmiştir 
diye düşünüyorum.

Skydiving sporunu tanımak isti-
yoruz biraz. Skydiving nedir? Ve 
skydiving sporcusu olmak için ne 
gibi eğitimler almak gerekir?

Skydiving aslında İngilizce bir terim, 
Türkçesi “Serbest paraşütçülük”. 
Kısaca anlatmak gerekirse Uçak, 
helikopter, balon gibi hava taşıtla-
rından sırtınızda kapalı bir paraşüt 
ile atlayıp, serbest düşüşü takiben 
(veya hemen atlar atlamaz) bu pa-
raşütü açıp yere indiğiniz bir spor. 

SÖYLEŞİ

REKOR 
DENEMESI 
ATLAYIŞLARINDA 
YAPTIĞINIZ
EN KÜÇÜK 
HATADA 
REKOR 
TAKIMINDAN 
ÇIKARTILIRSINIZ

SÖYLEŞİ: 
ERAY SARIÇAM

Türk Hava Yolları’nda pilot olarak görev yapan, şimdiye kadar 
kırılmış 7 dünya rekorunun içinde yer alan dünyanın en iyi 
skydiving (serbest düşüş) sporcularından Kaan Özenmiş ile 
kariyerini, başarılarını, örnek bir sporcu olarak gençlere tavsiye 
niteliğinde olan yaşamını konuştuk.

ENMIŞ
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HAYALLER, 
HEDEFLER 
TÜKENINCE 
INSAN DA 
MANEVI OLARAK 
TÜKENMIŞTIR

Bazen yamaç paraşütü ve BASE jump 
(dağ veya binalardan yapılan atlayış) ile 
karıştırılabiliyor ancak çok farklı branşlar. 
Kısacası “Görevimiz Tehlike “filminde 
Tom Cruise’un uçaktan atlayıp paraşütü-
nü açtıktan sonra yere inmesi “skydive” 
sporu olarak belirtilebilir ve örneklenile-
bilir. Skydive için en güncel ve sık kullanı-
lan eğitim tekniği AFF (Accelerated Free 
Fall) yani “Hızlandırılmış Serbest Paraşüt” 
eğitimidir. Bu eğitim ile hava durumu da 
müsait olursa yaklaşık 2 hafta içerisinde 
en temel anlamda tek başınıza emniyetle 
atlar duruma gelebilirsiniz. Tabii “iyi” ve 
tecrübeli bir sporcu olmanız için binlerce 
atlayış ve oldukça fazla “rüzgâr tüneli” 
uçuşu yapmanız lazım.

Şimdiye kadar çok sayıda rekor kırdınız. 
Bu tecrübenizden bahsedebilir misiniz?

Ülkelerin sportif havacılıktaki başarıları 
FAI (Uluslararası Havacılık Federasyonu, 
kısaca Futbol un FIFA’sı gibi düşünebilir-
siniz bu kurumu) yarışmalarında aldıkları 
dereceler veya dünya rekorları ve/veya 
benzer organizasyonlara gönderdikleri 
sporcu sayısı ile ölçülür. Örneğin dünyada 
en iyi ve en yoğun serbest paraşütçü-
lüğün (skydive) yapıldığı ülkeler; ABD, 
Fransa, Rusya ve bazı Avrupa ülkeleridir. 
Yarışmalardaki derecelere ve dünya re-

korlarındaki sporcu sayılarına baktığınız-
da da büyük çoğunluk bu ülkelerdendir. 
Bende bu sporda bireysel olarak ülkemi 
en iyi şekilde temsil etmek ve FAI dünya 
rekorlarına ülkemin adını yazdırabilmek 
için kendime hedef koydum. Evvelden 
skydive sporunda dünya rekoruna giren 
Türk bir sporcu olmaması bu hedefi daha 
da anlamlı kıldı benim için ve bu hedefi-
me 2015 yılında ulaştım. 2015 senesinden 
bu yana 4 farklı FAI dünya yarışmasında 
rekora sahip oldum. Ayrıca 3 farklı FAI 
Avrupa yarışmasına davet edildim ve 3 
farklı rekorla döndüm. Bu yarışmalarda 
başarı ile atlayışlarımı tamamlayarak ül-
kemin adını skydive tarihine yazdırmak ve 
ayrıca FAI Dünya rekortmeni sertifikaları 
almak kısmet oldu.

Rekor denemelerine katılmak için sahip 
olunması gereken kriterler, yapılan de-
ğerlendirmeler nelerdir? 

Skydive’da Dünya rekoru denemeleri her 
branşta yaklaşık 3 senede bir yapılır ve 
sadece adınıza özel bir davetiye “kaza-
nabilirseniz” katılabilirsiniz. 

Bu davetiyeye hak kazanmak için, de-
nemelerin yapılacağı yılın başında ABD, 
Avustralya ve Avrupa’da düzenlenen 
“rekor takımı” seçme kamplarına katıl-
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manız gerekir. 4 gün süren bu kamplara 
giderek, her atlayışta görevinizi eksiksiz 
ve en iyi şekilde yapar ve kendinizi ispat 
edebilirseniz size rekor denemesi için 
davetiye gelir. Dolayısıyla “Rekor Takımı” 
kendi ülkelerinin en iyi sporcularından, 
milli takımlarından hatta dünya şampi-
yonlarından oluşur. Ancak bu davetiye 
sadece ilk rekor denemesi atlayışı içindir. 
Rekor denemesi atlayışlarında yaptığı-
nız en küçük hatada rekor takımından 
çıkartılırsınız. Kısacası rekor takımına 
seçilmek kadar rekor kırılana kadar ya-
pılan atlayışlarda da bu takımda kalmak, 
zor ve streslidir.

Sizin için unutulmaz olan bir rekor dene-
menizden bahsedebilir misiniz? 

Sanırım 2015 senesinde katıldığım Dünya 
rekoru benim için en özeli idi. Bireysel 
başarının dışında Ülkemin adını ilk defa 
böyle bir rekora yazdırmak benim için 
çok önemliydi. 4 gün süren yoğun stres, 
fiziksel yorgunluk altında bir süreç geçir-
miştim. Şöyle düşünün yer çalışmalarında 
sıcaklık 36 derece, 45 dakika sonra 19000 
fit’den (6000 metre) atlayış esnasında 
sıcaklık -25 dereceye düşüyor. O yük-
sekliğe “hipoksi” olmamak için oksijen 
kullanarak çıkıyorsunuz ve bu şartlar 

altında saatte 300 km ile baş aşağı ile 
düşerken çok kısa bir süre zarfında en 
iyi performansınız göstermeniz ve hata 
yapmamanız lazım. Ama başarılı olup, 
rekor kırıldığında sizde bu rekor takımının 
içinde kalabildiyseniz, anlatılamaz bir 
duygu! Artık resmi olarak FAI tescilli bir 
“dünya rekortmenisiniz”.

Bundan sonraki süreçte sporculuk ka-
riyerinizle ilgili planlarınız nelerdir? Bir 
eğitmen olup bilgilerinizle yeni sporcular 
yetiştirmeyi ister misiniz? 

Sporcu olarak şartlar ve sağlığım elver-
diği sürece bu ve benzeri denemelere 
katılmaya devam etmek istiyorum. Fır-
sat olursa da bu branşlarda ülkemizden 
sporculara yol göstermek ve eğitim ver-
mek isterim.

Yer almak istediğiniz yeni rekor deneme-
leri var mı?

Dünya rekoru için bir sonraki “çılgın “he-
def baş aşağı 200 kişi… Bir düşünsenize 
19000 fit yükseklikten baş aşağı saat-
te 300 km ile düşerken 200 kişi el ele 
tutuşup, evvelden belirlenmiş bir şekli 
(formasyonu) “eksiksiz” yapabilmek ve 
bunu başarabilmek için sadece ve sadece 
50 saniyenizin olması….
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   Gülsüm

ŞARKIDAKİ KADIN

MISIR’IN DÖRDÜNCÜ PİRAMİDİ: 
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Ümmü 
   Gülsüm
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6

Arap dünyasında kopan Ümmü Gülsüm 

fırtınasından Türkiye’de etkilenir. Ümmü 

Gülsüm’ün Mısır’da dönemin ünlü isimleri 

Abdulvahab ve Leyla Murad’la çevirdiği 

filmler, ülkemizde de tanınmasını sağlar. 

Adana, Mersin, Tarsus gibi güney şehirleri-

mizde, Ümmü Gülsüm şarkıları ve filmleri büyük rağ-

bet görür. Türkiye’de klasik Batı müziğinin gündemde 

olduğu yıllarda, Ümmü Gülsüm şarkıları insanlar için 

adeta bir kaçış olur. Sanatçı Arap coğrafyası ve Tür-

kiye dışında, dünya çapında da büyük üne kavuşur 

elbet. Günden güne artan etkisi sonucu Arap ülkeleri 

dışında Fransa’da da sevenleriyle buluşur. Pink Floyd 

ve The Beatles gibi milyonlarca hayranı olan grupların 

üyelerinin de Ümmü Gülsüm’e büyük hayranlık besler. 

Çünkü Orta Doğu dışındaki tüm renkleri kucaklamayı 

başarır Mısır’ın Bülbülü. 

Ümmü Gülsüm sahneye çıktığında 

halk kendisine büyük bir sevgi ve 

hayranlık gösterir her seferinde. O 

ise, her zaman Doğu esintili elbisesi 

ve elbisesiyle uyumlu mendiliyle halkı 

mütevazı bir şekilde selamlar. Orkest-

ranın giriş bölümünü çalması için sah-

nedeki koltuğuna oturur ve giriş bölümü çalındıktan 

sonra şarkıyı söylemeye başlar. Gülsüm’ün büyüleyici 

sesinin dışında en önemli özelliği, beste ve makam 

bütünlüğünü bozmadan dizelerde ya da kelimelerde 

doğaçlama olarak yaptığı uzatma ve yinelemelerdi. 

Gülsüm her konserinde, aynı sözcüğü ya da dizeyi 

dinleyicileri sıkmadan ve birbirlerine hiç benzemek-

sizin defalarca yineler. Bu yinelemeler, dinleyenler 

üzerinde olağanüstü bir etki yapar ve onların, Arapların 

“tarab” dedikleri bizde ise bir anlamda vecd (esrime) 

olabilecek bir etkinin altına girmelerini sağlar.

Ümmü Gülsüm’ün ününe ün katacak 

asıl olay, 1934’de yayına başlayan Mı-

sır Ulusal Radyosu ile yaptığı anlaşma 

olur. Bu anlaşmayla vereceği konserler 

Mısır Radyosu’ndan her ayın ilk per-

şembesi canlı olarak yayınlanır. Bu 

konserler sayesinde halka daha fazla 

ulaşır ve dağınık haldeki Arap halkını tek bir sesin, 

kendi sesinin etrafında toplamayı başarır. Öyle ki 

Ümmü Gülsüm yayını başlayacağı zaman, hiçbir lider 

açıklama yapamaz, sokaklar boşalır ve insanlar rad-

yo başlarında büyülü sesi dinlemek için beklerlerdi. 

Müziğe ve şiire düşkünlükleriyle bilinen Arap halkları 

Ümmü Gülsüm’ün okuduğu şarkılarda kendilerini 

bulur ve onu efsane haline getirirler. Yalnız sesiy-

le değil duruşuyla da milyonların sevgisini kazanır 

sanatçı, çünkü hiçbir zaman kendisini olduğundan 

farklı göstermez. 

Ümmü Gülsüm şarkı söylerken 

Arap dünyasında zamanı durdur-

duğu rivayet edilir. Allah’ın Arap 

coğrafyasına bir lütfu olarak kabul 

edilen sanatçıyı dinleyebilmek ve 

görebilmek için Arap iş adamları 

özel uçaklarla Kahire’ye gelir sü-

rekli. Bu yıllarda, Mısır Radyosu’nun yayınının ulaştığı 

hemen her yerde insanlar radyo başına geçer, derin 

bir sevgi ve huşuyla kendilerini Gülsüm’ün büyü-

leyici sesine bırakırlar. Repertuvarına, devrin ünlü 

şairlerinden Ahmed Rami ile Ahmed Şevki’nin şiirleri 

ve Muhammed Abdülvahab’ın besteleri ön plana 

çıkar. Ümmü Gülsüm’ün etkisiyle 60’ların sonunda 

Türk müzisyenleri de sanatçının arkasındaki 40 ki-

şilik orkestrayı taklit eder.  Orhan Gencebay, Zeki 

Müren ve Neşe Karaböcek gibi isimlerde özellikle 

keman ve darbukayı bolca kullanırlar bu dönemdeki 

çalışmalarında. 

Ümmü Gülsüm’ün orkestrası, başlangıç-

ta yalnızca ud, kanun gibi klasik çalgı-

lardan oluşurken, özellikle Muhammed 

Abdülvahab’ın Arap müziğine Batılı çal-

gıları eklemesiyle orkestra elemanlarının 

sayısı artar. Böylece özellikle 1950′lerin 

başında orkestrasında elektro gitar, org ya da akorde-

on gibi Batı çalgıları yer alır, kemanların sayısı çoğalır. 

Bu, smokinli çalgıcılar tarafından kullanılan ud, org, 

akordeon, kanun, elektro gitar, vurmalı çalgılar Batı 

ile Doğu’nun birleşimi sayılabileceği gibi iki kültürün 

karmaşası hatta bütün içinde çatışması olarak da 

kabul edilir. Orkestra elemanları, smokinlerle sahneye 

çıkarken Gülsüm, Doğu motifli uzun giysileri tercih 

eder. Her zaman elinde bulunan ve simgesi kabul 

edilen mendil aynı zamanda ismiyle de çağrışım yapar. 

Çünkü adının anlamı “sancağın annesi”dir. 

Ümmü Gülsüm… Cemal Andünnasır’ın 

ifadesiyle Keops, Kefren ve Mikerinos 

Piramitlerinden sonra, Mısır’ın dördün-

cü piramidi. Fransızlara göre Doğu’nun 

Yıldızı. Arap coğrafyasındaki adı Mı-

sır’ın Bülbülü.  Edith Piaf ve Amalia 

Rodrigues ile beraber Akdeniz’in üç büyük sesinden 

biri… Konseri olduğu zaman uğruna ihtilaller ertele-

nen, zamanının ötesine geçmiş, sesi çok uzaklardan 

duyulan devlet gibi bir kadın. Sesi, küçük yaşlarda 

Kuran’ı-Kerim okurken babası tarafından keşfedi-

liyor Ümmü Gülsüm’ün ve küçücük yaşlarda erkek 

kıyafetleri içinde çevre köylerde ilahiler ve Kur’an 

okur. Kızların, topluluk içinde şarkı söylemlerinin 

hoş karşılanmadığı bir dönemde, sesinin olağanüs-

tü güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarır 

ve 1920’lerde babası tarafından, Şeyh Ebu’l-Ala’nın 

yanına ses eğitimi için götürülür ve 1900’lü yıllarda 

ciddi siyasi sarsıntılar içindeki Mısır’ın umudunun ve 

ortak ruhunun sesi olur.

SELAHADDİN VALELİ
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İSMİ YENİ,  
KENDİSİ KADİM ŞEHİR
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nevşehir
Kapadokya’ya Asurlular “Katputuka” 
(Pers dilinde Güzel Atlar Ülkesi anla-
mı taşır.) ismini verdiler. M.Ö. 6. asırda 
Persler bu bölgeyi ele geçirdiler ve 
M.Ö. 4. asırda Makedonya Kralı Pers 
Devleti’ni ortadan kaldırarak Anadolu 
ve İran’ı Makedonya Krallığı’na kattı. 
Makedonya Kralı İskender’in ölümü 
ve Makedonya İmparatorluğu’nun 
dağılışı üzerine bu bölge Kapadokya 
Krallığı’nın kontrolüne geçti. Roma 
İmparatorluğu Kapadokya Krallığı’nı 
ilhak edince bu bölge de Roma İm-
paratorluğu’nun egemenliğine girdi. 

M.S. 395 yılında Roma İmparator-
luğu’nun bölünmesi üzerine, şehir, 
Doğu Roma’nın payına düştü. İslâm 
orduları “Niğde-Aksaray-Kayseri” 
üçgeni içinde kalan bu şehri 8. Yüz-
yılda fethederek bölgeye 300 sene 
boyunca hâkim oldular. İslam Devleti, 
iç isyan ve bölücü faaliyetlerle zayıf-
layınca bölge tekrar Bizans’ın eline 
geçti. 1071’deki Malazgirt Zaferi’nden 
sonra Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 
bütün Anadolu gibi bu bölgeyi de 
fethetti. Türkler bu köye “Muşkara” 
ismini verdiler. Selçuklu Devleti’nin 

yıkılışından sonra İlhanlılar, 14. Yüzyıl 
ortalarında da Eratnaoğulları ve Ka-
ramanoğulları bölgeye hâkim oldular. 
14. Yüzyılın sonlarında Nevşehir ve 
civarı Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti 
altına girdi. Bu esnada “Muşkara” 
köyü 10-12 hanelik bir yerleşim mer-
keziydi. Lale Devri sadrazamı Nevşe-
hirli Damat İbrahim Paşa “Muşkara” 
köyünü genişleterek imar etti. Yeni 
kurulan şehre “Yeni şehir” anlamı-
na gelen “Nevşehir” ismi verildi ve 
Niğde Sancağına bir kaza olarak 
bağlandı. 1954 yılında il hâline geldi.

SERRA DEMİRCİ
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Bölge, doğa ve tarihin 
dünyada en güzel bütün-
leştiği yerlerden. Coğra-
fi olaylar Peribacaları’nı 
oluştururken, tarihi süreç 
içerisinde insanlar da pe-
ribacalarının içlerine ev 
ve kiliseler oymuş, bunları 
fresklerle süsleyerek bin-
lerce yıllık medeniyetlerin 
izlerini günümüze taşımış-
lar. Kayalara oyulmuş ge-
leneksel Kapadokya evleri 

ve güvercinlikler yörenin 
özgünlüğünü dile getirirler. 
Bu evler 19. Yüzyılda inşa 
edilmişlerdir. İslam resim 
sanatını göstermek açısın-
dan büyük önem taşıyan 
güvercinliklerin bir kısmı 
manastır veya kilise olarak 
inşa edilmişler. Güvercin-
liklerin yüzeyi bölgedeki 
sanatçılar tarafından zen-
gin bezemeler ve kitabeler 
ile süslenmiş durumda.

Çaput bağlanıp dilek dilen-
mesi nedeniyle “Temenni” 
olarak anılan tepe, antik 
çağlardan bu yana kutsal 
bir yer olarak kabul edili-
yor. Kapadokya, Ürgüp’te 
yer alan tepede bulunan 
pek çok mezar, insanların 
bu kutsal tepeye gömül-
mek için adeta yarıştık-
larının bir göstergesi. Te-
pede, Sultan Abdülmecid 
döneminde, Kayseri Valisi 
Vecihi Paşa tarafından IV. 
Rüknettin Kılıçarslan ve 

Aleaddin Keykubat’ın anı-
larına yaptırılmış iki türbe 
de yer alıyor. Temenni Te-
pesi’nin ortasında bulunan 
kümbet, önceleri Ürgüp 
Tahsinağa Halk Kütüpha-
nesi olarak kullanılmış. Bu 
kütüphane aynı zamanda 
Anadolu’nun en eski kü-
tüphanelerinden birisi 
olarak kabul ediliyor. Teras 
şeklindeki Temenni Tepe-
si’nin güney batıya bakan 
yamacında Aziz Yeorgios 
Kilisesi yer alıyor.

NEVŞEHİR’DE NE YENİR?
Çömlek Fasulyesi:Nevşehir yöresinde kuru fasulyeye ağpakla 
da denir. Beyaz fasulye, yağ ve kemikli et karışımı bir çömleğe 
konur. Çömlek yufka ekmeğinin pişirildiği tandıra gömülür. 
Gömülü olduğu yerde üç-dört saat ağır ateşte pişer. Yanında 
isteğe göre kuru soğan, turşu, yufka ile servis edilir.
Dolaz:Bir tür tatlı çeşididir dolaz. Yumurta, un ve su bulamaç 
haline getirilir. Isıtılmış olan yağ içine karıştırılarak pembe-
leşene kadar pişirilir. Sonra leğene alınıp, üzerine pekmez 
dökülerek servis edilir. 

Kapadokya’yı Ziyaret Et! 

Temenni Tepesi’ne Çık! 

Kayısı Yahnisi:  Nevşehir’de genellikle bitirgen denilen tatlı kayısı-
dan yapılır. Eğer kayısı tatlı değilse, pişirilirken içine pekmez katılır. 
Parça et veya kıyma ile kayısılar, çömlekte pişirilir.
Testi Kebabı: Etlerin, domates, sarımsak, karabiber ve sivri testi-
nin içerisine yerleştirilir, içine tereyağı dökülür ve ağzının hamur 
ile kapatılmasıyla hazırlanır. İki saat boyunca piştikten sonra testi 
kırılarak servis edilir.
Soğanlama: Yayvan bir tencerede yağ ile kavrulan soğanlara 
yeşilbiber ve domates ilave edilir. Daha sonra sıcak su ve tuz ilave 
edilerek pişmeye bırakılır. Soğanlar yumuşadıktan sonra üzerine 
yumurta kırılan ve bir müddet daha pişirilen soğanlama, soğuma-
dan hemen yenir.

1GÜNDE 
NEVŞEHİR
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NEVŞEHİR’İ GEZERKEN ÇALMA LİSTESİ
- Barabar – Feridem (Dam Başında Sarı Çiçek)

- Erkin Koray – Cemalim 
- Neşet Ertaş – Tatlı Dile Güler Yüze 

- İsmail Altunsaray – Bugün Ayın Işığı 
- Barış Manço – Gönül Dağı 

Bugünkü, Göreme Açık 
Hava Müzesi klasik an-
lamda manastır eğitim 
sisteminin başlatıldığı, 
sistematik bir hâl aldığı ve 
yayıldığı yer olarak kabul 
edilir. Müzede, Kızlar ve Er-

kekler Manastırı, Aziz Basil 
Kilisesi, Elmalı Kilise, Aziz 
Barbara Kilisesi, Yılanlı 
Kilise, Karanlık Kilise, Ça-
rıklı Kilise ve Tokalı Kilise 
bulunmakta. Tarihin içinde 
yolculuğa çıkmayı unutma.

Sekiz katlı Derinkuyu Ye-
raltı Şehri’nde bölgede bu-
lunan bir diğer örnek olan 
Kaymaklı Yeraltı Şehri’n-
den farklı olarak bir misyo-
ner okulu, günah çıkarma 
yeri, vaftiz havuzu ve kuyu 
bulunur. Derinkuyu’nun ilk 

yerlileri Asur kolonilerine 
kadar uzanıyor. 2. Yüz-
yılda Roma İmparatorlu-
ğu’nun zulmünden kaçan 
ilk Hristiyanlar, Antakya ve 
Kayseri üzerinden Kapa-
dokya’ya gelerek buraya 
yerleşmişler. 

Müze 13. Yüzyılda Hacı 
Bektaş-ı Veli tarafından 
kurulmuş, eklemeler ve 
onarımlarla bugünkü hâ-
lini almış durumda. Üç 
avludan oluşan müze, 
Cumhuriyet devrinde Et-
nografya Müzesi olarak 
hizmete girmiş. Birinci 
avluda Üçler Çeşmesi, 
günümüze ulaşmayan 

ekmek evi, at evi, tuvalet 
ve çamaşırhane bulunu-
yor. İkinci avludaki Aslanlı 
Çeşme, Baba Köşkü, Tek-
ke Camii, havuz, mihma-
nevi, meydanevi ve De-
debaba Köşkü ile üçüncü 
avluda yer alan Atatürk 
Köşesi ve  Balım Sultan 
Türbesi ise ziyaretçilerini 
bekliyor.

Göreme Açık Hava  
Müzesi’ne Uğra! 

Derinkuyu Yeraltı  
Şehri’ni Gör! 

Hacı Bektaşı Veli  
Müzesi’ne Git! 
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Bir Kitap Daha

Bir Film Seyret

Bir Kitap Oku
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Ali Şeriati’nin en iyi kitabı 
hangisidir sorusu, tartış-
ma götürmez bir şekilde 
şöyle cevaplanır; Kevir. 
Bir tarih olarak beliren 
coğrafya olarak tanımlar 
Kevir’i Şeriati. 300 sayfa 
boyunca kendi çölünden 
bakarak seslendiği dün-
yaya, bütünüyle varlığı-
nın parçalarından oluşan 
çıplak, ürpertici, coşkun 
ve yalnızlığı harlayan ya-
zılardan mütevellit bir cevap vermiştir sanki. “Soru”nun kendisi olmaktan vazgeçmeyen uzun bir cevap. Sartre’a göre, yaralı bir yüreğin şiirleri, kelimenin Farsça anlamıyla gazelleri ve çöle ait bir ruhun iç yakarışlarıdır bu kitap. Şeriati’nin ayaklarını sabit kılmaya azmettiği kızgın çölü Kevir, diğer Ali Şeriati eserleri gibi yıkıcı bir ki-tap, ama bu kez çok derinden bir yıkımla karşı karşıyayız. Mesela “Sevgi Aşktan Üstündür” yazısındaki o ürpertici görkem. Kevir, Ali Şeri-ati’nin bizzat kendisidir.

Evet, Ecinniler romanına gelmek istiyorum. Büyük bir ger-çeklikle sınadığı; iktidar arzusu, inanç krizi, intihar korkusu, aidiyet hissi ve özgürlük duygusu gibi çatışmalar üzerinden insanı sorgulayan ve bunu yaparken hep gri bir alandan konuşan 700 sayfalık sarsıcı bir metin. İyi bir çevirisi var. Rus-çanın, Türkçe halini inşa etmek zor iş. Bu bakımdan Mazlum Beyhan’ın sesinde ikamet eden Dostoyevski’yi seviyorum, gayet anlaşılır ve söyleyiş bakımın-dan derin/zengin. Oldukça yorucu bir metnin içinden zihin çeperlerimi-ze doğru, serin bir ırmak gibi usulca akıyor Beyhan’ın çevirisi. Ecinniler romanı, kurgusu, felsefî derinliği, akıcı dili, diyalogları, dozunda mizahı ve elbette alt metniyle, Dostoyevski’nin zihinsel dönüşümünün en kıymetli verimlerinden. Politik bir roman elbet-te. Ama sınırları daha geniş bir alanı kapsıyor. 19. yüzyılın siyasi atmosferini tasvir etse de bugüne bakan tarafıyla söyledikleri hâlâ taze ve mühim.

Ali Şeriati, “Kevir”,  
Fecr Yayınevi

Fyodor Mihayloviç  
Dostoyevski, “Ecinniler’’,  
İş Bankası Kültür Yayınları

2014 yapımı bir belgesel. Toprağın Tuzu (Le Sel De Le Terre). Wim Wen-ders’in, tarihin kalbine mühürlediği bu müthiş anlatısının kahramanı, ışıkla resimler yapan fotoğrafçı Sebastiao Salgado’dur. Kamera-sını dünyaca ünlü bir fotoğrafçı-nın ‘’meslek’’ hayatının merkezine konumlandıran Wenders, aslında askeri diktatörlüğün baskısıyla ül-kesini terk etmek zorunda kalarak Paris’e yerleşen Meksikalı bir eko-nomistin trajedisine odaklanıyor. Yönetmen, o sürgün ekonomistin radikal bir kararla her şeyi geride bırakarak çıktığı uzun seyahatleri-nin etkisiyle nihayetinde meşhur fotoğrafçı Salgado’ya dönüşmesi-ne uzanan oldukça sıradışı bir yol hikâyesine konuk oluyor. Evet tam anlamıyla böyle; konuk. Salgado ve 

oğlu, Wenders’in kamerasını kendi hikayelerine misafir etmişler. Güney Amerika’dan Afrika’ya değin, elinde makinesiyle belgesel tanıklığı yapan Salgado’nun iz bırakan fotoğrafla-rı eşliğinde, seyir zevki yüksek bir tempoyla izlediğimiz Toprağın Tuzu, çarpıcı atmosferiyle son yıllarda ya-pılmış en iyi belgesel-anlatılar ara-sında. Evet umutlu olmak çok zor, zira insanoğlu bozgunculuğa devam ediyor hâlâ. Ve dünya, kurulduğu günden beri o acımasız kurallara tâbi. Bunu değiştirmek mümkün mü peki? İnsan buna inanmalı mı? Dünyanın bütün acılarına tanık olan bir sanatçı için umut nereye kadar mümkün? İnsan toprağa ihanet et-mekle meşhur olsa da, toprak insanı doyasıya sever. Öyle ya, nihayetinde insan da toprağın tuzudur.
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Bir Hayal Kur

ParolayI Unutma

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

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

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

Gördüm şimşekle çatlayıp yarılan gökleri,Girdapları, hortumu; benden sorun akşamı,Bir güvercin sürüsü gibi savrulan fecri.İnsana sır olanı, gördüğüm demler oldu.

Güneşi gördüm, alçakta, kanlı bir âyinde;Sermiş parıltısını uzun, mor pıhtılara.Eski bir dram oynuyor gibiydi, enginde,Ürperip uzaklaşan dalgalar, sıra sıra.

Yeşil geceyi gördüm, ışıl ışıl karları;Beyaz öpüşler çıkar denizin gözlerine;Uyanır çın çın öter fosforlar, mavi, sarı;Görülmedik usareler geçer döne döne.

Azgın boğalar gibi kayalara saldıranDalgalar aylarca sürükledi durdu beni;Beklemedim Meryem’in nurlu topuklarındanKudurmuş denizlerin imana gelmesini.

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

(Albert Einstein)

Bir Umit IsIgI Gor ‘
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Hikayeyi Gor
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Bir Siir Oku.
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2020 AVRUPA 
FUTBOL  
ŞAMPİYONASI

DOSYA: 
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• ÜÇLÜ SAVUNMANIN VE TOPA SAHIP OLMANIN DÖNÜŞÜ

• ROMA’DAN DÜNYAYA YAYILAN SAVUNMA

• SÖYLEŞI: ERDAL HOŞ

• RAKAMLARLA 2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPIYONASI
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ROMA’DAN 
DÜNYAYA  
YAYILAN  
SAVUNMA

Çocukluğunu 80’lerde yaşayan ve fut-
bolla ilgilenen bizler için üçlü defans 
kavramı çok yabancı bir kavram değil. 
Ülkemizde Alman futbolunun otorite 
olduğu dönemde gördüğümüz ilk 3’lü 
defansın mühendisi Derwall, kalfası 
Mustafa Denizli’ydi. Ağırlıklı Erhan 
Önal-Cüneyt Tanman-Yusuf Altıntaş 
üçlüsüyle oynayan 1989 G.Saray’ı, iki 
uçak gibi bek, harika 3 orta saha ve 
2 golcüyle Avrupa semalarında bü-
yük başarılara imza attı; Kupa 1’de 
ilk 4’e girdi. Derwall-Denizli sonrası 
milli takımda devrim yapan bir başka 
Alman olan, Piontek de üçlü sevdalısı 
bir isim olmakla birlikte kalfası Fatih 
Terim ile birlikte Euro 96 yolunda üçlü 
savunma sistemini çok iyi bir şekilde 
düzene koyabildikleri söylenemez. 
Yakın dönem futbol tarihimizin en 
yeni ve görkemli üçlü savunması ise 
2002-2003 şampiyonu Beşiktaş’ın 
Zago-Ronaldo-Ahmet Yıldırım ile 
oynadığı savunmaydı. Guint-Tayfur 
merkezde, Kaan Dobra-İbrahim Üzül-
mez kenarlarda… Önde de Pascal, 

Tümer, İlhan, Ahmet Dursun… 
Say say bitmeyen ışıltı… Ve el-
bette Mircea Lucescu…

Türk futbolunun üçlü savunma 
ile imtihanını çok iyi bir şekilde 
verdiğini söylemek güç. Kim bilir siz 
bu satırları okurken, kafasında salla-
nan giyotinin görevini yapıp, kendi 
kellesini almış olan Vitor Pereria’yı 
aklınızdan geçireceksiniz. Özellikle 
Euro 2020 sonrası başlayan 2020-21 
futbol sezonunda üçlü savunma ülke-
mizdeki bazı takımlar için moda oldu. 

Ancak Euro 2020 ile üçlü savunmanın 
ilişkisini pas geçmeyelim. Dünyaya 
tekrardan üçlü savunmayı hatırlatan 
bir turnuva oldu. Ve bunu en iyi uy-
gulayan takım şampiyon İtalya, en 
iyi uygulayan hocaysa Roberto Man-
cini’ydi.

11 Haziran’da Roma’da bize karşı oyna-
dıkları maç olağanüstüydü. Bizim za-
aflarımız bir yana, kâğıtta 4’lü gibi du-
ran defans düzeni, final maçına kadar 
hep üçlü reel pratiğinden hareket etti.  

İki bek solda Spinazolla, sağda Flo-
renzi hep 3-5-2 kanadı gibi, 3-4-3 
bekleri gibi oynadılar. Öyle ki bizim 
maçta defalarca gördük. Rakip yarı 
sahaya yığıldığı zaman, Chellini üç-
lünün solu gibi oynayıp adeta tek 
stoper 2 forvet 7 orta saha gibi di-
zildiler. Kâğıdın 4-3-3’ü hep üçlü ve 
önündeki 6’lının istediği gibi dizildi. 
Oyun disiplininden kopmadan yola 
devam ederek zirveye uzandılar.

Turnuva sırasında Riva’daki kamp-
ta ziyaret ettiğimiz Abdullah Avcı 
hocamıza, beklerin ve üçlünün bu 
turnuvadaki etkinliklerini nasıl gör-
düğünü sorduğumuzda: “Görünürde 
bir pozisyon sadakatsizliği var. Her-
kes her yere gidiyormuş gibi bir hava 
var. Öyle olduğu zaman da dikkat 
edin… Alan oyununa dönüyorlar. Gi-
denin yeri boş kalmıyor; birisi, birileri  

Futbol artık biz küçükken oynanan emprovize oyundan çok 
daha başka bir tarafa evrildi… Doğaçlamadan ari, futbolun 
kekremsileştiğini iddia edenlere ‘hadi canım sende’ diyemi-
yorum. Ancak dünya futbolunun gittiği yer, üçlü savunma 
dahil olmak üzere hep o satranç tahtası…

MEHMET AYAN
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pozisyon sadakatsizliğini gerçek-
leştiren arkadaşlarının bölgesini 
kapatıyor.” demişti.

Sanırım üçlüyü de dörtlüyü de en 
iyi bu analiz anlatıyor.

Nf.com.tr ’deki yazar Doğukan 
Önal’ın yazısına göre turnuvaya 3’lü 
savunma büyük etki yaptı ve katılan 
24 ülkeden 12 takım 3’lü savunma 
oynamayı tercih etti. Önal “Son dö-
nemde 3’lü savunmanın eskisi gibi 
çok fazla kullanılmaya başlanma-
sının, galibiyette önemli bir faktör 
olduğunu görüyoruz. Avrupa’daki 
büyük futbol takımları artık rakip-
lerine üstünlük kurmak için satranç 
gibi birçok yöntem deniyorlar. Dü-
zeni ve sistemi iyi kurduklarında ise 
bunun karşılığını başarıyla alıyorlar.” 
ifadelerini kullanmış.

Katılıyorum. Özellikle sat-
ranç detayına… Futbol ar-
tık biz küçükken oynanan 
emprovize oyundan çok 
daha başka bir tarafa ev-
rildi… Doğaçlamadan ari, 
futbolun kekremsileştiğini 
iddia edenlere ‘hadi canım 
sende’ diyemiyorum. Ancak 
dünya futbolunun gittiği 
yer, üçlü savunma dahil 
olmak üzere hep o satranç 
tahtası… Üçlü defansın da 
Euro-2020 ile bize daha da 
yüksek perdeden açtığı zi-
hin, iki kanat bekinin ve/
veya savunmacıların doğru 
alan/adam paylaşımında 
‘dünya markası’ olmalarına 
vesile oluyor.

Bunu nasıl yapacağız? 
Çok basit! Taktik sadakat 
ve fiziki yeterlilik… Yani 
antrenman! Mutfakta pişi-
rilen yemeğin servisi gibi 
düşünün. Orada iyi yemek 
yapamazsan, evde ancak 
dışardan söylediğini yer-
sin! Bizim derdimiz anne 

yemeği. Onda da mottomuz belli: 
‘Emeksiz yemek olmaz!’

Üçlü defans tam bir emek işi. İtal-
ya’nın şampiyonluğunda, İngiltere’nin 
Walker, Maguire, Stones ile oynadığı 
üçlünün getirdiği finalde, hep o eme-
ğin izlerini gördük. Hatta bu turnuva-
da herkesin ortak şanssızlığı Spinaz-
zola’nın talihsiz sakatlığı oldu. İnanın o 
talihsizlik olmasaydı hem İtalya daha 
az zorlanır hem de üçlü savunmanın 
kanat beklerle ortaklaşmasının ta-
rihi yazılırdı. Jorginho’nun iki stoper 
önünde yaptıklarını da unutmamak 
kaydıyla yazıyorum bunları…

Yıllar sonra bu turnuva biz “yaşlılara” 
sorulduğunda 3’lü ve sonrası… diye 
anımsayacağımız bir organizasyon 
olarak hatıratımızda kalacak. Tabii 
ki mavi bir renkle…

DÜNYAYA TEKRARDAN 
ÜÇLÜ SAVUNMAYI 

HATIRLATAN BİR 
TURNUVA OLDU. 

VE BUNU EN İYİ 
UYGULAYAN TAKIM 
ŞAMPİYON İTALYA, 
EN İYİ UYGULAYAN 

HOCAYSA ROBERTO 
MANCİNİ’YDİ
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2020 Avrupa Futbol şampiyonasında maçların 
farklı ülkelerde oynanması birçok kişi tarafından 
“eşitsizlik” gözüyle değerlendirildi. Hatta UEFA 
Başkanı dahi dile getirdi bunu. 

Doğrusunu isterseniz meseleye eşitsizlik açısın-
dan bakmanın çok anlamlı olmadığını düşünüyo-
rum.  Şöyle ki zaten futbol bir eşitlik vaat etmiyor. 
Almanya milli takımı ile atıyorum Angora’nın eşit 
şartlarda yarıştığını düşünebilir miyiz? Dolayısıyla 
oyunun bu halinde bir eşitlik aramak çok doğru 
değil. Öte yandan bu uygulamanın asıl problem-
li olan tarafı geleneğe karşı yeni bir hamle gibi 
durması. Hep söylemeye çalıştığım gibi Dünya 
Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlar 
bir gelenek barındırıyor. Bu geleneğin önemli bir 
parçası bir ülkede veya komşu iki ülkede ger-
çekleşmesi ve kitlelerin orada toplanması… Bu 
haliyle yani parça parça ve coğrafyasız nerde 
düzenlendiği net olmayan bir Avrupa Şampiyona-
sı, geleneği yok saymak bence. Hatta abartayım 
geleneğe taarruz…

Akademisyen, yazar ve futbol yorumcusu 
Erdal Hoş ile 2020 Avrupa Futbol Şampi-
yonası özelinde; futbolun endüstrileşmesi, 
futbolda çok kültürlülük, alt yapı gibi ko-
nular üzerine konuştuk. 

SÖYLEŞİ

ERDAL HOŞ:

2020 AVRUPA FUTBOL  
ŞAMPİYONASI, FUTBOL  
GELENEĞİNE BİR TAARRUZDU

SÖYLEŞİ: RIDVAN TULUM
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SÖYLEŞİ

Turnuvanın en dramatik olayı hiç şüp-
hesiz Christian Eriksen’in kalp krizi 
geçirmesiydi. Bu olaydan sonra UEFA 
ve FIFA’nın her geçen yıl daha da yo-
ğunlaşan futbol takvimi bir kez daha 
gündeme geldi. Peki, futbol gerçekten 
meta haline futbolcular da birer robot/
makine haline mi geldi bu takvim ve 
formatlarda?

Hangi sektör bundan beri ki? Müzik, ti-
yatro sinema… Olan biteni doğru isim-
lendirmek ve galiba Frankfurt Okulu’na 
kulak vermek gerekiyor. Kültür endüst-
risi içinde değerlendirmek zorundayız 
futbolu ve oyuncuların hiçbirinin oyun 
oynamadığını bir iş yaptığını unutma-
malıyız. Her zaman söylediğim gibi en 
azından bir 50 senedir profesyonel fut-
bolcular oyun oynamıyor, iş yapıyorlar 
ve giderek mekanikleşen bir iş. Oyun 
oynayan çok uzun bir süredir sadece 
taraftarlar ama korkarım bu gidişle 
onların da elinden alınacak…

Bu turnuvaya pandeminin nasıl bir 
etkisi oldu peki sizce? Bazı ülkelerde 
statlar yüzde otuz ile sınırlı tutulurken 
Macaristan gibi ülkelerde stadyumlar 
tamamen doluydu örneğin… 

Şüphesiz etkisi oldu. Ama bu tip tur-
nuvalarda tribünün sahaya etkisi zan-
nedildiği kadar büyük değildir. Yani 
saha sonuçları açısından öyle büyük 
bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. 
Öte yandan tamamen dolu olmayan 
tribünler önünde bir maçın televizyon-
dan bile izlenme açısından keyif verici 
olmadığını iddia ediyorum. Bu anlam-
da da olumsuz bir etkisinden söz ede-
biliriz. Böyle bakınca biz gerçekten 
bir Avrupa Şampiyonası mı seyrettik? 
Bence hayır… Bir organizasyon izledik 
ama bu bildiğimiz Avrupa Şampiyo-
nası değildi ve ben o tadı almadım.

Fransa, Almanya ve Portekiz yarı finali 
dahi göremedi turnuvada. Belçika’nın 
altın jenerasyonu yine eli boş dön-
dü turnuvadan. Hollanda ve İspanya 
hakeza… Nedeni neydi bu ülkelerin 
başarısızlıklarının?

Her birinin ayrı hikayesi var aslında. 
Almanya’nın 2000’li yıllarda başla-
dığı “Çok kültürlülük” politikasını en 
net biçimde Alman Milli Takımında 
görmüştük ve geçtiğimiz birkaç yıl 
bu politikadan bir sapma ortaya çıktı. 

Bu milli takıma hemen yansıdı. Me-
sut Özil krizi bunun en somut örneği 
mesela, Fransa ve Belçika da benzer 
problemler başka türlü tezahür ediyor 
olağanüstü kadroların takım kimyası 
oluşturamama sendromu diyebiliriz. 
İspanya ezelden beri yani 2010’lu yıl-
lardaki efsane kadroyu saymazsak 
ülkenin demografik sıkıntılarını milli 
takımda hep yaşadı. Hollanda’nın bir 
teknik direktör problemi yaşadığını dü-
şünüyorum ve bunu kısa sürede aştılar. 
Fransa için de turnuva sonrasındaki 
Uluslar Kupası Finali’ni düşünürsek ta-
kımdaki çatlak büyümeden hallolmuş 
diyebiliriz. Futbol çok belirleyenin da-
hil olduğu bir denklem ve her takımın 
ayrı hikayesi var. Kimi zaman kolay 
toparlayabiliyor kimi zaman sorunların 
çözüm denemeleri çatlağı daha da 
büyütebiliyor. 

Bu turnuvanın göze çarpan en önemli 
unsurlarından biri futboldaki hızlanma 
sürecinin gittikçe daha çok artması 
oldu. Hızlanmadan dolayı alan da-
ğılımlarından futbolcuların sahadaki 
yayılımına dek pek çok şey değişti. 
Sizce bu hızlanma sürecine en başarılı 
şekilde ayak uyduran ülke hangisiy-
di ya da şöyle: Futbol daha ne kadar 
hızlanacak?

İnsan bedeninin dayanacağı kadar…
Bir anlamda post-modern beden sö-
mürüsü de diyebiliriz buna üstelik 
insanların gönüllü katıldığı, gönüllü 
ne kelime milyonlarca gencin dahil 
olmak istediği bir beden sömürüsü. 
Az önce de söylediğim gibi oyun bir 
işe dönüştükçe ondan maksimum fay-
dalanma ister istemez beraberinde 
gelecek. Hatta oyunun gidişatı modern 
zamanlardaki fordizmle birlikte bile 
düşünülebilir….

İtalya, Mancini’den önce adeta dibe 
çökmüş bir takımdı. İtalya’nın yeniden 
bu seviyeye çıkmasını sağlayan etken-
ler nelerdi, Mancini neyi/neleri doğru 
yaptı? bu hale nasıl geldiler. 

Sadece Mancini mi? Hayır… Milli ta-
kımlar düzeyinde çalışan çok nitelikli 
bir antrenör grubu yakaladı İtalya. 
Yakalamadı üretti. Hatta içlerinden 
birinin hikayesini okumuştum. Fran-
sa ve Güney Amerika’da birer yıl yar-
dımcı antrenör olarak çalışıyor sonra  

FUTBOLU KÜLTÜR 
ENDÜSTRISI IÇINDE 

DEĞERLENDIRMEK 
ZORUNDAYIZ VE 

OYUNCULARIN 
HIÇBIRININ OYUN 

OYNAMADIĞINI 
BIR IŞ YAPTIĞINI 
UNUTMAMALIYIZ
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dönüyor İtalya’ya ve federasyonda alt 
yaş gruplarında çalışmaya başlıyor. 
Çok önemli bulduğum bir cümlesi 
vardı. Şöyle: “Farklı kültürlerde oyun 
top kontrolü hatta pas anlayışını 
bizimki ile mukayese ettim ve bize 
en uygun altyapı eğitimini bulmaya 
çalıştım.” Şuna kafa yoran birkaç 
kişi olsa mesela bizim memlekette 
ya da kafa yoranlara zaman ve alan 
açılsa… Demem o ki bir jenerasyon 
yakalanmıyor bir jenerasyon üretiliyor. 
Bugünün futbolunda (ha bu iyi mi 
emin değilim) ama nesil yakalanmaz 
üretilir. İtalyanlar üretti ve karşılığını 
aldılar vesselam…

İki kısa soru: Tiki-taka devri artık sona 
erdi diyebilir miyiz ve futbol evine yani 
İngiltere’ye yakın zamanda dönebi-
lecek mi? 

İlkine cevabım hayır, hâlâ etkili olması 
bence mümkün. İkincisine gelince 

doğrusu kanımca İngilizler bir kupa 
hak ettiler artık. Çünkü futbola bu ka-
dar zaman ayıran bir ülkenin kupa 
alması gerek. Ben bile üzülüyorum 
onlar için.

3-5-2 tekrardan hayatımızda mı, ka-
nat beklerinin öne çıktığı bir turnuva 
oldu. Bu turnuva bize neler vaat etti 
taktiksel olarak? 

Net olarak şunu ortaya koydu. Yıldız 
futbolcu yok. Makine düzeneği var. 
Bu düzeneğin en önemli unsuru ya da 
şöyle diyelim zaten önemli olan ama 
ortaya çıkan unsuru kanat bekleri zira 
rakibi çözmede anahtar onlar oldu. 
Gol kralının kupaya adını yazdırdığı 
turnuvalar eskide kaldı artık. Sistemi-
ni doğru seçmiş ve tekrarı olan ezberi 
olan hocaların zamanı… Bu bir oyun 
mu? Asla değil… Ama çare yok biz 
futbol müptelaları bundan da lezzet 
almaya çalışacağız.

SÖYLEŞİ

BU TIP 
TURNUVALARDA 
TRIBÜNÜN 
SAHAYA ETKISI 
ZANNEDILDIĞI 
KADAR BÜYÜK 
DEĞILDIR
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RAKAMLARLA  
 2020 AVRUPA  
	 	 FUTBOL	ŞAMPİYONASI

229 bölgede 137 ka-
nal tarafından canlı 
yayınlanan EURO 2020, 
5,23 milyar izlenme sayı-
sıyla en çok takip edilen Av-
rupa Şampiyonası rekorunu 
kırdı. EURO 2020, sosyal med-
yada ise 7,5 milyar kez görün-
tülenerek bu alanda da önceki 
turnuvaları geride bıraktı.

Almanya, Portekiz galibiyetiyle 
birlikte büyük turnuvalarda ra-

kip ağlara attığı gol sayısını 
302’ye çıkardı. Panzerler, 

büyük turnuvalarda 300 
gol barajını aşan ilk 

Avrupa ülkesi oldu.

Toplam 917 pas yapan ve bu pas-
ların 830’unda isabet sağlayan 

İspanya, 1980 yılından bu yana 
şampiyona tarihinde bir maç-

ta “en çok pas ve en çok 
başarılı pas” yapan ekip 

oldu. Ayrıca yüzde 85 
oranında topa sahip 

olarak maçı biti-
ren İspanyollar, 

bu alanda 
da zirveye 

oturdu.

Avrupa Futbol 
Şampiyonası final-
lerinin en golcü oyun-
cusu unvanını elde eden 
Ronaldo, Almanya maçın-
da da fileleri havalandırarak 
yeni bir rekora imza attı. 36 ya-
şındaki Ronaldo, Dünya Kupası 
ve Avrupa Şampiyonası finalle-
rindeki toplam gol sayısını 19’a 
çıkararak eski Alman futbolcu 
Miroslav Klose’yi yakaladı.

Kuzey Makedonya, Avrupa Şampiyonası finallerinde ilk 
kez sahne alırken, ilk golü Goran Pandev’den geldi. 20 yıl 
önce bu ay 17 yaşında Makedonya ile ilk resmi maçına çıkan 
Pandev, turnuva tarihine de geçti. 37 yaş 321 günlük Pandev, 
Ivica Vastic’in (38 yaş 257 gün) ardından Avrupa Şampiyonası 
tarihinde gol atan en yaşlı futbolcusu unvanını elde etti.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Av-
rupa Şampiyonası (EURO 2020) 
ile 98 yıllık tarihinde 5. kez Avrupa 
Futbol Şampiyonası finallerinde mü-
cadele etti.

DOSYA:  
2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI Muhsİn Gördün
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17 yaş ve 349 günlük olan 
Borussia Dortmund’lu Jude 

Bellingham, Avrupa Şampi-
yonası’nda forma giyen en genç 

futbolcu oldu. Bellingham ayrıca, 
Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyona-

sı’nda süre alan en genç İngiliz futbolcu 
unvanını da ele geçirdi.

A Grubu’nda oynadığı 
3 maçı da kazanan İtal-

yanlar, bu maçlarda 7 gol 
atarken kalesinde gol görme-

di. İtalya Milli Takımı, oynadığı 
son 11 maçta 32 gol kaydederken 
kalesine adeta duvar ördü.

Modric, 2020 Av-
rupa Futbol Şam-

piyonası’nda grubun 
son maçında İskoçya 

karşısında da ağları ha-
valandırarak, 35 yaş 286 
gün ile şampiyona tarihin-
de gol atan en yaşlı Hırvat 
oyuncu olmayı başardı.

Danimarka ay-
rıca Avrupa Fut-

bol Şampiyonala-
rında ilk iki maçını 

(Finlandiya, Belçika) 
kaybetmesine rağmen tur 
atlayan ilk takım olarak 
tarihteki yerini aldı.

Turnuvada, Slovakya’yı 5 farkla mağlup eden 
İspanya, bu sonuç ile turnuva tarihinde en 
farklı galibiyete imza atan 5 takımdan 
biri oldu. Diğer 5 farklı galibiyetler ise 
şu şekilde; Fransa - Belçika: 5-0 
(16 Haziran 1984) Danimarka - 
Yugoslavya: 5-0 (16 Haziran 
1984) Hollanda - Yugoslav-
ya: 6-1 (25 Haziran 2000) 
İsveç - Bulgaristan: 5-0 
(14 Haziran 2004)

Kai Havertz (22 yaş 8 gün), Alman-
ya Milli Takımı formasıyla Avru-
pa Şampiyonası tarihinde gol 
atan en genç oyuncu oldu. 

EURO 2020 gol krallığını 5 gol atan iki fut-
bolcu paylaştı: Portekiz Milli Takımı’nın 
yıldızı Cristiano Ronaldo ve Çek Cumhu-
riyeti’nin, Bayer Leverkusen’de forma 
giyen genç oyuncusu Patrik Schick.
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sözlük

namık Değişmez fen mi vardır, müstakır eşyâ mı kalmıştır?
Delîl-i sâbit olmuş binde bir davâ mı kalmıştır?
Deme insâna malûm olmadık manâ mı kalmıştır
Eğer mechûl ararsan her işin encâmı kalmıştır.

Sipihrin bahtını, ikbâlini hep pâymâl ettim
Hamiyyet mesleğinde terk-i evlâd ü iyâl ettim
Hayâtımdan muazzezken vatandan infisâl ettim
Sebât ü azme hâil bir deni dünyâ mı kalmıştır?

Memâtı görmedim ömrümde bir inkâr eder mezhep
Fenâdır, bir fenâ dünyâdayız, intâc-ı her-matlep
Firâkı, bahs ü nefyi, kadr ü nâmûsumla gördüm hep
Cihânın bir belâsından bana pervâ mı kalmıştır?

Musırrım, sâbitim tâ can verince halka hizmette
Fedakârın kalır ezkârı dâim kalb-i millete
Denir bir gün gelir de sâye-i feyz-i hamiyyette
Kemâl’in seng-i kabri kalmadıysa namı kalmıştır.

fen: bilim dalı, sanat
müstakır: değişmeyen, sabit
delil-i sâbit: değişmeyen delil
encâm: son, nihai
sipihr: gökyüzü, felek
ikbâl: gelecek
pâymâl: mahvolmuş, ayak altına düşmüş
hamiyyet: değerleri korumada gösterilen 
gayret, yurtseverlik
terk-i evlâd ü iyâl: evlatları terk etmek, ayrılmak
muazzez: çok yüce olan
infisâl: ayrılma, uzaklaşma
sebât: kararlılık 
azm: çaba
hâil: perde, engel
deni: dünyaya ait olan

memat: ölüm
fenâ: ölümlü, geçici
intâc: neticelenme, meydana getirme
matlep: istenen, talep edilen şey
firâk: ayrılık, bölükler
bahs: ayırmak, zulüm, işkence
nefy: sürgün etmek
kadr: itibar, kıymet, değer
pervâ: korku, alaka
musır: ısrarcı
sâbit: durgun, doğruluğu kanıtlanmış olan
ezkâr: zikirler, anmalar
sâye: gölge, himaye etmek
feyz: bolluk bereket, ilim irfan
seng-i kabr: kabir taşı
nam: ün, isim, lakap

KALB-İ MİLLET

KELİMELER

Ne Zaman Yazıldı?
Namık Kemal’in, Kalb-i Millet şiirini, 19. 
yüzyılın ikinci yarısında Vaveyla ve Vatan Mer-
siyesi şiirleriyle beraber Midilli sürgününde 
yazdığı bilinmektedir. Şairin, diğer eserlerinde 
olduğu gibi bu şiirinin de teması “vatan” ve 
“hürriyet”tir. Şiire göre vatanını korumak, 
kurtarmak ve hür yaşamak için insanoğlu, 
bireysel çıkarlarını bir kenara bırakıp canı 
pahasına mücadele etmelidir. Yani bir “ce-
miyet mistiği” olmalıdır. Namık Kemal’in bu 
dönemde yazdığı şiirler hem biçim hem de 
içerik açısından yeni Türk şiirinin önemli 
örneklerindendir.
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Kavalı elinde, şehrin yeni adını verecek bu çocuk, şehrin içinden biri olurmuş; her seferinde farklı 
bir aileden bir çocuk bulurmuş o kavalı. Bazen bir sokakta, bazen bir ağacın gövdesinde, bazen 
gölün sığ yanında, bazen bir çatı aralığında. Sırası gelmeyen çocuğa görünmezmiş o kaval. Bizim 
aileden hiç kimse isim vermemiş bu şehre, o yüzden çocukluğum boyunca o kavalı aradım ben.

Burası Abardo. Şehrin yüzyıl önceki 
adı Alesta, bir yüzyıl önceki adıysa 
Anele, üç yüzyıl önceki adıysa…
Şehre hep denizcilik ile ilgili isim-
ler verilmiş. Uzayıp gidiyor işte bu 
liste. Doğrusu bir deniz özlemi mi 
bu, yoksa değişen sınırlardan ge-
riye kalan tek âdet mi bilmiyorum. 
Çünkü şehrimizin denize kıyısı yok. 

Şimdilerde Abardo yerini başka bir 
isme bırakmak için bekliyor. Biraz 
korkuyor şehir. Çünkü bu şehirde 
her yüzyılda bir çocuk, bütün şehri 
kaval çalarak tavaf eder ve şehrin 
tamamına çaldığı müziği dinletti-
ğinde şehrin yeni ismini haykırırmış. 
“Mış” diyorum çünkü ben henüz 42 
yaşındayım ve Alesta’nın Abardo 
oluşuna şahit olmadım. Abardo’nun 
tam göbeğine doğdum ben. Köyde-
ki en ihtiyar kişi anlatmıştı bize, 127 
yaşındaydı, biz henüz çocuktuk ve o 
iki şehri de tanımak zorunda kalmış 
bir bilgeydi. Bütün tanışıklıklarını 
unutmak zorunda kalmış bir bilge. 
Çünkü şehrin adını o vermişti. 

Kavalı elinde, şehrin yeni adını 
verecek bu çocuk, şehrin içinden 
biri olurmuş; her seferinde farklı 
bir aileden bir çocuk bulurmuş o 
kavalı. Bazen bir sokakta, bazen bir 
ağacın gövdesinde, bazen gölün sığ 
yanında, bazen bir çatı aralığında. 
Sırası gelmeyen çocuğa görünmez-
miş o kaval. Bizim aileden hiç kimse 
isim vermemiş bu şehre, o yüzden 
çocukluğum boyunca o kavalı ara-
dım ben. Şehre vereceğim ismi de 
çoktan seçmiştim. Borda, diyecek-
tim şehre. Tabii ki bu isim seçme 

hakkı hür iradeyle ilgiliyse… Belki 
de isim birden doğuyordur çocuğun 
kalbine. Bilmiyorum. Ben seçilmiş 
çocuk olmayı kaçıralı bir otuz sene 
oldu. Sahi, bir şehir neden yüzyılda 
bir isim değiştirir? Evet, biliyorum, 
bu şehirde yaşayanların elinde olan 
bir durum değil. Yine de bu soru 
etrafında oturup düşünüyorum 
durmadan. Şehir, neden isim de-
ğiştirir? Çünkü, bir şehir yüzyılda 
bir temizlenmelidir diye geçiyor 
içimden, yeni bir kimliğe bürünme-
lidir. Belki de bu isim değişikliği in-
sanlara şehrin onlardan daha fazla 
yaşayacağına dair bir mesajdır. İlahi 
bir mesajdır bu. Olabilir. Kendinize 
çeki düzen verin, ölümlüsünüz siz 
mesajıdır, ama şehirler de ölümlü 
değil mi? İnsanlara göre daha az 
demek ki… Bilmiyorum ve o seçil-
miş çocuk olmayı kaçıralı bir otuz 
sene oldu. Çok oldu ama dünya-
da neden sadece bizim şehrimiz 
yüzyılda bir isim değiştiriyor ki? Bu 
değişikliğe dair ulaşabildiğim tek 
kanıt, bizim şehrimizden çok çok 
uzaktaki Karbara kentinden gelen 
bir tüccardan rica minnet istediğim 
o kitapta karşıma çıkmıştı. Aslında 
yıllardır o şehre gitmek istiyordum 
ama bizim şehrimizden çıkış yasak-
tı. Çünkü yüzyılda bir yaşadığımız 
olayın şehrin insanlarından bulaş-
tığı düşünülüyor, o yüzden başka 
şehre taşınmanız çok olası değil, 
mümkün değil hatta. Kitap diyor-
dum evet, çok kısa değiniyordu bi-
zim şehrimizdeki isim değişikliğine, 
bir seyyahın çalakalem notlarıydı 

işte. Biraz hayal kırıklığı yaşamıştım. 
Günümüzden 800 yıl önce yaşamış 
birinin notları… “Bu şehir cehenne-
mi her yüzyılda bir yaşıyor. Nedenini 
kimse bilmiyor. Buraya insanların 
ayak basmasından beri mi böyle 
bu durum belli değil. Ama yüzyılda 
bir cehennem, yüzyılda bir unutul-
mak… Seçilmiş çocuk şehrin yeni 
adını söylediğinde değişen tek şey 
şehrin adı değil burada, gözlerimle 
gördüm. Bütün çocuklar anne-ba-
ba ve akrabalarını, tanışıklıklarını 
unutuyorlar. Şehirdeki büyükler 
her yüzyılda bir, çocuklar tarafın-
dan unutuluyor. Yeryüzündeki ce-
hennem bu… Böyle söylüyor şehir 
halkı. O günü görmelisiniz, annele-
rin feryatlarını. Ve bu şehirde yeni 
yüzyıla yaklaşıldığında artan intihar 
oranları yüzünden şöyle bir tedbir 
alınmış: İntihar eden kişinin bütün 
sevdikleri öldürülür. O günden beri 
intiharlarda büyük düşüş olmuş…”

Ben iki gündür, yemeden içmeden 
bir ağacın altında bunları düşü-
nürken, meydandan bir kaval sesi 
geldi. Yaklaşmakta olan geldi. Sonra 
bütün gökyüzünü kaplayan bir ses 
duydum: “Şehrin yeni adı Borda.” 
Ses tanıdıktı, dedesiyle şehrin öte 
ucuna giden oğlumdu bu. Duyar 
duymaz koştum o sese doğru. Gün-
lerce koştum. Oğlum beni tanımadı. 
Şehir ismini değiştirirken o, içini de-
ğiştirmişti. Uzunca bir şaşkınlıktan 
sonra, -günler süren bir şaşkınlıktı 
bu- şöyle derken buldum kendimi: 
“Hem şehirle hem de oğlumla ye-
niden tanışmalıyım.” 

RIDVAN TULUM

HER YÜZYILDA BİR 
İSİM DEĞİŞTİREN ŞEHİR
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Gözlerimizi açtığımız her yeni gün; 
yeni bir icadın, yeni bir fikrin, yeni bir 
alanın hayatımıza girdiğini görüyoruz. 
Bahsettiğimiz bu kategorilerden en sık 
karşılaştığımız ise teknoloji. Teknoloji 
aslında temelde diğer bütün alanları 
kapsayan, yeni bir dil. Onunla işlem-
ler yapıyoruz, tasarlıyoruz, işe gidiyo-
ruz, eve geliyoruz… Hayatımızın her 
alanında bize eşlik ediyor. Aşağıda 
bahsedeceklerim de bir bakıma, tek-
noloji deryasında ilerlemek isteyen 
arkadaşlarımıza, kılavuzluk yapacağını 
düşündüğüm JavaScript kavramının 
teknik açılardan incelenmesi. Gelin 
birlikte bakalım.

Günümüz web yazılımlarını geliştirme 
aşamaları bakımından front-end (ön-
yüz) ve back-end (arkayüz) olarak iki 
kategoriye ayırabiliriz. Bir de full-stack 
isminde bu iki kategorinin birleştirildiği 
diğer bir alan var. Front-end dendiğin-
de aklımıza ilk olarak bir web sitesinin 

önyüz tasarımı gelir. Fakat günümüzde 
gelişen teknoloji ve özellikle JavaSc-
ript üzerindeki gelişmeler front-end’i 
çok daha kapsamlı bir hale getirdi. Bu 
yazıda da JavaScript’e genel bir bakış 
yapacağız.

JavaScript ilk olarak 1995 yılında, Net-
scape’de (şimdiki ismi Mozilla) çalışan 
Brenden Eich tarafından geliştirilmiştir. 
İlk ortaya çıktığında ismi Mocha olarak 
belirlenmişti. Zamanla LiveScript ve 
JavaScript olarak değiştirildi. JavaSc-
ript ile Java programlama dili arasında 
isimsel benzerlik dışında bir bağlantı 
yoktur. İki dilin semantikleri de birbi-
rinden oldukça farklıdır.   

Peki Script nedir? Script’in Türkçe kar-
şılığı “betik” ile ifade edilir. Betik, Türk 
Dil Kurumu sözlüğüne göre “yazılı olan 
şey” olarak tanımlanmıştır. Bilgisayar 
terminolojisinde ise, yazılımların genel 
adıdır. Programların alt parçaları da 
betik olarak isimlendirilir.

JavaScript ilk 
olarak statik 
HTML sayfala-
rına bir dinamik-
lik kazandırmak, 
kullanıcı etkileşimi arttırmak amacıyla 
ortaya çıkmıştı. Bu konudaki başa-
rısı ve çeşitli ihtiyaçlar ile JavaScript 
diline yeni özellikler kazandırılarak 
geliştirildi. Bunun yanında yine çeşit-
li ihtiyaçları karşılayacak, JavaScript 
kullanımını daha kolay ve etkili hale 
getirecek çeşitli kütüphaneler ortaya 
çıktı. Özellikle 2006 yılında geliştirilen 
JQuery kütüphanesi oldukça popüler 
oldu. 

JavaScript ekosistemindeki önemli 
gelişmelerden biri Node.js olmuştur.  
Node.js 2009 yılında Ryan Dahl tara-
fından geliştirmeye başlandı. Node.js 
Chrome’un JavaScript derleyicisi olan 
V8 moturu üzerinde geliştirilmiştir. V8 
Google’ın C/C++ dilleri ile kodlanan 

Teknoloji aslında temelde diğer bütün alanları kapsayan, yeni 
bir dil. Onunla işlemler yapıyoruz, tasarlıyoruz, işe gidiyoruz, eve 
geliyoruz… Hayatımızın her alanında bize eşlik ediyor.

ÇAĞLAR ÖZCAN

Yazılım Dünyasında 

Bİr Tanıdık:
JavaScript
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açık kaynak kodlu, yüksek performanslı 
JavaScript motorudur. 

Node.js ile artık sunucu tarafında da 
(server side) JavaScript ile kodlama 
yapmak mümkün hale geldi. Böyle Ja-
vaScript sadece tarayıcılarda kullanılan 
istemci (client) taraflı bir dil olmaktan 
çıkarak birçok programlama dili ile aynı 
kapasitelere ulaşmıştır. Bunun için, 
başta ReactJS, VueJS, AngularJS, Ele-
ctronJS, EmberJS, ExpressJS, NextJS 
olmak üzere çeşitli JavaScript kütüpha-
neleri geliştirildi. Özellikle ElectronJS ile 
JavaScript kullanarak masaüstü (desk-
top) uygulamaları geliştirme sağlandı. 

Günümüzdeki “Web geliştirici” iş ilan-
larını incelediğimizde, ilanların büyük 

bir kısmında başta ReactJS, VueJS 
ve AngularJS olmak üzere sektörde 
kullanılan JavaScript framework’le-
rinden en az birini bilme koşulu göze 
çarpmaktadır.

Peki bu kadar çok kütüphanenin, fra-
mework’ün olduğu JavaScript dünya-
sına nereden giriş yapmalı? Eğer ilk 
defa JavaScript ile ilgilenmeye baş-
layacaksanız hemen bir framework’e 
yönelmek çok yanlış olacaktır. İlk 
olarak JavaScript temellerini öğren-
mek, dilin yapısına, çalışma mantığı-
na hâkim olmak gerekir. JavaScript 
üzerinde belirli bir seviyeye geldikten 
sonra bir framework’e yönelmek daha 
verimli olacaktır. 

SCRIPT’IN TÜRKÇE 
KARŞILIĞI “BETIK” 
ILE IFADE EDILIR. 
BETIK, TÜRK DIL 
KURUMU SÖZLÜĞÜNE 
GÖRE “YAZILI 
OLAN ŞEY” OLARAK 
TANIMLANMIŞTIR
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Başarılı olmanın en önemli yollarından biri de kendinize yalan söylememekten geçer. Her söyledi-
ğiniz yalan içinizdeki kötü devin beslenmesine sebep olarak sizi başarısızlığa mahkûm edecektir 
ta ki kendinize yalan söylemeyi bırakıp doğruları söylemeye başlayıncaya kadar.

Benim çocukluğumda sokaklarda 
çocuk sesleri hiç eksik olmazdı, biz-
ler doyasıya sokağın keyfini çıkarır-
dık. Şöyle ki her türlü sokak oyunu-
nu; saklambaç, yakan top, beş taş, 
uzuneşek, güvercin takla, voleybol 
ve futbol gibi oyunlar oynar, meyve-
yi dalından koparıp yerdik. Sokaklar 
sadece çocuk sesleriyle değil, sokak 
satıcılarının sesleriyle de dolardı. 
Her türlü satış yapan, sattığı ürünün 
donanımını kuşanır, mahalle sakin-
lerinin dikkatini çekerek ürününü 
satmaya çalışırdı. Pek çok sokak sa-
tıcısı zamanın ruhuna uygun şekilde 
kaybolup giderek tarih sayfalarında 
yerlerini aldılar. Örneğin yoğurtçu, 
evde ürettiği yoğurdu ağaç askısı-
nın iki kefesine eşit ağırlıkla koyar, 
kiloyla sattığı için bir de el terazisi 
taşır, ürettiği yoğurt bitene kadar 
mahalle mahalle dolaşıp satardı. 

Bir diğer satıcı grubuysa, hikâye 
veya masalları bir kâğıda bastırıp 
onları satanlardı, onların donanım-
ları omuzlarına asılı bir kasetçalar ve 
bastıkları hikâyelerin kâğıtlarıydı. Bu 
satıcılar mahalleye girdiklerinde ve 
kasetçalarlarını açtıklarında mahal-
lenin çocukları hikâyecinin peşine 
takılır o günkü hikâyenin tanıtımını 
dinlerdi. Tanıtım, hikâyenin sonunu 
merak edecek yerde son bulur, bu 
merak ise hikâyeyi aldırırdı. Hikâye-

ler veya masallar mutlaka bir teker-
lemeyle başlar ve biterdi. Bu yazıda 
size sokak satıcılarından aklımda 
kalan masal veya hikâyelerden birini 
paylaşacağım. 

***

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman 
içinde, kalbur saman içinde, ülkenin 
birinde, bir padişah ve iki oğlu ya-
şarmış. Bir gün padişah hastalanmış 
ve oğullarından hangisi derdine der-
man bulursa, tahtı ona bırakacağını 
söylemiş. Şehzadeler derman bul-
maya yola çıkmışlar. Yolda bir kuyu 
kenarında dinlenirken, kardeşini 
çok kıskanan büyük kardeş küçük 
kardeşini kuyuya atmış. Geri dönüp 
babasına kurtlar saldırdı, kardeşimi 
yediler demiş.

Düştüğü kuyu öyle derinmiş ki, kü-
çük şehzade, “bu kuyunun dibi yok 
herhalde” demiş. Sonunda bir yerde 
durmuş. Nasıl kurtulacağını düşü-
nürken karşısına aksakallı bir dede 
çıkmış. “Buradan nasıl kurtulurum 
dede?” diye sormuş. Dede sakalın-
dan iki kıl koparıp vermiş. “Bunları 
birbirine sürtersen iki at gelir. Ak 
ata binersen yeryüzüne çıkarsın, 
kara ata binersen yer altına gidersin 
demiş ve kaybolmuş”. Şehzade kıl-
ları birbirine sürtünce iki at gelmiş. 
Ak ata binecekken şaşırmış, kara 

ata binmiş ve yerin yedi kat dibini 
boylamış. Orada bir nineye misafir 
olmuş, su istemiş. Kadıncağız “Ah 
oğul, kötü kalpli dev, suyun başını 
tutuyor, bize su vermiyor. Sırayla bir 
kız ile bir kazan yemek veriyoruz, 
bunları yiyesiye kadar suyu bırakı-
yor. O arada doldurabildiğimiz kadar 
kap kacağa su dolduruyoruz. Yine 
suyumuz kalmadı, sıra padişahın 
kızına geldi” demiş. Devin yerini 
öğrenen şehzade bir yere sakla-
narak devi izlemiş. Tam prensesi yi-
yecekken ortaya çıkıp kılıcıyla devin 
kafasını uçurmuş. Prenses saraya 
geri dönmüş. Babası kızı görünce 
çok sevinmiş ama susuz kalacağız 
diye de korkmuş. Prenses babasına, 
“bir yiğit geldi devi öldürdü” demiş. 
Padişah o yiğidin bulunması için 
ülkenin bütün gençlerinin sırayla sa-
rayın önünden geçmesini emretmiş.

O sırada çok yorulan şehzade din-
lenmek için bir ağacın altına uzan-
mış. Bir de bakmış ki yılan, kuş 
yuvasındaki yavruları yemek için 
ağaca tırmanıyor. Hemen kılıcını çe-
kip yılanı öldürmüş. Meğer yavrular 
Zümrüdü Anka’nın yavrularıymış. 
Kuş gelince yuvasının yanında şeh-
zadeyi görmüş. Yavrularına zarar 
verecek sanmış. Tam saldıracakken 
yavrular hep bir ağızdan bağırıp, 
“anneciğim o bizi yılandan kurtardı” 

MASALDAN  
GERÇEĞE: 

DEVLER 
ve ÖĞÜTLER
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İSMAİL GÖKÇEK

demişler. Bunun üzerine Zümrüdü 
Anka oğlana, “dile benden ne diler-
sen” demiş. Şehzade de “beni yer-
yüzüne çıkar” demiş. Kuş ise “bana 
kırk tuluk et, kırk tuluk da su geti-
rirsen seni yeryüzüne çıkarırım diye 
cevap vermiş. Kuşun istediklerini 
bulmak için ninenin evine gitmiş. 
Kadın ona, “sarayın önünden geç, 
istediğini bulursun” demiş. Şehzade 
sarayın önünden geçerken kız onu 
tanımış. Padişahın yanına çıkarılan 
şehzadeye, padişah, “kızımı ve ül-
kemi devden kurtardın, sana kızımı 
vereceğim” demiş. Şehzade de kırk 
tuluk et, kırk tuluk da su verirseniz 
kızınızla evlenirim demiş. Padişah 
da kabul etmiş ve onları evlen-
dirmiş. Kırk tuluk et ile kırk tuluk 
suyu Zümrüdü Anka’nın kanatları-
na yerleştirmişler. Kuş şehzadeye 
“ben gak dedikçe et, guk dedikçe 
su vereceksin” demiş. Prenses ile 
şehzade kuşun sırtına binmiş ve yol-
culuk başlamış. Kuş “gak” dedikçe 
et, “guk” dedikçe su vermiş. Ama 
yolculuk bitmeden et bitmiş. Şeh-
zade hemen baldırından bir parça 
et kesip kuşa vermiş. Kuş bunu yut-
mayıp ağzında saklamış. Sonunda 
yeryüzüne ulaşmışlar. Kuş ağzında 
sakladığı eti Şehzade’ye geri vermiş. 
O da baldırına yapıştırmış. Şehzade 
ile prenses saraya gelmişler. Babası 
öldü sandığı oğlunu görünce çok 
sevinmiş. Olanları öğrenince küçük 
oğlunu padişah ilan edip, büyük oğ-
lunu ülkeden kovmuş. Onlar ermiş 
muradına, biz çıkalım kerevetine.

***

Bu hikâye çeşitli rivayetlerle anla-
tılır. Hikâye şehzadenin yerin yedi 
kat dibinden yeryüzüne çıkmak için 
Anka Kuşu’yla pazarlık etmesini, 
yeryüzüne çıkmasını ve hak ettiğini 
almasıyla son bulur. Günümüzde 
bu hikâyenin bize anlattıkları ne-
lerdir onları irdeleyelim. İnsani her 
duygu olumlu veya olumsuz yaşan-
mış bu hikâyede, kendi çıkarı için 
ihanet var, yalan var, yanlış tercih 
var; kararlılık, cesaret, kahramanlık, 
iyilik ve kendine güven gibi birçok 
haslet var. Çağımızda bu hikâyede 

anlatılanlardan pek çoğu yaşanmı-
yor mu? Elbette yaşanıyor. İnsan 
nesli var olduğu sürece hikâyenin 
anlattığı tüm duygular yaşanmaya 
devam edecektir. Geçmişte, ma-
sallarda kaldığını sandığımız dev-
ler günümüz dünyasında yok mu 
sanıyorsunuz? Biçim değiştirmiş 
olarak karşımıza, bazen mikroskopla 
görünen virüs olarak Kovid-19 adıy-
la bazen de doğanın döngüsünün 
insanlar tarafından bozulmasının 
sonuçlarından biri olan iklim de-
ğişikliğinin gelecek nesilleri tehdit 
eden doğa olaylarıyla çıkıyor. Bir de 
iç dünyamızda olumsuz duygular-
la besleyip büyüyerek yarattığımız 
bizlerin başarısını engelleyen devler 
mevcut, bu devleri yenmeyi bilenler 
başarılı olabiliyor. Hikâye de bahse 
konu olan şehzade şansı sayesinde 
mi başarılı olmuş, yoksa o şansa 
hazırlıklı olması sayesinde şansını 
kendi mi yaratmıştır? Benim düşün-
cem, şehzade eğitimlerini alırken 
hiç kaytarmamış kılıcı usta merte-
besinde öğrenirken, kılıçla ilgili en 
ince ayrıntılı bilgiyi de öğrenmeyi 
ihmal etmemiş. Hatta o dönemler-
de karşılaşma olasılığı çok düşük 
olan devlerle ilgili bilgileri edinmek 
suretiyle insanın yenmesi mümkün 
görünmeyen devi yenerek, şansını 
kendi yaratmıştır. 

Spora başlayacak veya spor haya-
tı devam edecek kişilere, başarılı 
olmaları adına, hikâyedeki devi 
baz alarak bazı önerilerim olacak. 
Hangi spor dalı olursa olsun başarı 
için değişmez kural, o spor dalına 
yeteneğinizin olması ve kendinizi 
tanımanızdan geçiyor. Başarılı ol-
manın en önemli yollarından biri de 
kendinize yalan söylememekten ge-
çer. Her söylediğiniz yalan içinizde-
ki kötü devin beslenmesine sebep 
olarak sizi başarısızlığa mahkûm 
edecektir ta ki kendinize yalan söy-
lemeyi bırakıp doğruları söylemeye 
başlayıncaya kadar. Buna örnek, he-
men hepimiz okul dönemimizde ya 
yapmışız ya da arkadaşlarımızdan 
duymuşuzdur, kötü not alınca hoca 
verdi, iyi not alınca ben aldım deriz. 
Bu kendimize söylediğimiz masum 

yalanlardan biridir, oysa hepimiz 
biliriz ki hangi notu alırsak alalım 
hak ettiğimizi almışızdır. Sorun bu 
masum yalana inanmaya başladığı-
mızda başlıyor. Bir diğer unsur da 
başarı için egonuzun sizi ele ge-
çirmesine izin vermemek. Üçüncü 
unsur da korkularınızın büyüttüğü 
dev vasıtasıyla sizi kilitlemesidir. 
Korkunuz olmalı mutlaka lakin bu 
korku yapmak istediklerinizi engel-
leyecek seviyede olmamalı, bunu 
başardığınız süre içinde korkularınız 
itici güç olarak yanınızda başarınıza 
katkı sağlayacaktır. 

Herhangi bir spor dalında başarılı 
olmanın olmazsa olmazlarından biri 
de yaptığınız işi sevmekten geçer, 
gerçi normal hayatta da bu kural 
değişmez. Fedakârlık, kararlılık, 
sabır, yetenek, hedef, bilgi, olumlu, 
olumsuz eleştirilerden ders çıka-
rabilmek; zekâ, zihinsel ve fiziksel 
her türlü duruma hazırlıklı olmak 
başarıya ulaşma noktasında içiniz-
deki iyi devi büyüterek besleyen 
duygulardır. Uzun ve meşakkatli 
yolda bazen tökezlemeler umudu-
nuzu yitirmenize sebep olabilir. Bir 
spora başladığınızda ilk döneminizi, 
bebeklerin yürüme öncesi emekle-
me dönemine benzetebiliriz. Daha 
sonra tecrübe kazandıkça spor da-
lına dair bilginiz ve çalışmalarınızın 
artması sonucu, önce yürümeye 
sonra koşmaya başlarsınız. Bazen 
düşüşler olacak hayatınızda bu dü-
şüşler dipsiz kuyuya düşüyormuş 
hissi de verebilir, aksilikler üst üste 
de gelebilir. Böyle zamanlarda bir 
bebeğin yürümeye başladığı ilk dö-
nemlerde sürekli düşmesinin ardın-
dan, tekrar ayağa kalkarak yürümek 
istemesinin kararlığını göz önünde 
bulundurun ve tekrar ayağa kalkın. 
Kaldığınız yerden yürüyüşünüze ka-
rarlılıkla devam edin ve hedefinize 
ulaşarak bazı sporcuların ve halkın 
kahramanı olun… Ezcümle başarılı 
olmamızı engelleyen duygularını-
zı dizginleyerek, başarılı olmamızı 
sağlayan duygularla beslenip bü-
yüttüğümüz devlerle hayatımızı 
sürdürmekte fayda var diye düşü-
nüyorum, sizce de öyle değil mi? 
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Sözün büyük ustası Tolstoy’un bu eseri yalnız 
şair, yazar, filozof ya da sözle işi olanların 
değil, yaşamına anlam katmak için söze 
yaklaşan her okur için rehber niteliğinde. 
Tolstoy’un yaşamı boyunca edindiği değerler, 
insanı anlamak için oluşturduğu düşünce 
sistemi, romanlarında işlediği insan hâllerinin 
kavram olarak karşılıkları, okur ve düşünür 
olarak kendisinde iz bırakmış olan yazar ve 
filozofların ifadeleriyle Ruh ve Ölüm’de.

Sosyolojinin büyük ismi Pierre Bourdieu, şüp-
hesiz çağdaş sosyolojik düşünce birikimine 
damgasını vurmuş önemli toplum bilimcilerden 
birisi. Bourdieu modern sosyolojinin dogmatik 
görüşlerinden uzak durmuş, bu görüşlere çekici 
bir alternatif sunmuş ve toplumsal sorunlar 
hakkında eleştirel bir yol haritası vermiş bir 
dahi o. Sosyolog ve Tarihçi, Pierre Bourdieu 
sosyolojisini tanımak, anlamak ve uygulaya-
bilmek için eşsiz bir kaynak niteliğinde…

Orhan Duru’nun öykü kitapları yeni bir edi-
törlükle Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlan-
maya devam ediyor. Bir Büyülü Ortamda, 
klasik öykünün kalıplarını bozarak başka 
bir anlatı dili geliştiren 1950 Kuşağı’nın ele 
avuca sığmaz yazarı Orhan Duru, güncel 
olayları, siyasi ve toplumsal olguları, bireyi 
köşeye sıkıştıran gelişmeleri bir bilimkurgu 
atmosferi içinde bilinmez, şaşırtıcı ve gülünç 
yönleriyle ele alıyor. 

Bu topraklarda bizim mensup olduğumuz 
kültür nasıl bir nazarî düşünce tecrübesi 
yaşamıştır? Bu kültüre mensup insanlar ne 
düşünüyorlardı, nasıl düşünüyorlardı, niçin 
düşünüyorlardı? Başka bir deyişle, ne tür 
soru ve sorunlara sahiplerdi; dertleri ne idi? 
Muhtelif zamanlarda kaleme alınmış altı ma-
kaleden oluşan bu kitap, işte bu soruların 
yanıtı için genel bir çerçeve çizmeye, bir kı-
lavuz oluşturmaya çalışıyor.

Zamanının Ötesinde Bir Bakış
Ruh ve Ölüm / Tolstoy
Şule Yayınları – 84 Sayfa 

Sosyoloğun Bir Tarihçi Olarak Portresi 
Sosyolog ve Tarihçi / Pierre Bourdieu
Vakıfbank Kültür Yayınları – 112 Sayfa 

İçinden Güvercinler Çıkan Öyküler
Bir Büyülü Ortamda / Orhan Duru
Yapı Kredi Yayınları – 96 Sayfa

Akıllı Türk’ün Kayıp Halkası
Kayıp Halka / İhsan Fazlıoğlu
Ketebe Yayınları – 272 Sayfa

YE YE 
Nİ Nİ 
ÇI ÇI 

KAN KAN 
LARLAR

KİTAP LAFI“ “

Gençlik 
ve Spor

86



“Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı / 
Bir dakika araba yerinde durakladı / Neden 
sonra sarsıldı altımda demir yaylar / Gözleri-
min önünden geçti kervansaraylar...” dizele-
rinin ünlü şairi Faruk Nafiz Çamlıbel’den Han 
Duvarları... Faruk Nafız’in toplu şiirlerini bir 
araya getiren bu kitapta Han Duvarları ve Bir 
Ömür Böyle Geçti’ye yer verildi. Şairin saklı 
kalan defterlerinden yapılan bir seçme de 
ilk kez okurla buluştu.

Kelimelerin Gücü, Poe’nun platonik diyaloglar 
tarzında yazdığı üç öyküden biri, belki de en 
çarpıcısı. Kitaptaki öykülerde ruhlar, cennette 
birbirleriyle felsefi diyaloglara girerek yaratılış 
meselesini tartışıyorlar. Ruha en büyük mut-
luluğu veren şeyin bilme arzusu olduğunu, 
işte bu yüzden ruhun bilgi arayışının asla 
son bulmadığını anlatıyorlar bize. Bu öyküleri 
Poe’nun kendine özgü düzyazı-şiirleri olarak 
okumak da mümkün. 

Bir zamanlar bütün dünyada adından söz ettir-
miş ve eserleri sayısız dile çevrilmiş, çağımızın 
en büyük düşünürlerinden biri Garaudy. Yazar, 
21. Yüzyılda İslam’ın Dirilişi’nde, İslam alemine 
seslenirken Müslümanları her bakımdan uyarır, 
tenkit eder. İslam’ın geçmiş çağlardaki parıltısı-
na ve ışıltısına bu dini yeniden kavuşturmaları 
için ne yapmaları gerektiğini onlara söyler. Bu 
kitap, Roger Garaudy’nin mutlaka okunması 
gereken eserlerinin en başta gelenlerinden biri.

Ayşe Şasa, Yeşilçam’ın ünlü ve yetkin sena-
ristlerinden biri. 1963 yılından itibaren Türk 
sinemasında Murat’ın Türküsü, Son Kuşlar, Ah 
Güzel İstanbul, Utanç ve Gramofon Avrat gibi 
filmlere imza attı. Şasa, on sekiz yıl boyunca 
çeşitli rahatsızlıklarla başa çıkmaya çalıştı. 
Ve sonunda İbn Arabî’yle tanıştı. Delilik Ül-
kesinden Notlar, Ayşe Şasa’nın reddettiği 
ve sonradan tanıştığı iki dünya arasındaki 
serüveninden notlar içeriyor.

Güzelliğe Kul Olan Şair
Han Duvarları / Faruk Nafiz Çamlıbel 
Yapı Kredi Yayınları – 282 Sayfa

Mizah ve Felsefe: Çalınan Poe…
Kelimelerin Gücü – Edgar Allan Poe
Doğu Batı Yayınları / 117 Sayfa

Çağdaş İslam Düşüncesinin Biyografisi
21. Yüzyılda İslam’ın Dirilişi / Roger Garaudy 
Timaş Yayınları – 128 Sayfa

Akıllılar Dünyasının Kıyısında…
Delilik Ülkesinden Notlar – Ayşe Şasa
Timaş Yayınları – 176 Sayfa

YE YE 
Nİ Nİ 

Den Den 
ÇI ÇI 

KAN KAN 
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Ey evlat! Sağlam ol; açık sözlü ve iyi olursun. Bir hüküm verirken için 
temiz olursa konuşman güzel olur; yaptığın işler iyi olur. İçini temiz 
tutarsan dışın da hoş olur. Bütün selâmet, Hakk’a tâattedir. Tâat ise, 
Allah’ın emrini tutmak ve yasak ettiğini yapmamaktır. Ayrıca, Allah’ın 
vermiş olduğu bütün emirlere boyun eğmek, emri dâhilindedir. Allah’ın 
emirlerine koşana Allah yardım eder. O’nun tâatine koşana bütün yara-
tılmışlar yardımcı olur.

Ey cemaat! Sözlerimi kabul ediniz. Ben sizin için bir nasihatçiyim, 
iyiliğinizi dilerim. Ben sizlerden uzaktayım. Sizin varlığınıza da uzağım. 
Benim bütün varlığım sizden ayrıdır. Kendi varlığımdan da uzağım. 
Kurtuluşumu ilâhî fiillerin tecellisinde ararım. Sizin kurtuluşunuz için de 
aynı duyguyu taşırım. Beni itham etmeyiniz. Kendim için dilediğimi sizin 
için de isterim. Peygamber (sav) Efendimiz buyuruyor ki: “İman sahibi, 
kendine istediğini din kardeşine de istemedikçe olgunlaşamaz.”

Malın zekâtını ver. Her gün hayli para kazanmaktasın. Kâr üstüne kâr 
ediyorsun, yeterinden daha çok mal kalmış elinde; ama kimseye ver-
mek istemiyorsun. Sen bolluk içinde yaşarken, öbürlerinin darlığına 
nasıl tahammül ediyorsun? Yapamazsın, çünkü şeytan ve kötü duygular 
arkadan sana emir yağdırmakta. Onlar sana emir verdikçe hiçbir kim-
seye iyilik yapamazsın ve kimsenin iyiliğini düşün-men kabil olmaz.

Hırsın bol. İçinden çıkılmaz ümitlerin var. Dünya sevgisi içini kaplamış. 
Bunlara karşılık takva hâlin az, imanın zayıf. Bu hâller seni Küfre kattı. 
Mal ve halkı Allah’a karşı çıkardın.

Hareketlerinle sanki onlardan biri olduğunu gösteriyorsun. Lâkin sen 
Müslümansın. Sen şahadetle bezenmişsin. O şahadet kanına karışmış. 
Namaz kılmakta, oruç tutmakta İslâm ümmeti ile birsin. Yaptığın diğer 
hareketler, âdet yerini bulsun diye namaz kıldığını gösteriyor. Sen yap-
tığını ibâdet sanıyor, dıştan halka iyi olduğunu göstermek istiyorsun. 
Kalbin ise facir. 

Bu hâlin yararını nasıl bulursun?

ABDULKADİR GEYLANİ

16 Zilkade, 545 

birkaç  
kelime.
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