
KONUK
OLUYOR

HEY!

SİZE

HAZIR MISINIZ?
GENÇ OFİSLER

  

@genclik.radyosu
0850 346 35 76gencizbiz.gsb.gov.tr

GENÇLİK SPOR
Tem

m
uz - Ağustos 2021

TEMMUZ - AĞUSTOS 2021 sp  rGENCLIK
SAYI 

10

DOSYA:
yazarlar ve şehİrler

KATSUSHİKA 
HOKUSAİ

SAHNEDEKİ  
ADAM:  

ayhan ışık

rİnglerİn sultanı:
busenaz sürmenelİ

demİr yaylı bİr gazİ: 
Selçuk bey



@genclikradyosu

@genclik.radyosu www.gsb.gov.tr/radyo
www.gencizbiz.gsb.gov.tr

www.sporcuyuzbiz.gsb.gov.tr
Adres: gsb.gov.tr/radyo

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

BİR
KARDEŞLİK

İKLİMİ



Ağır pandemi koşullarının kademeli olarak ortadan kalkmasıyla 
birlikte, hayat da hızla normalleşiyor. 

Karantina günlerinde büyük bir sorumluluk üstlenerek evlerine 
çekilen insanlarımız yeniden işine, eğitimine, ara vermek zorunda 
kaldığı her ne varsa, o uğraşına geri dönüyor. 

Boşalan ve tenhalaşan şehirlerimiz yeniden eski canlılığına ve 
renkliliğine kavuşuyor. 

Bir vatanı vatan, bir şehri şehir kılan elbette önce insan. Olma-
dığımız yer adeta tenhalaşıyor, anlamsızlaşıyor. Çünkü insan 
bulunduğu yere rahmet, insan ait olduğu yere en anlamlı zen-
ginliği katıyor. 

Bir aradalığıyla, birlikte ürettikleriyle, paylaştıklarıyla “insan” bir 
toprağı yaşanır bir vatan, ülke ve şehir kılıyor.

Dergimizin sizlere ulaşan bu sayısında, bu sözlerimizi daha da 
berraklaştıran bir dosyayla buluşacaksınız. “Yazarlar ve Şehir-
ler” başlıklı dosyamızda, bu iki olguya yönelik oldukça merak 
uyandıran yazılara yer verildi. 

Dosyanın odağında, ziyadesiyle çarpıcı ve zengin bir içerik sun-
maya fırsat veren, “bir şehri tanımaya nereden başlanır?” sorusu 
bulunuyor. 

Şehir olgusunun yanı sıra yaşadıkları şehirlerle özdeşleşen, 
hem yaşadıkları şehirlerden beslenen hem de şehirlerini daha 
bir zengin ve anlamlı kılan, birçok dünyaca ünlü yazar yine bu 
sayıdaki dosyanın misafirleri. 

Kimlerin hikâyeleri yok ki dosyada Calvino, Gabo, Rilke, Üstad 
Necip Fazıl Kısakürek, Borges, Attilâ İlhan, James Joyce, Sala-
manca ve dosya kapsamında yapılmış birbirinden dolu söyleşiler 
ilginizi bekliyor. 

Dosyamızın dışında, yine oldukça dolu ve keyifli okumalar suna-
cağını düşündüğüm spor söyleşileri, tarih, kültür, sanat, edebiyat 
içerikli yazılar bu sayımızda yer alıyor. 

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.

İNSAN VE ŞEHİR BİRBİRİNİ ZENGİNLEŞTİRİR

GENÇLIK  ve SPOR DERGISI 
ISSN: 2757-8526
Yaygın Süreli - İki Ayda Bir
Imtiyaz Sahibi:  
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı adına 
Dr. Mehmet Ata Öztürk 

Genel Yayın Yönetmeni
Erol Mutlu

Yayın Danışmanı
Yusuf Genç

Yayın Editörü 
Rıdvan Tulum

Tasarım 
Nisanur Karakuş

Son Okuma 
Samed Karataş

Sorumlu Yazı Işleri Müdürü 
Sadık Şanlı

Yayın Kurulu
Mehmet Ata Öztürk 
Ertan Göv
Mehmet Dinç

Yayın Koordinatörü
Betül Durdu 
Gürkan Tekin 
Hanife Demir

Yazı Işleri
Defne Kılınç
Enes Ergunt
Murat Muyan
Nilgün Özcan

Yönetim Yeri
Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon
Genel Müdürlüğü
İletişim:
gsbdergi@gsb.gov.tr 
Adres:
Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No: 13 
Altındağ / Ankara 
Tel: 0312 596 6240

TEMMUZ AĞUSTOS  2021

Gençlik 
ve Spor

1



06 08
12

54

70
72

SAHNEDEKİ 
ADAM:
ayhan ışık KATSUSHİKA 

HOKUSAİ

ŞARKIDAKİ  
ADAM:
Marcel Khalife

selçuk
bey

FİLİMLER: 
BİR 
ZAMANLAR  
NEW YORK

söyleşİ:
Turgay anar

İÇİNDEKİLER

Gençlik 
ve Spor

2



74
76

8880 84

83

fotoğrafın 
dedİğİ

Bİr Eskİ Çağ 
Modası: çay

okumadıysan
konuşmayalım

ŞİİR SÖZLÜK:
zİya paşa

DÜNYANIN on 
SAHNESİ

bİr günde: 
erzurum

İÇİNDEKİLER

Gençlik 
ve Spor

3



2019 yılının Nisan ayında bilim insanları yirmi 
yıllık bir çabanın sonucu olarak tarihte ilk 
kez bir kara deliği fotoğraflamayı başardı. 
Miyop bir insanın gözünden çekilmişçesine 
kamuoyuna servis edilen söz konusu fotoğraf, 
bilim kurgu filmleri sayesinde kara delikler 
hakkında az da olsa bilgi sahibi kişileri yete-
rince tatmin edemese de uzay araştırmaları 
tarihinde büyük önem taşıyor. İnsanlık fezanın 
hakkında ilk ne zaman hayal kurmaya başladı 
ya da ilk neyi hayal etti bilinmez ama uzay 
çalışmaları başlangıcından günümüze kadar 
özellikle popüler bilim alanında kerameti gi-
zeminden menkul bir değer taşıyor.

Hayallerini dünyaya sığdıramadığından olsa 
gerek insanlığın uzaya yolculuk etme fikri tam 
olarak 19. yüzyılın sonlarında Jules Verne’nin 
yazdığı Aya Yolculuk romanıyla başladı diye-
biliriz. Öyle ki çiçeği burnunda icat sinemanın 
da ilk bilim kurgu eseri H. G. Wells’in yazdığı 
Aydaki İlk İnsanlar ve Jules Verne’in kitapla-
rından Georges Méliès’in uyarladığı Aya Se-
yahat (Le Voyage Dans La Lune, 1902) oldu. 
Tabii bu sırada bilim de son sürat gelişmeye 
devam ediyordu. İkinci Dünya Savaşı’nın silah 
sanayisini şahlandırması sayesinde insanlık 
roketi icat etti. Savaştan sonra da Sovyetlerin 
dağılmasına kadar süren Soğuk Savaş’ın et-
kisiyle insanlık, uzay çalışmaları konusunda 
epey bir yol kat etti. 

İnsanın uzayla ilk teması Sovyetler tarafından 
1957’de fırlatılan Sputnik-1 uydusuyla başladı. 
Takvimler 12 Nisan 1961’i gösterdiğindeyse 
Yuri Gagarin, uzayda arz-ı endam eden ilk 
insan oldu. ABD bu yarışta eksik kalır mı hiç? 
Aynı yıl Amerikan Başkanı John F. Kennedy, 
yakın gelecekte Ay’a insan göndermeye yö-
nelik çalışmaların başladığını duyurdu. Ame-
rika’nın Apollo projesi 1967’de daha deneme 
aşamasındayken başarısızlıkla sonuçlandı ve 
üç astronot hayatını kaybetti. 

1

2
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Takvimler 1969 yılını gösterdiğinde ise kendisi 
için küçük ama insanlık için büyük bir adım 
atan Neil Armstrong, ilk defa Dünya harici bir 
gök cismine giden ve orada yürüyen insan 
olarak tarihe geçiyordu. Apollo 11 adındaki bu 
yolculuk, insanlık tarihinin en büyük başarı-
larından biri oldu. Daha sonra, toplamda 24 
insanı Ay’a götürmeyi ve geri getirmeyi başardı.  
Olayın gerçekliği ile ilgili tüm dedikoduları bir 
yana bırakırsak; dört yüz yıl önce dünyanın 
yuvarlak olduğunu iddia ettiği için kilise ta-
rafından yakılarak infaz edilmekle yargılanan 
Galileo’yu düşündüğümüzde insanların Ay’a 
seyahat edebiliyor olması gerçekten mucizevi 
bir olaydı.

İnsanoğlunun yaşadığı Dünya’ya “tepeden” bakmaya 
başladığı o tarihlerden bu yana, uzay araştırmaları 
çok hızlı bir gelişim gösterdi. 1970 yılına gelindiğinde 
yarışa Çin de dahil oldu ve uzaya ilk uydusunu fırlattı. 
Türkiye ise uzay alanında büyük bir hamle yapıp 2018 
yılında ülkemizin uzay operasyonlarını yürütmek 
amacıyla kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA)’nı ve 
ajansın 2024 yılı aya yolculuk misyonunu duyurdu. 
Bu heyecanlandırıcı gelişmenin ardından ise geçtiği-
miz günlerde Türksat 5B uydusu, Space X firmasına 
ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi. Türksat 5B 
uydusu Türkiye’nin yanı sıra, bölgesel olarak Orta 
Doğu’nun tamamı, Kızıldeniz, Akdeniz Kuzey ve Doğu 
Afrika, Nijerya, Güney Afrika gibi ülkeleri de içeren 
geniş kapsama alanına sahip. Ayrıca bu projede yerli 
uydu endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi 
amacıyla Yerli Endüstri Katkı Programı hayata geçiril-
di. Türksat mühendislerinin desteğiyle ASELSAN A.Ş. 
tarafından iki adet haberleşme ekipmanı tasarlandı 
ve Türkiye’de üretilerek Türksat 5B’de kullanılması 
sağlandı. Türksat 5B uydusuyla birlikte, Türkiye’nin 
uydu sayısı ise 8’e ulaştı.

Günümüzde insanlık kara delikleri fotoğrafla-
yıp, Mars’ta yaşamanın hazırlıklarını yaparken 
Carl Sagan’ın deyişiyle “Merkezi ve kuruluş 
amacı biz olmayıp, enginlikte ve sonsuzlukta 
kaybolmuş minnacık; yüzlerce milyar galaksi 
ve milyarlarca trilyon yıldızla bezenmiş bir 
kozmik okyanusta dönüp dolaşan bir Dünya” 
üzerinde yaşadığımızın gittikçe daha fazla 
idrakine varıyoruz sanırım.

4
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1Bıçkın, muzip, dramatik ve eğlenceli. Kara yağız Türk 
işi. İngiliz Kemal, Cingöz Recai, Kara Haydar, Gala-
talı Mustafa. Esmer ve sol kaş hafif havada. Küçük 
Hanımefendi’nin şoförü. Avantür filmlerden salon 
adamlığına, kara filmlerden melodramlara uzanan 25 
yıllık başarılı bir sinema kariyeri. Hep zirvede, daima 
başrol, taçsız kral. Türk sineması Ayhan Işık’la başlar. 
Sinemacılar Dönemi’nin miladı olarak kabul edilen Ö. 
Lütfi Akad’ın meşhur filmi Kanun Namına’nın (1952) 
başrolünde Ayhan Işık vardır. Yeşilçam’ın bıçkın 
yıldızı olarak bu filmi takip eden 138 film boyunca 
bir daha başrolden hiç inmeyecektir zaten. 

2Bir Fikret Hakan-Sadri Alışık değildi elbette. 
Oyunculuk yetenekleri sınırlıydı. Tipi, yüz hatları 
ve mimikleri itibariyle hafif duygusal, komedi film-
lerinde daha başarılı bir performans sergiliyordu. 
Belli rollerin içinde, belli kalıplara sıkışarak icra etti 
mesleğini. Ama işine âşık bir aktör olarak tam bir 
profesyoneldi. Ressamdı, ışığın nereden geleceğini, 
nereye bakacağını, nasıl poz vereceğini çok iyi bilir-
di. Hayatını sinema saatine göre kurmuştu. Disiplinli, 
kuralcı, dakik, prensipli, kaprissiz ve uyumluydu. 
Ona bahşedilen ışığa sıkı sıkıya tutunup, ölene 
kadar tahtından hiç inmeden halkın sevgilisi olmayı 
başarmıştı. Hiçbir prodüktör onu öldüremedi.

SAHNEDEKİ ADAM

Ayhan Işık 
ÖLMEZ!
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5Siyah-beyaz filmlerin unutulmaz aktörü. Gary 
Cooper, Gary Grant ya da tam yerine rast ge-
lecek haliyle Clark Gable. İnce bıyıkları, merdi-
venleri çıkışı, sol kaşı. Sigara içişi evet ama en 
çok ani ve karizmatik bir hareketle o sigarayı 
söndürüşü. Ayhan Işık, tahta kaşık, bütün kız-
lar ona âşık tekerlemesinin öznesi. Yakışıklılığı 
malum. Az bulunan o yıldız ışığına sahip aynı 
zamanda. Jön kavramının anlamına yön veren 
bir aktör olarak star sistemini başlattığı Yeşilçam 
kariyerinde, her zaman gişe garantili.

4Bahtlı bir öğrenci. Mahir İz’in okul müdürü, Salah 
Birsel’in müdür yardımcısı olduğu Nişantaşı Erkek 
Orta Mektebi’nde okurken, edebiyat derslerine Rıfat 
Ilgaz giriyordur. Senarist Safa Önal, ressam Semih 
Balcıoğlu ve karikatürist Ferruh Doğan’la okul ar-
kadaşı aynı zamanda. Güzel Sanatlar Akademisi’ne 
gittiğinde ise hocası Bedri Rahmi Eyüboğlu, dönem 
arkadaşı Fikret Otyam. Böylesine büyük bir görgü, 
ortam ve çevreden gelecek kadar bahtlı.3İzmir’e mübadeleyle gelmiş Selanik göçmeni bir 

ailenin altıncı çocuğu. 1929 doğumlu. Tekne ka-
zıntısı kendi tabiriyle. İzmir Karataş’tan İstanbul’a 
taşınır Işıyan ailesi, saraçtır babası ve 6 yaşındadır 
hayattaki tek dayanağı gittiğinde, yetim ve yalnız. 
Resim yapmaya istidadı vardır. Önce Bâb-ı Âli, 
ardından İstanbul Darphanesi, çizim yeteneğini 
konuşturup hayatını kazandığı yerler olur. İstanbul 
Güzel Sanatlar Akademisi’nin resim bölümünde 
öğrenciyken, Amerika’ya gidip otomobil tasarımları 
yapmayı düşlediği bir sırada, dönemin tek sinema 
yayını olan Yıldız mecmuasının açtığı kapak yıldızı 
yarışmasından aldığı birincilikle soyadı gibi ışıldayan 
parlak bir hayat serilir önüne.

6Yüzü her zaman dışarıya dönük. Türk sinemasının 
evrensel bir kimliğe sahip olmasının mümkünleri 
üzerine düşündü. 1959’da Hollywood’a gidip aktör 
olarak şansını denemesi de bu evrensellik fikriyle 
ilgiliydi. 1 yıl sürecek Amerika seyahati sonrası hayal 
kırıklıklarıyla birlikte yeni tecrübeler getirmişti Yeşil-
çam’a. 1970 sonrası İtalyan yapımcılarla çalıştı. Frank 
Agrama’nın yönettiği L’Amico Del Padrino (Babanın 
Arkadaşları) ile başlayan yurtdışı kariyeri, başrolünü 
ünlü aktör Klaus Kinski ile paylaştığı İtalyan yönet-
men Sergio Garrone’nin yönettiği Avrupa’da gösterim 
şansı da bulan, 1973 yapımı La Mano Che Nutre La 
Morte (Ölümün Nefesi) ve 1974 yapımı Le Amanti Del 
Mostro (Canavarın Sevgilisi) adlı filmlerle devam etti. 
Sonrasına ömrü vefa etmedi. 

7 8Yönetmen, yapımcı, senarist, aktör, ressam, şar-
kıcı. Ayhan Işık. James Bond değil Cingöz Recai. 
Resimde empresyonistti, sinemada disiplinli. Clau-
de Monet’in tarzından, Clark Gable’ın havasından 
etkilenmişti. Oldukça tok, güzel bir sese sahipti. 
Plak yaptı. Sahne adamı değildi ama Gönül Be-
lası’nı en güzelinden söyledi. Yalnızca şu 5 filmi 
çekmiş olsaydı bile, yeterdi taçsız kral olmasına; 
Kanun Namına (1952) Otobüs Yolcuları (1961) 
Acı Hayat (1962) Üç Tekerlekli Bisiklet (1963) ve 
Küçük Hanım serisi (5 film).

Ayhan Işık ölmez! Bu değişmez kural. Yaptığı film 
anlaşmaların ilk maddesi böyle. Eğer filmin sonunda 
ölürse, seyirciyle arasında kurduğu o büyülü bağ 
kopacaktır, ölmez bu yüzden, seyircisini üzmez.   
1979. Perde kapanır. 50 yaşında, biraz erken belki. 
Ayhan Işık ölmez!

ŞAHKURT EMİRDAĞLI
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MEHMET DİLBAZ

Oğuzun Kınık boyundan, soy-
lu bir Türk beyi... Subaşı Demir 
Yaylı Dokak Beyin oğlu... Adını 
atası verdi. Yolunu düşleri be-
lirledi. O düşlerde budunun yü-
celmesi, güçlü bir devlet olması 
vardı. Oğuz Atanın övüncüyle, 
Alp Er Tunga’nın destanıyla, 
Türk’ün yenilmez direnciyle, 
Adını büyük bir Türk devletine 
armağan etti. Geçişler döne-
mindeki karmaşada, yeni bir 
gelecek sundu Türkmen’e. Cend 
kenti ile başlayan, Anadolu’yu 
bulan, daha da ötelere uzanan 
yürüyüşün ilk adıdır Selçuk Bey. 
Acuna yön veren Türk ulusunun 
kutlu erlerindendir. Yaşadıkları, 
yaptıkları bilinmelidir.

Yaklaşık 287 (900) yılında doğ-
duğu tahmin edilmektedir. Bazı 
araştırmacılar Selçuk isminin 
“küçük sel” mânasına geldiği-
ni ve Selçuk-Selçük biçiminde 
okunması gerektiğini söyler-
ken bazıları kelimenin “küçük 
sal” anlamında olup Salçuk 
şeklinde telaffuz edilmesi ge-
rektiğini, Oğuzlar’ın Siriderya 
(Seyhun) nehri boylarında saz 
ve kamışlardan sallar yaparak 
nehri geçtiklerini, Selçuk’un 
böyle bir salda doğduğu için 
bu adı aldığını ileri sürer. Diğer 
bir görüşe göre Selçuk, ismini 
Kırgızlar’ın Muz (Buz) Dağ adını 
verdikleri Sel-Tağ’dan almıştır. 
Selçuk adının Türkçe’de “müca-
deleci” mânasına gelen salçuğ 

kelimesinden alınmış olabile-
ceğini söyleyenler de vardır . 
Sikke, damga ve kaynaklardan 
Selçuk’un ailesinin Oğuzlar’ın 
Kınık boyuna mensup olduğu 
anlaşılmaktadır.  Babasının ismi 
Dukak’tır bazı tarihçiler babası-
nın ismini Lokman olarak kay-
dederse de bunun Dukak’tan 
bozma olduğu ileri sürülmüştür.  
Dukak, Oğuz Yabgu Devleti’n-
de idarî, siyasî ve askerî nüfuza 
sahip bir şahsiyet olup cesare-
ti, kuvveti, ileri görüşlülüğü ve 
devlet işlerindeki başarıların-
dan dolayı “Temür-Yalığ” (demir 
yaylı) lakabıyla anılırdı . 

Oğuzlar’da önemli bir egemen-
lik sembolü olduğu, özellikle 
yayın hâkimiyet ve metbûlu-
ğu temsil ettiği düşünülürse 
Dukak’ın bütün Deştikıpçak 
kabileleri arasında bu lakapla 
tanınmış olması, onun sıradan 
bir asker veya idareci olmak-
tan çok Oğuz boyları arasında 
başbuğluk yahut subaşılık ma-
kamını işgal ettiği söylenebilir. 
Selçuklu ailesinin şerefli bir 
soya mensup olduğu kayde-
dilmektedir. Vezir Nizâmülmülk 
de Selçuklular’ın Efrâsiyâb’ın 
soyundan geldiklerini ve baba-
dan oğula hükümdar olduklarını 
söyler.  Selçuk on yedi-on sekiz 
yaşlarında iken vefat eden Du-
kak’ın ondan başka bir çocuğu 
olup olmadığı bilinmemekte-
dir. Oğuz yabgusunun, kendi 

Selçuk Bey’in en 
büyük büyük amacı 
İslâmiyet’i yaymaktı. 
Bu uğurda giriştiği 
ve kazandığı onca 
savaştan sonra 
“El-Melikü’l-Gāzî” 
unvanıyla anılır oldu 
büyük komutan.

Demir Yaylı  
Bir Gazi: 

Selçuk Bey
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Demir Yaylı  
Bir Gazi: 

yanında büyüyen Selçuk’un asil 
ve kumandanlık vasıflarına sahip 
olduğunu bildiği için onu subaşı 
tayin ettiği kaydedilir.  Ebü’l-Fe-
rec İbnü’l-İbrî, yabgunun Selçuk’a 
olan güven ve ilgisinin diğer devlet 
adamları ve kumandanların kıs-
kançlığına sebep olduğunu belir-
tir. Ayrıca, Selçuk’un saraya gidip 
yabgunun yanı başına oturması-
nın hatuna ağır geldiğini, hatunun 
hükümdarı uyarıp halk tarafından 
da sevilen Selçuk’un ileride baş-
larına iş açmasından ve tahtı ele 
geçirmesinden endişe ettiğini be-
lirtir, yabgunun hatunun tesirinde 
kalıp Selçuk’u bertaraf etmeye 
karar verdiğini, durumu öğrenen 
Selçuk’un saraydan uzaklaşmak 
zorunda kaldığını söyler.  Onun 
yabgunun yanından ayrılmasında 
Kıpçakların Oğuzları sıkıştırması, 
yer darlığı ve otlak yetersizliği, 
Karahanlıların giderek kuvvetle-
nip büyük bir güç haline gelmiş 
olmasının da önemli rol oynadı-
ğı kaydedilmektedir. Selçuk Bey, 
gayrimüslim Türk ülkeleriyle İslâm 
ülkeleri arasındaki sınır bölgesin-
de yer alan Cend’de birlikte yaşa-
mak zorunda oldukları halkın dini-
ni ve âdetlerini benimsemedikleri 
takdirde tecrit edilmiş küçük bir 
topluluk olarak kalacaklarını ya-
nındakilere anlattı ve Müslüman 
olmaya karar verdiğini açıkladı. 
Daha sonra Hârizm’deki Zendek 
şehrinin  ve Buhara’nın idareci-
lerine elçi gönderip kendilerine 

Kur’an’ı ve İslâmiyet’i öğretecek 
kişiler gönderilmesini istedi.  On-
ların çeşitli hediyelerle birlikte yol-
ladığı hocalar sayesinde İslâmiyet 
Selçuk’a bağlı Oğuzlar arasında 
hızla yayılmaya başladı.  Selçuk 
Müslüman olduktan sonra Oğuz 
Yabgu Devleti ve gayrimüslim Türk 
boylarıyla irtibatını kesti ve onlara 
karşı sürdürülen cihad harekâtına 
katıldı. Selçuk Bey Oğuz Yabgu-
su’nun memurları Cend şehrine 
yıllık vergiyi almak için geldiklerin-
de “Ben kâfirlere haraç vermem” 
diyerek onları uzaklaştırmıştır. Bu 
aynı zamanda bir bağımsızlık ilanı 
olmuştur. Zira Oğuz Yabguluğu-
na bağlı olan Cend şehrinin vergi 
vermemesi, Yabguluğa bağımlılığı 
reddetmek anlamına gelmekteydi. 
İslâmiyet’i yaymak için mücade-
leye başlayan Selçuk Bey, Oğuz 
Devletine karşı savaşlar vermiştir. 
Selçuk Bey yaptığı çarpışmalardan 
iki önemli fayda sağladı. Birincisi, 
Müslüman Oğuzların kendisine 
katılması, ikincisi ise, Cend şehri 
ve civarında Yabgu ’nun nüfuzunu 
kırarak kendi bağımsızlığını ilan 
etmesi. Oğlu Mikail de muhte-
melen böyle bir sefer sırasında 
şehid düştü. Selçuk’a bağlı Oğuz-
lar bu tarihten itibaren Selâcika, 
Selcûkıyyân ve Türkmen adlarıyla 
anılır oldu. Müslüman olduktan 
sonra itibarı daha da artan Selçuk 
Bey’in etrafında kalabalık kitleler 
toplandı. Gayrimüslim Türkler’e 
karşı gerçekleştirilen seferler ve 

“SELÇUK” ADININ 
TÜRKÇEDE 

“MÜCADELECI” 
MANASINA 

GELEN “SALÇUĞ” 
KELIMESINDEN 

ALINMIŞ 
OLABILECEĞI 
DÜŞÜNÜLÜR
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Oğuz Yabgu Devleti’yle yapılan 
mücadeleler neticesinde Cend, 
Selçuklular’ın hâkimiyetine girdi 
ve Selçuklu Beyliği’nin merkezi 
oldu. Selçuk bu tarihten itibaren 
“El-Melikü’l-Gāzî” unvanıyla anıl-
maya başlandı  Belâc ve Beruket 
şehirlerini de fetheden Selçuk’un 
giriştiği cihad harekâtı sayesinde 
çeşitli ülkelerden çok sayıda Türk, 
Selçuk’a tâbi olmak için Cend’e 
akın etti. Türkler’in tarih boyunca 
asil hânedanlara karşı duydukları 
sevgi ve saygının bir sonucu olarak 
Selçuk’un etrafında toplandıkları 
ileri sürülmekte ve bu noktadan 
hareketle Selçuklular’ın eski bir 
Türk hükümdar ailesine mensup 
oldukları iddiası teyit edilmekte-
dir. Selçuk Bey’in sadece kendine 
bağlı Oğuzlar arasında değil böl-
gede hüküm süren Sâmânîler ve 
Karahanlılar gibi iki büyük devlet 

nezdinde de itibar sahibi olduğu 
anlaşılmaktadır. Sâmânîler’in, top-
raklarını işgal eden Karahanlılar’a 
karşı Selçuk’tan yardım istemele-
ri ve onun oğlu Arslan’ın (Arslan 
Yabgu) yardımıyla kaybettikleri 
toprakları geri almaları Selçuk ve 
ailesinin hayatında önemli dönüm 
noktalarından birini teşkil etti. 
Böylece Selçuk, mahallî bir bey 
olmaktan çıkıp iki devlet arasın-
daki olaylara müdahale eden bir 
lider vasfını kazandı. Sâmânîler, 
bu yardımlara karşılık Buhara ya-
kınlarındaki Nur kasabasını Sel-
çuk’a bağlı Oğuzlar’a verdi. Sel-
çuk Cend’de kalırken oğlu Arslan 
Yabgu’ya bağlı Oğuzlar 382’den 
(992) önceki bir tarihte ve muh-
temelen 375 (985-86) yılında Nur 
kasabasına göç etti. . Sâmânîler 
393 ve 394 (1004) yıllarında da 
Selçuklular’ın yardımıyla Karahan-

SELÇUK BEY, SADECE 
OĞUZLAR ARASINDA 
DEĞIL, SÂMÂNÎLER 
VE KARAHANLILAR 
GIBI IKI BÜYÜK 
DEVLET NEZDINDE DE 
ITIBAR SAHIBIYDI
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SELÇUK BEY, 
HÂRIZM’DEKI 
ZENDEK ŞEHRININ 
VE BUHARA’NIN 
IDARECILERINE 
ELÇI GÖNDERIP 
KENDILERINE 
KUR’AN’I VE 
ISLÂMIYET’I 
ÖĞRETECEK 
KIŞILER 
GÖNDERILMESINI 
ISTEDI

lılar’ı mağlûp etti. Selçuk yakla-
şık 397 (1007) yılında 100  veya 
107   yaşında Kazakistan’ın Cend 
şehrinde vefat etti. Onun 992’den 
sonra öldüğünü söyleyenler ol-
duğu gibi 1009 veya 1010’da öl-
düğünü ileri sürenler de vardır.  
Yerine oğlu Arslan geçti. Selçuk 
Bey’in temelini atıp miras bıraktığı 
bu devlet oğlu Arslan Bey zama-
nında geniş sınırlara ulaşarak ihti-
şamını artırdı. Daha sonra torunu 
Tuğrul Bey devletin başına geçti. 
Onun ardından da Tuğrul Bey‘in 
kardeşi Çağrı Bey’in oğlu Sultan 
Alparslan tahta oturdu.1038 yılın-
da Selçuk Bey tarafından kurulan 
bu devlet 1150’li yıllarda yaşanan 
Haçlı saldırıları ve Moğol istilaları 
sebebiyle büyük bir çöküntü ya-
şadı. Büyük Selçuklu Devleti 1157 
yılında varlığını sonlandırdı. Sultan 
Alparslan 1066’da Cend’e giderek 

dedesi Selçuk’un kabrini ziyaret 
etti. Türkmen hükümdarlarından 
birinin kızıyla evli olan Selçuk 
Bey’in kaynaklarda  üç (Mikail, 
İsrâil [Arslan Yabgu], Mûsâ) , dört 
(Mikail, İsrail, Mûsâ, Yûnus)  veya 
beş (Mikail, İsrâil, Mûsâ, Yûnus, 
Yûsuf [Yinal])  çocuğu olduğu 
kaydedilmektedir.  Arslan Yabgu, 
babası Selçuk Bey’in ölümü ile 
eski Türk töresi gereğince büyük 
erkek çocuğu olarak Selçuklu 
idaresinin başına bey (başbuğ) 
olarak geçmiş ve Yabgu unvanını 
almıştır. Böylece Arslan Yabgu 
Selçukluların beyi durumundaydı. 
Ailenin diğer bireyleri kendilerine 
bağlı yarı bağımsız durumdaydılar. 
Genellikle Tuğrul ve Çağrı Bey’e 
bağlı olan Oğuzlara Selçuklular, 
Arslan’a bağlı olanlara Yabgulular 
ve Yusuf Yınal’a bağlı olanlara da 
Yınallar adı verilmiştir. 
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TÜM DÜNYAYI VURAN  
SANAT DALGASI 
ve KATSUSHİKA HOKUSAİ
İLK YILLAR

Katsushika Hokusai, Japonya tarihinde Ekim 
1751-Haziran 1764 tarihlerini kapsayan Hōreki 
döneminin, 10. yılının 9. ayının 23. günü (31 
Ekim 1760), bugün Tokyo olarak bilinen Edo 
şehrinde doğar. Çocukluğu, asker sınıfının yö-
neticiliğini yapan Şogunlar (Shogun) için ayna 
üretimi yapan babası Isa Nakajima’nın yanında 
ahşap oymacılığı ve kitap resimlemeyi öğre-

nerek geçer. 14 yaşında, saygın bir Ukiyo-e us-
tası olan Katsukawa Shunshō’nun (1726-1793) 
stüdyosuna kabul edilerek sanat kariyerine 
başlar. İlk baskı serisini, 1779’da, ustası Shuns-
hō’nun ona verdiği Shunrō ismi altında yayınlar. 
Bu dönemde ustasının ayak izlerini takip eden 
Hokusai, bir yandan Kabuki aktörlerini konu 
edinen baskılar yaparken, diğer yandan dünya-
yı görmenin farklı yollarına dair doyumsuz me-
rakı nedeniyle çok sayıda sanatsal stili inceler.

CELINE SYMBIOSIS

Edo’daki Ryogoku Köprüsü’nde Akşam Serinliğinde Havai Fişekler, 1780.
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UKİYO-E 

Japonya’da 8. yüzyıldan beri metinlerin yayılması için 
kullanılan, ancak Edo Dönemi’nde oldukça popüler hale 
gelerek, gelenekleri ve görgü kuralların tasvir eden ahşap 
baskılara, yüzen veya geçici dünya anlamındaki ‘Ukiyo-e’ 
denir. Sıradan yaşamın sorumluluklarından kurtulmuş, 
kısa güzel anları konu edinen bu baskılarda, elit kesimin 
popüler eğlenceleri ve zevkleri tasvir edilir; erotik sahneler, 
hayat kadınları, geyşalar, kabuki aktörleri, sumo güreşçileri, 
efsaneler vb. konular bunlar arasındadır. Pahalı bir süreç 
olduğu için ilk zamanlar sadece siyah mürekkeple tek 
renk yapılan baskılar, 1765’ten sonra baskı tekniklerinin 
gelişerek çeşitli renklerin de bir arada kullanılmasıyla 
mükemmelleştirilir; zamanla, fiyatları o kadar düşer ki 
sıradan işçiler de onlara ulaşabilir hâle gelir. Katsukawa’nın 
kariyerinin son döneminde baskıları, iki kâse erişte ile 
yaklaşık olarak aynı fiyata denk gelecek kadar ucuzlamıştır.

SURİMONO

Surimono, geleneksel Japon tahta baskılarının bir alt 
kategorisidir. Olabildiğince yaygın olarak dağıtılmak 
amacıyla üretilen Ukiyo-e baskıların aksine, Surimono 
neredeyse hiçbir zaman halka satılmamış, özel gün-
lerde veya bazen duyuru yapmak için kullanılmıştır. 
Yapılışlarında hiçbir ticari motivasyon söz konusu ol-
madığı için, üretimlerinde en iyi kağıtlar ve pigmentler 
kullanılmıştır. Hokusai, Surimono’nun önde gelen tasa-
rımcılarından biri olarak, burada genellikle görüntü ve 
şiir karışımı içeren ‘kyoka’ türünden baskılar üretmiş-
tir. Bu tür baskılar şairlerin kendileri tarafından sipariş 
edilerek, şairler arasında da değiş tokuş yapılmıştır.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Hokusai hayatı boyunca pek çok kez taşınmış (yaklaşık 
93 farklı ikametgâh) ve sanatsal tarzındaki değişiklikle-
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ri tanımlamak için en az otuz isim 
kullanmıştır. Yeni bir yeterlilik se-
viyesine ulaşıldığında yeni bir isim 
alınması, zamanın Japon sanatçıla-
rının ortak bir uygulaması olsa da 
onun kullandığı isim sayısı diğer 
Japon sanatçılarından daha fazladır. 

KARİYERİ

1793’te Katsukawa Shunsho’nun 
ölümüyle Katsukawa Okulu’nun 
başına geçen baş öğrenci Shun-
ko, rakip Kanō okulu çalışmaları 
nedeniyle Hokusai’yi uzaklaştırır. Bu 
dönemde, Shunshō’nun stüdyosun-
da çalıştığı on yılda öğrendiği Asya 
tarzı iki boyutlu perspektif anlayışını 
bir kenara bırakmış, ülkeye kaçak 
olarak sokulan Fransız ve Hollanda 
baskılarında gördüğü gölgeleme, 
renklendirme ve doğrusal perspek-
tif unsurlarını benimsediği özgün 
çalışmalar yapmaya başlamıştır; 
bu çalışmalarında Ukiyo-e’nin ge-
leneksel konularını yerine, Japon 
halkının günlük yaşantısına ve doğa 
manzaralarına odaklanması hem 
Ukiyo-e sanatı, hem de Hokusai 
için bir dönüm noktasıdır.1800’le-
rin başında bağımsız bir sanatçı 
olarak yoluna devam ederken, doğ-
duğu yere atıfta bulunan, “kuzey 
stüdyosu” anlamındaki Katsushika 
Hokusai ismini benimsemiş, man-
zara türündeki ilk Ukiyo-e kolek-
siyonunu bu isimle yayınlamıştır.

HOKUSAİ MANGA

1806-1815 arası Hokusai, daha çok 
tarihi hikâyeleri konu alan resim-
lerin kullanıldığı romanlar üzerin-
de çalışarak üslubunda birtakım 
değişiklikler yapmıştır. Geleneksel 
Ukiyo-e dünyasından uzaklaşarak 
daha güçlü figüratif yapılara yö-
neldiği bu dönemde, Samuraylar, 
savaşçılar, efsanelerde geçen can-
lılar, büyük jestleriyle ve korkutucu 

ifadeleriyle resimlerde hayat bul-
duğu Hokusai Manga’yı üretmiştir. 
Hokusai, gerçekçiliğe ve hayatın 
doğru bir tasvirine adanmış olan 
bu manga çizimlerini başlangıç-
ta para kazanmak ve daha çok 
öğrenci çekmek için yapsa da, 
pek çok biçimsel keşfe imza at-
mıştır. On beş ciltte yayınlanan 
3.000’den fazla çizimin yer aldı-
ğı Hokusai Manga, Japonya’da 
manganın ilk büyük ustası olarak 
anılmasını sağlamış ve ilerleyen 
yıllarda Japon modern manga-
sının çıkışı olarak görülmüştür. 

FUJİ DAĞI 

Hokusai yetmiş yaşına gelmek 
üzereyken, potansiyeline ulaşa-
madığını düşünerek yeni bir yöne, 
kariyerinde ikinci bir yükselişe 
ihtiyaç duymuştur. Bu ikinci yük-
selişin için ilhamını, Japonya’nın 
en yüksek ve kutsal kabul edilen 
dağı olan Fuji Dağı’ndan almıştır. 
Efsaneye göre, zirvesinde ölümsüz 
yaşamın gizemi bulunan Fuji Dağı, 
19. yüzyılın başlarında Japonya’da-
ki gezi endüstrisinin de önemli bir 
rotasıdır. Hokusai yeni baskı serisi-
ni, “Fuji kültünün” takipçisi olan ve 
dağa tırmanmak için hac ziyaretleri 
yapan sıradan kasaba halkı veya 
başkenti ziyaret eden turistler için 
tasarlamış, 1826 ile 1833 yılları ara-
sında, “Fuji Dağı’nın 36 Görünümü” 
olarak yayınlamıştır. İlerleyen yıllar-
da serinin çok popüler olmasıyla 
on resim daha eklenmiştir. Batı 
tarzı perspektifi ustaca kullandı-
ğı, Japon doğasının ve insanları-
nın günlük yaşamını resimlediği 
bu renkli tahta baskılar, dönemin 
yaşam tarzı ve hayat akışıyla da 
yakından ilgilidir; insanlar, balıkçı-
lar, köylüler, günlük giysileri, araç 
gereçleri ve doğa içindeki günlük 
uğraşları esnasında betimlemiştir. 

Dağlarda Aydınlık Bir Gün (Kırmızı Fuji), 1831.

Hokusai Manga.
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JAPONİZM

Hokusai yaşamı boyunca resimler, eskizler, tahta 
baskılar, erotik illüstrasyonlar ve resimli kitaplar 
dâhil olmak üzere 30.000’den fazla eser üretmiştir. 
Uzun ve başarılı bir kariyeri olmasına rağmen yap-
tıklarını hiçbir zaman yeterli bulmamış, 10 Mayıs 
1849’da ölmeden önce son sözlerinde bile bunu dile 
getirmiştir: “Keşke Tanrı bana bir on yıl veya beş yıl 
daha verse, o zaman gerçek bir ressam olabilirim.”

19. yüzyılın ikinci yarısında, Fransa ve Japonya 
arasındaki diplomatik ilişkiler sonucu Paris’te Uki-
yo-e baskılarının popülerleşmesiyle, Hokusai’nin 
çalışmaları ünlenerek Empresyonist sanatçılara 
ilham olmuştur. James Abbott McNeill Whistler, 
Vincent Van Gogh, Claude Monet, Édouard Manet 
gibi ressamların Japon sanatına duydukları yoğun 
ilgiyle Avrupa’da Japonizm başlamıştır. Japonizm’in 
etki alanı görsel sanatlarla sınırlı kalmamış, bes-
teci Claude Debussy de, Hokusai’den etkilenerek 
bestelediği senfonik şiiri La Mer’i yayınlandığında 
kapakta Büyük Dalga’nın kullanılmasını istemiştir.

Kanagawa Açıklarında Büyük Dalga, 1829-32. Karda Kaplan, 1849.
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RİNGLERİN SULTANI:

bu Es
OLİMPİYAT 
AYNALARI!
Sporda başarının 
sırrı kuşkusuz kendine 
inanmaktır. İçinizde-
ki bu inanca sımsıkı 
sarılın, aynanın karşı-
sına geçin ve olimpiyat 
aynalarına konuşuyor-
muşçasına şu sihirli 
cümleleri söyleyin : 
“Ben şampiyon bir 
ruha sahibim. Benim 
olan başarıyı almaya 
geldim!”

YENİ HEDEFLER!
Başarılı sporculara 
baktığımızda, elde 
ettiği başarıların hemen 
ardından kendilerine 
yeni hedefler belirledik-
lerini görürüz. Durum 
benim için de böyle. 
Her başarımın ardından 
yeni hedefler koyar, ça-
lışmaya devam ederim. 
Türkiye şampiyonu ola-
rak adım yazıldığında,  
Dünya şampiyonu he-
defi için azim ve özve-
riyle çalışmaya çoktan 
başlamıştım. Dünya 
şampiyonu başarısı-
nı elde ettiğimde ise, 
daha ringden inmeden, 
Olimpiyat şampiyon-
luğunu kendime hedef 
olarak belirledim. İşte 
beni olimpiyat ringleri-
ne taşıyan belki de en 
önemli püf nokta, sahip 
olduğum başarılarımın 
ardından yeni hedefler 
belirliyor olmam.

SPORDA  
KESTİRME 
YOL YOKTUR!
Başarı, uzun ve sabır 
isteyen bir yol. Sabırlı 
olmak en zor disip-
linlerden biridir ama 
unutmayın, boksta 
nihai zafer yumruğunu 
sıkıp sabredenindir.

Tokyo 2020 
Olimpiyat 
Oyunlarında 
boks branşında 
altın madalya 
kazanarak ülke-
mize büyük bir 
gurur yaşatan 
Busenaz Sür-
meneli, onu ba-
şarıya götüren 
7 püf noktayı 
paylaştı. 

7MADDEDE
NASIL?
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ENAZMOTİVE!
Sporcuların çalışkanlık, 
azim, kazanma ve başarı 
gibi konularda motive 
olmaya ihtiyacı vardır. 
Ben de çalışma azmimi 
kamçılayacak, başarı 
yolunda beni harekete 
geçirecek motivasyonu-
ma odaklanıyor, dikkat 
dağıtıcı her faktörü 
hayatımdan uzaklaştırı-
yorum. Bunu başardığı-
nız takdirde başarı size 
kendiliğinden geliyor.

ANTRENMAN!
Antrenmanda ne ka-
dar çok ter akıtırsanız, 
müsabakada o kadar 
az kanınız akar. Yolun 
başında da olsanız, 
kariyerinizin zirve-
sinde de olsanız bu 
böyledir. Başarı için 
her zaman çalışmaya 
devam etmeniz gere-
kir. Antrenmanlarınızı 
aksatmadığınız sürece 
başarı sizin için kaçı-
nılmaz olacaktır.

ANTRENÖR 
DESTEĞİ!
Boks, ne kadar sert 
vurabileceğinizle ilgi-
li değildir. Sert darbe 
aldığınızda ilerlemeye 
devam edebileceğinizle 
ilgilidir. Aldığınız her 
sert darbenin ardın-
dan ilerleyebilmeniz 
ise kuşkusuz antrenör 
desteğine bağlıdır. 
Antrenörünüzün sizi 
cesaretlendirmesine izin 
verdiğinizde başarı size 
kendiliğinden gelecektir.

SEVGİ  
ÇEMBERİ KUR!
Ritim, boksta her şey-
dir. Boksta yaptığınız 
her hareket kalp ritmi-
nizle başlar. İşte beni 
başarıya götüren en 
önemli püf nokta, boks 
branşıyla aramda sevgi 
çemberi oluşturmam.

ZEYNEP DEMİR

SÜR
MEN

ELİ
Gençlik 
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Spora başlama hikâyenizi bizimle paylaşır  
mısınız?

Görme problemim ortaya çıkınca Ankara’da bir 
doktora gittim. Doktor bizi Mitat Enç Görme En-
gelliler Okulu’na yönlendirdi ve kayıt yaptırdım. 
Orada hiç bilmediğim bir ortam vardı ve arka-
daşlarım bana goalball oynar mısın diye sorular 
soruyorlardı. Ben kabul etmedim ama sonradan 
merak ettim çünkü antrenmanlarını çok severek 
yapıyorlardı. Benim de dikkatimi çekti sonunda 
ve çok merak ettim. Ben de antrenman salonuna 
indiğimde beden eğitimi öğretmenim Osman 
Karalı sen bunu oynayabilirsin diyerek beni spo-
ra başlattı. Böylece bu spora başlamış oldum. 

Yolun başında senin için goalball sporunu cazip 
kılan şey neydi?

Goalball öncelikle çok farklı, eğlenceli ve çok 
çalışmayı gerektiren bir branş. Hırs ve rekabeti 
barındırdığı için çok hoşuma gitti. Zoru seven 
ve hırslı bir kişiliğim var. Ne kadar eğlenceli gö-

2020 Yaz Paralimpik Olimpiyatları’nda 
Türkiye milli takımında yer alan ve Türki-
ye’nin üst üste iki kez altın madalya ka-
zanmasında büyük rol oynayan Sevda 
Altınoluk ile konuştuk…

SEVDA ALTINOLUK: 
HEDEFLERIMIN PEŞINDEN 
KOŞTUM VE TÜM DÜNYADA 
TANINDIM!

SÖYLEŞİ: HANİFE DEMİR

SÖYLEŞİ
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rünse de zor bir branş. Bu da benim 
dikkatimi çekti ve bu sporu yapmak 
istedim.

Bu branş̧ hayatınıza neler kattı?

Engellilerin de bu branş sayesinde 
çok şey başarabileceğini gösterdi. 
Bu spor ailemin bana inançlarının 
ve güvenlerinin artmasını sağladı. 
Aslında bu branş tüm hayatımı de-
ğiştirdi. Hayatıma şekil ve umut verdi. 
Bana özgüven, güç ve kararlılık kattı. 
Böylece hedeflerimin peşinden koş-
tum ve tüm dünyada tanınma fırsatı 
elde ettim.  Bir kariyerim oldu. İki kez 
Avrupa şampiyonluğu, üç kez Avrupa 
ikinciliği, bir kez dünya ikinciliği, bir 
kez dünya üçüncülüğü, birçok kez 
özel turnuvalarda dereceler, iki kez 
Paralimpik şampiyonluğu, 15 defa 
gol kraliçeliği ve Yenimahalle Spor 
Kulübü’nde sayısız şampiyonluklar 
elde ettim. Bunların yanı sıra birçok 
yeni yerler görme fırsatı buldum. 
Orada yeni arkadaşlıklar edindim. 
Yaptığım spor dolayısıyla Gazi Üni-
versitesi Beden Eğitimi Antrenörlük 
Bölümü’nü bitirdim.

Takım sporlarını bireysel branşlardan 
farklı kılan şey nedir? 

Takım ve bireysel sporlarda disiplin 
çok önemlidir. Takım sporları ve bi-
reysel sporlar arasındaki en önemli 
fark, bireysel spor sürecinde spor-
cuların kendilerine karşı mücadele 
etmeleridir. Takım sporlarında ise en 
az iki kişilik bir grup söz konusudur ve 
karşı takıma karşı mücadele edilir. Bi-
reysel sporlar ve takım sporları farklı 
değerler öne çıkar. Bireysel sporlar 
özgüveni yüksek sporcular yetiştirir. 
Takım sporları ise birlikte çalışmanın 
ve takım ruhu oluşturmanın değeri-
ni ifade eder. Aynı zamanda takım 
sporcuları birbirleri ile güven ortamı 
oluşturmak mecburiyetindelerdir.

Takım olarak Paralimpik oyunlarına 
hazırlandığınız süreçte pandemi sizi 
nasıl etkiledi? 

Biz bu süreçte Paralimpik oyunlarına 
hazırlanıyorduk ve pandemi durumu 
ortaya çıktı. Kamplarımız ve Para-
limpik oyunları ertelendi. Çok kork-
tuk ve kaygılandık çünkü sürecin ne 

olacağı belirsizdi. Psikolojik olarak da 
etkilendik. Pandemi sürecinde çok 
zorlandık çünkü ekip ile antrenman 
yapma imkânımız olmadı. Sosyal or-
tamlardan uzak kaldık. Bu süreçte 
kendimiz izole bir şekilde bireysel 
antrenmanlara devam ettik. Herkes 
elindeki imkânlarla çalışmaya devam 
etti ta ki kamplarımız başlayana ka-
dar. 

Oyunlar öncesi planladığınız derece 
altın madalya mıydı? 

Tabii ki de her sporcunun hedefi altın 
madalyadır. Bizim de istediğimiz şey 
buydu. Zaten 2016’da aldığımız altın 
madalya ile zirveye çıktık. Bu zirve-
yi korumamız gerektiğinin bilincin-
deydik. Çok genç bir ekip olmamıza 
rağmen herkes sorumluluklarının 
bilincindeydi ve zor olacağını bil-
memize rağmen daha çok çalışarak 
altın madalyayı hedefleyerek gittik ve 
bunu başararak zirvemizi koruduk. 

Başarı sonrası ülkemize müthiş bir 
sevinç yaşattınız. Siz takım olarak 
neler hissettiniz? Saha arkasında 
nasıl bir mutluluk yaşandı? 

Paralimpik oyunlarına gitmeden önce 
final oynamak hep istediğimiz şeydi. 
Oraya geldikten sonra alacağımızı 
biliyorduk ve aldık da. Kazandıktan 
sonra çok büyük sevinç, mutluluk 
ve gözyaşları vardı çünkü hayal et-
tiğimiz şey gerçekleşmişti. Sahadan 
dışarı çıktığımızda, herkesin başardı-
nız cümlelerini duyduğumuzda o an 
neyi başardığımızın farkına vardık. 
Sonradan soyunma odasına marşlar 
söyleyerek girdik. Konuşmalar yaptık 
ve gülüp eğlendik. Paralimpik Kö-
yünde de çok büyük bir coşku vardı 
ve bizi çok iyi karşıladılar. Biz de çok 
mutlu olduk çünkü bu bizim ikinci 
şampiyonluğumuzdu. 

Takımın kaptanı olarak motivasyon 
için ne gibi planlamalar yaparsın? 

Takımda motivasyonun önemli oldu-
ğunun farkındayız. Bu nedenle bunun 
üstünde durarak planlar yaptım. Takım 
ile birlikte toplantılar düzenledim, ta-
kım bütünlüğünü ve iletişimini kuv-
vetlendirdim. Bu toplantılarda gerek 
eğlenceli aktiviteler gerekse zihinsel 

TAKIM 
SPORCULARI 

BIRBIRLERINE 
GÜVENMEK 

ZORUNDALAR

SÖYLEŞİ
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antrenmanlar yaptık. Her defasında 
bir önceki Paralimpik oyunlarından 
bahsederek orada yaşadığım duygu-
ları, hisleri ve atmosferi takıma anla-
tarak bunlara kendilerinin de sahip 
olabileceklerini hatırlattım. Ben onlar 
için kaptandan önce bir ablayım. Saha 
içerisinde ve dışarısında motivasyon-
larını artırmak için ellerimden gelen 
her şeyi yapmaya çalıştım. Antren-
man ve maçlar öncesi motivasyon 
yükseltmek için milli takım marşları 
dinleyerek yüksek sesle söylüyoruz. 

BBC’nin “Yılın En Etkili 100 Kadını” 
listesinde yer alıyorsun. Bu durumu 
nasıl değerlendiriyorsun? 

Kariyerim açısından BBC’nin listesine 
girmek benim için büyük bir başarı. 
Çünkü bu listeye girmek başarıla-
rımın ve yeteneğimin bir kanıtıdır. 
Doğal olarak çok mutlu etti bu du-
rum beni. Hayatım ve başarılarımla 
insanlara umut ve ışık olabiliyorsam 
ne mutlu bana. Çünkü ben her zaman 
insanlar için aydınlatıcı ve iz bırakıcı 

bir kişi olmak istedim.  Bana destek 
veren çok iyi bir aileye, değerli bir 
sporcu grubuna ve tecrübeli hocalara 
sahibim. Bu sayede hem Türkiye’de 
hem de uluslararası alanda çeşitli 
başarılar elde ettim, ediyorum.

Bundan sonrası için takım olarak 
planlarınız neler?  

Biz her müsabakayı bir basamak ola-
rak gördük. Toparlanıp çok çalışarak 
2022 Dünya Şampiyonası’nda birinci-
lik elde etmek istiyoruz. Çünkü Dünya 
Şampiyonası’nda birinci olamamıştık 
ve Paralimpik kotası almak istiyoruz. 
En büyük hedefimiz, 2024 Paris Pa-
ralimpik Oyunları’na gidip üçüncü 
altın madalyamızı almak ve bayra-
ğımızı göklerde dalgalandırıp İstiklal 
Marşımızı tüm dünyaya okutmak… 
Kısacası şampiyonluk unvanımızı 
sürdürmek istiyoruz ve bunun zor 
olacağını biliyoruz. Bunun için çok 
fazla fedakârlık yaparak, sınırlarımızı 
zorlayarak ve kendimizi geliştirerek 
fazlasıyla çalışacağız.

2016’DA 
ZIRVEYE ÇIKTIK 
VE BU ZIRVEYI 
KORUMAMIZ 
GEREKTIĞININ 
BILINCINDEYDIK

SÖYLEŞİ
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YETER DA YETER VEYA 
ENOUGH IS ENOUGH

Alman futbolunun son dönemde ev-
rensel alana sunduğu üç büyük teknik 
direktörden biri olan Julian Nagels-
mann’ın açıklaması düştü önüme. En-
dişe ile okudum. Karşı koyamayacağını 
bildiğin bir felaketin haberini alırsın 
ya hani… Öyleydi işte bu açıklamanın 
bendeki karşılığı. Önce televizyonun 
sonra bahis sektörünün ardından ileti-
şim teknolojisinin futbola “saldırılarının” 
oyunu getireceği nokta üzerine idi bu 
endişe…

“Amerikan futbolu, futboldan teknolo-
jik olarak çok daha gelişmiş durumda. 
Örneğin oyun kurucuların koçlarını 
duymak için kulaklıkları var. Ve buna 
futbolda da kesinlikle ihtiyacımız var. 
Futbol, geleneksellikten uzaklaşmalı 
ve kendi içinde devrim yapmalı.” diye 
buyurmuş Nagelsmann. İlk bakışta ga-
yet haklı görünüyor. Kulübenin saha 
içine müdahalesini çok daha keskin-
leştirecek, hataları aza indirecek bir 
yöntem bu.

Futbol 20. yüzyılın başından itibaren 
saha içinde yaşadığı büyük dönüşüm-
leri, devrimci ruhlu teknik adamlara 
borçlu. Risk alan, yeni ve farklı şeyler 
deneyen ve saha içini değiştiren büyük 
futbol adamlarına…Tuna ekolünü sunan 
Robertson ve Logan, Dinamo Kiev’i bir 
makine düzeneği haline Lobanowski 
gibi isimler futbolun bugün geldiği çiz-
giye gelmesine emek ve omuz verdiler. 

Nagelsmann da kabul edelim ki Klopp 
ve Tuchel ile aynı çizginin devamında 
yer almayı hak eden biri. Lakin bu son 
fikri oyunu hepten iki teknik direktör 
arasındaki satranç maçına dönüştüre-
cek cinsten. Bu ifade yani maçı “satranç 
maçı” gibi sunma medyada hayli yer 
bulurdu eskiden. Oysa futbolu güzel 
yapan sadece kulübedekilerin strate-
jisi değil. The Blizzard isimli dergide 
birkaç yıl önce okuduğum bir makale 
bu konuda hocaları tam da olmaları 
gereken yere koymuştu. “Bir Jazz or-
kestrası şefidir teknik direktör. Ana yolu 
gösterir ama müzisyenler bazı anlarda 
doğaçlama çalar…”

Oyunu satranca çevirmek oyuncuları 
piyona veya makine dişlilerine ( ki bu 
tabir bile dijital çağda anlam bulma-
yacak) çevirecek. O an içinden gel-
diği için 35 metreden topu 90’a takan 
oyuncular görme şansımız azalacak. 
Önceden programlanmış belleklere 
yüklenmiş bir senaryo bize ne kadar 
oyun olarak gelir?  Galiba giderek bir 
yol ayrımına geliyoruz. Biz eski kafa-
lıların futbolu ile dijital çağın oyunu 
arasındaki yol ayrımından söz ediyo-
rum. Çaresizce utangaç itirazlarımız 
dışında kabul etmekten başka, geriye 
bu rüzgâra karşı yapabileceğimiz tek 
şey kalıyor. Hiç değilse başlığı sert yap 
ve dik durmuş gibi hisset; yeter da ye-
ter rahat bırakın oyunu….

FUTBOL 20. 
YÜZYILIN 
BAŞINDAN 
ITIBAREN 
SAHA IÇINDE 
YAŞADIĞI BÜYÜK 
DÖNÜŞÜMLERI, 
DEVRIMCI 
RUHLU TEKNIK 
ADAMLARA 
BORÇLU
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EROL GÖKA

Gençlerimizin yaşadıkları hayatın güç-
lükleri yetmiyormuş gibi bir de tüm 
toplumsal sorunların yükünün onla-
rın üstüne boca edilmesine ve adeta 
“yetişkinlerin ötekisi” haline getiril-
melerine hep karşı çıktım. Kendilerini 
toplumun bir parçası olarak görmeleri, 
dertlerini dile getirmeleri için asıl gö-
revin yetişkinlere düştüğüne inandım. 
Toplumsal meselelerin çözümünde 
gençlerin yüksek fiziksel enerjileri ve 
hızlı zihin işleyişlerinin şart olduğunu, 
gençlere 18 yaşından itibaren seçme 
ve seçilme hakkı verilmesi gerektiğini 
savundum.

Gençlerimizin dertleriyle dertlenmek, 
onları anlamaya çalışmak yerine, “ku-
şak çatışması” diyerek sorunların üs-

tünü örtme yolunu tercih ettiğimizi 
düşündüm. X, Y, Z kuşakları gibi “sade 
suya tirit” nevinden tanımlamalara hiç 
yüz vermedim. Hala bu görüşlerimde 
bir değişiklik yok ama itiraf etmeli-
yim ki bu kez farklı bir durumla karşı 
karşıyayız. 1990-2000 yılları arasında 
doğan gençlerimiz bizden çok farklılar 
ve giderek de farklılaşıyorlar. Oturup 
konuşmamız lazım. 

Biz teknomedyatik dünyayı hayranlık 
ve şaşkınlık içinde izlerken, çocukları-
mız artık bir geleneğin, bir kültürün, bir 
dilin içine doğar gibi içine doğuyorlar. 
İlk bilgisayar ne zaman keşfedildi, ne 
zaman masaüstüne indi, internetin 
hayatımıza giriş hikâyesi nasıldı, akıl-
lı telefon ne vakit yayılmaya başladı, 

Gençlerimizin dertleriyle dertlenmek, onları anlamaya 
çalışmak yerine, “kuşak çatışması” diyerek sorunların 
üstünü örtme yolunu tercih ettiğimizi düşündüm. X, Y, Z 
kuşakları gibi “sade suya tirit” nevinden tanımlamalara 
hiç yüz vermedim. Hala bu görüşlerimde bir değişiklik 
yok ama itiraf etmeliyim ki bu kez farklı bir durumla 
karşı karşıyayız. 

GENÇLERİMİZİ 
ANLAMIYORUZ 
ZİRA ONLAR 
“APP” KUŞAĞI
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umurlarında bile değil. Onların ana 
kucağı, teknomedyatik dünya. Enfor-
masyon teknolojilerini ve tabii en başta 
akıllı telefonlarını ve tabletlerini protez 
uzuvları haline getirdiler; kendi dünya-
larıyla, kendi dertleriyle meşguller. Biz-
ler, eski olmamıza rağmen acemiyiz ve 
gitmeye hazırlanan misafirleriz; onlar 
ise sahipleri, yerlileri bu dünyanın. Bu 
durumu fark eden ciddi araştırmacılar-
dan Howard Gardner ve Katie Davies, 
kimlik edinme süreçleri, mahremiyet 
anlayışları ve hayal güçleri itibariyle 
bizlerden apayrı olan bu insanlara “app 
kuşağı” diyorlar. Bu adla, oldukça ikna 
edici bir de kitap yazmışlar. 

“App kuşağı” demelerinin nedeni 
şu? “App”, dilimize “uygulama” diye 
çevirebileceğimiz ”application” keli-
mesinin kısaltılmış hâli. Genelde bir 
mobil cihaz üzerinde çalışmak üzere 
tasarlanmış, kullanıcıya bir ya da bir-
çok işlem yapma olanağı veren yazılım 
programlarına bu ad veriliyor. Aplikas-
yonlar sayesinde şarkılara, gazetelere, 
oyunlara ya da bir dua programına 
erişim sağlayabilirsiniz, soruları ce-
vaplayabilir, yeni sorular sorabilirsiniz. 
Tüm bunları elinizin altındaki cihaz 
sayesinde, inanılmaz bir hızla, anında 
yapabilirsiniz. Aplikasyonlar, internet-
te bir arama motoruna girmeye ya 
da şahsi belleğinizi taramaya gerek 
bırakmıyor. App kuşağındaki gençlerin 
en belirgin özellikleri, parmak uçla-
rında birçok aplikasyon bulunması 
ve çok kısa sürede nasıl olsa yenile-
rinin çıkacağından emin olmaları… 
Ellerinde artık yeni bir uzuvları haline 
getirdikleri akıllı telefonları sayesinde 
bambaşka bir zihin işleyişine sahip 
bu gençler. “İleride okulu n’apıcaz ki? 
Nasıl olsa tüm yanıtlar bu akıllı tele-
fonun içinde değil mi- ya da yakında 
olmayacak mı?” diye düşünüyorlar. 
“App kuşağı”, özellikle kimlik duygusu, 
yakın ilişki yani mahremiyet algısı ve 
yaratıcılığı ortaya koyma biçimi olan 
hayal gücü açısından bizden büyük 
ölçüde farklılar. 

“Aplikasyonlar sıradan meseleleri 
halleder de böylelikle bizi yeni yollar 
keşfetmek ve ilişkilerimizi derinleştir-
mek, yaşamın ne büyük sırlarını ortaya 
çıkarmaya uğraşmak, eşsiz ve anlamlı 
bir kimlik var etmek için özgür bıra-
kırsa harika olur. Ama aplikasyonlar 
bizleri düşünmeyen daha becerikli 
miskinlere dönüştürürlerse ya da yeni 
sorunlar üretir veya kayda değer iliş-
kiler geliştirirse ya da üzerine oturan 
ve sürekli evrimleşen kendine göre bir 
benlik duygusu oluşturursa, o zaman 
psikolojik açıdan köleliğe giden bir yo-
lun taşlarını döşemiş olurlar.” Howart 
ve Katie’nin bu sözlerinde, nasıl bıçak 
sırtı bir yerde durduğumuzun kaygısı 
açıkça görülüyor. 

İnsanlığın geleceği açısından “app 
kuşağı”nın durumu çok önemli, hatta 
her şeyden önemli. Onlar bizim genç-
lerimiz; şimdi çoğumuz bir sözden 
ibaret görebiliriz ama geleceğimiz 
tamamen onların omuzlarında. Kızıp 
öfkelenmeden, günah keçisi haline 
getirmeden bu pırıl pırıl insan kardeş-
lerimizi anlamaya çalışmalıyız. 

1990-2000 YILLARI 
ARASINDA DOĞAN 
GENÇLERIMIZ 
BIZDEN ÇOK 
FARKLILAR VE 
GIDEREK DE 
FARKLILAŞIYORLAR
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DOSYA: 

• VENEDIK’E 55 NOT 
• GABO’NUN HUZURSUZ SEVGILISI: CARTAGENA

• RILKE’NIN ŞEHIRLERI
• SÖYLEŞI: JORGE LUIS BORGES

• ATTILÂ ILHAN’IN IZMIR’I
• DUBLIN VE JAMES JOYCE

• NECIP FAZIL’IN ILK KAHRAMANI: MARAŞ
• SÖYLEŞI: FATIH BAHA AYDIN

• UNAMUNO’YU ÖLDÜREN ALTIN ŞEHIR: SALAMANCA
• SÖYLEŞI: TURGAY ANAR
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CALVİNO’NUN MÜMKÜN ŞEHİRLER ANSİKLOPEDİSİ:

VENEDİK’E 55 NOT 
Uzun yollardan gelmiş bir başka Ve-
nedik. Masal şehri ile turist kapanı 
arasında sıra dışı bir imge. Bir zaman-
ların ihtişamlı deniz gücü, Akdeniz’in 
iki hâkiminden biri, sanatın, hayatın 
ve ticaretin başkenti. Nâm-ı diğer “la 
serenissima”, huzurlu ve sükunetli. 
Geçmişin gölgesinde kalmış yal-
nız bir güzel. Büyük bir dekor belki. 
Modern insanlık tarihinin en ilginç 
mekânlarından altın şehir Venedik, 
yüzyıllar önce Venedik Lagünü’nün 
derinliklerine çakılan ahşap kazıkların 
üzerine kurulsa da tarih kayıtlarına, 
Gotların istilalarına karşı akarsuyun 
yönünü değiştirerek şehrin etrafının 
sular altında kalmasını sağlayarak 
hayatta kalan Veneto halkının büyük 
kurtuluş parolası olarak geçmiştir. 
Mecburiyetten yapılmış olsa da en 

ilginç şehir fikri ve mümkün bataklık-
ların en güzelidir Venedik. Kanallarla 
ayrılan yollarını köprülerle birleştiren, 
iyot kokusunun çöktüğü labirent gibi 
sokaklarında seyyahları uzak bir rü-
yaya çağıran şehir. Nemli romantik, 
yüzen şehir, su cumhuriyeti, Repub-
lica Veneta!

Bugün kuzeydoğu İtalya’da 118 ada-
cığı kapsayan 150 kanalı ve irili ufaklı 
400 köprüsüyle Adriyatik’in Kraliçesi 
olarak anılan denizin yaslı gelini Ve-
nedik, romantizm ve rutubetten başka 
masallara da ev sahipliği yaptığı o 
görkemli yıllarının gölgesinde yaşıyor. 
Çılgın kalabalıkların arasında kendine 
doğru bakan bir şehrin yüzü. Azalıyor 
Venedik, duvarlarında biriken tuzların, 
meydanlarında çınlayan kahkahaların 

ve fonu olduğu milyonlarca fotoğrafın 
içinden geçerek her gün biraz daha 
çürüyor. Esir aldığı suların gönüllü 
esiridir artık. Sırrını saklaması şar-
tıyla yaşamasına izin verilmiş yaşlı 
bir kâhin gibi, hiçbir şey anlatmadan 
öylece duruyor şehir. Kimsenin onun-
la dertleşecek kadar vakti yok zaten, 
rutubetli yüzüne gülümseyen bir fo-
toğraf iliştiriyorlar yalnızca. Barbar-
lardan kaçan halkı, şehri ayakta tutan 
sualtı kazıkları, maske tiyatroları ve bir 
zamanlar veba cesetleri taşıyan kara 
gondollarıyla Venedik. Kaybolmak 
mümkün ama yasaktır, burada bütün 
yollar Avrupa’nın Salonu’na yani San 
Marco’ya çıkar. Rialto Köprüsü’nden 
geçtikten sonra Venedik biter ve bit-
tiği yerden yeniden başlar.
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Sırlı Kentler Atlası

Her şehir anlatıcısıyla var olur. An-
latılan hikâyeler birbirini doğuran 
yeni efsanelere kapı aralayarak, 
döngüyü hem mümkün hem im-
kânsız kılacaklardır. Anlattıkça 
çoğalan kapıların büyüsü, şehre 
hangi kapısından gireceğini şaşı-
ran seyyahların hikâyesidir artık. 
Şehirler anlatıcılarıyla var olur. 
Bu varlık biçimi, onu sesinden 
tanıyanlar için sonsuzluğa doğru 
yapılmış bir yolculuğu resmeder. 
Sesler iz bırakır, bu izleri sürmek 
için şehri duymayı öğrenmenin 
bir yolu olmalı mutlaka. Venedik, 
görkemli tarihi boyunca suskun bir 
şehir olmadı. Konuştu ve anlattı. İz 
bırakan seslerin, dili olan sokakla-
rın ve anlattıkça çoğalan hikâyele-
rin şehriydi. İtalya’nın içinde ama 
ondan ayrı, başka, büyük, güçlü bir 
sınırsızlığı temsil ediyordu. Deniz-
den başka, gökyüzünden başka, 
karadan başkaydı. Sularla çev-
rilmiş savunma hattının önünde 
bekleyen güçlü donanması, tarihe 
iz bırakacak kadar uzun ve elbette 
cesur, huzurlu ve varsıl zamanlar 
bağışlayacaktı ona. 

Marco Polo 1254’te bu şehirde 
doğdu. Seyyah ruhlu bir tüccardı, 
Venedikliydi ve uzakları merak edi-
yordu. 1923 yılında Küba’da İtalyan 
bir ailenin çocuğu olarak doğup, 
2 yaşında ailesiyle birlikte mem-
leketine dönen Italo Calvino da 
uzakları merak eden bir çocuktu. 
Marco Polo, her şeyi geride bıra-

kıp Moğol diyarına, Kubilay Han’ın 
sarayına doğru yola çıktığında, 
Calvino’nun ona 6 asır öteden bir 
görev verdiğinden habersizdi.  İki 
İtalyan, Venedik üzerinden kurulan 
bir hayalin iki eşit ortağıydı artık. 

Tarih kitaplarının bir Marco Po-
lo’su olduğu gibi, Calvino’nun da 6 
asır öteden görev verdiği bir sey-
yah-anlatıcısı vardı elbette. Kendi 
Marco Polo’sunun anlamını şöyle 
tarif ediyor Calvino: “Benim Marco 
Polo’mun kalbinde yatan, insanları 
kentlerde yaşatan gizli nedenleri, 
krizlerin ötesinde değerleri olan 
nedenleri keşfetmek. Kentler bir-
çok şeyin bir araya gelmesidir: 
anıların, arzuların, bir dilin işaretle-
rinin. Kentler takas yerleridir, tıpkı 
bütün ekonomi tarihi kitaplarında 
anlatıldığı gibi, ama bu değiş to-
kuşlar yalnızca ticari takaslar değil; 
kelime, arzu ve anı değiş tokuşları-
dır. Kitabım, mutsuz kentlerin içine 
gizlenmiş, sürekli biçim alıp, yitip 
giden mutlu kentler imgesi üstüne 
açılıp kapanıyor.”

Italo Calvino’nun Marco Polo’ya 
anlattırdığı kentler, Venedik’in 55 
parçaya bölünerek hikâye edilişi-
ni temsil ederler ve toplamda an-
latılan şehir yine Venedik’tir. Bu 
şehirde doğmamış, yaşamamış, 
eğitim almamış, bu şehirde âşık ol-
mamış, kavga etmemiş ve ömrümü 
geçirmemiş Calvino için Venedik, 
başka bir cevabın anahtarı olarak 
coşkuyla tebarüz eder. Polo’nun 
zihninde çamurdan yapılmış bü-
yük bir rüyayı temsil eden şehir, 
Calvino’nun hayatı boyunca gör-
düğü bütün şehirlerin toplamına 
karşı alacağı tek bir cevabın adıdır. 
55 parçadan oluşan uzun, yorucu 
ve başka soruları doğurmakta ol-
dukça mahir bir cevap; Venedik.  
Calvino’nun, ruhu olan şehirlere 
yazdığı şiirsel bir ağıt olan Görün-
mez Kentler’de söylediği üzere; 
“Bir kente hayran kaldığın şey, 
onun yedi ya da yetmiş harikası 
değil, senin ona sorduğun soruya 
verdiği cevaptır.”

“BİR KENTE HAYRAN 
KALDIĞIN ŞEY, 
ONUN YEDİ YA DA 
YETMİŞ HARİKASI 
DEĞİL, SENİN 
ONA SORDUĞUN 
SORUYA VERDİĞİ 
CEVAPTIR.”

GÜVEN ADIGÜZEL
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Gabo’nun Huzursuz Sevgilisi:
CARTAGENA

Bir zamanlar Karayip kıyılarındaki 
pagan yerlilerinin yaşadığı, kimse-
nin yolunun düşmediği yalnız bir 
köy vardı. Çok uzaklardaki Kalamari 
adlı bu köyün hikâyesini anlatma-
ya başladığımızda, karşımıza kanlı 
fotoğraflardan kesilmiş gibi duran 
yalın bir güzellik çıkıyor şimdilerde. 
Kalamari değil, yeni adıyla Cartage-
na artık bu Karayip incisinin namı. 
İstilalardan, yağmalardan, savaşlar-
dan ve korsanlardan yorulmuş tuzlu 
bir gerdanlık. Büyük bir lagünün 
etrafında kurulmuş Cartagena adlı 
bu saklı liman şehrinin hikâyesi, 
1533 yılında Pedro de Heredia ta-
rafından Kalamari köyünün yerine 
kurulmasıyla başlar ve uzun yıl-
lar yeni dünyanın ortasında köle 
ticaretinin yapıldığı bir sömürge 
limanı olarak ikamet eder. İki ayna 
var şimdi karşımızda. Az önce bir 
sırrı kendi kulağına fısıldamış gibi; 
Kalamari ya da Cartagena.

Gabriel Garcia Marquez bir başka 
Karayip kıyısında, biraz 

daha iç kuzeydeki 
Aracataca kasaba-
sında doğmuştu. 

Çocukluğu, 

yani yazarlık için cephaneliğini 
topladığı bekleme odası Aracata-
ca’ydı. İlk gençlik yılları Bogota’tan 
kaçarken aklına düşen bir şehirle 
birlikte anılacaktır, onu yazar yapan 
şehirle. Kolombiya’nın beşinci bü-
yük yerleşimi olan Cartagena’ya ilk 
kez bir posta şirketinin kırık dökük 
kamyonetiyle geldiğinde yıl 1948’di. 
Sisli bir akşamüstü, manastırların 
kubbesi, kiliselerin gölgesi ve sarp 
kayalıklarda patlayan okyanusun 
sesiyle ayak bastığı, tam 400 yıl-
dan beri arkasında durduğunu fark 
etmediği şehre uzaktan şöyle bir 
baktı. Ama Cartagena’yı mangov 
bataklıklarının üç kilometre uza-
ğında, şaşaalı devirlerinde kenti 
putperestlerden ve korsanlardan 
koruyan efsanevi duvarlarının ar-
kasına gizlenmiş vahşice büyüyen 
dalların ve sarı çançiçeklerinin 
ormanında sona ererken görmeyi 
düşleyemezdi. Marquez Cartage-
na’ya ilk geldiğinde El Reloj kapı-
sından girmiş, bu kapının meşhur 
hikâyesini dinlemiş ve şehrin o ila-
hi zarafetinden kalan sırlı işaretleri 
görmüştü. Yeniden doğmuş gibiydi 
şehrin efsunu karşısında. Cartage-

na için şunları söyleyecekti; “Onu 
akşamın altısının kötü ışığında tüm 
görkemiyle karşımda gördüğümde 
yeniden doğmuşum duygusuna ka-
pılmama engel olamadım. “

21 yaşında sığındığı bu şehirde, 
Cartagena Üniversitesi’nde hu-
kuk öğrencisidir ilk önce Gabo, bu 
şehirde yazar olmuş, bu şehirde 
zihnindeki sayfalara Yüzyılık Yalnız-
lık’ın tohumlarını atmış ve sıklıkla 
altını çizeceği üzere ilerde yazacağı 
tüm kitapları mutlaka uzaktan da 
olsa Cartagena’ya uğramıştır. Öğ-
renciyken yerel El Universal gaze-
tesinde çalışmaya başladığı yıllarda, 
Kolombiya’daki büyük kaosun Car-
tagena’ya kadar uzandığına şahit 
olacaktı. Sansür kuruluyla köşe 
kapmaca oynadığı gazete yazılarıy-
la her seferinde başka bir maceraya 
doğru kanatlanıyordu. Kelimelerini 
bileyliyordu bu köşe yazılarında, 
onlara bir çift kanat takmanın bütün 
sırlarını öğreniyordu aynı zamanda. 
Sansür, gazete binası, romanlar, 
üniversite, dergiler, ilk öyküler 
ve hep o kaçma arzusu. Şe-
hir içinde hiç durmadan 
büyürken, önce Car-

’Cartanega’da zamanın aşındırmasına karşı 
korunmuş değildi hiçbir şey, bunun tam tersiydi durum: 

yüzyıllar yaşlanırken, her şey asıl çağında kalsın diye zaman korunmuştu.’’

Gabriel Garcia Marquez

burak ışık
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tagena’yı terk edip, sonra tekrar 
ona geri dönüyordu, bu her defa-
sında böyle oldu Gabo için, huzur-
suz bir sevgiliydi Cartagena. Kaç-
tı, döndü, yakalandı ve yine kaçtı. 
Dönmenin, kaçmanın ve aslında 
bütün mümkünlerin kıyısındaydı. 
Öyle de kaldı. Kıyısında, her şeyin, 
hatta Karayipler’in bile.

Kahraman Kanatlı Şehir
1821’de İspanyolları mağlup ederek 
bağımsızlığını kazanan Cartage-
na’ya, Simon Bolivar tarafından 
“kahraman şehir” unvanı verilmişti. 
Gabo’ya göre savaşların zarafetiy-
le değil, yıkıntıların ağırbaşlılığıyla 
ayakta duruyordu bu şehir. Yazar-
lığını besleyen, kimliğini belirleyen, 
üslubuna ilham veren, büyülü ger-
çekçi bir mekândı burası. Marquez, 
sürgün bir yerli, evsiz bir göçmen, 
uzak bir yabancıydı aslında. Ve-
nezuela’da kaçak işçi, Fransa’da 
muhabir, Meksika’da mukim, Bo-
gota’da misafirdi. Aracataca’yı öz-
lüyordu ama gençlik düşüne dön-
mek istiyordu. Uzun yıllar Mexico 
City’de yaşasa da ev yaptırdığı tek 
yerin Cartagena olması gibi bazı 
uzak meseleler. Anne ve babasının 
mezarları buradaydı, öyleyse evine 
geri dönmeliydi. Kölelerin kanlarıy-
la yıkanmış bu şehir, Kolera Gün-
lerinde Aşk romanı başta olmak 
üzere kitaplarındaki bütün olaylara, 
karakterlere ve mekânlara ilham 
verecek kadar ruhuna işlemişti. Ta-
hammül ile seferin ortasında, insan 
ne ararsa hep yoklar çarşısı’nda.

Gabriel García Márquez, 17 Nisan 
2014’te Mexico City’de dünyaya 
gözlerini kapattığında, düş ile bel-
lek arasında dörtnala hüküm sür-
müş bir ömrün 87 yıllık yolculuğu 
hitama ermişti. Ama romanlarından 
taşan karakterleri sürgündeki yerli-
ler gibi varlıklarını sürdürüyorlardı. 
Ölümünden iki yıl sonra ruhunun 
huzur bulması için aile meclisi ka-
rarıyla küllerinin Cartagena’daki bir 
manastırın bahçesine getirilmesi, 
yeniden doğduğunu söylediği evine 
doğru savurduğu küllerini “büyülü” 
ve “gerçekçi” bir anlama kavuştur-
muştu nihayet. Bu kavuşma, düş 
ile bellek’in mezcedildiği zengin 
ve sancılı bir toplamın olduğu 

kadar, tüm kitaplarının bu Karayip 
şehrinden “gevşek iplerle” iç içe 
geçtiğini söylemesinin de hikâyesi 
sayılır aslında. 

Márquez’in bu şehirde geçirdiği ilk 
gecenin, kalacağı pansiyonunun 
parasını ödeyemediği için Bolivar 
parkında uyukladığı banktan zorla 
alınarak yerel polis karakolunun 
nezarethanesine götürülmesine 
uzanan tuhaf bir hikâyesi var. Şimdi 
sonsuzluğa uğurlandığı o manastır-
daki yorgun külleriyle ilk gençliğini 
selamlıyor sanki Gabo. Nezaretha-
nesinde geceleyerek tanıştığı bir 
şehrin simgesi olarak “yaşamak” 
da Marquez’e yakışırdı zaten.

Begonvillerin sarktığı balkonla-
rın, rengârenk boyanmış evlerin, 
surlarla örülmüş eski şehrin, gök-
yüzünde yol kesen papağanların, 
Los Evangelios parkındaki badem 
ağaçlarının, duydukça keskinleşen 
yasemen kokusunun, yara izleri gibi 
baktıkça derinleşen kolonyal mi-
marinin, domino taşlarının sesiyle 
çınlayan sokaklarının, sarı kele-
beklerin, hiçbir zaman bitmeyen 
La Casa romanının, kızarmış muz 
kokusunun ve bir uğultu gibi ağır 
ağır yükselen vallenato şarkılarının 
hikâyesini dinlemeye hazır mısınız? 
O halde şimdi belki küçük parkın 
en gizli bölümündeki bir bankta, 
badem ağaçlarının gölgesinde, bir 
ayet kitabını okuyormuş gibi ya-
parak dolaşabilirsiniz. Florentino 
ile Fermina’nın sosuz aşkının as-
lında Gabo’nun annesiyle babası 
arasında yaşandığını bilmenize bile 
gerek yok. Nasıl demişti Marquez 
“Ve zaman ilerleyip anılarımı can-
landırmak istediğimde, her zaman 
Cartagena’dan bir olayı, yeri ve ka-
rakteri çağırırım.”

GABO’YA GÖRE 
SAVAŞLARIN 
ZARAFETİYLE 
DEĞİL, YIKINTILARIN 
AĞIRBAŞLILIĞIYLA 
AYAKTA 
DURUYORDU  
BU ŞEHİR

Gençlik 
ve Spor

33



R
IL
K
E
’N
IN

Ş
E
H
IR
LE

R
I

PRAG

Rainer Maria Rilke’nin 4 Aralık 
1875 yılında Prag’da doğduğu 
göz önüne alınacak olursa yüzyı-
lın sonunun Prag’ının daha henüz 
büyük savaşlara sahne olmadığı 
ama imparatorlukların çözüldüğü, 
ulus devletlerin parçalandığı bir 
dönemde varlığını sürdürdüğünü 
söyleyebiliriz. Sadece Çekoslovak-
ya’nın başkenti olmakla kalmamış, 
kuruluşundan beri kozmopolitli-
ğini sürdürmüştür.  Dili Almanca 
olan bu şehirde Almanlar kültürel 
etkinliklerini sergileyebilecek do-
nanımlara sahip olmuşlar, 20. Yüz-
yılın yarısına doğru Prag’da çok 
büyük ses getirecek Kafka, Erwin 
Kirsch, Franz Werfel ve Rilke gibi 
yazar, şairler belirmeye başlayın-
ca Prag’ın kültürel karakteri de 

değişmeye başlamıştır. Sanayileş-
me artınca, modern yaşam işçiye 
ihtiyaç duyunca buralarda Çekler 
çoğalmış artık Almanlar zamanla 
azınlık olmaya başlamışlardır. Ril-
ke’nin babası da Rilke’nin kendisi 
de bir anlamda Habsburg hane-
danlığı yanlısıdır. Prusya disiplini 
babasında da vardır ve Rilke de 
aslında bu disiplinden nasibini al-
mıştır. Askeriyeyi çok sevmesine 

rağmen Rilke’nin babasının subay 
okulunda başarısız bir kariyer 
göstermesi, sonra da bir demir-
yolu şirketinde görev alması, evli 
olduğu Sophia için tam bir hayal 
kırıklığı olmuş ve evliliklerinde 
sorunların yaşanmasına neden 
olmuştur. Sophia’nın çok zengin 
bir aileden gelmesi ilerleyen za-
manlarda da kocası ile arasının 
açılması sonucu boşanmışlar, 
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Rilke hiç sevmediği anne ege-
menliğinde yetişmiştir.  Rilke’nin 
doğumundan bir yıl önce bir kızını 
kaybeden anne Sophia dokuz yıl 
boyunca Rilke’yi bir kız gibi ye-
tiştirir. Ancak dokuz yaşında ilk 
pantolonu giydiğini daha sonra 
dostlarına yazdığı mektuplarında 
itiraf eder. Rilke’nin okula bir kız 
gibi bebeklerle, etekle, hatta örül-
müş saçlarla gittiği bilinir. Rilke’nin 
eğitiminin ilk dört yılı Katolik bir 
manastır okulunda, Prag’da geçer. 
Sonra aile onu orada okutmaya 
maddi imkanları olmadığından 
askeri okula Viyana’ya göndere-
ceklerdir. Daha sonra Viyana’da 
askeri eğitim sekteye uğrayınca 
Rilke, Linz Ticaret Akademisi’ne 
kaydını yaptıracaktır. Burada ede-
biyat ve sanat tarihi okuyacak, Ya-
şam ve Şarkılar adlı ilk şiir kitabını 
da burada bastıracaktır. 1895 yı-
lına kadar Prag’da amcasının da 
maddi desteğiyle olgunluk sınavını 
geçecektir.

VİYANA

Rilke 1896 yılında St. Polten’e Bo-
hemya’daki Maesrich-Weisskirc-
hen askeri okuluna kaydını yaptırır. 
Militer okulun baskısına dayana-
maz. Babası gibi okulda sağlık so-
runları yaşar. İçinde bir şekilde ba-
basının yarıda bıraktığı askeri okulu 
sürdürme, hatta “askeri bir roman 
yazma arzusu” olsa da sağlığı buna 
el vermez. Prag’a döner. Orada eği-
tim hayatını sürdürür. 1896-1899 
yılları arasında öğrenimini Münih 
ve Berlin’de sürdürür. Burada felse-
fe okur. Münih’te hayatının kadını 
Lou Salomé ile karşılaşır.

MÜNİH 

1896 yılında Rilke bir üniversite 
öğrencisi olarak Münih’te felsefe 
okumaya başlar. Orada yolları Lou 
Salomé ile kesişir. Münih o zaman-
lar her ulustan insanların yer aldığı 
kozmopolit bir şehir olma özelli-
ği göstermektedir. Lou Salomé, 
Münih’te yaşayan entelektüel bir 
kadındır. Münih’in entelektüel bir 
de çevresi vardır. Salomé kaleme 
aldığı kitaplarla edebi olarak kendi-
ni kanıtlamış,  Nietzsche’nin biyog-
rafı olma gururunu taşımaktadır. 
Oryantalist Friedrich Karl Andre-
as ile evli olan Salomé, Rilke ile 
aşk yaşar ve ilerleyen zamanlarda 
Rusya gezisine çıkarlar. Münih’te 
felsefe eğitimi alan Rilke’nin adını 
“Renee”den “Rainer”e çeviren de 
yine Lou Salomé’dur. Böylelikle 
Rilke’nin toyluk, gençlik, çıraklık 
yılları şiir alanında tamamlanmış 
Rusya gezisi ile de olgunluk dö-
nemine doğru evirilmiştir. Rilke, 
1914 yılında Paris’te bir kurulu bir 
evi bırakarak Münih’te askerliğe 
alınır. Stefan Zweig ile birlikte 
Askeriye Arşivi’nde görev alır. Bu 
askeri görevi, o zamanlarda yaz-
ma sıkıntısı çeken Rilke için tam 
bir çile halini alır. Uzun süreden 
beri yazamamakta, savaşın stre-
sini atamamakta ve kendi ruhsal 
dinginliğini sağlayamamanın stresi 
de onu rahatsız kılmaktadır. 1915 
yılında dördüncü Duino ağıdını 
hazırlar. Bundan sonra uzun sü-
recek bir yaratamama sıkıntısı içine 
girecek, dostları onu altı aylık kısa 
bir askerlik süresinden sonra terhis 
ettireceklerdir.

RUSYA

1899 yılı ilkbaharında Rilke, Lou Sa-
lomé ve eşi Friedrich Karl Andreas 
Rusya gezisi düzenlerler. Moskova ve 
St. Petersburg gezileri, Salomé’da ol-
duğu gibi Rilke’nin de “Slav geçmişi-
ne bir yolculuk” özelliği taşımaktadır. 
Orada köklerini ararlar. Ruhsal de-
rinleşme arzusu taşırlar. Salomé ve 
eşiyle müzeleri gezerler. Rus entelek-
tüelleriyle, ressamlarıyla, yazarlarıyla 
tanışırlar. Tolstoy, Pasternak, Droşin 
ile görüşürler. “İmgeler Kitabı”, “Dua 
Saatleri Kitabı”, “Cornet Christoph 
Rilke” ve “Tanrıdan Öyküler” bu 
dönemin velut çalışmalarıdır. 1900 
yılında yeniden Rusya’ya gidecek, 
bu sefer Lou Salomé ile yalnız seya-
hat edeceklerdir. Rusya’nın kırlarını, 
taşrasını gezip, oralarda tanımadık-
ları insanların köy evlerinde kalıp bu 
yöredeki basit, henüz bozulmamış, 
bakir alanları ve duyguları keşfe-
deceklerdir. Rilke’nin Rusya yılları 
onun şiirinde metafiziğe ve tanrıya 
yönelişin bir durağıdır denilebilir. St. 
Petersburg’un kendine has o Orto-
doks teolojisi, gündelik hayatta Rus 
insanın tanrıya inancını göstermesi 
bakımından büyük deneyim olur Ril-
ke ve Salomé için. Rilke şiirinde bu 
metafizik kendine yer edinir.

AHMET SARI
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WORPSWEDE

Rusya’dan dönüşte biraz da Rusya 
gezisinin ve Rus taşrasının ruhunda 
açtığı özlemi gidermek için Alman-
ya’nın Aşağı Saksonya kentinde 
Osterholz bölgesinde bir yer olan 
Worpswede’ye gider. Bremen’in 
kuzeydoğusunda Moor ırmağının 
yanında yer almaktadır bu yer. Bu-
raya sanatçı arkadaşları onu davet 
etmiş, Bremen yakınlarında kendi-
sine sukûnet sözü vermişlerdir. He-
inrich Vogeler’in yardımıyla Bana 
Tören adlı şiir kitabını tamamlayacak, 
orada sanatçılar tarafından çok sevi-
lecek, hem yörenin güzelliği hem de 
sanatçılarının komplekssizliği ile 1901 
yılında oraya taşınmaya karar vere-
cektir. Burada daha sonra hayatını 
birleştireceği ve bir kız sahibi olacağı 
Rodin’in öğrencisi Clara Westhoff ile 
tanışacak ve onunla evlenecektir. 
Rilke, Worpswede’de Ruth adında 
bir kız sahibi olacaktır. Clara West-
hoff ile evliliği kısa sürecek ve boşa-
nacaklardır. Lakin hayatlarında her 
daim yeniden buluşarak, bir araya 
gelmekten imtina etmeyecekler ve 
dost kalacaklardır. 

PARİS

Rilke’nin Paris yolculuğu Rodin 
monografisi yazma göreviyle baş-
layacaktır. Clara Westhoff ile evliliği 
ve kısa sürede Ruth’un da dünyaya 
gelmesiyle Worpswede’de maddi 
bakımdan zorlanan çift, entelektüel 
işlerden geçimlerini sağlamaya çalı-
şırlar. Bir yayınevinin teklifini değer-
lendiren Rilke, Rodin monografisini 
yazma amacıyla 1902 yılının Ağus-
tos ayında Paris’e gider. Rilke ünlü 
heykeltıraşın çalışmasını gözlemler, 
ruhunu anlamaya çalışır. Fransızcası 
başlangıçta iyi olmamasına rağmen 
Rodinle aralarının bozulacağı dört 
yıl içinde Fransızcasını iyice gelişti-
rir. Her ne kadar monografiyi bitir-

mek için Rodin’in sekreterliğini bile 
yapsa da egoları oldukça yüksek iki 
sanatçının çekişmeleri bir ayrılışla 
sonuçlanır. 1906 yılında Rilke Ro-
din’in yanından ayrılır. Daha sonra 
barışsalar ve eski dostluklarına bir 
yıl kadar devam etseler de yine bir 
anlaşmazlık 1907 yılında artık Rilke’yi 
Rodin’den topyekûn ayıracaktır. Ro-
din’in Rilke’nin hayatında büyük bir 
önemi olduğu söylenebilir. Ondan 
hatta Cezanne’dan Rilke’nin “görme-
yi öğrendiği”ni söyleyebiliriz. Eşyaya, 
eşyanın hakikatine, gerçekliğin de-
rinliğine bakışı ondan öğrenmiştir. 
Şey şiirlerinin kaynağının Rodin’in 
yanı olduğu da söylenebilir. Sevmese 
de Paris’i idilik ortamlardan uzak bir 
büyükşehir olarak görse de, burada 
insan yaşantısını sıkıcı, mekanik ve 
soğuk bulsa da “Yeni Şiirleri”nde 
ve “Malte Laurids Brigge’nin Notla-
rı”nda Paris yaşanacak yer değil de 
“ölünecek yer” olarak belirecektir. 
Paris’te yaşarken hayatını sadece 
Paris’le sınırlı kılmaz. İtalya’ya, Ro-
ma’ya, Capri’ye, daha sonra İsveç’e, 
Danimarka’ya gidecektir. Samskola, 
Brügge Furnes, Duino, 1910 yılında 
Kuzey Afrika gezisi de yapar. Fas’dan 
Tunus’a, Kahire’ye; Nil’den Luxor‘a, 
Assuan’a kadar yolculuk yapar. Mısır, 
çölü tanıması, Kur’an’ı bilmesi bakı-
mından önemlidir. İspanya, Toledo 
gezisi ile de gezilerini taçlandırır. 
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İSVİÇRE

Rilke’nin İsviçre’ye yerleşme tarihi 
1919 yılına denk düşer. Bir okur gru-
bunun onu İsviçre’ye davet etmesiyle 
buraya gelen Rilke aynı dönemlerde 
farklı ülkelerden gelecek vatandaşlık 
peşindendir. Çok uluslu, çok kültürlü 
Habsburg hanedanlığının yıkılmasıy-
la kendine yeni bir kimlik ve vatan 
arayan Rilke, Rhone Tal bölgesinde 
ruhuna hitap eden yeri bulmuş olur. 
Muzot şatosuna yerleşir. Müthiş bir 
veludiyetle burada, bu şatoda Duino 
Ağıtları’nı tamamlar, bu da yetmez 
ardından çok kısa zaman içinde Orp-
heus’a Soneler’ini çıkarır. Arada sıra-
da İsviçre’nin taşrasında ya da şehir-
lerinde yaşayan dostları ziyaret ya da 
Paris’e kısa aralıklarla Paul Valéry’yi 
ya da André Gide’i görmenin hari-
cinde hiçbir yere ayrılmaz. Vatanı 
Muzot şatosu ve İsviçre kırsalıdır. 
Yaklaşık beş seneden beri kendisi-
ne rahat vermeyen lösemi hastalığı 
nedeniyle hastanelere gider gelir. 
İsviçre’de, Montrö’de, Val Mont’da 
bir sanatoryumda müşahede altına 
alınır. 29 Aralık 1926 tarihinde burada 
lösemiden ölür.  
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JORGE LUIS    BORGES

Yazı hayatınıza şair ve deneme 
yazarı olarak başladınız, ciddi bir 
hastalık geçirene dek öykü yaz-
maya başlamamıştınız. Bir yazı 
formunu bir diğerinden ayırır 
mısınız?

Sanırım temelde hepsi aynı. As-
lında ne yazacağımı -makale mi, 
öykü mü, serbest şiir mi yoksa 
kurallı şiir mi- hemen hemen hiç 
bilmem. Bunu ancak ilk cümleyi 
yazınca bilebilirim. İlk cümle bir 
tür yapı oluşturduğunda aradığım 
ritim çeşidini bulurum ve sonra 
yazmaya devam ederim. Ama şiir 
veya düzyazı yazmak arasında en 
azından benim için temel bir fark 
olduğunu sanmıyorum.

Yani yazı formunuzu yazmayı sür-
dürdükçe mi geliştiriyorsunuz?

Evet. Bir şey yazacağımı hissetti-
ğimde sessiz kalır ve dinlemeye 
çalışırım. Sonra bir şey çıkagelir 
ve onu yitirmemek için ne yapa-
biliyorsam yaparım. Daha sonra, 
gelen şeyi duymaya başladığımda 
onu not ederim. Abartılı ifadeler-
den, biçim güzelliğinden ve bu tür 
şeylerden olabildiğince kaçmaya 

çalışırım. Çünkü bunların bir hata 
olduğunu düşünüyorum. Sonuç 
olarak bazen gelir ve bazen gel-
mez ama bu bana bağlı değildir, 
şansa bağlıdır.

Bu bir tür ilham mıdır?

Bence ilham çok çok iddialı bir 
kelime.

Bu mütemadiyen yaşadığınız bir 
süreç mi?

Hayır, kimi zaman gelir ve kimi 
zaman gider. Bazen kuraklık 
dönemleri olur, hiçbir şeyin ol-
madığı dönemler. Ama sonra bu 
dönemlerin gerçek olduğunu 
bilirim. Tamamen bitkin ve artık 
bir şekilde artık yazacak hiçbir 
şeyimin olmadığını düşündüğüm-
de içimde bir şeylerin dönmekte 
olduğunu bilirim. Zamanı geldi-
ğinde fokurdayıp yüzeye çıkar 
ve ben de dinlemek için elimden 
geleni yaparım. Ama bunun mis-
tik bir yanı yoktur. Tüm yazarların 
aynısını yaptığını düşünüyorum.

Personal Anthology (Düşsel Var-
lıklar) adlı kitabınızın değerlendir-
mesinde John Simon, gerçeklik ve 
illüzyon ayrımını yapan pek çok 
yazarın aksine sizin yazılarınızda 
gerçeğin rüya, rüyanın gerçek ve 
bu ikisinin bir olduğu noktasına 
değindi.

Bir ayrım yapabilir miyiz acaba? 
Çünkü bu ayrımı yapabilmemiz 
için gerçek olup olmadığımızı bil-
memiz gerekir. Filozoflar son iki 
ya da üç bin yıldır bu konuda tar-
tışıp didiştiğine göre buna karar 
vermek bana düşmez sanıyorum.

“Gerçek olmayan bir şey” veya 
“gerçek olmayan hadise” söz-
cüklerinin çelişkili ifadeler oldu-
ğunu varsayalım. Çünkü eğer bir 
şey hakkında konuşabiliyorsan 
ve hatta hayal kurabiliyorsan o 
hâlde o “bir şey” gerçektir. “Ger-
çek” senin için farklı bir anlama 
gelmiyorsa tabii. Ama bir şeyle-
rin nasıl gerçek olmayabileceğini 
anlamıyorum. Hamlet’in, örneğin 
Lloyd George’dan daha gerçek 
olmaması için geçerli bir sebep 
göremiyorum.

Fantastik yazılar yazmak sizi cez-
bediyor. Aynı konsept fantastik 
için de geçerli mi?

SÖYLEŞİ

HANGI 
EDEBI TÜRÜ 
YAZACAĞIMA 
ILK CÜMLEYLE 
BERABER KARAR 
VERIYORUM

Söyleşi: 
Patricia Marx, 

John Simon

Çeviren: 
Zeynep  

Kantarcı

Bay Borges, WNYC’nin haftalık röportajlarını yapan 
Patricia Marx ve New York Magazine’de tiyatro 
eleştirmeni olan John Simon ile 25 Ekim 1968 tarihinde 
bir röportaj gerçekleştirdi. 
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Fantastik yazılar ve elbette fantastik oku-
malar da beni cezbediyor. Ama fantastik 
dediğimiz şeylerin, gerçek hayatta sem-
boller olarak var olmaları bakımından 
gerçek olabileceklerini düşünüyorum. 
Fantastik bir öykü yazıyorsam zorlama 
bir şey yazıyor olmam. Aksine hislerimi 
veya düşüncelerimi temsil eden bir şey 
yazıyor olurum. Böylece bir bakıma fantas-
tik bir öykü, koşullara bağlı bir öykü kadar 
gerçektir, belki ondan daha da gerçektir. 
Çünkü en sonunda koşullar gelip geçer 
ama semboller kalır. 

Semboller her zaman oradadır. Eğer Bu-
enos Aires’teki belirli bir sokağın köşesi 
hakkında yazarsam o sokak köşesi belki 
de bir gün yok olabilir. Ama labirentler, 
aynalar, gece, kötülük veya korku hakkın-
da yazarsam bunlar sonsuzdur; yani her 
zaman bizimle olacaklardır. Bu yüzden 
bir fantastik edebiyat yazarının gazeteci-
lerin yazdıklarına nispetle çok daha ger-
çek şeyler yazdığına inanıyorum. Çünkü 
gazeteciler her zaman kazalar ve koşullar 
hakkında yazarlar. Ne var ki hepimiz za-
manın içinde yaşıyoruz. Sanırım fantastik 
üzerine yazdığımızda aslında zamandan 
uzaklaşarak sonsuz şeyler üzerine yazmayı 
istiyoruz. Demek istediğim, bu girişimimiz-
de tam olarak başarılı olamayacak olsak 
bile sonsuzlukta var olmak için elimizden 
geleni yapıyoruz. 

Peki Pirandello’ya yakınlık duyma ihtima-
liniz söz konusu mu?

Pirandello’nun yazılarından fazlasıyla keyif 
aldım. Malûm oyunu kastediyorum, mese-
la oyuncularla seyirciler arasındakini. Ama 
o oyunu onun yarattığını düşünmüyorum. 
Çünkü bir anlamda bu oyunu Cervantes’te 
sürekli görebilirsiniz. Cervantes’in karak-
terlerinin Don Quixote’u okuduklarını, bazı 
karakterlerin Cervantes hakkında konuş-
tuklarını, hatta onunla dalga geçtiklerini 
bilmem hatırlar mısınız. Bu da aynı türden 
bir oyun.

E.T.A. Hoffmann ve Alman romantiklerine 
ne dersiniz? Onlara karşı bir yakınlık du-
yuyor musunuz?

Hoffman’i beğenmek için elimden geleni 
yaptım ama beni her seferinde mağlûp 
etti. Çünkü onun oldukça sorumsuz ol-
duğunu düşünüyorum. Bununla beraber 
onu özellikle eğlenceli de bulmuyorum. 
Lewis Carroll’un da sorumsuz olduğunu 
söyleyebilirsiniz elbette ama ondan keyif 
alıyorum; Hoffmann ise hoşuma gitmiyor. 
Bu benim şahsî bir hatam tabii, ya da şahsî 
sapkınlığım demek daha uygun olur sanki.

Hoffmann’in sorumsuzluğu derken neyi 
kastediyorsunuz, Bay Borges? 

Pekâlâ, müsaade ederseniz eski moda, 
daha doğrusu yapmacık Amerikan ar-
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gosuyla onu “mağduru oynamak”la 
itham edeceğim. Poe’ya metinlerinde 
kullandığı korku ögesi hakkında soru 
sorulduğunu hatırlıyorum, korkusu-
nun Alman romantiklerinden geldiği-
ni düşünmüşlerdi. Ama Poe, “Korku 
Almanya’ya değil, ruha aittir.” dedi. 
Şahsen yeterince korkunç bir hayatı 
olduğunu düşünüyorum, o korkuyu 
kitaplarda aramasına gerek yoktu.

Yazmaktaki amacınızın “belirli felsefi 
dizgelerdeki edebi imkânları keşfet-
mek” olduğunu söylediniz.

Birçok kişi -onlara minnettarım şüp-
hesiz- benim bir düşünür, filozof hatta 
mistik olduğumu düşündü. İşin aslı şu 
ki gerçekliği yeterince şaşırtıcı bulsam 
da -aslında biteviye daha da şaşırtıcı 
bir hâle geldiğini fark ediyorum- ken-
dimi bir düşünür olarak görmedim hiç. 
Ama insanlar bunları hikâyelerimde 
kullandığım için kendimi idealizme, 
solipsizme ya da Kabbala’nın ilkele-
rine adadığımı düşünüyorlar. Aslında 
sadece onlarla ne yapılabileceğini de-
niyordum. Öte yandan onları, onlara 
bir meylim olduğu için kullandığım 
iddia edilebilir. Bu elbette doğru. Doğ-
rusunu isterseniz nerede olduğumu 
veya idealist olup olmadığımı bilmek 
için zihnim haddinden fazla karışık. 

Ben yalnızca bir edebiyatçıyım ve bu 
konularla yapabildiğimi yapıyorum.

Herhangi bir dine inanıyor musunuz?

Hayır ama inanmayı umuyorum. Tan-
rı’ya tabii ki inanabiliyorum, Matthew 
Arnold’un sözcüklere döktüğü şekilde: 
“Kendimiz olmayan bir şeyin doğru-
luğu sağlaması…”

Ama bunun müphem olduğunu düşü-
nüyorum daha çok. Bunu biraz daha 
açmamı istersiniz sanırım. Şimdi kendi 
Tanrı’ma gelince, insanlara epey düş-
kün olsam da -kendim de bir insanım 
nihayetinde- Tanrı’yı bir insan olarak 
düşünmeyi sevmiyorum. Sözgelimi 
etikle veya ne yaptığımla çok ilgilenen 
bir tanrıya pek bir faydamın dokun-
duğunu sanmıyorum. Tanrı’yı bir tür 
maceraperest -hatta Wells’in onun 
hakkında düşündüğü şekilde- veya 
içimizde bilinmeyen bir amacı oluş-
turan kişi olarak düşünmeyi yeğlerim. 
Kıyamet gününe gerçekten inanabi-
leceğimi pek sanmıyorum; ödüllere 
ve cezalara, cennet veya cehenneme 
inanmam bile güçtü. Sonelerimden 
birinde yazdığım gibi, -intihâl yapı-
yor, kendimi ya da bir başkasını taklit 
ediyor gibi görünüyorum hep buna 
gelince- cennete veya cehenneme, 
hatta ölümsüzlüğe bile hiç layık ol-

madığımı düşünüyorum. Eğer kabul 
etmem gerekseydi ölümsüzlüğü kabul 
edebilirdim. Eğer bir öbür taraf varsa, 
orada Borges ve dünyadaki yaşantısı 
hakkında hiçbir şey bilmemeyi ter-
cih ederim. Ama kimlik hafızaya bağlı 
herhâlde. Hafızam silinirse var olur 
muyum, yani aynı insan olur muyum 
bilmem. Bu sorunu çözmek zorunda 
değilim tabii. Bu Tanrı’ya kalmış. Bu 
yüzden herhangi bir Tanrı’dan veya 
tanrılardan, eğer ölümsüzlüğü bahşe-
derlerse unutuşu da bağışlamalarını 
diliyorum.

Reenkarnasyon geçirseydiniz Borges 
okumaya itiraz etmezdiniz herhâlde.

A hayır, edebiyat için bundan daha iyi 
bir gelecek umuyorum.

Hakkında ne düşündüğünüzü me-
rak ettiğim bir Alman’ı daha sorayım, 
Rainer Maria Rilke’yi kastediyorum.

Bilmiyorum, bana fazlasıyla abartılıyor 
gibi geliyor. Çok hoş bir şair olduğunu 
düşünüyorum. Bazı parçalarını ezbere 
biliyorum ya da en azından biliyordum 
ama Alman yazarlardan söz etmem 
gerekiyorsa üzerinde durmak istedi-
ğim belli bir Alman yazar var. Sanırım 
hayatımın çoğunu onu önce İngiliz-
cede, sonra Almancada okuyarak ve 
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tekrar okuyarak geçirdim. Bu yazar 
tahmin edebileceğiniz üzere Arthur 
Schopenhaur. Bir filozof, metafizikçi 
seçmem gerekseydi Arthur Scho-
penhaur’u seçerdim. Aksi takdirde 
sanırım Berkeley veya Hume’a da 
memnuniyetle geri dönebilirdim. 
Yani son derece eski kafalıyım, gö-
rüyorsunuz. Schopenhauer’ın 18. 
yüzyıla ait olduğunu düşünüyorum. 
Bence ironisi ve hoş tarzı -”hoş” 
kelimesi benim için çok anlam ifade 
ediyor- 19.’dan ziyade 18. yüzyıla ait. 
Çağdaşlarının sıkıcı lehçelerinin ya-
nına da yakışmıyor kesinlikle. Nefret 
ettiğini hepinizin bildiği Hegel veya 
Fichte’dense Gibbon veya Voltai-
re’in çağdaşı olduğunu düşünüyo-
rum bir anlamda. 

Ultraizm ya da başka bir form üze-
rinden kendinizi sürrealizme borçlu 
hissediyor musunuz Bay Borges?

Doğrusunu söylemek gerekirse 
sürrealizm hakkında çok az şey bi-
liyorum. Ama umarım Ultraizm’den 
iyidir çünkü Ultraizm’in büsbütün 
saçmalık ve kuru gürültü olduğunu 
düşünüyorum, biz eski Ultraistlerin 
çoğunun hissettiği de bu. Çocukça 
bir şakaydı sadece, umarım artık 
aşmışızdır. Yazarken bazen hâlâ çok 
saçma metaforlar geliştiriyorum ve 
sonra bunun eski kendimden kalma 
olduğunu fark ediyorum; bir kenar-
da pusuda bekleyip yazdığım her 
şeyi mahvetmeye çalışan, 1920’ler-
de olduğum o adamdan. 

Onları saklıyor musunuz yoksa atı-
yor musunuz, ne yapıyorsunuz o 
metaforlarla?

Evet, onları saklıyor ve hayali ya-
zarlara atfediyorum; yani onları 
parodiler için kullanıyorum. Çünkü 
nihayetinde onları bir şekilde de-
ğerlendirmem gerekiyor. Ve onla-
ra gizliden gizliye bayılıyorumdur 
belki de. 

Hoşlandığınız, yakınlık duyduğunuz 
çağdaş yazarlar var mı?

Pekâlâ, eğer çağdaş yazarlardan 
söz etmem gerekiyorsa elbette ak-
lıma ilk önce Platon, Sir Thomas 
Browne, Spinoza, Thomas De Quin-
cy, Emerson ve Schopenhauer gelir. 

Olabilir, neden olmasın? Angelus 
Silesius, Flaubert… Burada sadece 
Ezra Pound’un dediğini tekrar edi-
yorum. O, “Tüm sanatlar çağdaştır.” 
dedi ve bence haklıydı. Bir adamın, 
yalnızca aynı yüzyılda yaşama tec-
rübesini birlikte edindiğimiz gerçeği 
sebebiyle benim için neden seneler 
önce ölen insanlardan daha önemli 
olması gerektiğini anlamıyorum. So-
nuç olarak bir yazarı okuyor olmam, 
onun çağdaş olduğu anlamına gelir. 
Şimdiki zamana ait oluşunu kaste-
diyorum. Bu yüzden “modern” ke-
limesi hiçbir anlam ifade etmiyor. 
“Çağdaş” sözcüğü de “modern”in 
eş anlamlısından başka bir şey değil 
tabii. Bence ikisi de anlamsız. 

Edebiyat ve felsefe dallarında olan 
yetkinliğinizle biliniyorsunuz. Size 
anlamlı gelen başka sanat dalları da 
var mı, resim veya müzik mesela?

Açıkçası müzikten bihaberim. Bu-
nun için yalnızca yenilmez cehalet 
ilkesini bahane edebilirim. Ama bir 
ara Bioy Casares ile yazı yazarken 
bazı kayıtlar duyuyorduk ve son-
ra bizi harekete geçiren seslerin 
var olduğunu keşfetmek içimizde 
güç, tutku ve kudret hissi yarattı. 
Bu yüzden onları dinlerken daha iyi 
yazıyorduk. Sonra kayıtların kime ait 
olduğunu bulduk, Brahms’ın kayıt-
larıydı. Müzik hakkında tüm bildiğim 
bu. Bilgim burada sonlanıyor. Bu 
anlamda Brahms’a minnettar ol-
mam gerekir çünkü onun müziğini 
dinleyince daha güçlü, daha mutlu, 
daha tutkulu bir adam gibi hissedi-
yorum. Bu sebeple ona bu hediye 
için teşekkür etmeliyim. Ama tabii 
ki bu hediyeyi ne anlayabilir ne de 
açıklayabilirim. 

Paris Review ile olan röportajınızda, 
ulaştığınız okuyucu kitlesi ile ilgili 
endişeyle dalga geçiyordunuz. İlk 
kitabınızın yalnızca 37 adet satıldığı-
nı ve kendinizi 37 kişiyle özdeşleşti-
rebildiğiniz için bu durumdan mem-
nun olduğunuzu söylüyordunuz.

Çünkü en nihayetinde, eğer bin 
adet satarsanız aynı şekilde hiç 
satmayabilirsiniz de, öyle değil mi? 
Sonsuzluk ile hiç içiçedir. Hâlbuki 
yüzleri, hayat şartları, beğendikleri 

ve beğenmedikleri, akrabaları ve 
benzeriyle 37 insan... 37 kitabımın 
satıldığına bu yüzden gerçekten 
minnettardım. Ama sanırım biraz 
abartmışım, sayısı yalnızca 21 ya 
da 17 olabilir.

Geniş bir kitleye ulaşmak gibi bir 
kaygınız yok mu gerçekten? 

Asıl kaygım bir kişiye ulaşmak. O 
kişi kim bilir belki de benimdir. Be-
nim ülkemdeki yazarlar muhteme-
len sahip olmayacaklarını bildikleri 
için hemen hemen hiç kitle kaygısı 
gütmezler. Alçakgönüllülükten de-
ğildir bu, kendilerini bilirler. Bana 
göre bir yazarın çok ünlü olmama-
sı kendi lehinedir. Çünkü meşhur 
olabileceği bir ülkede yazar, ayak-
takımına, ünlülere ve benzerlerine 
yaltaklanabilir. Ama kendi ülkemde 
ben, kendim ve yarım düzine arka-
daşım için yazıyorum. Bu yeterli ol-
malı. Bu yazımın kalitesini artırabilir. 
Binlerce kişi için yazsaydım onları 
hoşnut edecek şeyler yazardım. On-
larla ilgili hiçbir şey bilmediğime 
göre belki de haklarında oldukça 
kötü kanaatlere sahip olacaktım ve 
bunun da çalışmalarıma herhangi 
bir katkısı olacağını sanmıyorum.

Son zamanlarda birçoğumuz sanata 
ya da genel anlamda sanat dallarına 
verilen yönden endişeliyiz. Sanat 
dallarında Ortega’nın ifadesiyle 
“insansızlaştırma” olabileceğini 
hissediyoruz. Bu tehlikeyi siz de 
hissediyor musunuz? 

Bu tehlikenin özellikle bugün ge-
çerli olması için herhangi bir sebep 
göremiyorum. Ne de olsa sürekli 
yazan binlerce insan var. Eğer bir 
ya da iki yazar yetişirse bu yeterli 
olacaktır. Demek istediğim, geç-
mişi oldukça fazla düşünüyoruz 
çünkü Shakespeare, Marlowe ve 
diğerlerini konuşup duruyoruz. Ama 
sonuç olarak bir tek geçmişten bize 
kalanlar üzerine düşünüyoruz. Her-
hangi özel bir zamanda da sanat 
gerçekten tamamen değersiz olmuş 
olmalı. Ama eğer bir ya da iki yazar 
yetişirse ve bu yazarlar gelecekte 
okunmaya değer bulunurlarsa çok 
sayıda kötü yazarın olması bizi en-
dişelendirmemeli.

SÖYLEŞİSÖYLEŞİ
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Kötü yazarların sayısından ziyade 
güzel sanatların bile -ya da sözde 
güzel sanatların- gidişatı üzerine 
düşünüyordum daha çok. Güzel 
sanatlar bilimsel, anti-entelektüel 
veya kendini yok eden değerlerle 
gittikçe artan bir şekilde kuşatılıyor 
gibi görünüyor ve bu da zamanla 
sanat karşıtlığının baskın gelmesine 
yol açabilir.

Pekâlâ, sanatın özel bir yöntemle 
yazılması üzerine düşünüyor musu-
nuz merak ediyorum. Örneğin ede-
biyatın salt sözlü oluşu veya resmin 
yalnızca şekiller, çizgiler ve belli de-
senlerle ilişkili olması üzerine.

Ama bir şeylerin, sanatçıların teori-
lerine rağmen aradan sıyrılıp ortaya 
çıkması gerekiyor. Bir yazarın an-
lamsız bir dize yazmakta olduğunu 
düşündüğünü veya yazarken yal-

nızca fiil kalıplarını gözettiğini farz 
edelim. Aynı zamanda çok anlamlı 
bir şeyler söylüyor, daha doğrusu 
öne sürüyor da olabilir. Zira sanat 
oldukça gizemlidir. Sanata gerçek-
ten herhangi bir zarar verilebilir mi 
merak ediyorum. Bence bu görüşte 
olmak nedenlere fazla değer atfet-
mek anlamına gelir. Yazarken bir 
şeylerin, kendi teorilerimize rağmen 
ortaya çıktığını ya da çıkması ge-
rektiğini düşünüyorum. Bu yüzden 
teoriler gerçekten de önem taşımaz. 
Bence sanat okulları bir önem teş-
kil etmiyor. Önemli olan onlardan 
ne kadar istifade edilebildiği ya da 
yazarın bireysel olarak onu neye 
dönüştürebildiği. Bir yazarın kendini 
entelektüel ya da anti-entelektüel 
olarak etiketlemesi beni ilgilendir-
miyor. Beni asıl ilgilendiren, ortaya 
koydukları.

SÖYLEŞİ

ASIL KAYGIM BIR 
KIŞIYE ULAŞMAK. 
O KIŞI KIM 
BILIR BELKI DE 
BENIMDIR
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Kurtuluş, Çocukluk, Sürgün:  

ATTİLÂ İLHAN’IN 
İZMİR’İ

Dünyanın en güzel terkibidir belki: 
Bir şair, bir şehir. Şair, tahayyülü-
ne dünyayı bile sığdırır ama gider 
yine bir şehre sığınır. İşte o sığınak 
şehirlerden biri, hakkı hiç teslim 
edilmemiş bir şiir. Victor Hugo 1829 
yılında hiç görmediği İzmir’i anlata-
caktır mesela: “İzmir bir prensestir 

çok güzel küçük şapkasıyla 
/ Mutlu ilkbaharlar dur-

maksızın onun çağ-
rısına yanıt verir / 
Nasıl vazo içindeki 
çiçekler gülümser-
se / O da denizler 
arasından ışıldar 
/ Hatta Arşipel’in 
yaratılışından çok 
daha tutkulu.” 

Ama Hugo’ya de-
ğil, Kaptan’a açı-
lır yolumuz. Attilâ 
İlhan’ın edebiyat 
m a c e r a s ı n ı n 
köşe taşları ola-
rak anılan dört 
büyük şehir (İz-
mir, İstanbul, 
Paris, Ankara) 
arasında en 
güzeli de-

ğilse bile, kesinlikle en havalısıydı 
İzmir. Burada doğdu İlhan, Mene-
men’de, yıl 1925. Kamuda görevli 
bir divan şairinin oğlu olarak. Önce 
Karşıyaka Ortaokulu’nu bitirdi, ar-
dından İzmir Atatürk Lisesi’ne gitti. 
Bıçkın bir delikanlıydı, başında esen 
kavak yelleri, göğsünde tunç siperi 
ve elinde şiirden bir dünyanın ilk 
fişekleri. Bir kızı sevdi, 

Nazım Hikmet’in şiirlerinin eşlik 
ettiği mektuplar yazdı ona. Tutuk-
landı bu yüzden, gözaltına alındı, 
hapis yattı ve nihayetinde okulun-
dan atıldı. Aşk ve şiir, ilk sürgün, 
İzmir’e veda. Böyle başladı bu şe-
hirden geçen hikâyesi. İzmir’in tam 
ortasına otağını kurmuştu şair. Ama 
hiç istemese de yabancısıydı artık 
bu şehrin. Aşkı, okulu, ilk gençliği 
elinden alınmış, İstanbul’a sürgün 
edilmişti. İzmir’e veda busesini kon-
durur, bir yabancıdır artık kendi so-
kağında: “Ahmet, beni Fevzipaşa 
Bulvarı’na çağırdılar / On ikinci ağa-
cın altında bekleyeceğim / Ahmet, 
beni neden çağırdılar bilmiyorum 
/ İzmir’in yabancısıyım Ahmet / 
Korkuyorum, sabaha dönemezsem 
telefon edersin / Emniyet nöbetçi 
müdürlüğüne: 24-61.”

“İzmir’deysem eğer ya bürümcük bir karabiber 
ya dikenli bir palmiye ağustos delisi 

ay ışığında ya da bir turunç ağacı 
yıldız serpintileriyle sırılsıklam”

  Attilâ İlhan

şahkurt emİrdağlı
DOSYA:  
yazarlar şehİrler
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Attilâ İlhan’ın şiir-düşünce evrenin-
de bir karşılık ve anlam bulan İzmir, 
cesur bir şehirdir öncelikle. Yörük 
efeleri, çakmaklı tüfekleri ve kuvvacı 
ruhuyla düşmana karşı çarpışmış, 
9 Eylül’de bağımsızlık ateşini har-
lamış, göğsünü her daim kan dü-
ğümleriyle iliklemiştir. Özgürlüğün 
adresi, çocukluğunun başkenti ve 
Cumhuriyet’in ilk yıllarıdır burası. 
Hülasa Kaptan’ın ilk gemisidir. Ge-
rilimli, sisli, telaşlı, yalnız ve kasvetli. 
Yine de o umutlu yüzüyle gülümser 
şaire. İlhan, İzmir imgesinin edebiya-
tımızda hiçbir zaman güçlü biçimde 
temsil bulamadığının farkındaydı. 
Böylesi ışıltılı bir liman şehrinin bü-
yük dönüşüm hikâyesi, kültürel odak 
noktaları ve genel etki alanı hakkın-
da şiirin de söyleyeceği bir şeyler 
olmalıydı mutlaka. Şehrin edebi açı-
dan ciddi bir görünürlük kazanacağı 
şiirleri yazarak, İzmirli şair unvanını 
gururla asacaktı omuzlarına İlhan. 
Şöyle diyordu: “İlk kez ben; İzmir’de 
bir liman şehrini, bir büyükşehir 
havasını saptayıp şiire aktarmaya 
çalışıyorum, çok yıllar sonra ‘Yasak 
Sevişmek’te yer almış bazı şiirlerde 
aynı şeyi İzmir’in geçmiş dönemle-
rine de uygulamaya çalışacağım. 
Bunda haklıyım da: limanlık, dışa-
rıya açık olmak, kozmopolitlik ve 
komprador kapitalizmin serpildiği 
bir yerleşme merkezi olarak İzmir’in 
gerek geçmişinde gerekse son dö-
nemlerinde İstanbul’dan kalır yeri 
yoktur. Nedense bu işlenmemiş, 
edebiyata aktarılmamıştır.”

Lise yıllarında ayrılmak zorunda kal-
dığı şehrine, 1965’te yeniden döndü-
ğünde, babasını kaybetmiş, ilk genç-
liğini geride bırakmış ve İzmir’le baş 
başa kalmıştır. Kaptan’ın bu ikinci 
İzmir seferi tam 8 yıl sürecektir. De-
mokrat İzmir gazetesinin yöneticisi/
başyazarı olarak, her sabah Karşı-
yaka’dan vapura binerek Pasaport 
iskelesine gelip, rıhtım üzerinden 
Konak-Nadir Nadi Caddesi’ndeki 
gazete binasına doğru yürüyerek 
gelmesi, dünyanın en güzel rutinidir 
İlhan için. Yaz-kış kolundaki şemsi-
yesi, gri pardösüsü ve kahverengi 
deri çantasıyla arzı endam ettiği şair 
güzergâhıdır bu. Zaten o yolda, o 
vapurda ve o iskelede yazılmıştır 
bütün şiirler.

SADECE İZMİR!

Seyir defterine İzmir’den başlayan 
Kaptan’ın Kimi Sevsem Sensin ki-
tabındaki “Ne Kadar İzmir” başlıklı 
toplam beş parçadan oluşan şiir 
serisinde; Kordon’da akşam kızıllığı, 
İnciraltı’nın son vapur seferleri, billur 
palmiyelerden yağan güneş tozları, 
Naldöken’in atlı tramvayları, ten-
ha martıları, Karşıyaka sinemaları, 
mehtapta gülümseyen alaycı yunus-
lar, Halimağa çarşısının hamalları ve 
Kızlarağası Hanı’nda bir akşamüstü 
gibi ayrıntılı şehir tasvirleri dikkat 
çeker. Bu tasvirler; İstiklâl Harbi 
hatıraları, şehrin gündelik rutini ve 
emekçilerin zorlu hayat mücadele-
sine karışarak, dünya politik gün-
demine doğru ilerler ve toplamda 
İzmir’in eşine az rastlanacak türde 
bir fotoğrafını çeker bize, evet şiirle, 
şair bir sinemacının kalemiyle çizilir 
şehir. Finalde sisli İzmir körfezinden 
gördüğü, gittikçe uzaklaşan, Cum-
huriyet vapuru ya da çocukluğudur. 
İkisi de uzaklaşır ama fotoğrafta gö-
rünmeyen saklı bir İzmir’dir.

Dört kitabında da başka bir İzmir; 
Ben Sana Mecburum, Kimi Sevsem 
Sensin, Sisler Bulvarı, Yasak Seviş-
mek. Zekiye Nine’nin masallarıyla 
büyümüş bir Attilâ. O tek katlı cum-
balı evlerin İzmir’inde Sisler Bulva-
rı’ndan yürüyerek geçen bir yağmur 
kaçağı. Pasaport İskelesinden İzmir 
Palas’a rahvan. Alsancak Garı’nda 
açmış bela çiçeği, uykularında sa-
baha kadar Akdeniz. İzmir, kapılarını 
hürriyete açtığında şakağına bir mer-
mi çivilenen Bozköy’lü Hasan, de-
nizde yıldız zenginliği, uzakta İzmir.

Karşıyaka Çamlık, 1744 sokak, 
Marifet Apartmanı. Üç lokantada 
öğlen arası; Şükran, Tek Nal ya da 
Yeşil Papağan. En çok borçlu oldu-
ğu Kitapçı İhsan ve Karşıyaka’nın 
mehtaplı geceleri. Smyrna Blues, 
Kaf-Sin-Kaf, Yalnızlar Rıhtımı. El-
lerine kırlangıçlar yağarken İzmir. 
Sonra ketenhelvacılar, Basmane, 
Göl Gazinosu, akşamüstü küçük bir 
yağmur götürülen Gaziler Caddesi, 
güneybatıdan misafirimizdir serin 
bir imbat esintisi. İzmir’de lâleler 
düşerdi körfeze, şair Nedim’in ru-
hundan, Kurtuluş’tan sonraki telaşlı 
günlerde…

Soğukkuyu mezarlığında uyuyor 
şair babası Bedri Bey. An gelir At-
tilâ İlhan ölür İstanbul’da. Gözleri 
-herkes şahittir ki- İzmir’e giden bir 
vapurun güvertesinde sürgün.

ATTİLÂ İLHAN’IN 
EDEBİYAT 
MACERASININ KÖŞE 
TAŞLARI OLARAK 
ANILAN DÖRT 
BÜYÜK ŞEHİR (İZMİR, 
İSTANBUL, PARİS, 
ANKARA) ARASINDA 
EN GÜZELİ DEĞİLSE 
BİLE, KESİNLİKLE EN 
HAVALISIYDI İZMİR
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BİRLİKTE AMA 
UZAKTA:

DUBLİN 
VE 
JAMES 
JOYCE

Bir yazar ve bir şehir. Bir kalem ve bir 
mekân. Bir nehir ve bir uçurum. Joy-
ce ve Dublin. Eşanlamlı bu iki imgeyi 
en güzel şöyle tarif edebiliriz: Birlikte 
ama uzakta. Joyce bu şehirde doğdu, 
1882’de. Orta sınıf bir Katolik ailesinin 
çocuğu olarak gözlerini açtığı Dublin, 
yazarlık hayatının en talihsiz yıllarını 
yaşadığı bir dönemin simgesiydi. Ta-
lihsizdi, çünkü 1880’lerden itibaren 
İrlanda milliyetçilerinin “home rule” 
adını verdikleri özerk yönetim taleple-
rine bağlı olarak harlanan bağımsızlık 
ateşi Dublin sokaklarını sarmaya baş-
lamıştı. Joyce yazarlık macerasının ilk 
durağına denk gelen bu mevcut tan-
siyonlu ortamdan hiç hoşnut değildi. 
Her geçen gün sokak eylemleriyle 
büyüyen gerilimli atmosfer, doğduğu 
şehri bırakıp gitmesine yol açacak ka-
dar etkilemişti onu. Huzur aramıyordu 
aslında, belki biraz sakinlik. 

1902’de özgürce okuyup yazabilmek 
için Paris’e göçtüğünde yalnızca 20 
yaşındaydı. Terk ettiği Dublin, kendi 
tabiriyle “kişisel ve siyasal hüsranla-
rın” birbirine bağlı olduğu bir şehirdi 
ve terk edilmeyi hak ediyordu. Kolon-
yal baskıya direnerek bağımsızlığını 
kazanabilmek konusunda sürekli ba-
şarısız oluyordu Dublinliler. Daimî bir 
mücadele ve hep aynı siyasal hüsran. 

Burası modern bir Avrupa başkenti 
değildi Joyce’a göre, üzerinde hisset-
tiği baskının ve yazar olmasına engel 
bir huzursuzluğun şifresiydi yalnızca. 
Şu sözler elvedasına bir dipnot ye-
rine geçebilir: “İrlandalı, İrlanda’nın 
dışında farklı bir yerde bulunduğunda 
çoğunlukla saygıdeğer biri olur. Ken-
di ülkesinde geçerli olan ekonomik 
ve entelektüel durumlar bireyselliğin 
gelişmesine izin vermez. Kendine say-
gısı olan hiç kimse İrlanda’da kalmaz. 
Kızgın Jove’un ziyaretine maruz kalan 
bir ülkeden uçar gibi uzaklaşır.” Dub-
lin ve Joyce adlı, uzun, kırık ve puslu 
hikâyenin ilk kısmı böyle başlamıştı.

Joyce artık Paris’teydi. Bu gönüllü 
sürgünlüğü sonrasında Dublin’e ilk 
zorunlu dönüşü, annesinin hastalığı 
sebebiyle ve doğal olarak kısa sü-
reli bir ikameti kapsayacak şekilde 
planlanmıştı. Bu şehirde kalmaya ni-
yeti yoktu. Annesinin ölümüyle gelen 
büyük sarsıntıya katlanmayı başarsa 
da bu acının izleri geçmeyecek kadar 
derindir. Joyce’un, annesinin yüzünde 
gördüğü ve kurban olmakla ilişkilen-
dirdiği o ifade nihayetinde Dublin’i 
de temsil eder. Annesi, kilisenin ve 
devletin kurbanıdır. Çalınmış bir ira-
denin temsilidir annesinin yüzü. Hem 
kendisine hem de kilise-devlete karşı 

“İzmir’deysem eğer ya bürümcük bir karabiber 
ya dikenli bir palmiye ağustos delisi 

ay ışığında ya da bir turunç ağacı 
yıldız serpintileriyle sırılsıklam”

  Attilâ İlhan

alper çağlar
DOSYA:  
yazarlar şehİrler
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zihnen bayrak açmıştır artık. 1905’te 
yeniden terk eyler Dublin’i. Bu kez 
rotasını İtalya’ya doğru çevirecektir. 
Joyce bu kaçışlarını fazlasıyla benim-
ser. Kendi kavgasına ruhunu ortak 
etmiştir. Bir erdem sayılmaz belki 
ama, haklı bir vazgeçiştir bu. İtiraf 
ettiği üzere, Dublin’i terk edebilme 
cesaretini göstermiştir aslında. Öy-
külerindeki Dublin imgesi, Dublin’i 
terk etmeyi göze alamayanları da 
kapsayacak şekilde genişler. Kişisel 
macerası İtalya’nın ardından gelen 
Zürih seferi ve nihayetinde Paris’teki 
ölümüyle son bulduğunda, geriye dört 
şehirde yaşayıp tek bir şehri yazarak 
inşa ettiği o bulmacalı külliyatı kala-
caktır sadece. Dublin’den seslendiği 
dünya, dünyadan Dublin’e seslenişi 
ya da. 

Joyce’un Dertli Evi: Dublin

Joyce, her gün ve her saat İrlanda’yı 
düşünüyordu gittiği şehirlerde. İrlan-
dalı olmaktan başka bir işi yoktu sanki. 
Dublin’den uzakta ama hep Dublin’le 
birlikte. Bu yaşamak onun iradi ter-
cihidir. Hayatının önemli bir kısmını 
Dublin dışında geçirmesine rağmen, 
zihin dünyasının odağında, dert edin-
diği meselelerin arka fonunda, içine 
düştüğü karanlıkların şafağında ve bir 
yazar olarak anlatısının merkezinde 
hep Dublin vardır. Gizli özne ve açık 
mekân. Dublin. Joyce’un dertli evi. 

Şöyle yazar eşi Nora’ya: “Sevgili aş-
kım, Dublin beni hasta, hasta, hasta 
ediyor. Başarısızlık, hınç ve mutsuzluk 
kenti. Ondan kurtulmaya can atıyorum.”

1904 yılına ait bir Haziran’ın 16’sında 
Perşembe günü evinden çıkan Leo-
pold Bloom’un Dublin sokaklarında 
geçirdiği bir günü anlatan kült ese-
ri Ulysses, şehrin somut mimarisini 
soyut ruhuyla birlikte görebilmenin 
mümkün olduğu, kelimenin tam anla-
mıyla Dublin’i sokak sokak anlatan bir 
ulu ses romanıdır. Hayır şehir rehberi 
değil, Joyce’un rehberliğinde yazıl-
mış çok bulmacalı bir şehir defteri. 
Dublinlilerin günlük hayat pratiklerin-
den, şehrin kültürel karakteristiğine 
ve hatta mekanların ritmine kadar 
derinlemesine bir şehir anlatısı olarak 
tebarüz eder Ulysses. Şehrin kılcal 
damarlarında gezinip, en ayrıntılı tas-
virlerle süslenmiş modern bir Dublin 
destanı çıkmıştır ortaya. Joyce’un 
deyişiyle bir gün Dublin yıkılırsa bu 
romana bakıp yeniden yapılsın diye 
yazılmıştır sanki.

Joyce Dublinliler’i İtalya’da, Ulys-
ses’i Zürih’te yazar. Londra ve Pa-
ris’te yayımlanır kitapları. Yine de 
kaleminden dökülen hep Dublin’dir. 
Yalnızca mekânsal bir aidiyet değil-
dir bu. Joyce aslında şehrinden hiç 
ayrılmamıştır. Şöyle der: “Dublin’den 
hiç ayrıldım mı sanki. Öldüğümde, yü-
reğimin ortasına kazınmış bulacaklar 
Dublin’i” Joyce dünyaya Dublin’den 
bakar. Haksız sürgünüdür Dublin’in, 
aynı Dante gibi. Eserlerinin başrolün-
de Dublin, ruhunun derinliklerinde 
ise “Dublinli olma” hali mevcuttur, 
bitimsiz bir mevcudiyettir bu. Bir za-
manların en meşhur koloni başkenti 
sayılan bu kadim Kelt şehri, hem 
“felcin merkezi’” hem de bir ‘’umut 
arayışı’’dır aslında. İrlanda ahlakı-
na karşı kalemini sütre yaparak hiç 

durmadan ateş eder Joyce. Yayıncısı 
Grant Richards’a gönderdiği mektup-
ta, “Amacım, ülkenin ahlak tarihiyle 
ilgili bir bölüm yaratmaktı ve Dublin’i 
seçtim, çünkü bu kent bana felcin 
merkezi gibi geldi” diyecektir mese-
la. Bir Dublin güzellemesi yapmaz 
elbette. Burası onun zihninde kötücül 
bir şehir değilse bile, karamsarlığın 
her daim tahkim edildiği bir mekan-
dır. Nefret etmez şehrinden, onunla 
hesaplaşmak ister. Aklı ve kalbi bu-
radadır. Dublin’in ruhunu büsbütün 
kuşatan kilise otoritesinin, toplum-
sal bağnazlığın, sert milliyetçiliğin ve 
katı-geleneksel aile yapısının ortaya 
çıkardığı “kültürel zeminin” gereğin-
den fazla boğucu olduğunu düşünür 
Joyce. Hatta yaşamaya engeldir bu 
zemin. Modernitenin tüm açmazlarıy-
la birlikte bu boğucu iklim üzerinden 
hesaplaşacaktır şehriyle. Joyce’un 
Dublin’i bir imge olarak hedefe koyup 
onu en sert eleştirilerle hırpalamasını, 
yeislerle örülmüş bu ölüler şehrinin 
ayağa kalkıp kendini yeniden doğur-
ması ihtimaline duyduğu inançla da 
açıklayabiliriz. Çürümüşlüğü görmüş 
ve kalemiyle dalmıştır bu cinnetin 
ortasına.

Dublin ve Joyce. İki yabancı. İki sır-
daş. İki ebedi dost. İki muarız. Joyce 
felsefe-modern diller eğitimi aldığı 
üniversiteye bu şehirde gitti, ilerde 
Oda Müziği ismiyle kitaplaşacak olan 
ilk şiirlerini bu şehirde yazdı, annesi-
nin yüzünü son kez bu şehirde gördü, 
bu şehirde âşık oldu, bu şehirde hüs-
rana uğradı, bu şehirde kırıldı ilk kez. 
Hiçbir zaman kaçamadı Dublin’den, 
hıncı, öfkesi ve mutsuzluğu oldu bu 
şehir. En çok bu şehre kızdı, en çok 
bu şehri sevdi. En çok bu şehirden 
ayrı kaldı ama bu şehre mühürledi 
kalbini yine de. Bir yazar ve bir şehir. 
Bir kalem ve bir mekân. Bir nehir ve 
bir uçurum. Joyce ve Dublin.
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NECİP FAZIL’IN İLK KAHRAMAN’I: 

MARAŞ
Necip Fazıl Kısakürek, şiirinden kâi-
nata doğru yankılanarak devleşen o 
çatalyürek, köpük köpük büyüyen, asil 
ve görkemli sesiyle tam bir İstanbul 
şairidir. Bu şehirde doğmuş, hayatının 
büyük bölümünü bu şehirde geçirmiş 
ve son nefesini verirken ömrüne bu 
kutlu payitahtı şahit tutmuştur. Şehir-
li bir adamdır karşımızdaki, ayağını 
bastığı zemine güvenerek asaletiyle 
konuşur öncelikle. İstanbul’u anlatan 
kalemi, temsil ettiği insanlara şahsiyet 
ve özgüven kazandıran varlığıyla bir 
bütün halinde onu Sultanü’ş Şuara 
makamına taşıyan yolun anahtarı olsa 
da yaslandığı asıl hikaye başkadır. 
Hamuru o daha doğmadan Maraş’ta 
karılmıştır çünkü, mayasının kaynağı 
ve ruhuyla ait olduğu mekân, kalbinde 
İstanbul kadar derinlere kök salmış 
bir atalar yurdudur. Nam-ı diğer hep 
Kahraman Maraş.

Necip Fazıl için Maraş imgesi, evve-
lemirde çocukluğundaki bütün terbi-
ye ve telkinleri borçlu olduğu dedesi 
Mehmet Hilmi Efendi’yi anlatan bir 
kara parçasıdır. Buradan yola çıkarak, 

aidiyetinin o büyük anlam denizinde-
ki yerini dedesinin varlığı üzerinden 
görüp, bu yorgun kara parçasını ide-
alleştirir şair. Maraş’ın en eski hane-
danına mensup, Dulkadir sülâlesine 
bağlı Kısakürekoğulları soyundan ge-
len Mehmet Hilmi Efendi’nin köklere 
sadakat ve Maraşlı olmak ilkesiyle 
büyüttüğü torununun ruh dünyası da 
benzer bir duygu derinliğini barın-
dırmaktadır: “Dedem sarayın verdiği 
en yüksek rütbelerden birini taşıdığı 
halde, bana onunla değil, Maraş’taki 
aile kökümüzle iftihar etmem gerek-
tiğini telkin etmiş ve 45 yaşıma kadar 
görmediğim Maraş’ı nazarımda bir 
ideal toprak olarak ruhuma sindir-
miştir. Çocukluğumda başlayan bu 
his, Maraş’ı tanıdıktan ve birkaç kere 
gördükten sonra büsbütün içime yer-
leşmiş bulunuyor. Orada idealimin ip-
tidai malzemesini tamamiyle bulmuş, 
bütün Türkiye’de olduğu gibi, binasına 
henüz şahit olmuş değildim.‘’

Kısakürekoğulları ağacının bir dalı 
olarak hatırı sayılır bir gurur sahibi 
olduğunu söyleyen Necip Fazıl’a,  

“Ben İstanbul’da doğdum; babam da İstanbul’da doğdu. 
Fakat ben aile kaynağı olarak Maraşlıyım. 

Maraş’ta Kısakürekoğulları ağacının bir dalıyım; 
ve açık söyliyeyim, bu bakımdan hatırı sayılır bir gurur sahibiyim. 

Dolayısiyle de, yukarıda belirttiğim çerçeve içinde 
kalmak şartiyle mıntakacıyım”

  Necip Fazıl Kısakürek

ömer uğur
DOSYA:  
yazarlar şehİrler
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NECİP FAZIL’IN İLK KAHRAMAN’I: 

MARAŞ
Şevket Rado ve arkadaşlarının İstan-
bul pastanesinde “Prens” lakabıyla 
seslenmelerindeki sır, şairin biraz 
latife ederek ama ciddiyetle Anado-
lu’da Osmanlı’dan eski olan Dulkadi-
roğulları/Kısakürekler hanedanının 
içinden silsileyle kendisine kadar ge-
len veliaht unvanı dolayısıyla, asalet 
bakımından bir Prens sayılacağının 
ilanıyla ilgilidir mesela. 

Atalar yurdu olarak kodladığı Maraş’ı, 
çocukluğundan beri şahsiyetini ku-
şatan köklü bir tutkuya dönüştüren 
şairin, soy ve toprağa bağlılık gibi be-
lirleyici saiklerle inşa ettiği bu bilinç, 
kahraman unvanı verilen bir şehrin 
tarifidir aslında; bağımsızlığına düş-
kün, kendini bilen, saf Anadolucu-
luk şuuru. Sütçü İmam gibi özgürlük 
ateşini mayasından alan adamların 
omzunda yükselen bir temsiliyet. Şe-
hir-insan ilişkisi bağlamında Maraşlı 
olmakla bütünlüklü bir portre çizen 
o insan kimdir peki? Necip Fazıl’ın 
bakışıyla tam olarak şöyle: “Etrafı huni 
gibi kaplayan dağların dip noktasın-
da, sâf Türk kalmış olmanın mührü-
nü çehresinde hecelediğim Maraşlı, 
gözümde, tarihî haklarını bile aramak 
gayretinden müstağni, iç hayatını dı-
şına vurmaz bir hicap içinde Müslü-
man Türkün en zengin örneklerinden 
biridir; faziletiyle birlikte suçu da bu 
noktadadır.’’

Manayı Billurlaştıran Tohum

Çemberlitaş’ta doğduğu konağın 
avlusu, Balkan Harbi’nden bozgunla 
dönen yaralı Maraşlı askerlerin dol-
durduğu bir hemşeri sığınağıdır. As-
kerlerin arasında dolaşıp, onlara su 
verirken hatırladığı çocukluğuna ait 
bu izlekler, zihnindeki Maraş’ı zaman 
içinde daha da büyütür. Yıllar sonra 
Maraş’ın kurtuluş yıldönümü olan 12 
Şubat, Necip Fazıl’ın 1937-1938 yılla-
rında Eminönü Halkevi salonundaki 
anma merasimlerinde yaptığı ateşli 
konuşmalarla kutladığı ve bağımsız-
lık ateşini hançeresinde köpürttüğü 

destansı bir gün olarak kayıtlara ge-
çecektir. Şairin o yıllarda henüz gör-
mediği/ayak basmadığı ama asaletini 
ruhunda hissettiği yurduna söylediği 
-İstanbul’dan Maraş’a doğru akan- 
hasret mektupları olarak görülebilir 
bu heyecanlı hitaplar. Maraş’ın em-
peryalizme direnişini anlatan Tohum 
piyesi de, bir manayı billurlaştırma 
eylemidir şair için. 12 Şubat’tan ayrı 
değildir elbette. Direniş tohumunu 
attığı toprakları anlattığıdır o halde: 
“Hiç unutmuyorum. Bundan on bir 
sene evvel, ben Ceyhan’da bir banka 
memuru iken, bir Maraşlı, beni orada-
ki çiftliğine davet etti. Göz alabildiğine 
dümdüz uzayan bir ovanın ortasına 
kakılmış bir çardağın üstünde ve gü-
müş bir sini biçimindeki ablak bir ay 
altında, gözyaşlarını gizleyemeden 
bana sabaha kadar, Maraş kurtuluşu-
nu safha safha anlattı. Ömrümde, şiir 
akışı ve hayal şahlanışı bakımından 
bu kadar güzel bir gece geçirmedim. 
O anlattıkça, dümdüz ve çırçıplak ova; 
dağ, akarsu, uçurum, insan ve at, bir 
efsane kalabalığıyla doldu. Bu ka-
labalık, beni ve düşüncelerimi gün 
doğuncaya kadar bekledi. Maraş’ın 
mânâsını billurlaştırmak için yazdığım 
Tohum piyesindeki fikri işte bu gece 
avladım...”

Maraş, Necip Fazıl’ın kanına karışan 
ve anlam dünyasını daha çocuk yaşta 
kuşatan manevi bir kale, asil bir kök, 
aradığı güçlü şuura ait saf maya ve 
dedesinin varlığında cisimleştirdiği 
o has Anadolu ruhunun simgesidir. 
Çok savaşlar, işgaller, yokluklar görse 
de hepsinden alnının akıyla çıkmayı 
bilmiş “kahraman’’ şehir. Ahır Dağı 
eteğinde çok yokuşlu, Kel Hacı’nın 
kahvesinde eller tetikte. Çakmak-
çı Said ve Tiyeklioğlu Kadir. Sütçü 
İmam’ın gözünü kırpmadan ateşlediği 
tabancasında kopan kanlı kıyamet. 
Atayurt. Sultanü’ş Şuara Eyüp Sultan 
Mezarlığı’ndaki ebedi uykusundayken 
şimdi, koynunda aziz vatan, rüyasında 
yalnızca ilk kahraman: Maraş.  

NECİP FAZIL İÇİN 
MARAŞ İMGESİ, 
EVVELEMİRDE 
ÇOCUKLUĞUNDAKİ 
BÜTÜN TERBİYE 
VE TELKİNLERİ 
BORÇLU OLDUĞU 
DEDESİ MEHMET 
HİLMİ EFENDİ’Yİ 
ANLATAN BİR KARA 
PARÇASIDIR
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SÖYLEŞİ

Yazarlar, şehirlerinin gerçekliğinden kopabilirler mi, 
edebi türlerin hangi türü olursa olsun bu mümkün 
mü?

İşin aslı, edebiyatın bir muhit işi olduğuna olan 
inancım günden güne zayıflıyor. En azından bugün-
kü haliyle edebî çevreler, bizi beslemiyor. Arkadaş-
larımızı lüzumundan fazla övüp, rakip gördüğümüzü 
ise analiz etmeksizin eleştiriyoruz. Konu sanat 
değil. Onlar ve bizler meselesi artık. Dolayısıyla 
yaşadığımız şehirden, mahalleden zaten kopuğuz. 
O gerçeklik bize olduğu gibi değil, bizim kendi 
etrafımıza yığdığımız sosyal çevreden süzülerek 
geliyor. Yani zaten biz gerçeklikten kopuk yazıyoruz. 

Yeni bir şehir her zaman yazar için bir imkân mıdır 
yoksa kafa karışıklığı mı?

Yazarın fıtratına bağlı biraz. Kişi eğer içinde bu-
lunduğu ortamdaki en cahil kişi olmaktan gocun-
muyorsa, yeni bir şehir ona çok şey katar. Hiçbir 
sokağını, semtini bilmediğin bir memleket, önünde 
sonsuz imkanlar ve bir yığın yeni insan… Ama de-

2018 yılında Bihaber romanıyla “Necip 
Fazıl İlk Eser” ödülüne layık görülen ve 
geçtiğimiz yıl ikinci romanı Karanlık’tayı 
yayımlayan Fatih Baha Aydın ile yazar ve 
şehrin birbirlerine olan katkısını konuştuk.

FATİH BAHA AYDIN:
CESUR YAZAR, 
YEPYENI ATMOSFERLERIN 
PEŞINDE KOŞANDIR 

SÖYLEŞİ: ALPER TURAN
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SÖYLEŞİ

diğim gibi, kişi eğer bu cehaleti, daha 
doğrusu sürekli öğrenmeyi seviyorsa 
bir imkân olarak görür bu durumu. Gü-
vende hissetmek, sayılmak, tanınmak 
istiyorsa; bir mekâna girdiği zaman 
insanlar ayağa kalksın, ona “hocam” 
denilsin istiyorsa durum başka. Bütün 
bu imkanlar onun için birer canavara 
dönüşür. Prangalarının olmaması bir 
yerde oldukça korkutucu, anlıyorum. 
Ancak yeni bir şehir taze bir bakış de-
mek. Kafamız yerde yürümemek, eze 
bere yaşayamamak, diri olmak demek. 
Cahil olmaktan korkmayan bir yazar 
için yeni bir şehir sonsuz imkân de-
mektir bana kalırsa.

Bir yazarın metinlerinde kurduğu şehir 
atmosferi, onun bundan sonraki yaşan-
tısı için bir tehlike midir? Yazar, şehri 
kurmaca haliyle mi hatırlar?

Kâğıda dökmesek de kurgulamıyor 
muyuz? Bir mekânda içtiğimiz kahve-
nin, metroda bize gülen çoğun bakışını 
özdeşleştiriyoruz şehirlerle. Arada ya-
şanmış acılar, hayal kırıklıkları, sonsuz 
çırpınış ve kaygı… Hepsini kırpıyoruz 
zaten. Yazmasak da bir kurgu eleğinden 
geçiriyoruz. Sanıyorum hafıza böyle ça-
lışıyor; bilinçli bir eylem değil bizimkisi. 

Kâğıda dökmek imgeyi donduruyor 
tabii. Hafıza yaşayan bir organizma gibi 
eğilip bükülüyor sürekli ama yazı öyle 
değil. Bir kere yazıldı mı, dondurmuş 
oluyoruz o hücreyi. Ama cesur bir ya-
zar, önceden yazdığı atmosferi yıkıp 
yenisini yaratabilir. Önceden yazılanları 
değersiz kılmaz bu yeniden yazım. Fa-
kat bunu kabul etmek zor. 

Şehirleriyle anılan yazarlar var dünya 
edebiyatında. Her ne kadar tüm dün-
yaya mal olsalar da… Necip Mahfuz 
Kahire vb. Bu duruma sebep olan temel 
şey hikâyelerin orada geçiyor olması 
mı başka bir sebep mi?

Eşya ile kurulan ilişkiyle ilgili. Kimi ya-
zarlar çevrelerindeki “şey”lerle derdini 
anlattığı için, şehir onların birer iz dü-
şümü yahut onlar şehrin bir parçasına 
dönüşüyorlar. Duygular ve düşünceler 
üzerinden yazan, yani daha soyut bir 
dil kullanan edipler kentlerle böylesi 
bir bağa sahip olmuyor. 

Söz gelimi Tanpınar’ın dili, eşyadan ba-
ğımsız, metaforsuz bir yapıda olsaydı, 

sanıyorum Beş Şehir ortaya çıkma-
yacaktı. Çünkü Beş Şehir, kent yazıla-
rından fazlası; ruh ve maddenin iç içe 
geçmesinin anlatısı. Tanpınar için bu 
bilinçli bir tercih midir? Sanmıyorum. 
Hayatı öyle duyuyordu muhtemelen. 

Edebi metinler “şehirler” için hafıza 
olarak kabul edilebilir mi?

Abdülhak Şinasi Hisar’ın metinleri-
ne bakarsak bunun böyle olabildiğini 
görürüz. Boğaziçi Mehtapları yalnızca 
şehrin eski bir formunu yaşatmıyor. 
Yani müze işlevi görmüyor eser. O 
eski kentin içini dolduran insanlar 
ve onların alışkanlıklarını gösteriyor. 
Fotoğraftan, belgeselden başka bir 
şey var yani. Mehtabiye için Kandilli 
körfezine gelen kayıklar, sadece eski 
köşkleri, İstanbul’un kaybolan doku-
suna şahit olmaz. Başka bir neslin 
ay ışığını nasıl duyumsadığını, şehrin 
sessizliğinin hangi sazlarla, nasıl de-
lindiğini de anlatır. Dolayısıyla yetkin 
bir edebi eser, fotoğraf veya videonun 
eksik kaldığı yerlerde şehrin hafızası 
olur. İnsanı ve onun alışkanlıklarını an-
latmayan eserler satıhta kalıyor bu 
sebeple. Köşkler, bahçeler, faytonlar… 
Bunları anlatmak için yazıya gerek yok. 
Köşkteki sobanın nasıl binbir güçlükle 
yakıldığını anlatan bir eser çok daha 
kıymetli bu yüzden.

Fatih Baha Aydın, şehirlerle kurduğu 
ilişkide nelere dikkat kesiliyor?

Dikkatimi çeken şey tempo. Bir kasa-
baya gittiğimde, insanların daha yavaş 
yürüdüğüne dikkat ediyorum misal. 
Yahut yabancı bir memleketteki met-
ropolde, tıpkı İstanbul’daki gibi koşarak 
karşıdan karşıya geçenlere bakıyo-
rum. Belki de eylemsizlik yasası gereği 
bizler, yaşadığımız şehrin hızına ayak 
uydurmak zorunda kalıyoruz. Diğer tür-
lüsü gülünç oluyor. Bergson’un dediği 
gibi, harekete direnmek “gülünç”ün 
kaynaklarından biri. Sizden hızlı ha-
reket eden bir şehirde yavaş gitmeye 
çalışmak da buna dahil. Önümüzde 
ağır ağır yürüyen birine denk gelince 
sinirlenmemiz de bundan. “Sen bu 
şehrin hızını bilmiyor musun be adam!” 
diyoruz aslında. Şehirle ilişkim bu tem-
poya bağlı. Kendimi konumlandırmak, 
gülünç duruma düşmemek için şehrin 
temposunu duymaya çalışıyorum. 

KIMI YAZARLAR 
ÇEVRELERINDEKI 

“ŞEY”LERLE 
DERDINI ANLATTIĞI 

IÇIN, ŞEHIR 
ONLARIN BIRER IZ 

DÜŞÜMÜ YAHUT 
ONLAR ŞEHRIN 

BIR PARÇASINA 
DÖNÜŞÜYORLAR
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UNAMUNO’YU ÖLDÜREN ALTIN ŞEHİR: 
SALAMANCA

Unvanı “La Dorada” yani Altın Şehir. 
Turistlerin vazgeçilmezi, gezginlerin 
adresi, seyyahların sığınağı değil. 
Bugün İspanya dediğimizde adları 
hemen bir çırpıda sayılacak o po-
püler şehirler arasında sıralamaya 
bile giremez belki. Ama İspanya’nın 
kültürel sütunlarından, siyasi kalele-
rinden ve ana omurgalarından biri, 
öyle bir şehir. Tarihin kalbinde sessiz 
ve gizemli bir güzel. Varlığını bütün 
görkemiyle sürdüren Salamanca, 
iç savaş yıllarından yadigâr tarihsel 
önemi, 1930’larda İspanya’nın yeni 
başkenti, saf İspanyolcanın mabe-
di ve General Franco’nun daimî evi. 

İspanya’nın kuzeybatısındaki Kastil-
ya-Leon özerk bölgesinde, Tormes 
nehri boyunca birkaç tepeye doğ-
ru uzanan şehir, tamamı sarı renkli 
kumtaşlarından yapılmış binalarına 
vuran akşam güneşiyle birlikte giy-
diği o altından elbisesiyle meşhur. 
Görenleri kendisine hayran bırakan 
turuncu-sırma renkleriyle göz alıcı bir 
günbatımı parlaklığına kavuştuğu her 
günün sonunda, şehrin duvarlarında 
aynı sözler tekrar ediliyor sanki: “Bu-
rası Salamanca eski İspanya’nın ruhu.”

Salamanca ismiyle beraber anılan Mi-
guel de Unamuno, bahse konu bu ruhu 
oluşturan en önemli yazarlardan biri.  

Bilbao doğumlu bir Basklı aynı za-
manda. Bütün hayatı Salamanca’yla 
geçmiş Büyük İspanya’ya inanan bir 
idealist. İspanyolcanın büyük şairi Lor-
ca’nın yakıştırmasıyla “İlk İspanyol” o. 

Unamuno 27 yaşında kaderinden 
pay aldığı Salamanca Üniversite-
si’nde Yunan Dili ve Edebiyatı profe-
sörü olmasının ardından, 1901’de 37 
yaşındayken bu üniversiteye rektör 
seçilecekti. 1914’te azledilip, 1924’te 
sürgüne gönderilse de 1930’da yeni-
den döndüğü Salamanca’da bu kez 
diktatör Franco’nun karşısına dikil-
miş bir direnişçiydi. İç savaş yıllarının 
Salamanca’sı; Franco’nun karargâhı, 
Unamuno’nun sığınağıydı. Don Migu-
el’in 3 kez kovulup, 3 kez geri dön-
düğü ve her dönüşünde “dün nerde 
kalmıştık” diye ilk dersine başladığı 
şehriydi burası. Bütün kovulmuşluk-
lar ve taze başlangıçlar adına kutsal 
Salamanca...

Unamuno, Salamanca’ya ilk geldi-
ğinde, kasvetli atmosferi, ölü şehir-
lere benzeyen sokakları ve asfaltsız 
çamurlu yollarıyla pek hoşlanmadığı 
bir şehirde olduğunu söylemişti dost-
larına. Madrid ya da Bilbao’da değildi. 
Ama çabuk alıştı ve çok sevdi burayı. 
Ruben Dario’ya yazdığı mektupta: “Bu 
küçük kasaba benim sevgimi kazan-
dı; onun manastır hayatı beni baştan 
çıkarıyor. Burada düşünmeyi ve ken-
dinizi duyabilirsiniz” diyordu. Zaten 
şiirlerinde, “benim Salamanca’m” 

Sana İspanya’mdan bahsettiğimde,  
aslında Salamanca’dan bahsediyorum.

Miguel de Unamuno

güven adıgüzel
DOSYA:  
yazarlar şehİrler
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diye seslenecek kadar bağlanacaktı 
bu şehre şair, profesör. “Senin taş-
larından topladım ruhumu”, dizesini 
“villamayor” adı verilen kumtaşlarıy-
la parlayan güzel Salamanca’sı için 
yazmıştı.

Hafızanın Zindanı 

Unamuno’nun Salamanca’yla kurdu-
ğu ilişki, dağlarda Don Kişot gibi yal-
nız kaldığı bir zamanın acı hatırasını 
da barındırıyor. General Franco’nun 
Hristiyan Batı Uygarlığı’nı kurtaracak 
bir hareket başlattığına inanarak, ilk 
başta bu hareketi tüm kalbiyle des-
teklediğini ilan etse de İspanya’nın 
sürüklendiği dehşetli militarizm at-
mosferiyle şekillenen rejimin büyük 
bir korku imparatorluğuna dönüşme-
si karşısında sesini yükseltmekten 
de çekinmeyecektir. “Yenebilirsiniz, 
çünkü güçlüsünüz fakat asla ikna 
edemeyeceksiniz” diyecektir onlara. 
Bu sözlerinden sonra Salamanca so-
kaklarını bir daha hiç göremez. Fran-
co’nun generallerine isyan bayrağını 
çekerek, yalnızca inandığı gerçeğe 
sadık olduğunu göstermiştir herke-
se. Ev hapsine alındığında durumunu 
şöyle anlatır: “Gözetleniyorum, dışarı 
çıkmama izin vermiyorlar ama henüz 
beni vurmadılar.’’

Unamuno’nun 72 yıllık hayatının 45 yı-
lını adadığı Salamanca’daki ayak izleri, 
yüzüne karşı coşkuyla fırlatılmış olan 
“Viva la muerte!” (Yaşasın ölüm!) slo-
ganları eşliğinde yürüdüğü sokaklarda 
hâlâ aynı tazeliğini koruyor. Ama “Ya-
şasın Unamuno” sesleri yankılanıyor 
artık yalnızca. Başka bir slogan yok 
etrafta. Onun yok olmasını arzulayan-
lar çoktan öldü. Her sokak başında 
ayak sesleri duyulan beyaz sakallı dal-
gın profesör ise kelimeleri ve ruhuyla 
yaşamaya devam ediyor. Salamanca 
bunu gayet iyi biliyor. Onun şehrin en 
eski kahvesi olan Novelty’deki günlük 
toplantılarını, tarihi üniversite binası-
nın yanındaki evinin güzelliğini, San 
Esteban Manastırı’na dua etmek için 
kapandığı huzursuzluk gecelerini, No-
velty’nin terasından seyrettiği İspan-
ya’nın en görkemli şehir meydanını 
ve her sabah elindeki çantasıyla ağır 

adımlarla üniversiteye doğru yürüme-
sini… Salamanca’nın ruhuyla özdeş 
bir şehir hafızası olarak hatırlanıyor 
bütün bunlar. Salamanca’nın varlığı 
Unamuno’nun yaşadığına delildir. 

Unamuno yel değirmenlere karşı, İs-
panya bildiği Salamanca’yı savunur-
ken, gözlerini bağladıkları Lorca’yı 
kurşuna dizeceklerdi. İspanya’da 
Franco yanlılarının söylediği gibi 
yalnızca ölüm yaşıyordu. Yaşasın 
ölüm! Yine de sözünü söylemeye 
devam etmeyi seçen bir Unamuno. 
“Beni henüz vurmadılar” diyerek 
anlattığı Salamanca’daki ev hapsi 
cezası sırasında, İspanya yorgunu 
kalbinin infilak etmesiyle 72 yaşında 
şair gözlerini dünyaya kapatırken, 
geride onurlu sözleriyle kumtaşı 
gibi parlayan bir ömür bıraktı. San 
Carlos Borromeo mezarlığında 

daha önce 3 kez kovulduğu şehri-
nin şefkatli koynunda uyuyor şimdi. 
Salamanca, Unamuno’yu öldüren 
ve doğuran şehir. Ve yaşamın trajik 
duygusu...

ONUN YOK OLMASINI 
ARZULAYANLAR 
ÇOKTAN ÖLDÜ. HER 
SOKAK BAŞINDA 
AYAK SESLERİ 
DUYULAN BEYAZ 
SAKALLI DALGIN 
PROFESÖR İSE 
KELİMELERİ VE 
RUHUYLA YAŞAMAYA 
DEVAM EDİYOR
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Yazar ve şehir deyince ilk akla gelen isimlerden 
biri Ahmet Hamdi Tanpınar ve meşhur kitabı Beş 
Şehir. Malum, Beş Şehir yayımlandıktan sonra 
bugüne değin benzeri birçok kitap yayımlandı. 
Peki Tanpınar, Beş Şehir’i yazarken o dönemde 
kendi eserine benzer başka kitaplar var mıydı? 
Ya da şöyle: Beş Şehir’in öncülü bir eserle Türk 
veya dünya edebiyatında karşılaşır mıyız? 

Tanpınar, Beş Şehir’in bir yerinde, geçmiş me-
deniyeti çeşitli boyutlarda temsil eden mimari 
eserlerin ve bunların içinde yaşanılmış hayatların 
kaybolup gitmelerinden yakınır ve bunun aktüel 
zamandaki insanları ve özellikle de kendini ciddi 
anlamda rahatsız ettiğini vurgular. Aslında Tan-
pınar’ın bilinci, bir medeniyet buhranı yaşayan 
insanın, mazi ile nasıl bir irtibat kurması gerek-
tiğine dair ilginç soru(n)lar da üreten bir bilinçtir.  
“Kayıp olan şey”, özellikle Huzur romanında ve 
daha sonra da nerdeyse denemelerin birçoğunun 
dokusuna sindirilmiş bir şekilde “bütünlüğe” 
ulaşmak için aranan bir cevher gibidir. Tanpınar, 

Türk edebiyatı üzerine çalışmaları, dergi 
yazıları ve araştırmalarıyla tanıdığımız, 
Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Turgay Anar ile şehir ve yazar 
ilişkisini konuştuk.

TURGAY ANAR: 
TANPINAR, ESKININ IÇINDE 
AÇTIĞI DERIN YARADAN 
ISTIRAP DUYUYORDU

SÖYLEŞİ: ERAY SARIÇAM

SÖYLEŞİ
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geçip giden eski medeniyetin içinde 
açtığı “derin yaradan” ıstırap duyu-
yordu veya belki de kendini modernin 
garipliğinden sıyırmak için onunla 
arasına gerilen büyük mesafelerden 
huzursuzdu. O, büyük bir medeniye-
tin son demlerini yaşarken dünyaya 
gelen ve hayatında birçok sıkıntıy-
la yüzleşmek zorunda kalan biriydi. 
İçinde yaşadığı medeniyet, sadece 
bir yönden çökmüyordu. Yeni ve eski 
arasında sallanan bilinç sarkacı, do-
ğal olarak onun da zihin/hafıza aya-
rını bozmuştu. Burada cevaplanması 
gereken büyük bir soru da zamanla 
oluşmuştu: Aktüel zamanda yaşayan-
lar ruhlarını neyle ve nasıl doldura-
caklardı? Tanpınar, ruhunu yaralayan 
şeyleri ve bunun çaresini Beş Şehir’i 
yazarak onarmak istemiş olabilir. Bu 
türden metinler, özellikle “modern” 
dediğimiz zamanlarda geçmişi retros-
pektif bir biçimde inşa etmeye çalışır-
lar. Geçmişe sadece geçip gitmiş ve 
asla bir daha canlandırılamaz şekilde 
duran statik, donmuş bir zaman yığını 
olarak bakmayan bu zihin, özellikle 
19. ve 20. yüzyılda Fransız edebiya-
tında “şehir monografi” ve “roman-
larla” görüş açılarını ortaya koymaya 
başlamıştır ve “şehir monografileri” 
bizim geleneğimizde çeşitli isimlerle 
karşımıza çıksa da onun eserine çok 
da benzemez diyebiliriz. 

Kemal Tahir romanlarında Anado-
lu, diğer birçok romancının aksine, 
“idealize edilmiş” bir halde ele alın-
mıyor çoğu kez. Yani hudutsuz bir 
övgü yok bu kitaplarda yahut tam 
tersi… Peki Kemal Tahir Anadolu ve 
Anadolu insanını nasıl ele alır nasıl 
boyutlandırır onları? Kısacası Kemal 
Tahir’in gözünden Anadolu’dan bah-
seder misiniz bizlere?

Kemal Tahir, kaçış kapıları ardına 
kadar açık olan bir hayat yaşamadı. 
Onun maalesef uzun süren hapishane 
hayatı büyük anlatısını oluşturmak 
için ona belli açılardan imkân tanıdı. 
Osmanlı’nın son demlerinde dünyaya 
geldiğinden birçok işte çalışmak zo-
runda kaldı. Bu da doğaldır ki insanı 
doğrudan tanımasını sağladı. Ama 
belki de en fazla Anadolu insanıyla 
karşı karşıya kaldığı yer hapishaneydi. 

Hapishanede insan, yirmi dört saatini 
bedenen kaçamayacağı bir mekâna 
sıkışmış şekilde yaşamak zorunda-
dır. Kemal Tahir, işte böyle bir yerde 
Anadolu insanını tanıdı. Bu insanla-
rın samimiyetle kimi zaman kendini 
korumak içgüdüsüyle oluşturduğu 
“yalan dünyayı” bizzat gözlemledi. Bu 
yüzden onun romanlarında Anadolu 
insanı sert ve bir o kadar da gerçek 
yüzleriyle sahne alır. Ama aynı za-
manda onun dünya görüşü, inançla-
rı, sevgileri, tarihle harmanladığı ve 
özellikle “hasbihal şeklinde icra ettiği” 
eleştiri pratiği, romanlarındaki o sahici 
ve etkileyici gerçekliği de yaratır.

Mekânın/şehrin, yazarın hafızasını 
güçlendirmesi, ona etki etmesi nok-
tasında neler söyleyebiliriz peki? Yani 
mekân/şehir ile güçlenen/zengin-
leşen bir zihnin, başta karakterler 
olmak üzere eserin tamamına nasıl 
bir etkisi olur?

Mekân kelimesi, Arapça “kevn” kö-
künden türer. Kevn, “olma, var olma” 
anlamına gelir. İnsan bir mekâna 
sahip olarak, ayağını bir yere koya-
rak “var olur”. Bu türden mekânlar, 
aslında üzerine insanın en ufak bir 
hatıra tozunu düşürdüğü andan iti-
baren başka bir anlam kazanırlar. 
Orası artık insanın “hatıra”sını de-
poladığı ve bir bal peteği gibi onu 
tuttuğu “hafıza mekânı” olur. Hafı-
za mekânları, modern şehrin içinde 
bir birey olarak kendini yeni baştan 
yaşamak isteyenlerin arzulayacağı 
bir perspektif sunar insana. İşte bu 
hafıza mekânları, şehrin her açıdan 
“yeni insanını” yaratır. Şehir de sırf 
bu yüzden modern insanın kozasıdır. 
Bu kozanın türlü şekillerde oluşma-
sını sağlayan ya da nasıl oluştuğunu 
edebiyat ve sanat eserleriyle ortaya 
çıkaranlar aslında hep sanatkârlar-
dır. Bunlardan kimi modern şehri bir 
“iğneli beşiğe” benzetir kimi onun 
“daha esmer ve daha kan kusturu-
cu” ve “leşler” tarafından korunan 
bir bedene sahip olduğunu dillendirir. 
Kimi şehre ait eşya, nesne ve şeyleri 
tualinde “şekillerini” bozarak onları 
“deforme ederek” (Guernica) ondan 
intikamını alır. Şehir, G. Seurat’nın 
Grand Jetta Adası’nda bilinçlerini  

TANPINAR’IN 
BILINCI, BIR 

MEDENIYET 
BUHRANI YAŞAYAN 

INSANIN, MAZI 
ILE NASIL BIR 

IRTIBAT KURMASI 
GEREKTIĞINE 

DAIR SORU(N)LAR 
DA ÜRETEN BIR 

BILINÇTIR  

SÖYLEŞİ
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yitirmişçesine tualde göremediğimiz 
bir yere bakarken donup kalmış “be-
denler”in “sıkıntısı”na da benzetile-
bilir. Bir “bulantı” mekânı olabileceği 
gibi bir “iyilik” merkezi de çiçeklene-
bilir şehirden. Ama modern şehrin 
her türlü çalkantı ve kakafonisinden 
kurtulmak isteyen sanatkâr- bundan 
kurtulmak istemeyenler de vardır tabii 
ki- yaratıcı çabasıyla sadece bakma-
sını bilenlerin görebileceği bir yerde, 
sanat eserinde “iç kale” kurar, şehri 
kendi sanat evreninde bir nevi po-
tadan geçirerek onu daha “munis” 
hale getirir veya tam tersini de yapar. 

Şehir de zaman içinde değişiyor el-
bet. Şehir değişirken insan ilişkileri 
ya da şehirde yaşama kaideleri de 
değişiyor doğal olarak. Kısacası inti-
zamı bozuluyor şehrin. Bu değişimin 
yazar üzerindeki etkileri nelerdir, ne 
tür sonuçlar doğurur yazar özelinde?  

Şehrin, dili, tınısı, kokusu, yani “taş u 
toprak” arasında karılan o anlamı sa-
natkâr dile getirir, anlamlandırır, ona 
derinlik kazandırır diyebiliriz. Her 
şehrin kendi hinterlandı, anlamlar ve 
medeniyetler coğrafyasına uzattığı 
derin kökleri vardır. Bu yüzden şe-
hirler de insanlar ve anlamlar gibi 
değişir ve dönüşür. Yazar, bu deği-
şimden nasibini en başta ve çok alan 
varlıktır. Örneğin romanlardaki şehir 
tasvirleri, mekânın sadece somut bir 
yer olmadığının en orijinal ispatıdır. 
Romanların şehirleri, okurun zihnin-
de yeni baştan yaratılan mekânlar 
olmasıyla bizim için “hafıza” de-
diğimiz şeyi de oluşturan bir nevi 
“zamk” işlevi görürler. Zihnimizin 
uzun caddelerinde, geniş bulvarla-
rında, cicili biçili vitrinlerinde biz ken-
di şehrimizi yaratırız. Şehir, bir “aylak 
adam” tipini yarattığı gibi “bobstil”i 
de Amerikan edebiyatındaki evsiz ve 

ŞEHIR, YAZAR 
ILIŞKISI DEYINCE 
AKLIMA, POE VE 
BAUDELAIRE 
GELIYOR

SÖYLEŞİ
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mevsimlik işçi denilen ve Türkçede 
doğrudan karşılığı olmayan “hobo” 
kültürünü, şehrin canını okumak is-
teyen “beat” kuşağını, “çiçek çocuk-
ları”, rock, punk, cazı vb. da yaratır. 
Şehirli şairler ise içine baktığımızda 
son derece “transparan” bir düşün-
ceyi kelimelerine giydirir eğer onlara 
doğru açıdan bakarsak. O şehrin 
sokakları, şairi emzirir bazen; ama 
bu asla “sağlığa” ulaştırma garantisi 
de vermez.

Peki şehir ve yazar ilişkisi deyince 
ilk hangi yazarlar ve kitapları geliyor 
aklınıza? 

Nedense aklıma E. A. Poe ve Baude-
laire geldi. Bu iki büyük şair ve yazar, 
biraz da birbirlerini daha da meşhur 
ettiler. Modern şehir, ikisinin eserle-
rinde de hep bir “tiksincin içindeki 
karabasan” atmosferiyle canlanır. 
Onların şehre bakışı, hiç de munis bir 

bakış olmadığından belki de Avrupa 
edebiyatında çok fazla etkili oldular. 
Ama onların yanına mutlaka Balzac’ı, 
Nerval’i, Joyce’u, Dickens’ı, Beckett’i, 
Dosto’yu, Nabakov’u da eklerim. Biz-
den ise Haşim, Tanpınar, Yahya Ke-
mal,  Nazım Hikmet, Yusuf Atılgan, 
Refik Halid, Yakup Kadri, İsmet Özel, 
bütün İkinci Yeni şairleri… Aslında 
edebiyat metinlerinde yüzlerce kitap-
lık bir liste bile yapabilirim. Bunlar ilk 
aklıma gelen isimler… Edebiyat dışın-
da ise şehir konusunda Max Weber, 
temel metinlerden birini yazmıştır: 
Şehir: Modern Kentin Oluşumu, onun 
hemen yanında Lewis Mumford’un o 
harika kitabını anmak gerekli: Tarih 
Boyunca Kent… R. Sennet; Ten ve 
Taş ile David Harvey: Kent Deneyi-
mi ile yolumuzu aydınlatan eserler 
yazmışlardır. W. Benjamin de şeh-
re başka açılardan bakılabileceğini 
gösterdi bize. 

SÖYLEŞİ

Gençlik 
ve Spor

57



DÜNYANIN HANGİ 
ŞEHRİNE KAÇMALI? 

Seneler önceydi. Bir Anadolu şehrin-
de ilk defa bulunuyorduk. Bir yazar 
grubuyla. Çevremdeki arkadaşlara 
şehri gezmeyi önermiştim. Arkadaş-
lardan biri, teklifime ilgisiz kalmıştı. 
Modernitenin bütün şehirleri birbirine 
benzettiğini söylemişti. Bütün şehirler, 
şehirlerin ana caddeleri, büyük binaları 
aşağı yukarı aynıydı. “Gitsek gitsek 
nereye gidebiliriz?” gibi bir ilgisizlik 
ve ümitsizlik içindeydi. 

Sadece şehirleri mi birbirine benzet-
mişti modernite? 2015’ten itibaren 
defalarca Avrupa gezilerine katıldım. 
Adım adım gezdim birçok bölgeyi. 
Zaman zaman otobüsle çok uzun 
mesafeleri dolaştık. O vakit şunu an-
ladım. Kırsal da modernitenin zulmüne 
uğramış. Kırsalda da her yer, bilgisa-
yar oyunundan çıkmış gibi dümdüz. 
Örneğin makineli tarım uygulamaları, 
bütün tarlaları birbirinin aynısı yapmış. 
Ürünlerin balyalama biçimleri bile aynı. 

Peki ne yapacağız? Teslim mi olaca-
ğız? Hayır elbette. Mesele bu kadar 
basit değil. İlk bakışta birbirinin aynı 
gibi gözüken şehirler, giderek ve yavaş 
yavaş açar kendini. Adım adım. Sokak 
sokak. Bina bina. İnsan insan. 

Tiran’da dolaşırken bir taksicinin bana 
el salladığını görmüştüm. Düşünün! 
Tiran’a hayatım boyunca sadece bir 
defa gittim. Bir taksici ile ertesi sabah 
beni havaalanına götürmesi için söz-
leştik. Bu konuşmadan sonra ben şehri 
gezmeye çıktım ve bir yerde onunla 
yeniden karşılaştım. Sanki kırk senelik 
dostuydum onun. 

Umutsuz değilim. Karamsar değilim. 
Modernite bizi zaman zaman köşeye 
sıkıştırıyor. Bu doğru. Şehirleri birbirine 
benzetiyor. Gizemli, büyülü köşeleri 
ışıklı ve janjanlı vitrinlere dönüştürüyor. 

Dokunduğu her şeyin “ışığını”, manevi-
yatını söndürüyor. Bunların hepsine ta-
mam. Ama insan varsa ve kalplerimiz 
atıyorsa, bu dünyada yapabileceğimiz 
çok şey var demektir. 

Modernitenin ayartmalarının da bir 
sonu olacak. Beton da çözülecek ve 
içinden yeniden yeşil ve mavi fışkı-
racak. Savaşı bırakıp gidemeyiz. 

Dünyayı gezmeye ve adımlarımızla 
Allah’ın arzını mühürlemeye devam 
etmeliyiz. 

“Dünyayı gezmek” denince modern 
hayat bu alanı da kapatmış. Acentalar 
hazır. Rehberler hazır. Nereleri gezece-
ğimizi bırakın, nasıl gezeceğimize bile 
karar verilmiş. Hangi köşeden şehir 
daha iyi görünür, bunu bile size gös-
teren kendinden emin, mağrur reh-
berler var. Ama ben daima benden 
gizlenenin peşine takılıyorum. Elime 
bir şehir haritası alıyor ve kendimi 
bilmediğim sokaklara atıyorum. 
Öngörülmemiş, fark edilmemiş, 
“tecime elverişsiz” bulunmuş her 
sokağa giriyorum.  

soruşturma:  
bİr Şehrİ tanımaya nereden başlanır?
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DÜNYANIN HANGİ 
ŞEHRİNE KAÇMALI? 

ŞEHRİ GEZMEK 
DEMEK, PAZARDAKİ 
İKİ BÜKLÜM SATICININ 
TEBESSÜMÜNE ORTAK 
OLMAK DEMEK

Elimden geldiğince, bir insana, bir 
simaya, bir kalbe dokunmaya çalı-
şıyorum gezilerimde. Şehri gezmek 
demek, pazardaki iki büklüm satıcı-
nın tebessümüne ortak olmak demek. 
Almanya’da porselen tabak satan bir 
yaşlı kadının beni güldürmeye çalış-
masını hâlâ unutmuş değilim. Bir tek 
kelime bilmeden bile bir kalbi kazan-
mak mümkün. Bunu gördüm. En iyisi 
insanlara sığınmak. İtalya’nın Verona 
şehrinde bize kenti gezdiren yerel reh-
berle neden ömür boyu arkadaş olma-
dığıma o kadar çok hayıflandım ki… 

İtalyan, Hollandalı, Arap, Çingene, İn-
giliz, Yunan… Hiçbir şey fark etmiyor. 
Hepsi insan. Daima gidecek bir yeri-
miz var. Daima çalacak bir kapımız var. 
Bir insana dokunmadan ama binlerce 
magnete dokunarak gezilerini tamam-
layan insan kardeşlerim… Sizin için, ne 
kadar üzgünüm, bilseniz…

ABDULLAH HARMANCI
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Şehirler Yazarlara 
İzin Verir

Bir şehri tanımak için ilk ve en 
önemli şart size onu tanımanıza izin 
vereceği konusunda şehre güven-
menizdir; ister mekânlar, insanlar, 
kokular ya da tatlar olsun, sadece 
sizin için neler sakladığını göster-
mesi için kendinizi şehrin akışına 
bırakın. Bugünlerde cebimizdeki ne-
rede olduğumuzu gösteren online 
haritalarla bunu yapmak zor ama 
bakmamak için direnmelisiniz ve 
şehirde kaybolmayı denemelisiniz. 
Yalnızca şehrin ve ayaklarınızın sizi 
götürdüğü yerlerde dolaşın. Zaten 
şehri bilmiyorsunuz, neden nere-
de olduğunuzu bilmeniz gereksin 
ki? Şehrin size hiçbir şekilde zarar 
vermeye niyeti olmadığı ve neresine 
aitseniz sizi oraya götüreceği ko-
nusunda ona güvenmelisiniz. Daha 
sonra bakıp kaldığınız yere dönebi-
leceğiniz en kolay yolu bulabilirsiniz, 
o zamana kadar cep telefonunu-
zu şehirdeki sokakların, parkların, 
heykellerin ve binaların isimlerini 

kimlerden ve nelerden aldığına bak-
mak, şehri ve insanını tanımlamak 
için kullanmayı tercih edebilirsiniz. 
Bunları öğrenirken şehrin kimliğini 
ya da en azından planlanan kim-
liğini yakından tanımış olursunuz. 
Daha sonra, şehre biraz aşina ol-
duğunuzda ve insanıyla daha fazla 
konuştuğunuzda hiçbir şeye isim 
vermemiş olan şeyleri ve insanları 
tanımaya başlarsınız; bunlar sizin 
için şehrin kimliğinin daha da güç-
lü bir parçası olabilir. Örneğin; gizli 
arka sokaklar çevrenin ve manza-
ranın onlara muhtaç ve onlarsız var 
olamayacak bulvarlardan ve büyük 
meydanlardan daha güçlü bir parça-
sını oluşturabilir. Eğer telefonunuzun 
cazibesinden kurtulamazsanız sizi 
eski fotoğraflarla zamanda yolculu-
ğa çıkaracak sayfalara bakabilir ve 
zamanın şehri nasıl şekillendirdiğine 
tanık olabilirsiniz. Şehrin aynı açılar-
dan çekilmiş geçmiş ve günümüz 
fotoğraflarını bulabileceğiniz @ha-

yalleme, Şehirlerin Kraliçesi İstanbul 
için bu konuda harika bir örnek. An-
cak benim için, bir şehri tanımak için 
bir diğer eğlenceli yöntem oralı bir 
yazarın romanını okuyup romanda 
geçen yerleri bulmak. Örneğin Ma-
car modern klasik yazarı Antal Szerb 
1935 yılında halen okunmaya değer 
ve bahsettiğimiz değişim yönünü de 
içeren Marslılar için bir Budapeşte 
Rehberi yazmıştı. Bir yazarın tama-
men şehre yabancı olan birine şehri 
anlatmak için belirli noktalara hangi 
açıdan baktığını okuyup bugün olsa 
aynı yerleri nasıl görürdü diye merak 
edebilirsiniz. 

Ama bir şehri tanımaya nasıl baş-
larsanız başlayın, orada ne kadar 
kalırsanız kalın en iyi şey, bir şehri 
asla tam anlamıyla tanıyamayacak 
olmanız. Bu gerçeği aklınızda tut-
manız yeni bir yerde kaybolmaya 
başladığınız o heyecan verici anda 
sizi rahatlatacak ve güvende his-
settirecektir. 

 BALAZS SZÕLLÕSSY
soruşturma:  
bİr Şehrİ tanımaya nereden başlanır?
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Şehrin Nabzı  
Çarşılarda Atar

Bir memleketin “hayat bilgisi”ni bize 
kim fısıldayabilir? 

Kimin elinde bu sır vardır? 

Şehrin, bir tılsımı bir kilidi varsa 
anahtar kimdedir?

Sorularımıza itimat temin edecek 
tek bir cevap vardır. Şehrin nabzı 
çarşıda atar. Ve çarşının sahibi es-
naftır. Geleneğin modern dünyaya 
karşı hâlâ ayakta kalabildiği nadir 
mevzilerden biri çarşılardır. Hatta 
çarşılar son kale hükmündedir. O 
mevzi de düşerse bil ki modern dün-
ya bir geleneği daha katletmiştir.

Çarşı esnafı o memlekette yaşamak 
ilmine vakıftır. 

Yaşamak ilmi de neymiş? 

Yemek, içmek, giyim kuşam, düğün, 
cenaze, hayata dair ne varsa yaşa-
mak ilmine dahildir. Bizim ilmimiz 
de en kolay en kısa en çözüm odaklı 
bir ilimdir. Çünkü bizim medeniye-
timizin bir güzel tarafı da pratik ve 
çözüm odaklı olmasıdır. Esnafa ba-
ğışlanmış bu bilgi mekâna da sirayet 
eder. Mesela düğün nerede yapılır? 
Düğünde ne ikram edilir? Düğünde 
ne giyilecek, nasıl eğlenilecek, nasıl 
dua edilecek bunları bilenler mekânı 

ve zamanı da ona göre kurgularlar. 
Somut örnek verelim. Kışın lokanta 
olan mekânın bahçesini geniş tu-
tarsın ki yazın orada düğün de ya-
pılabilsin. Bahçenin önüne arabalar 
için yer açarsın çünkü yaz düğününe 
epeyce bir gurbetçi vatandaş gele-
cektir. Kışın bu geniş mekâna kar ya-
ğar. Karları küremek için uğraşmana 
gerek yok. Mahallenin çocuklarını 
çağırırsın o geniş mekânda oynarlar 
ve karlı bahçe olur sana dümdüz bir 
bahçe. Gördünüz mü hayat bilgisi 
mekâna nasıl ruhunu katıyor.

Peki sormak lazım mekânın ruhunu 
turistik geziler verebilir mi?

Turistik gezi ancak bir farkındalık 
oluşturur ve bir anlamda tadımlık bir 
ziyarettir. O mekâna doymak ve kan-
mak zaman ister ve ille de o mekânı 
bilen biriyle gezmek lazımdır.

Esnafa bu bilgiyi fısıldayan gelenek 
biliyordu ki esnaf düzgün olursa o 
esnaftan beslenen hayat da düzgün 
olur. O sebepten gelenek, esnafa 
sıkı bir disiplin ile bu bilgiyi vermiş 
ve kontrol etmiştir. Yani akçeli işleri 
sıkı tutmuş bir gelenekten bahse-
diyoruz. Ama bu gelenek yıkılmıştır. 
Artık esnaf vicdanıyla baş başadır. 

Cumhuriyet tarihimiz boyunca çar-
şılar, esnafın, şehirler müteahhitin 
insafına terk edilmiştir. Gelenek 
yıkmakta pek mahir olan modern 
dünya yıktığı ne varsa yerine sadece 
tüketmeyi koymuştur. Bunlar zaten 
bildiğimiz şeyler. 

Peki şehri tanımak için bel bağla-
dığımız esnafa nasıl güveneceğiz?   

Esnafı ve dolayısıyla şehri ayakta 
tutacak tek şey herhalde vicdandır. 
Vicdanına sarılan şehrine de sahip 
çıkar. Çocuklarımıza her şeyi öğ-
reten müfredatlarımızda maalesef 
vicdan bahsi hiç açılmıyor.

Vicdanlı insanların yaşadığı şehri 
anlamak da gezmek de korumak 
da kolaydır. Çünkü vicdan köprüler 
kurmak konusunda pek mahirdir.

Modern dünyanın vicdanla işi yok. O 
zaman bir vazife olarak bizim şehrin 
vicdanı gibi hareket etmemiz lazım. 
Vicdanı merkeze alan turizm ve şe-
hircilikten bahsetmek lazım. Söyle-
mesi kolay yapması zordur. Ama bir 
kere başlayan için yol uzun değildir. 
Şehircilik mevzuatına vicdan mad-
desini eklemeden evvel yüreğimizin 
vicdan tomurcuğunu kurutmadan 
yola düşmek lazım vesselam...

soruşturma:  
bİr Şehrİ tanımaya nereden başlanır? MUSTAFA ÇİFTCİ
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GİDECEĞİM 
ŞEHRİN ANAHTARI 

ŞİİRİMDEDİR 
Bir şehri gezip tanımadan önce o 
şehirle ilgili içsel intibalarıma ba-
karım. Bendeki karşılığı nedir? Ha-
yalimde çizip de içimin duvarlarına 
astığım şehir resmine denk düşüyor 
mu veya ne kadar benziyor? O şeh-
rin benim dünyadaki karşılığı o şe-
hirle karşılaştığım zaman garip bir 
şekilde yabancılık çekmemeyi sağ-
lıyor. Gitmediğim şehirler bir imge 
olarak kendi fotoğrafıyla yüzleşece-
ği zamanı bekliyor içimde. Tunceli, 
Hakkâri, Artvin, Rize, Denizli, Mani-
sa, Hatay…Şu ana kadar bu şehirleri 
görmek nasip olmadı. Fakat ben 
onlara gitmesem de onlar bana gel-
diler. Havasını teneffüs edip, cad-
delerinde dolaştım bu şehirlerin. 
Sularından içip sabahçı kahveleri-
nin mis gibi karanfil kokan tavşan 
kanı çaylarının saadetini yaşadım.  
Gezeceğim şehirlerin kapısı içime 
açılır. Bayburt, Niğde, Muş ve Van 
şiirlerim hep bu kapıyı zorlayarak 
doğdu. 

Ne zaman bir şehre yolum düşse 
ilk önce onun bana açılan kapısını 
aramaya yönelirim. Yani bir şiire 
girer gibi girerim o şehre. Şiirin ilk 
dizesini arar gibi gezeceğim ken-
tin giriş kapısını ararım. O kapının 
anahtarı muhtemelen hayalimde 
çizdiğim şehir kapısının önündeki 
paspasın altındadır.  Şehri kendisi 
yapan sokaklara atarım kendimi. 
Bu sokakların en önemli özelliği 
üzerinde ilk yürüyen insandan bu 
yana aynı kalmış olmasıdır. Sokak 
değişmezse yol, yol değişmezse 

yolcu değişmez. Yolun, yolcunun 
ve sokağın değişmediği bir ortam-
da zaman da değişmez. Şayet bu 
sokakta aradığım zamana rastla-
yabilirsem bu aynı zamanda orada 
kendime de rastladığım anlamına 
gelir. Kendime eşlik ederek bir “yol 
oğlu” edasıyla yatay bir zamanın 
üzerinde yürüyormuş gibi yürü-
rüm. Hele bir de zaman karanlığın 
ayıpları bir fısıltı gibi sakladığı gece 
vakti ise uçsuz bucaksız bir şehrin 
dizginlerini ele geçirmişçesine ge-
cenin içine akıp giderim. 

Sokaklardan sonra şehrin ahvali-
ni sorabileceğim gün görmüş, yaş 
yaşamış, ömür sürmüş birini ararım 
o sokaklarda. Kalaycıları, bıçak bi-
leyicileri, çömlekçileri, sepetçileri, 
hasırcıları, çıracıları, urgancı, ken-
dirci ve yazmacıları saklandıkları 
yerden çıkarmaya çalışırım. Salepçi, 
şerbetçi ve bozacıların yolunu bek-
lerim. Gözümü şenlendirsinler diye 
cumbalı ahşap evlere sürünerek ge-
çerim. Çerçilerin, zerzevatçıların ve 
“aç kapıyı bezirgân başı” oynayan 
çocukların içlerine karışırım. Sabahı 
bekler çarşı ekmeğinin kokusuna 
doğru yürürüm. Sabah namazından 
çıkmış cami avlusuna doğru yürü-
yen nur yüzlü ihtiyarların huzurun-
dan pay almak için dua kıvamında 
bir selamla yanlarından geçerim.  

Bir şehri tanımak ancak o şehir-
de gecelemekle mümkündür. Her 
şehrin aynı zamanda kendine 
özgü uyku tadı vardır. Hiç uyumak 

istemediğim şehirler de vardır 
elbet. Özellikle megakent olarak 
isimlendirilen yoğun nüfuslu bü-
yük şehirlerde nedense uykumu 
engelleyen bir şeyler vardır. Bu 
kentlerde hayatın hızlılığı her şeyi 
peşinden sürükler, uyku da buna 
dahildir. Fakat “benim şehirlerim” 
diyebileceğim şehirler öyle değil. 
Onların her birinde zaman yavaş 
işler. Böyle olmasa bile, sanki ben 
şehre girer girmez şehir zamanı 
yavaşlatır ve adımlarıma ayak uy-
durmaya başlar. En az bir günü o 
şehirde yaşamayan kişi şehrin ne 
demek istediğini anlayamaz. Zira 
şehir sadece sureti ve siluetiyle de-
ğil, iklimi, denizi, ormanı, nüfusu, yo-
kuşu ve inişi, tarihi ve talihi, kültürü, 
folkloru, trafiği, mutfağı ve damak 
tadı ile kendini ziyaret edenlere bir 
şeyler söyler. 

Diyelim ki bir şehirde otelde ko-
naklıyorum. Sabah çok erken sa-
atlerde, daha şehir bile uyanma-
mışken şehrin ana caddelerinden 
şehre küsmüş varoşlarına kadar 
gelişigüzel dolaşırım. Benim gibi 
kaç tane var diye sağıma soluma 
bakmayı da ihmal etmem. Tan yeri 
henüz yeni ağarmaya başlarken uy-
kusunu tam alamamış insanların o 
esrik ve şaşkın hali benim için hep 
görülmeye değerdir.  Hayat kurul-
madan evvel şehrin o yalın halini 
görmek de öyle. Hele bir de taze 
çaya eşlik edecek sıcak bir simit bu-
labileceğin bir kır kahvesine rastla-
mışsam keyfime hiç diyecek yoktur.  

soruşturma:  
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Bu, gece geç vakitte bir işkembe-
ci dükkânı da olabilir. Bir şehirden 
hafızada kalan en kuvvetli imge o 
şehrin damak tadını yansıtan lez-
zetleridir. Bir memleketi gezip aya-
ğının tozuyla gelen kişiye bu yüzden 
alışılmışın dışına çıkarak “gezdiğin 
tozduğun senin olsun, bana yediğin 
içtiğini anlat!” diye ısrar ederim. Bili-
rim ki kokunun da lezzetin de insan 
hafızasında ayrıcalıklı bir yeri vardır.  

Giderken geride dost bir insan, dost 
bir mekân ve dost bir zaman bıraka-
bilmişsem şayet bu şehre yeniden 
gelmek için güzel bir bahane teşkil 
edebileceğine inanırım. Ne kadar 
kalırsam kalayım şehrin beni, benim 
de şehri dönüp dolaşıp hatırlaya-
cağımız bir yaşanmışlık bırakmak 
isterim. O varsa oralı olmasam da 
o şehrin hemşerisi olmayı çoktan 
hak etmişim demektir. 

BİR ŞEHRİ TANIMAK 
ANCAK O ŞEHİRDE 
GECELEMEKLE 
MÜMKÜNDÜR. 
HER ŞEHRİN AYNI 
ZAMANDA KENDİNE 
ÖZGÜ UYKU TADI 
VARDIR

HÜSEYİN AKIN
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ŞEHRE 
SONRADAN 
GELMİŞ 
OLMANIZLA 
ORADA 
DOĞMANIZ 
VAZİYETİ 
DEĞİŞTİRMEZ; 
ŞEHRE GİRİŞ 
KAPINIZI ASLA SİZ 
SEÇEMEZSİNİZ

Bir şehre herkes aynı kapıdan girmez. 
Şehirlerin herkesi kucaklamak için 
başka kapıları vardır. O yüzden bir 
şehri tanımaya, herkesi içine alacak 
bir kapıdan başlamanın zor olduğu 
kanaatindeyim. İnsanlarla şehirlerara-
sında, insanlarla çocuklukları arasın-
dakine benzeyen, karmaşık, dokunaklı 
bir ilişki vardır. Bunu şehirlere dair 
kendi deneyimlerimizden biliriz. Me-
sela bazı mekânlar, biz onları unutsak 
da bizi asla unutmazlar. Değişerek, 
dönüşerek, başka biçim ve suretler 
kazanarak ama bir şekilde kendilerini 
var ederek bizimle yaşamaya devam 
ederler.

Yıllarca yaşadığımız bir sokak, hayatı-
mıza sonradan giren bütün sokakları 
etkiler. Nasıl mı? Bazen benzeyerek, 
bazen hiç benzemeyerek, bazen göz 
kırparak, bazen dudak bükerek. Sanı-
rım insan bilinci, yol boyunca mekân-
lara küçük ilmekler atıyor. Hatıralar, bu 
ilmekler arasındaki karmaşık ilişkiler-
den besleniyor. Bugün yaşadığımız 
evle aramızdaki ilişki, eskiden yaşadı-
ğımız evlerle kurduğumuz bağlardan 
çok da bağımsız değil. Muhayyile, bel-
ki de tozumanın en yaygın ve meşru 
olduğu alan. Hatıralar arasında sınır, 
ölçü, aidiyet, mahremiyet yok; her şey 
daima birbiriyle sarmaş dolaş. Bugün 
aklımıza gelen herhangi bir düşünce-
nin, yol boyu başka hangi düşüncelerle 

düşüp kalktığını bilemiyoruz. Şimdi 
bütün bunları göz önünde bulundu-
rarak “İlk gençlik yıllarımın geçtiği 
Samsun’u tanımaya acaba nereden 
başladım?” sorusunun izini sürmek 
istiyorum.

Samsun’u tanımaya bir turist, Çakallı 
civarındaki menemencilerden; resmî 
konuklar, Bandırma Gemisi müzesin-
den; meraklısı, devasa Amazon heyke-
linden ya da Etnografya müzesinden 
başlayabilir. Ama gerçek anlamda 
insanın şehre girişi zannımca böyle 
olmaz. Şehrin sizi ağırlaması apansız 
olur, birdenbire. Hiç beklemediğiniz 
yerde ve zamanda. Bunu çoğu kez 
insanın kendisi belirleyemez. Zaten 
insan neyi belirleyebilir ki?

Köşeyi dönünce ansızın karşınıza çı-
kan eski bir konak, dolmuştaki şarkıya 
kapılmanıza ve inmeniz gereken yeri 
kaçırmanıza sebep olan Cemal Safi 
sözleri, göğsünüze dolan iyot kokusu 
bir bakmışsınız şehrin sizdeki yegâne 
imgesine dönüşmüştür. Kim ne derse 
desin bu imge sizin için şehrin mu-
kaddimesidir artık. Şehre sonradan 
gelmiş olmanızla orada doğmanız 
vaziyeti değiştirmez; şehre giriş ka-
pınızı asla siz seçemezsiniz. Hele de 
Samsun gibi insan, kültür ve iklim 
bakımından bütün Karadeniz’in bir-
likte yoğrulduğu bir büyük şehirden 
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bahsediyorsak açık söyleyeyim 
insan her şeye hazırlıklı olmalıdır. 
Söz gelimi pırıl pırıl bir yaz günü 
gökyüzü var gücüyle üzerinize yağ-
mur boca edebilir. Günlerce kas-
vetli, nemli gözlerle size bakabilir. 
Sakın bunu kişisel almayın derim. 
Neticede burası Karadeniz. Islak 
Kentin İnsanları diye bir romana 
konu olmuşluğu bile var. Bu se-
beple belki birileri şehri tanıtmaya 
yağmurlardan, bereketli ovalardan, 
kuş cennetinden başlayabilir ki bu 
hiç de fena fikir olmazdı doğrusu.

İnsanlar gibi şehirleri de tanırken 
geçmişlerine dikkat kesilenlere 
saygı duymalıyız. Bu yaygın bir giriş 
denemesidir. Bakırcılar Yokuşu’nda 
mesleğin son temsilcisi bir demir-
ciyi ziyaret edip onun gençlerden 
yakınmasını dinlemek sizde bir im-
geyi uykusundan uyandırmayabi-
lir ama 1. Dünya Savaşı’nın işgal 
günlerinde iki hasırla bir çömleği 
sırtlanıp Rize’den, Trabzon’dan, Gi-
resun’dan aç biilaç Samsun’a gelen, 
sığınan on binlerce insanın hikâye-
si hakkında azıcık fikir sahibiyseniz 
o yılların en meşhur çarşılarından 
birinin şimdilerde oldukça ıssız da 
olsa yerinde durduğunu görerek 
heyecanlanabilirsiniz. Nedendir 
bilmem, o yokuşta Hasan İzzettin 
Dinamo’nun Samsun’da geçen Sa-

vaş ve Açlar romanındaki sefaletin 
hayaletini görürüm biraz. Şehrin in-
sandaki imgesi böyle bir şeydir işte.

Yok eğer şehre giriş şansınızı si-
mitle veya pideyle değil de mis gibi 
bir deniz kokusuyla deneyecekse-
niz sahile koşun derim. Batı Park 
olsun, Atakum olsun elbette sizi 
denizle doyasıya buluşturacaktır. 
Ama denizle arasına giren otoyo-
la inat şehrin gönlünü almak için 
sonradan boynuna takılan Sam-
sun Sahil Yolu’nun yerini bilmem 
başkası tutar mı? Sizi delişmen 
bir rehber gibi şehrin bir ucundan 
öbür ucuna gezdirip yoracağımı 
sanmayın. Neticede bir giriş kapısı 
arıyoruz, değil mi? Bakarsınız, Bul-
var’ın üstündeki çarpık ama hayat 
dolu sokaklar değil de o sokaklarda 
görünmez bir pikaptan kesintisiz 
çalan bir Yıldıray Çınar kırkbeşliği 
tutar size kapı olur. Olur vallahi, 
niye olmasın?

Ne demiştik, şehirler insana ansızın 
dokunur. O küçücük dokunuşlar 
koca bir şehri belleğinizde yeniden 
kuruverir de siz şehre o dokunuşun 
kapısından girersiniz. Tabii bana 
bugünün cıvıltılı hayatı gerek diyor-
sanız kendinizi Çiftlik Caddesi’nin o 
hep kalabalık ama hep sakin akışı-
na kaptırın ve yorulmaktan da asla 

korkmayın derim. Yolun sonunda 
gümrah ağaçlarıyla hayli zaman 
âşıkların buluşma mekânı olan 
Gazi Park sizi bekleyecektir. Ama 
şunu da söyleyeyim. Site Cami 
altındaki çay bahçelerinden birin-
de oturup gazete okumadıysanız, 
akşama doğru Mecidiye Çarşısı’nı 
arşınlarken Cümbüş Hasan’a denk 
gelmediyseniz ve onun sokağı bir 
uçtan bir uca dolduran sesinden 
Orhan Baba’nın “Batarken Ufuk-
tan Bir Akşam Güneşi” şarkısını 
dinlemediyseniz Samsun’la henüz 
layıkıyla tanışmadınız, giriş kapıla-
rının hepsini çalmadınız demektir.

Eğer yazın nemli bir taarruzu altın-
daysanız ve 56’larda sizi kaldırım 
boyu selamlayan oya ağaçları gö-
zünüze fazla nahif göründüyse hiç 
tereddüt etmeden ara sokaklara 
sapın derim. Orada sizi modern 
rekreasyon mantığının aksine ma-
halle doğallığı içinde kaldırımlara 
serpiştirilmiş karayemiş ağaçları 
karşılayacaktır. Kuru bir dekordan 
söz etmiyorum. Ağacın dalını bü-
kerek salkım salkım yiyebileceğiniz 
mayhoş bir yemişten bahsediyo-
rum. O kısacık zaman diliminde, şa-
irin, “taflan çiğnemekle güzelleşen 
çocuklar” dediği türden bir saflığa 
ve imgeye erişebilirsiniz belki de. 
Kim bilir? 

EMİN GÜRDAMUR
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ŞEHİRLERİ 

GÖRDÜKTEN 

SONRA 

SÖYLENMEMİŞ 

PEK ÇOK SÖZ, 

GÖRÜLMEMİŞ 

YER, ATLANMIŞ 

GERÇEKLER 

OLDUĞUNU 

FARK EDERİM

Kartpostallarda, şehir rehberlerinde 

görülmeyen, anlatılmayan nesi vardır 

bir şehrin. Bütün bu yazılıp çizilenler-

den sonra daha ne ekleyebilirsiniz bu 

malumat yığınına. Nasıl yeni bir göz, 

yeni bir bakış. Her şehir ziyaretimde 

bunu düşünürüm. Ama o şehirleri gör-

dükten sonra söylenmemiş pek çok 

söz, görülmemiş yer, atlanmış gerçek-

ler olduğunu fark ederim. Bir şehirdeki 

ikinci günle birlikte şehir silueti yavaş 

yavaş açılır, siyah kartpostallardaki 

caddeler, binalar renklenir, canlanır, 

müphem görüntüler aydınlanmaya, 

belirginleşmeye, her şey yerli yerine 

oturmaya başlar. O vakit şehir hikâ-

yesini bir bir anlatır: “B
en Beyaz Kule. 

Bu şehrin, en yalnızıyım. Yapayalnızı.”

Standart gezi popüler edebiyat oku-

mak gibidir. Herkesin ortak beğenileri 

doğrultusunda hazırlanmış bir toplam-

dır. Bu önünde fotoğraf çektirilen ve 

ben de gördüm denilmek için belge 

toplanan bir gezidir. Bunlara şehir 

hiçbir sürpriz sunmaz. Şehir gizlerini, 

sürprizlerini kaybolmayı göze almış 

az sayıdaki gezginlere açar. Bunlar 

da nitelikli edebiyat okuru gibidir. Hiç 

kuşkusuz aynı kente herkes aynı yol-

culuğu yapmaz. Her şehrin ne anlattığı 

bakana göre değişir. Kimi kartpostal 

gibi görür kimi bir bakışta kentin ru-

huna nüfuz eder. 

Şehre biçim veren sadece mekânlar 

değil, ruhtur. Her şehrin bütün belleği 

olan mutlaka bir hikâye anlatıcısı var-

dır. Kimileri tüm gezi boyunca hikâye 

anlatıcısını dinler. Her şehrin bir sahibi 

vardır, meydanın, caddenin sahibi. Bir 

hikâyesi, bir sesi olmayan şehir bir 

beton yığınıdır, modeldir, tasarımdır, 

henüz olmamıştır. Şehir elbette canlı 

bir organizmadır. Şehri gezerken as-

lında şehri anlamaya, onun gizlerini 

ortaya çıkarmaya çalışmayız. Şehri 

fethetmeye, onu bize ait kılmaya ça-

lışırız. Ama onu fethetmek her şeyden 

önce o şehri anlamaktan geçer. Fark-

lı sesler ve farklı görüntüler içinde o 

uyumlu fotoğrafı, ortak imgeyi, sesi 

bulmak gerekir.

Bazen insanları bu şehirde tutan ne-

denleri anlamaya çalışırım. Bunun 

nedeninin sadece ekonomik neden 

olduğunu sanmıyorum. Ama ne? İşte 

o nedeni bulduğumuzda bir şehrin 

temel özelliğini de keşfetmiş oluruz. 

Görmeye geldiğimiz bu şehirde sıkıl-

mış, kaçmak isteyen insanların varlı-

ğını bile düşünemeyiz. Ben onları da 

ararım. Bazen bir şehrin ne dediği o 

şehirde yaşayan insanların bakışında 

yakalanır.

Farklı kimliklerin meydanlarda karışa-

rak bir şehri ayakta tutan ortak ruhu 

oluşturdukları söylenebilir. Rolleri, ko-
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numları, anlayışları farklı farklı olan 

bu insanlar şehrin meydanlarına 

geldiklerinde eşitlenir, şehrin ortak 

ruhuna karışıp kaybolurlar. Mace-

racı gençler, yoksul işçiler, çekik 

gözlü turistler, zenci işportacılar, 

herkes, herkes eşitlenir. Birbirlerine 

çarparlar, aynı yönlere giderler, yan 

yana otururlar. Ne vakit meydandan 

ayrılma zamanları gelir o zaman 

gerçek rollerini giyinip tramvaylara, 

otobüslere binerek gerçek yaşam-

larına dönerler. O gecenin sabahı 

temizlik işçileri meydanlara bırakı-

lan çöpleri, hayalleri, yarım kalmış 

hayatları hiçbir iz bırakmamacasına 

yıkayıp tertemiz yaparak meydanı 

yeniler ve ertesi güne hazırlar.

Kim yaşar burada, bu şehir kimi 

avutur, kimi ağlatır, kimi güldü-

rür. Bir şehre geldiğimde, o şehri 

simgeleyen farklı sesler, farklı gö-

rüntüler içinde şehri temsil eden 

uyumlu fotoğrafı, ortak imgeyi, sesi 

bulmak isterim. 

Benim için şehir biraz da seyretmek 

demektir. Şehirde sokağa karışıp 

kaybolmuşken âniden bastıran yağ-

murla bir pizzacıya sığınmak; oradan, 

şemsiyeler altından insanlara, tarihî 

kalıntıları koştura koştura gezen tu-

ristlere, son derece şık giyimli kadın-

ların uçuşan etekleriyle, atkılarıyla 

altlarında bisikletleriyle kalabalığı 

korkusuzca süzülüşlerine bakmak 

demektir. Köprüleri, iç içe geçmiş 

daracık sokakları, balkonlardan taşan 

renk renk çiçekleri izlemek demektir. 

NECİP TOSUN
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Bir Kitap Oku
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Neredeyse 20 yıl olmuş 
Ateş Anıları’na rastlayalı. 
Ne olduğunu anlayama-
dan bir masal kitabını 
okurcasına gömülmüştüm 
sayfalarına. İlk okuduğum 
Aziz Galeano satırlarıydı 
bunlar. Márquez kadar 
popüler olmayan bir baş-
ka Latin. Öyle diyorlardı 
hakkında. Ama şüphesiz 
onun kadar iyi. Solun İncili 
olarak anılan 1971 tarih-
li kültleşmiş eseri Latin 
Amerika’nın Kesik Da-
marları’nın genişletilmiş/ derinleştirilmiş hali olarak andığı Ateş Anıları üçlemesini İspanya sürgünündeyken -sürgünlüğün bütün zihinsel imkânlarını yanına alarak- yazmıştı. Yakılmış, imha edilmiş bir kültürel hafızadan yola çıktığı için, Avrupalıların kıtayı işgali öncesinde kolektif bellekte yaşayan efsane ve mitlerden yararlan-mak Galeano için neredeyse bir zorunluluktu. Bir hafıza meselesiydi çünkü bu ve Avrupalı iş-galciler yerlilerin tüm belgelerini yaktıkları için o Amerika’yı anlatabilmenin başka bir yolu yoktu.  

Ateş Anıları üçlemesi, Latin dünyası hakkında kalem oynatan herkesi imrendirecek niteliğe sahip anıt bir şaheser. Daha açık bir ifadeyle; tarihe meydan okuyan edebi gücüyle, bin say-falık bir ağıt, masal, roman, hafıza kaydı, tarih kitabı, mitolojik söylence, uzun hikâye, epik şiir, kadim destan, toplumsal bellek, sözlü gelenek ve kültürel atlas. Hikâyenin başladığı yere dönecek olursak eğer; Güney Amerika topraklarına dair her şeyin yakılıp yıkılmasının, geride tek bir belge dahi bırakılmamasının işgal edenler açısından anlamlı (!) bir gerekçesi vardı elbette. Şeytanın topraklarıydı burası. Rahiplerin öncülüğünde tutuşturulacaktı zaten bu laneti yok etme ateşi. İşte o ateşin anılarını, o ateşten kalan hatıraları yazmaya yemin etmişti Galeano. Şöyle diyordu: “O savaşlarla dolu, uzun süren, cezalarla dolu uzun diskurlardan çok daha güzel yerlilerin anı-ları, ama o anılar yenilenlerin anıları. Bu yüzden cezalılar, hatırlamak yasak onları.”

Bir kış gecesi eğer bir yolcu, olur da görünmez kentlere kadar ulaşırsa, burayı bir zirve olarak kabul ederek; başka yolları, büyük dağları ve diğer sırlı kentlere giden masalları aramaktan vazgeçebilir. Bu sebeple Calvino evrenine bir okur olarak soğuk savaş yıllarında yazdığı o meşhur uzun öyküleriyle dâhil olmaktan ziyadesiyle memnunum. 1960 yılına kadar yazdığı; İkiye Bölünen Vikont, Ağaca Tüne-yen Baron ve Varolmayan Şövalye adlarını taşıyan ve müstakil olarak da ilgi görmüş bu üç novellanın tek bir kitapta I Nostri Antenati (Atalarımız) üst başlığıyla bir araya getirilmesi, bizzat yazarın iradi tercihidir. Bun-dan muradı da ayniyle şudur: “Dilerim çağdaş insanın atalarının soykütüğü olarak görülsün bu öyküler.” 
Atalarımız serisi Calvino’un, edebiyat dünyasının büyük yazarları arasına gireceğinin bir işaret fişeği, ya da hayır, düpedüz delili. Bu olağanüstü masallar, sıra dışı karakterler, epik absürtlükler, kurgulanmış yarı-fantastik evrenler ve destansı anlatılar, toplamda Calvi-no’nun hamurunun karıldığı iç dünyalarının bir resmidir. An-latıcı olarak durduğu yerden vaaz ettiği anlam, insanın felsefi sorunlarına karşı edebiyatın imkânlarıyla bir bakış denemesi fikriyle örtüşür. İnandığı-yaşadığı yerlerden ikiye bölünmüş ve hangi yarısına iman edeceğini bilemeyen vikontların, karşı çıktıkları “otorite”nin bizzat kendisine benzememek için tünedikleri ağaçlarda topraktan ayrı düşmenin çözüm olup-olmadığını tartışan baronların ve yaşayıp-yaşama-dıklarını bile fark etmeyen yüzlerce varolmayan şövalyenin hikâyeleri mesela, yalnızca fantastik bir evrene ait olmayan bugünsüz anlatılar olabilirler mi? Atalarımız’ı okuyunca göreceğimiz şey, Calvino’nun kendi fantastik evreni içinde bile her zaman “bugün’’ olmayı başardığıdır. İnsan dünden gelen bir bugündür çünkü. Calvino bunu bilir.

Eduardo Galeano  
“Ateş Anıları 1-2-3’’  
Sel Yayıncılık

Italo Calvino “Atalarımız’’ 
Yapı Kredi Yayınları
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Bir Hayal Kur
Roger Garaudy’nin bütün kitaplarını okuyup, bu kıymetli dehanın; batı felsefesi, tasavvuf, estetik ve medeniyetler diyaloğu gibi başat konu ve kavramlar hakkında serdettiği gö-rüşleriyle kıyasıya kavga etmek.

Roger Garaudy
İnsanlığın Medeniyet 

Destanı
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Bir Film Seyret
Tam olarak şöyle olmuş, Akira Kurosawa almış eline kamerayı ve 1975 yılında insanlık dersi ola-rak izlenebilecek uzunca bir şiir yazmış. Korkmayın aşırı entelli bir film falan değil, sıkıntıdan patla-yacağınız türden bir ‘bunalım’ da değil. Seyir zevki yüksek uzunca bir şiir, edebiyata yaslanmış ta-rafıyla da roman uyarlaması bir başyapıt. Tabiat, insan, merhamet, toprak, sezgi, bilgelik, doğa, teva-zu, ahlak, zaman ve irfan var için-de. Dersu Uzala, hayatı topraktan, rüzgâr¬dan öğrenmiş Yakutistanlı bir şaman derviş, ırmağın ve gü-

neşin oğlu, ormanın yalnız çocuğu. Tabiatın efendisi olmanın zehrine değil, tabiata karışmanın, ona ta-bii olmanın sırrına vakıf. Mak¬-sim Munzuk’un oyunculuğuyla devleşen Dersu’nun; “kapitan’’ diye seslenişi, görkemli kar fır-tı¬nasından korunmak için kuru otlardan çadır yapmaya çalışması, vahşi kaplanla konuşması ve ateş başında türkü tutturması, hepsi ayrı güzellikteki efsane sahneler. Velhâsıl 2,5 saatlik derin bir ırmak bu film, öylece kalbinizden akıp geçiyor. İzlemeden geçen yıllar utansın. Ah Dersu!

(HARÇÎN / DER MEDH-İ BÂZİGER-İ DİLPESEND-İ ZİNİDİNE ZİDANE)

ÂFERİN EY FÎFANIN BÂZİGER-İ GÜZİDESİARŞA AS ŞİMDENGERÜ KRAMPON-I DERÎDENİ
PEK ÂKİLDİR TAKTİĞİ VÜ MAKTİĞİ NEYLER OLNİGÂH-I TÎĞİNİ RAKİBE ÇEKME SEN BİR DAHİ
SER FİRÂZ ETTİN LİVÂÜ’L ARABI EHL-İ CEZÂYİRİKÂFİRE GÖSTERDİN EL-HAKK NEYMİŞ DARBE-İ ZİNEDİNİ
ZÎR-İ PÂYINDA NOLA EZİLSE GER SEG-İ MATERAZZİBİR KAFÂ ATDIN Kİ HOŞNÛD EYLEDİN PEYGAMBERİ
EYLEDİN BİR ATAKLA BERBÂD DEFANS-I DÜŞMENİTİM-İ İTALYAN GERÇİ ETTEN DİVÂR EYLEDİ ÇEVRENİ
OL PELE-Yİ ZENGİ SANMA GÖRİCEK ŞOL PELENGİDİTREDİ BUFFON ELİNDE DOLANDI MUHKEM ELDİVENİ

Bir Siir Oku.

ParolayI Unutma
 Güneş’in etrafında dönme görevini başarıyla ifa eden ve küresel yapı özelliğini de karşılayan mevcut Güneş Sistemi’nin 9. gezegeni Plüton, 2006’da uğradığı bir haksızlıkla cüce gezegen olarak sınıf-landırılarak eski statüsünü kaybetmişti. Central Florida Üniversitesi’nden gezegenbilimci Phillip Metzger liderliğindeki araştırmacılar, geçtiğimiz hafta Plüton’un gezegen statüsünü yeniden kazan-ması yönünde bir çağrıda bulundular. “Plüton’un katili” olan üçüncü kriterin iptal edilmesini isteyen araştırmacılar, gezegen tanımının basitleştirilmesini talep ediyorlar.

Yiğit düştüğü yerden kalkar. 

Bir Umit IsIgI Gor ‘
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Marcel 
Khalife

ŞARKIDAKİ ADAM

SÖZÜN BIRAKTIĞI YERDEN  

SESLE DEVAM EDERKEN:

Gençlik 
ve Spor

70



1

3

5

2

4

6

Annesini genç bir yaşta, bulaşıcı bir has-

talığa yakalanması sonucunda kaybeden 

Marchel Khalife, bu ani ölüm ile bir ço-

cuğun dünyasını oluşturan esas kişiyi ve 

müzik macerasının henüz başındayken 

en büyük destekçisini kaybeder aynı za-

manda. Sanatçının yokluğa, kimsesize, 

düşküne olan duyarlılığının tohumunu 

kim bilir, belki de çocukluğunda yaşa-

dığı bu büyük yitim atmıştır. Bir yanı yarım, yoksun 

kalmış bir çocuk olarak devam ettiği yaşamına mü-

ziğin ve şiirin girmesi anne hasretini ifade etmek için 

isabetli bir vasıtadır. Sözleri Mahmud Derviş’in on 

altı yaşındayken hapishanede bir sigara paketi üze-

rine karaladığı Anneme adlı şiirinden oluşan “I Long 

For My Mother’s Bread” parçasını gerçekten de hiç 

kimse Marcel Khalife’den daha içli söyleyememiştir. 

“Dünyadaki tüm insanların kalpleri / 

benim milletimdir / O yüzden kurta-

rın beni bu pasaporttan.” (Pasaport, 

Mahmud Derviş). Bugün dünyanın 

her yerinden çok sayıda insanın aşi-

na olduğu bu seslerin amacına çoktan 

ulaştığı rahatlıkla söylenebilir. Bunda 

hem şarkı sözlerinin mahiyeti hem de 

Khalife’nin ürettiği müziğin niteliği el-

bette büyük bir etkendir. Ortak, üstün bir derdi ve 

ideali paylaşan bu şarkılara ud enstrümanında ve Orta 

Doğu’nun melodilerinde bulunan mistik, ağır hava 

baskındır. Ancak Khalife, bu kederli havayı batının 

daha masalsı, hafif bir rüzgâr gibi esen enstrüman-

larını da ekleyerek müziğini sofistike kılmayı başarır. 

Mütemadiyen dinleyen, alımlayan ve bi-

riktiren zihin, kendini bedende dışa vurur: 

Marcel Khalife duyduğu tüm bu seslerden 

öyle etkilenir ki dokunduğu her obje bir 

enstrümana, birer ses “üretme” aracına 

dönüşür. Masalara, sandalyelere, tabaklara 

ve hatta tencerelere vurarak kendi müziğini 

oluşturmaya çalışan çocuk, çıkardığı ses-

lerle ailesine rahatsızlık vererek kendini en 

nihayetinde fark ettirir. Hâlihazırda çalışan, duramayan 

ellerini yönlendirmek amacıyla bir enstrüman alınır 

küçük Marcel Khalife’ye. Bir ud. Bu enstrümanı çalmayı 

öğrenebilmesi için onu köyün bir yerlisi ve emekli 

bir asker olan, müzikten ise az çok anlayan Hanna 

Karam’a yollarlar. İlk müzik hocası, üç ay geçtikten 

sonra ailesini arayıp: “Öğretebileceğim başka bir şey 

kalmadı, onu bir konservatuara gönderin.” diyecektir.

Arap dünyasını, Lübnan’da yaşanan krizleri 

ve İsrail’in Filistin’e sistemli olarak uyguladığı 

soykırımı kendine dert belleyen Marcel Kha-

life, bir entelektüel olarak da toplumdaki gö-

revini ömrü boyunca etkin bir şekilde yerine 

getirmiştir. Üniversitede dersler veren sanatçı, 

kendini toplumdan soyutlamaz; fildişi kulele-

rine çıkmaz. Filistin’in milli şairi olarak bilinen 

Mahmud Derviş, bu manada Marcel Khalife’nin 

iç dünyasında oldukça büyük bir yer kaplayan bir aydın 

olmuştur. Topraklarını savunan Arap halklarını konu alan 

şiirler yazması, ona henüz yirmi iki yaşındayken “Direniş 

Şairi” unvanını kazandıran bir adamdır Derviş. Khalife, Şair 

Mahmud Derviş’in nüfuzlu kelimelerini kendi özgün tınıla-

rıyla harmanlayarak yüzyılın en etkileyici seslerinden birini 

yakalar. Zulüm karşısında her zaman dimdik duran bu iki 

yürekli adamın davaları birleşince ortaya Passport, Promises 

of the Storm gibi güçlü, kendinden emin şarkılar ortaya çıkar. 

Sanatçı, doğu ile batı müziğini sentez-

ler; yanık ud sesine burjuvanın timsalleri 

olarak anılagelmiş keman ve piyanoyu 

da ekleyerek yeni bir soluk, i-şitsel bir 

şölen yaratır. Doğduğu kasabanın kim-

liği, Beyrut’un kozmopolit yapısı tarzına 

da tesir etmiştir. Arap ve batı müziğinin 

bütün imkânlarını kullanmakta tereddüt 

etmez; modernden antik müziğe değin 

çeşitli usuller kullanarak deneysel bir zeminde dolaşır. 

Katı, kuralcı ve geleneksel olmak yerine dışarıya, fark-

lıya, alışılmadık olana her zaman açık kapı bırakıyor 

olmasıdır onu “Marcel Khalife” kılan. Farkına varılan 

ve takip edilen kimliğini, öncü kişiliğini, bir efsane 

hâline gelmiş ismini de bu cesareti sonucunda alır.

Başlangıçta müzik vardı. Anneyle her hafta gi-

dilen kilisede çalan ilahilerin müziği, Kur’an-ı 

Kerim ayetlerinin, camiden sesi günde beş 

defa yayılan ezanın sesi, balıkçıların arasında 

gerçekleşen alelade konuşmaların, kapı ön-

lerinden gürültüyle geçen köylülerin, çinge-

nelerin, Beyrut’un Amşit köyündeki mütevazı 

gündelik düzenin ve pek tabii denizin, yerin, 

göğün, evrenin müziği... Marcel Khalife, tıpkı müzik 

tarihine adını henüz hayattayken yazdırabilmiş pek 

çok müzisyen gibi, kendisine bahşedilen bir duyu-

nun ve yeteneğin; duyma yetisinin henüz oldukça 

küçük bir yaşta farkına varmış. Her ne kadar sanatçı 

biyografilerinde -sanki bir başlangıcı ve sonu varmış 

gibi- “müzik hayatı” gibi terimler kullanılsa da sanat-

çının sanatını icra ettiği yaşantı, dünya algısından ve 

şahsi yaşam tecrübesinden elbette bağımsız olamaz.

ZEYNEP KANTARCI
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Bir Zamanlar New York (The Imig-

rant), 1920’lerde Polonya- Sovyet 

Rusya Savaşından kaçarak yeni bir 

hayat kurmak için kardeşi Magda’y-

la birlikte Amerika’ya göç eden Ewa 

Cybulska’nın (Marion Cotillard) 

hikâyesini anlatıyor. Yönetmen Ja-

mes Gray, filmin senaryosunu bü-

yükbabasının Ellis Adası’nda çektiği 

fotoğraflar ve çocukluğunda dinle-

diği göç hikâyelerinden yola çıkarak 

oluşturmuş. James Gray’in yönet-

menliğinin yanı sıra filmin görüntü 

yönetmenliğini başarılı bir filmogra-

fiye sahip Darius Khondji üstlenmiş. 

Daha önce Michael Haneke, Jean 

Pierre Jeunet ve David Fincher gibi 

birçok yönetmenle birlikte çalışmış 

olan Darius Khondji’nin de etkisi-

nin de ziyadesiyle belli olduğu film, 

görüntü yönetimiyle hikâyenin geç-

tiği döneme dair güçlü bir atmosfer 

kurmayı başarabilen bir yapım.

Amerika’ya ayak basar basmaz kız 

kardeşi Magda’nın hastalığı nede-

niyle karantina altına alınması ve 

Ewa’nın ahlâksız bir kadın olmak-

la suçlanması üzerine kardeşler, 

Amerikan rüyasını göremeden bir 

kâbusun ortasında buluveriyorlar 

kendilerini. Mülteciliğin kaderi özel-

likle batıda baştan bellidir: göç yol-

ları üzerinde kaybolmak ya da zor 

bela ulaşılan bir kara parçasında 

bir yandan hor görülürken diğer 

yandan var olmaya çalışmak.

Keza Amerika’ya gelen göçmen-

lerin ülkeye alınmadan önce sıkı 

kontrollerden geçirildikleri Ellis 

Adası’nda yaşadıkları bir dizi ta-

lihsizlik neticesinde Magda ya 

iyileşmek ya da sınır dışı edilmek 

üzere adada kalırken Ewa, Bruno 

Weiss (Joaquin Phoenix) adındaki 

–sonradan kadın tüccarı olduğunu 

öğreneceği- tanımadığı bir adama 

sığınmak zorunda kalır. Ewa, Bruno 

ile birlikte Ellis Adası’ndan sisler 

altındaki New York’a geçerken ge-

leceği de karşısındaki New York 

manzarası kadar belirsizdir. Film 

süresince Ewa’nın karşılaştığı her 

Mülteciliğin kaderi özellikle batıda baştan bellidir: göç yolları 

üzerinde kaybolmak ya da zor bela ulaşılan bir kara parçasında 

bir yandan hor görülürken diğer yandan var olmaya çalışmak.

FİL[İ]MLER
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yeni karakterle yönetmen 1920’lerin 

Amerika’sının panoramasını betim-

ler, neredeyse tüm zamanların en 

çok göç alan ülkesindeki göçmen 

manzaralarını ele aldığı zaman dilimi 

nispetinde resmeder.

Amerika’daki akrabaları tarafından da 

ahlâksız olduğu gerekçesiyle kabul 

görmeyen Ewa, kardeşini adadan 

kurtarabilmek için Bruno’nun zorla-

masıyla bedenini satmaya başlar ve 

Bruno’nun çalıştırdığı kadınları ser-

gilediği gösterisinde Özgürlük Anıtı 

kıyafetlerine bürünmüş “Bayan Öz-

gürlük” olarak yer alır. Amerikalı şair 

Emma Lazarus’a göre Özgürlük Anıtı 

“sürgünlerin annesi”dir ve yönetmen 

de günaha bulaşmak zorunda ka-

lan Ewa’yı diğer kadınların arasında 

bir azize gibi gösterir, onun günaha 

bulaşmasını ise talihsizlik olarak ni-

telendirir. Ewa’nın talihsizliği filmin 

diğer tüm karakterleri gibi Amerika’ya 

kurtuluş umuduyla gelmesidir.

Yönetmen “Amerikan rüyasını” ter-

sinden işler ve mutlu olmak için ge-

len herkes gibi Ewa’nın rüyaları da 

Amerika’da kâbusa dönüşür. Ewa’nın 

Amerika’da işleri yoluna koyabilmesi 

için ya çalması ya da kendini satması 

gerekmektedir. Çünkü “rüyalar ülke-

si”nde hayatta kalabilmek için günah 

işlemek kaçınılmaz bir şeydir. Ancak 

Ewa’nın diğer karakterlerden farkı 

umudunu ve iyimserliğini koruma 

çabasıdır. Bu yüzden Ewa, yaptık-

larına rağmen dindar kimliğinden 

vazgeçmeyen, Bruno dâhil kendisine 

kurtuluş vaat eden herkesin peşinden 

gidebilen ve her zaman en kötüsünü 

dahi göze alabilen bir karakter olarak 

yansıtılır. 

Ewa yaptığı iş nedeniyle kendinden 

ve Bruno’dan nefret ettiğini söyler 

fakat Bruno her ne kadar Ewa’yı 

felakete doğru sürüklese de aynı 

zamanda ona âşıktır ve bu durum 

onu Ewa’yı sevmek ile kullanmak 

arasında, rahatsız eden bir çelişki 

içerisinde bırakır. Bruno’nun isteği 

Ewa’nın kendisini sevmesidir fakat 

bunu onu yanında kalmaya mecbur 

bırakarak sağlamaya çalışır. Bruno 

“Bayan Özgürlük” adını vermesine 

rağmen sevdiği kadını ne pahasına 

olursa olsun özgür bırakmayı redde-

der. Tesadüfi bir biçimde Bruno’nun 

kuzeni Sihirbaz Orlando’nun (Jeremy 

Renner) da ortaya çıkması ve Ewa’ya 

aşı olmasıyla Bruno’nun Ewa’ya olan 

tutkusu daha da kamçılanır. Birbirine 

düşman iki kuzenin arasında kalan 

Ewa için tek önemli şey Magda’yı 

adadan kurtarabilmektir. Yönetmen 

içine aşkı da kattığı Ewa’nın hikâye-

sini aşkı çok fazla merkeze almadan 

sürdürür ve filmin sıradan bir melod-

rama dönüşmesini engeller. 

Bir Zamanlar New York, ele aldığı 

her bir karakterle resmi tarihin dı-

şına çıkarak Amerikan tarihini ye-

niden yorumlayan bir film. James 

Gray, büyükbabasının işlettiği barda 

yalnızca hikâyelerini dinlediği isim-

siz insanların üzerinde yükselen bir 

tarihi tersten okuyarak yakın planda 

Amerikan rüyasından kendine bir pay 

koparamayan bu insanların hikâye-

lerine çeviriyor kamerasını. 

YÖNETMEN 

“AMERIKAN 

RÜYASINI” 

TERSINDEN IŞLER VE 

MUTLU OLMAK IÇIN 

GELEN HERKES GIBI 

EWA’NIN RÜYALARI 

DA AMERIKA’DA 

KÂBUSA DÖNÜŞÜR 

BETÜL DURDU
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Royal Albert Hall  
İngiltere 
Londra’nın South Kensington 
adlı bölgesinde I. Victoria’nın 
eşi Prens Albert tarafından 
kurulan bu devasa sahne, 1871 
yılının mart ayında açılmış. 
O dönemde gösterişliliğiyle 
dünyanın her yerinde ses ge-
tiren ve bültenini herkesin he-
vesle takip ettiği Royal Albet 
Hall’da dünyaca ünlü pek çok 
sanatçı sahne almış. Binada 
yalnızca tiyatro ve opera değil, 
farklı alanlardan çeşitli etkin-
likler de düzenlenmiş. Bura-
da sahne almış olan isimlerin 
arasında Zeki Müren ile Sezen 
Aksu da yer alıyor. En popüler 
olanları ise: Frank Sinatra, The 
Beatles, Robbie Williams, Jimi 
Hendrix, Led Zeppelin, Eric 
Clapton ve Elton John.

Sidney Opera House 
Avustralya
Mimarı Jørn Utzon’a 2003 
Pritzker Mimarlık Ödülünü ka-
zandıran yapı, Avusturalya’yı 
kültürel arenada ayrıştıran bir 
mekân ve aynı zamanda 20. 
yüzyılın önemli eserlerinden 
biri. Utzon, bu ilginç binanın 
tasarımını yaparken kuş ka-
natları, bulutlar, deniz kabuk-
ları ve yelkenler gibi doğayı 
çağrıştıran unsurlardan ilham 
almış. 1973’te II. Elizabeth ta-
rafından açılan Sidney Opera 
Evi, 2007’de UNESCO tarafın-
dan Dünya Mirasları Listesi’ne 
eklenmiştir.

The Elgin and Winter 
Garden – Kanada
1913 yılında Marcus Lowe 
tarafından yaptırılıp 1989’da 
eyalet hükûmeti tarafından 
olağanüstü bir performans 
ile restore edilen bu ikiz-ti-
yatro, Kanada’nın Toronto 
şehrinde bulunuyor. Her iki 
tiyatro salonu da başlangıçta 
vodvil türündeki oyunlar ile 
sessiz filmlerin sergilenmesi 
amacıyla inşa edilmiş, geç-
mişteki farkları ise seyircile-
rinin zorunlu sınıf ayrımla-
rıymış. Elgin ve Kış Bahçesi 
Tiyatroları, günümüzde canlı 
performanslara, müzikallere, 
film ve tiyatro gösterilerine ev 
sahipliği yapıyor.

Shakespeare’s Globe  
İngiltere 
Giriş kapısının üzerinde Sha-
kespeare ile özdeşleşen o 
cümleyi: “Totus mundus agit 
histrionem” (“Bütün dünya 
bir sahnedir”) taşıyan Globe 
Tiyatrosu, 1599 yılında Sha-
kespeare’in oyuncular top-
luluğu tarafından inşa edilip 
1613’te çıkan bir yangında ne 
yazık ki yıkılmış. 1997 yılında 
II. Elizabeth’in öncülüğünde 
modern bir yorum ile yeniden 
inşa edilen yapı, asıl tiyatro-
dan 230 metre uzaklıkta yer 
alıyor. Sahne, günümüzde 
eski geleneklere hürmeten 
hemen hemen her oyunuyla 
hâlâ kapalı gişe oynuyor.

SÖYLENECEK NE VARSA  
HEP YARIM KALACAK

DÜNYANIN on SAHNESİ
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Teatro Español – İspanya 
İspanyol Tiyatrosu, Madrid 
hükûmeti tarafından yönetilen 
ulusal bir tiyatro. Bulunduğu 
yerde Orta Çağ döneminde 
aslında bir açık hava tiyatrosu 
yer alıyormuş. Seneler sonra 
Klasik İspanyol edebiyatını 
oluşturan birçok teatral parça 
ilk kez bu tiyatroda sahnelen-
miş. Günümüzdeki yapının in-
şaatı 1895 yılında tamamlan-
mış. Mimar Román Guerrero 
tarafından tasarlanan bina, 
Neoklasik bir tarza sahip, ön 
cephesinde ise başta Fede-
rico García Lorca olmak üze-
re tiyatronun müdavimi olan 
önemli şahsiyetlerin isimleri 
yer alıyor.

La Scala - İtalya
3 Ağustos 1778 tarihinde İtal-
ya’nın Milano kentinde hizme-
te açılan La Scala, dünyanın 
en ünlü opera-tiyatro bina-
larından biri. Geleneğe bağlı 
kalmak adına etkinlik sezonu 
her yıl 7 Aralık Aziz Ambrose 
gününde başlayan opera, içe-
risinde aynı zamanda La Sca-
la Müzesini ve La Scala Bale 
Okulunu barındırıyor. Müzede 
yapının tarihine dair resimler, 
heykeller, kostümler ve belge-
ler sergilenirken bale okulun-
da müzisyen, teknik personel 
ve dansçılar yetiştiriliyor.

Ses Tiyatrosu – Türkiye 
Rum mimar Campanaki tara-
fından Beyoğlu’ndaki Halep 
Pasajı’nın içerisine inşa edi-
len “Ses 1885”, 87 yıl tiyatro 
ve 17 yıl da sinema olarak hiz-
met vermiş. 1989’da Ferhan 
Şensoy tarafından bir bölüm 
hissesinin satın alınması üze-
rine yeniden tiyatroya çevrilen 
sahne, geçmişte Ses Opereti 
ve Dormen Tiyatrosu adlarını 
da almış. Bugün, Ortaoyun-
cular Tiyatrosu ekibi tara-
fından devralındıktan sonra 
“Ses_1885 Ortaoyuncular” 
ismini taşıyor. 

Palais Garnier – Fransa
1875’te Paris’te tamamlanan 
yapı hem Fransa’da hem de 
dünyada bir eklektik mimari 
sembolü. Bu ihtişamlı opera 
salonu, III. Napolyon’un bir 
opera yaptırma kararı alarak 
başlattığı yarışmayı kazanan 
Charles Garnier’den alıyor 
adını. Palas Garnier, mimarı 
Garnier’in ilk inşaatı olması ile 
de son derece dikkat çekici. 
Gaston Leroux’un Palais Gar-
nier’den ilhamla yazılarak pek 
çok esere konu olan romanı 
Operadaki Hayalet, yapının 
ününü artırmada oldukça 
önemli bir etki oluşturmuş.

National Theatre  
Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti’nin Prag 
şehrinde yer alan Ulusal Ti-
yatro, Çek opera grubunun 
yetiştiği okul ve Çek tarihi ve 
sanatının ulusal anıtı olarak 
görülmesi nedeniyle ülke 
için büyük bir değer. Vltava 
Nehri’nin hemen kenarında 
yer alan bu yapının tarihi 
1860’lara uzanıyor. Her hafta 
çok sayıda kültürel etkinliğin 
gerçekleştirildiği tiyatroya 
özellikle üç sanat dalı hâkim: 
opera, bale ve drama.

Seebühne (Yüzen  
Sahne) – Avusturya 
7 bin kişilik seyirci kapasite-
siyle bir amfitiyatro özelliği 
taşıyan dünyanın en büyük 
yüzen sahnesi Seebühne, 
Konstanz Gölü’nün üzerinde 
yer alıyor. Bu alışılmadık tasa-
rıma sahip olan tiyatro sahne-
sinde her yıl Bregenz Festivali 
kapsamında tiyatro, opera ve 
müzikaller başta olmak üzere 
çeşitli gösteriler sergileniyor. 
Yüzen Sahne, kendine has bir 
tarza sahip olması nedeniyle 
turistler tarafından oldukça 
ilgi görüyor.

Seebühne (Yüzen Sahne) – Avusturya 
Ses Tiyatrosu - Türkiye 

La Scala - İtalya
N

ational Theatre - Ç
ek C

um
huriyeti

Palais G
arnier - Fransa

Teatro Español - İspanya 
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FOTOĞRAFIN 
SÖYLEDİĞİ

Fotoğraf: Richard Kalvar
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Bir bavul her şeyi gizler. İnsanlı-
ğın bütün bilgisini, insanın öm-
ründe topladığı anıların tümünü 
bir bavula sığdırabilirsiniz. Kır-
gınlıklar, kızgınlıklar, hevesler, 
hayaller o bavulda toplanır. Ta-
şınabilir şeylerdir çünkü bun-
lar. Mekâna sabit değillerdir. 
Taşınırlar ve yeni bir yapının, 
mekânın, yerin çehresini de-
ğiştirirler. Bir bavul yapar bunu 
evet. İnsanın omuzlarına yükle-
diği, çoğu zaman bir çaresizlik 
biçimi olarak algıladığımız bir 
bavul… Şehre yeni birini getiren 
odur çünkü. 

Şehre yeni biri geldiğinde ne 
olur ki demeyin. Çünkü yeni 
birinin gelişiyle o mekân üze-
rinde ikamet eden insanların, 
karıncaların, kedilerin, köpek-
lerin, masaların bile aklı karışır. 
Yeni biriyle tanışacakları, onun 
biricik bilgisine, hayat hikâye-
sine kapılarını açacakları için 
heyecanlanırlar onlar. Söz ge-
limi, yeni gelenin evinin bah-
çesine karıncalar törenle iler-
ler, komşular onu tanımak için 
ellerinde hediyeleriyle giderler, 
kediler arada bir o kişinin kapı-
sını tırmıklarlar. Bana bu kadar 
çok “çünkü” dediğim için kıza-
caksınız ama; çünkü her canlı 
hatta her cansız “yeni biriyle 
tanışınca” hayatında beklediği 
değişikliğin geleceğini ön görür. 
Özellikle de insan…

Annem, alkolik babamın da-
yaklarından kurtulmak için bir 

gün kasabayı terk etmeye ni-
yetlendiğinde “başkaları için 
şehre yeni gelen olmanın” ne 
demek olduğunu bilmiyordu. Bir 
bavul, bir çocuk ve bazı acılarla 
yola düşmüştü. Annem hiç “yeni 
gelen” olmamıştı. Annem hep, 
eskiydi. Doğumuyla beraber ge-
len bir eskilik vardı onun üzerin-
de. Babası için eskiydi, annesi 
için eskiydi, babam için eskiydi. 
Eskiye değer verilen bir kasa-
ba değildi bizim kasabamız, 
annem yıllar sonra söylemişti 
bütün bunları bana. “Eskiydim 
ben, hep eski, son gelen ben 
olsam da eskiydim.” demişti.

O kasabaya vardığımızda, an-
nem bir zenginin evine temiz-
liğe giderek geçimimizi sağladı. 
Hayatımızdaki zorluklar yakamı-
zı bırakmış değildi ama; annem 
orada, o kasabada, her tanış-
maya gelen kişiden, her sırtını 
verdiği ağaçtan, her adımından 
“yeni gelen olmayı” öğrendi. 

Bu anneme yetti de arttı. Bazen 
böyledir evet: Yeni gelen olmak, 
devam eden zorluklara rağmen 
yeter de artar. 

Bir bavul, insanın yaşamı bo-
yunca biriktirdiklerini saklar, 
ağırlığı git gide artar böylece. 

Bir bavul, “yeni gelen olduğu-
nu” hissettiğinde taşıdığı bütün 
yüke rağmen hafifler. 

Bir anne de böyledir. Annem 
de böyleydi. 
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AMANDA MARTINEZ & JESSE COOK  

La Llorona

SIZZLE OHTAKA  

Hana Ne

GIPSY KINGS 
 No Volveré

CEM KARACA  
Haydar Haydar

Meksika ve Güney Afrika köklerini cazla buluşturan 

Amanda Martinez ile modern Rumba-Flamenko 

akımının en iyi temsilcilerinden gitarist Jesse Cook, 

La Llorana şarkısında buluşuyorlar. Martinez’in yu-

muşak sesi Cook’un gitarına karışırken, sanki şarkı 

bin yıllık kıymıklarını ilk defa birisine gösteriyor.  

Sizzle Ohtaka; klasik müzik, caz ve etnik müzik türlerinde 

müziğini kendi sesi haline getirmiş Japon halk şarkıcısı. 

Türkiye’ye hayranlığı ile bilinen Ohtaka, 21. albümünü Kar-

deş Türküler ile İstanbul’da kaydetti ve Türkçe şarkılara yer 

verdiği albümünü İstanbul’a adadı. Bir Ermeni türküsü olan 

Hana Ne ise, sanatçının sesinde suya kavuşan damla gibi.

Geleneksel flamenko ve rumbayı Batı pop müziği ile sar-malayan, 1970’lerden günümüze kadar etkisini sürdüren Latin müziğinin bir klasiği Gipsy Kings. No Volveré şarkı-sı ile grup, güneşli şarkılarının aksine, gitarın ezgilerine sığınarak acı bir sesle yakarışı dile getiriyor. 

Nadirdir, bulunması gerekir. Müzikten arındırılmış bir ses bazen gerçekten çok yıkıcı olabilir. Cem Karaca’nın konser kaydından, hiçbir enstrümana ih-tiyaç duymadan söylediği Haydar Haydar, üzerinize koşan onca gerçekliğe göğüs germenizi gerektire-cek. Uyarması bizden, buna hazır mısınız? Ve evet, “O yar benim kime ne?”

ÜZİKDEFTERİI
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IRON & WINE  
Cinder And Smoke

2CELLOS  
Smooth Criminal

MELİKE ŞAHİN  
Sevmek Suçsa Suçluyum

HIDRA  
Nabiz

iİron & Wine, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı. Kendi stüdyosunda kaydettiği ilk albümü “The Creek Drank the Cradle”ı Iron & Wine adıyla 2002’de çıkardı. İndie folk türündeki müzikleriyle Iron & Wine, bize dingin bir ses ve limanına kavuşan rüzgârları sunuyor. 

2 Cellos: Luka Sulic ve Stjepan Hauser adlı Hırvat iki çellistten oluşan müzik grubu. İki çello ve iki adam. Klasik müzikten rock türüne kadar uzanan müzik uzaylarının sonsuz algısında her türden müziği çelloya işliyor ve eşsiz bir uyum yakalıyorlar. Kültleş-miş Smooth Criminal şarkısı ise 2Cellos’la yeniden dünyaya ayaklanıyor.

1989 doğumlu Melike Şahin; tekli ve farklı türde şarkı çalışmalarının yanında Melik Şah ve Saz Arkadaş-ları adıyla alaturka ve arabesk eserler seslendiriyor. Şahin; Baba Zula, Cihan Mürtezaoğlu, Boom Pam gibi isimlerle de çalıştı. Sevmek Suçsa Suçluyum adlı neşeli şarkının sözleri ise Melike Şahin, klibi ise yönetmen Tony Gatlif imzası taşıyor. 

Türkçe rap müziğin çok uzun süredir beklediği parça bu, sözleri bir şiiri andıran nitelikte, öfkesi naylondan değil, sözünün arkasında, hatta söylemediği sözle-rinde arkasında. Hidra’nın müzikal gelişimini merakla izlemenizi öneriyoruz. Ceza ve Sagopa Kajmer’den sonra rap müziğe ambargo koymasını beklediğimiz isimlerin başında geliyor o. 
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Bir Eski Çağ 
Modası: 

Yazılı Kaynaklarda Çay

Çay, verdiği lezzet ve şifadan ziyade 
kendisine addedilen kültürel, toplum-
sal ve dinî rollerle dikkatleri üzerine 
çekmektedir.

Çaya, yazılı kaynaklarda ilk defa 1.yüz-
yılda Güney Çin’de rastlıyoruz. Çay, 
başlangıçta ilaç yapımında ve bota-
nikte kullanılırken sonrasında ruhu 
dinlendirmesi, iradeyi ve görme du-
yusunu güçlendirmesi gibi sebeplerle 
verilen değer artar. Ama en çok da 
Asya’nın en etkili inanç sistemlerinden 
olan Budizm ve Taoizm’de çaya verilen 
önemin yansımasını görmek oldukça 
ilginç ve şaşırtıcı…

Çay, Budist halklar arasında dini ri-
tüellerin vazgeçilmez bir örneğidir. 
Budistler, çoğunlukla uzun saatler 
süren meditasyondan kaynaklanan 
olumsuzlukları önlemek için çaya 
başvurmuşlardır. Taoistler ise çayın 
ölümsüzlük iksirinin önemli bir parçası 
olduğunu iddia etmişlerdir.

Çay
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Çayın Kutsal Kitabı

Taoizm, Budizm ve Konfüçyüsçü-
lük’ün birbiriyle etkileşiminin yoğun 
olduğu bir dönemde 8.yüzyılın or-
talarında yaşayan Tang Hanedanı 
şairi Luwuh, çay hareketinin ilk 
önderi olur. Döneme hâkim olan 
Panteizm görüşünden hareketle 
çay servisinde de o uyumu ve dü-
zeni görür. Luwuh, ünlü eseri Çayın 
Kutsal Kitabı’nda, Çay Kanunları’nı 
yazar. Üç cilt, on bölümden olu-
şan eserin bu denli teferruatlı oluşu 
zannediyorum ki çaya verilen öne-
mi net bir şekilde yansıtmaktadır. 
Bu kültüre Japonlar, çay ekolleri, 
basitliği ve sadeliğiyle Zen manas-
tırına benzeyen çay odaları ve yine 
hepsi Zen öğrencisi olan büyük çay 
ustalarıyla önemli katkılarda bu-
lunmuştur.

Çayın Avrupa’ya Gelişi…

Avrupa’ya geldiğimizdeyse yazılı 
kaynaklarda çay adına ilk defa 879 
yılından sonra gelir kaynakları in-
celenirken rastlanır. 1285 yılında ise 
ünlü seyyah Marco Polo, Seyahat-
name’sinde, Çinli maliye bakanının 
çay vergilerini yükselttiğini yazar. 
Avrupa’ya çayın getirilmesine ve-
sile olan ise Hollandalı gezginlerin 
çaydan bahsetmesidir. 

Avrupa’da çayın ilk kullanımına 1517 
yılında Portekiz soylularında rastla-
nır. Çay, 1636’da Fransa’ya, 1638’de 
Rusya’ya, 1650’de ise İngiltere’ye 
ulaşır. Başlarda pahalı olması sebe-
biyle sadece asillerin kullanımında 
olsa da zamanla yaygınlaşır. Lond-
ra’da o kadar çok taraftar bulur ki 
18.yüzyılın ilk yarısında kahveciler 
çay evlerine dönüştürülür. İngilizler 
19.yüzyılda, Çin’e soktukları zira-
at casusları sayesinde çayın nasıl 
yetiştirildiğini öğrenir ve yine İngi-
lizliklerini yaparak sömürgesi olan 
ülkelerde çay üretimine başlayarak 
çay ticaretinin hâkimi olurlar. 

Çayı Ahmet Yesevi mi  
Yaygınlaştırdı?

Kültürümüzde çayın yayılması Ah-
met Yesevi’nin bir efsanesine da-
yandırılır. Abdü’l Kayyum Nasır’ın 
Fevakihü’l- Cülesa eserinde yer 
alan anlatıya göre Yesevi, gittiği 
bir evde rica üzerine çiftçinin hasta 
olan karısına dua yazar. Karısının 
iyileşmesi üzerine çok sevinen çift-
çi çay kaynatıp getirir. Yorgun olan 
Yesevi, çayı sıcak sıcak içince terler 
ve yorgunluğu gider. Bunun üzerine, 
“Bu şifalı bir şey imiş, hastalarınıza 
bundan içirin ki şifa bulsunlar. Allah 
kıyamete kadar buna revaç versin.”  

diye dua eder. Bu anlatıdan hare-
ketle, Ahmet Yesevi’nin çaya na-
zar kıldığı ve dua ettiği düşünülür. 
Sonraki safhalarda Nakşibendî ve 
Bektaşiye tarikatları da çaya değer 
vermiştir. Çayın demlendiği semaver 
bir şifahaneye, manevî bir çeşmeye 
benzetilir, çay ise sohbetlerde “kü-
çük derviş” diye adlandırılırdı.

Avrupa toplumlarının ve benzerleri-
nin çay karşısındaki ticarî tutumunu 
bir kenara bırakırsak çayın sahip 
olduğu saygınlığın ve karşıladığı 
sembollerin genellikle dini değer-
lerle ilişkili olduğunu görüyoruz. Ve 
kültürün, özümsemenin, düşünme-
nin, hissetmenin önemini bir kez 
daha idrak ediyoruz.        

1285 YILINDA 
ISE ÜNLÜ SEYYAH 
MARCO POLO, 
SEYAHATNAME’SINDE, 
ÇINLI MALIYE 
BAKANININ ÇAY 
VERGILERINI 
YÜKSELTTIĞINI YAZAR

hİlal karataş
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Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi (TEİS), 
başlangıçtan 21. Yüzyıla (1985 doğumlu) ka-
darki Türk edebiyatına ait şair ve yazarları 
kapsıyor. Projede; Divan, âşık, tekke geleneği 
ve Tanzimat sonrası modern Türk edebiyatı 
bütünüyle ele alınmış. Proje, esas itibariyle 
Anadolu’da Selçuklularla başlayıp Osman-
lılarla devam eden ve günümüze ulaşan 

edebî birikimi toplumla buluşturmayı amaç-
lıyor. Bununla birlikte, Eski Uygur, Karahanlı, 
Harezm-Kıpçak, Çağatay ve Azerî sahasına 
mensup isimler de projeye dâhil edilmiş du-
rumda. Yeni Türk edebiyatı alanında ise proje 
sadece Türkiye ile sınırlandırılmamış, Cengiz 
Aytmatov gibi eserleriyle ülkemizde çok tanı-
nanların biyografilerine de yer verilmiş.

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesinde Divan Edebiyatı alanından 5263, Yeni Türk 
Edebiyatı alanından 4263 ve Âşık ve Tekke Edebiyatı alanından 4623 ismin dijital or-
tamda yayımlanmasıyla yaklaşık 14000 ansiklopedik madde, araştırmacılar ve okurlarla 
buluşmuş. Sistemde yazılan kelime sayısı hesaplandığında TEİS Projesi yaklaşık her biri 
500 sayfadan oluşan 27 ciltlik bir ansiklopediye karşılık geliyor.

Türk Edebiyatının Wikipediası olarak görülen Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü 
(TEİS) Projesi ilk olarak 2013 yılında “Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (Baş-
langıçtan 20. Yüzyıla)” ismiyle başlandı. Projenin ilk basamağı olan TEİS I, 
13. yüzyıldan başlayarak 20. Yüzyıla gelinceye kadar biyografi kaynaklarında, 
mecmualarda, tarihlerde ve il yıllıklarında yer alan şair/yazarların modern bi-
yografi usullerine göre yazılmış biyografilerinin yer aldığı bir sözlük 31.03.2015 
yılında tamamlanarak 6982 biyografiyle okurlara sunuldu

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi’nin (http://teis.yesevi.edu.tr) 
amacı, Türkçenin başlangıçtan 21. yüzyıla kadarki şair ve yazarların edebî 
birikiminin bütününü kapsayacak, bilimsel verilere dayalı bir biyografi 
sözlüğünü hazırlamayı, inceleme ve editörlük aşamasından sonra da 
Genel Ağ ortamında dünyanın hizmetine sunmak olarak belirlenmiş.İ
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TÜRK EDEBİYATI 
İSİMLER SÖZLÜĞÜ
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“Kafayı kitap okumaya alıştırmak, 
parmakları piyano çalmaya 
alıştırmaktan kolay değildir.” diyor  
Reşat Nuri Güntekin. İşte tam bu 
yüzden zihnin en görgülü haline 
ulaşması diyoruz okumak için. Kişinin 
bugünden değil, yarına dair bir 
muradının olması. Yani -o büyük şairler, 
yazarlar ve filozoflar gibi- okumanın en 
temel amaçlarından biri, kişinin sadece 
kendisini değil, bütün bir insan soyunu 
geleceğe taşımaktır. İnsan soyunu 
geleceğe taşımak için okumak bir tür 
dayanak -Schopenhauer’in demesiyle- 
bir bastondur.  Bu baston bütün bir 
okurlar yegâne dayanaktır. Yazar 
ise, yazmaya başladığı anda işte bu 
bastonu elinden bırakıverir. En azından 
önündeki metni tamamlayana kadar. 
Sonra yazar için de yeni bir “baston” 
ihtiyacı ortaya çıkar. İşte yazar ve okuru 
aynı potada birleştiren budur: Okumak, 
yani hayata dair bir tür mevzii almak. 
Böylece hem okur hem de yazar hayatın 
bayağılığından kendini kurtaracak ve 
tabiat kitabını okuyabilecektir. 

GÜRAY SÜNGÜ

YİTİK CENNET 
Sezai Karakoç
Gençlik Spor  
Yayınları

1

TAHRİR VAZİFELERİ 
İsmet Özel
Tiyo Yayınları

2

YAŞAMAK 
Cahit Zarifoğlu
Gençlik Spor  
Yayınları

5

BİR BİLİM  
ADAMININ ROMANI 
Oğuz Atay
İletişim Yayınları

4GÜL YETİŞTİREN 
ADAM
Rasim Özdenören
Gençlik Spor  
Yayınları

3

SAATLERİ AYARLAMA 
ENSTİTÜSÜ
Ahmet Hamdi  
Tanpınar
Gençlik Spor  
Yayınları

6

ÇAVDAR 
TARLASINDA 
ÇOCUKLAR 
Salinger
Yapı Kredi Yayınları

8
SİNEKLERİN TANRISI
William Golding
İş Bankası Yayınları

9 GÖĞÜ DELEN 
ADAM
Erich Scheurmann
Ayrıntı Yayınları

10

okumadiysan
konuşmayalim

7 ŞEKER PORTAKALI
Jose Mauro De  
Vasconcelos
Gençlik Spor  
Yayınları
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erzurum
1900 METREDE DALGALANAN BİR SANCAK

1GÜNDE 
ERZURUM
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Önemli medeniyet merkezlerine olan 
yakınlığı, Erzurum’un Anadolu’da en 
eski yerleşim yerlerinden birisi ol-
masını sağlamıştır. Günümüze kadar 
yapılan kazılar sonucu bulunan bazı 
taş araçlar Erzurum ve yöresinde-
ki yerleşimin geçmişini Yontma Taş 
Devri’ne kadar götürüyor. Ayrıca 
Karaz, Pulur, Güzelova Höyük, ve 
Sos Höyük buluntuları, Erzurum’un 
İlk Tunç Çağı’ında Karaz kültürünün 

merkezi konumunda olduğunu da 
göstermekte. Geçmişten bugüne pek 
çok önemli medeniyete ev sahipliği 
yapan Erzurum’un tarihi M.Ö. 4000’e 
kadar uzanıyor. Sırasıyla Urartular, 
Kimmerler, İskitler, Hititler, Medler, 
Persler, Romalılar, Bizanslılar, Sasa-
niler, Emeviler, Selçuklular, Moğol-
lar, İlhanlılar, Safeviler, Osmanlılar ve 
Türkiye Cumhuriyeti, şehirde hüküm 
süren medeniyetler ve devletlerdir.

erzurum
SERRA DEMİRCİ
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Erzurum’un sembo-
lü olan Çifte Minareli 
Medrese’nin kita-
besi olmadığından 
yapılış tarihi tam bi-
linmese de 13. yüz-
yılın sonlarında inşa 
edildiği tahmin edil-
mektedir. Selçuklu 
Sultanı Alaattin Key-
kubat’ın kızı Hundi 
Hatun veya İlhanlı 

hanedanlarından 
Padişah Hatun ta-
rafından yaptırılmış 
olabileceği düşün-
cesi ile adına Hatu-
niye Medresesi de 
deniliyor. 2 avlusu 
ve 4 eyvanıyla açık 
avlulu medreselerin 
en güzel örneklerin-
den Çifte Minareli 
Medrese.

Erzurum Ulu Camii; 
1179 yılında Saltuk-
lu Emiri Nasreddin 
Aslan Mehmet tara-
fından inşa ettirilen 
Anadolu’nun eski 
camilerinden. Diğer 
adı “Atabey Camisi” 
olan yapının üst ör-
tüsü mihrap duvarı-
na dikey olarak inşa 
edilmiş durumda. 
İbadet mekânındaki 
üst örtüyü, on altı-
sı duvarlara bitişik 
olan kırk paye taşı-
yor. Cami, değişik 
tarihlerde tam beş 
kez onarılmış. Erzu-

rum Valisi Hüseyin 
Paşa 1639’da, Ali 
Efendi 1826’da ca-
miyi onarmış, bunu 
1858 ve 1860 yılında 
yapılan onarımlar 
izlemiştir. Son ola-
rak 1957- 1964 yılla-
rı arasında Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 
tarafından onarılan 
camii, bülbül yuvası 
formundaki iç kub-
besi ve dönemin 
bütün özelliklerini 
yansıtan taş işçiliği 
örnekleriyle Erzu-
rum’un en kadim 
değerleri arasında.  

ERZURUM’DA NE YENİR?
Cağ Kebabı: Erzurum’un en meşhur yemeklerinden cağ ke-
babı, kuzu eti veya oğlaktan yapılıyor. Önceden terbiye edilen 
et şişe geçirilip yatay bir şekilde pişiriliyor. Odun ateşinde 
pişirilen bu kebabın ismi ise, cağ adı verilen şişlerden geliyor. 
Kadayıf Dolması: Erzurum’un meşhur çıtır çıtır lezzeti kadayıf 
dolması içi ceviz, dışı ise kadayıfla süslenen bir Osmanlı tatlı-
sıdır. İsteğe göre Antep fıstığı veya fındık ile de hazırlanabiliyor. 
Kızartılan dolmalar şerbetle buluştuktan sonra servis ediliyor.
Çiriş Otu Yemeği: Erzurum mutfağın sık sık kullanılan çiriş 
otu, genellikle Mart ve Nisan aylarında toplanıyor. Vitamin 

Çifte Minareli  
Medrese’yi Ziyaret Et!

Erzurum  
Ulu Cami’yi Gör!

bakımından zengin olan çiriş otu yemeği de antioksidan özelliği 
sayesinde vücudun hastalık direncini arttırıyor. Ayrıca romatizma 
ve kronik ağrıların tedavisinde kullanılıyor.
Lalanga: Kökeni Osmanlı’ya kadar dayanan lalanga da Erzurum 
mutfağıyla özdeşleşmiş lezzetlerden. Un, süt ve yumurta ile ha-
zırlanan yemek, damak zevkine göre kaşar peyniri ile zenginleş-
tiriliyor. Ortalama 20 dakikada hazırlanan lalanga, kahvaltı ve çay 
saatlerinin vazgeçilmezi. 
Kete: Erzurum ketesi, süt, maya ve un ile hazırlanıyor. Hem kah-
valtıda hem de misafir ağırlarken sunulan kete, genellikle yuvarlak 
bir şekilde sunuluyor. Özellikle çayın yanına çok yakışan Erzurum 
ketesi, yöre halkı tarafından sık sık tüketilen hamur işlerinden. 

1GÜNDE 
ERZURUM
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ERZURUM’U GEZERKEN ÇALMA LİSTESİ
Erzurum Çarşı Pazar (Sarı Gelin) - Yavuz Bingöl

Dün Gece Yar Hanesinde - Kubat 
Huma Kuşu - Mükerrem Kemertaş 

Gidirem - Âşık Reyhani
Lemide - Cemo Doğan 

Erzurum’un en güzel 
noktalarından biri 
olan Tortum Şelalesi 
aynı zamanda Türki-
ye’nin en görkemli 
ve en heybetli şela-
lesidir. Şelale, aynı 
ismi taşıyan Tortum 
Çayı’ndan oluşuyor. 

Sularını adeta yö-
resine has bir nağ-
meyle yüksekten 
bırakan Tortum Şe-
lalesi, gördüğünüz 
ilk anda hayranlığı-
nızı kazanacak, yü-
reğinizi serinletecek 
bir yer. 

Erzurum’un turizmini 
canlandıran termal 
su zenginlikleri , 
daha çok Ilıca bel-
desi sınırlarında ve 
Erzurum-Ankara-İs-
tanbul demir ve kara 
yolu bağlantıları 
üzerinde bulunuyor. 
Kaplıcanın; romatiz-
mal, nörolojik, mide, 

bağırsak rahatsızlık-
larına iyi geldiği bi-
liniyor. Aynı zaman-
dan böbrek, cilt ve 
kadın hastalıkları-
nı da tedavi edici 
özelliklere sahip. 
Erzurum Ilıca Kaplı-
cası genellikle yerli 
turistler tarafından 
tercih edilmekte.

Anadolu’da bulu-
nan anıt mezarların 
en güzel örnekleri 
arasında sayılan Üç 
Kümbetler’in ilkinin 
Emir Saltuk’a ait ol-
duğu ve 12. yüzyılın 
sonlarında yapıldığı 
biliniyor. Diğer küm-
betlerin kime ait ol-
dukları bilinmiyor, 

fakat inşa edildikle-
ri tarihlerin 14. yüz-
yıl olduğu tahmin 
edilmekte. Döne-
min anıt mezar an-
layışını çok güzel bir 
şekilde yansıtan bu 
tarihi eserler, Yaku-
tiye ilçesinde Sultan 
Melik Mahallesi’nde 
bulunmakta.  

Tortum  
Şelalesi’ni İzle!

Erzurum Ilıca  
Kaplıcası’na Git

Üç Kümbetler’e Uğra
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sözlük
Sâkî getir ol bâdeyi kim mâye-yi cândır
Ârâm-dih-î akl-i melâmet-zede-gândır
 
 Ol mey ki olur saykal-ı dil ehl-i kemâle
Nâ-puhtelerin aklına bâdî-yi ziyândır
 
Bir câm ile yap hâtırı zîrâ dil-i vîrân
Mehcûr-i harâbât olalı hayli zamândır
 
Sâkî içelim aşkına rindân-ı Hüdâ’nın
Rindân-ı Hüdâ vâkıf-ı esrâr-ı nihândır
 
Sâkî içelim rağmına sofî-yi harisin
Kim maksadı kevser emeli hûr-i cinândır
 
Aşk olsun o pîr-î mey-i perverde-yi aşka
Kim badesi sad sâle vü sâkîsi civândır

Pîr-i meye sor mes’elede vâr ise şüphen
Vâizlerin efsâneleri hep hezeyândır
 
Ben anladığım çerh ise bû çerh-i çep-endâz
Yahşi görünür sûreti ammâ ki yamândır
 

Benzer felek ol çenber-i fânûs-i hayâle
Kim nakş-ı temâsîli serî’-ül-cereyândır
 
Sâkî bize mey sun ki dil-î tecrübet-âmûz
Endîşe-yi encâm ile vakf-i helecândır
 
İç bâde güzel sev var ise akl ü şuûrun
Dünyâ var imiş yâ ki yoğ olmuş ne umûrun

bâde: içki, sarhoş eden şey
mâye-yi cân: ruhun mayası, canın özü
ârâm-dih: rahatlık veren, dilendiren
melâmet-zede-gân: ayıplanmış, azarlanmış
saykal: bir şeyi parlatmak için kullanılan malzeme 
ehl-i kemal: manevi olgunluk sahibi kişiler
nâ-puhte: ham, çiğ, acemi, acemi kişi, toy
bâdî-yi ziyan: zararın başlangıcı
câm: kadeh, cam bardak, içme aracı
dil-i vîrân: yıkık gönül, harab olmuş gönül
mehcûr: uzak, ayrılmış
harâbât: meyhaneler, harabeler, viraneler
rindan: dünya işlerini gereksiz gören kişiler, kal-
ender kişiler
nihân: gizli saklı şeyler, bilinmeyenler

rağmına: tersine, aksine
sofî-yi haris: hırslı, açgözlü tasavvuf alimleri
kevser: bolluk, bereket, nimetler, cennet ırmak-
larının kaynağı
hûr-i cinândır: cennet hurileri
sad sâle: yüz yıllık, asırlık
hezeyân: kötü sözler, saçmalama
çerh: felek, çark, kader
çep-endâz: hile yapan kişi
çenber-i fânûs-i hayâl: hayal küresinin çemberi
nakş-ı temâsîl: resimlerin çizilmesi, nakşedilmesi
serî’-ül-cereyân: çok hızlı bir şekilde 
gerçekleşmek, hızlıca akmak, oluvermek
tecrübet-âmûz: tecrübe öğreten, eğitici
endîşe-yi encâm: son bulma düşüncesi

TERKİB-İ BEND

KELİMELER

Ne Zaman Yazıldı?
Terkib-i Bend’i Ziya Paşa’nın 1870 yılında, 
Cenevre’de, Hürriyet Gazetesini çıkarırken 
yazdığı bilinmektedir. Bağdatlı Ruhi’nin 17. yüzyıl-
da yazdığı bendine nazire olarak yazdığı bu şiirde 
devlet kurumlarını ve döneminde yaşanan aksak-
lıkları hicvederek eleştirmektedir. Terkib-i Bend 
aslında 131 beyitten oluşan oldukça uzun bir şiird-
ir. Ziya Paşa, Terkib-i Bend’de; dünyanın faniliği, 
ahlaklı iş yapanın önemi, doğruluk, geleneklere 
saygı duymanın gerekliliği gibi bir sürü konuya 
değinmiş, tabiri caizse 131 beyitlik bir atasözleri 
sözlüğü yazmıştır.
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Ketebe Yayınevi’nin, “Exlibris” dizisi genişleme-
ye devam ediyor. Frankfurt Dersleri alt başlığıyla 
yayımlanan Yaşamak ve Yazmak Exlibris seri-
sinin on birinci kitabı. Alman yazar Hermann 
Lenz’in 1986 yılında verdiği konferanslardan 
oluşan kitap; şiir, öykü, roman gibi çeşitli tür-
lerde eser veren yazarın yazma sürecine ışık 
tutuyor. Okurlar ise usta bir yazarın kurmaca 
dünyasına şahit oluyor.

Hakkında çok şey yazılan ama hâlâ tam olarak 
anlayamadığımız bir isim Fatih Sultan Mehmed. 
Son dönem kültür hayatımızın önemli yayınev-
lerinden Selenge, Doğu’nun İskender’i olarak 
anılan ve hatta Caesar unvanını bünyesine alan 
büyük bir komutan ve devlet adamı hakkında 
kapsamlı bir çalışma sunuyor okurlara. Gizem 
Magemizoğlu’nun titiz çalışmasının ürünü olan 
kitap, Fatih’i imparatorluk siyaseti ve kamusal 
imajı bağlamında inceliyor.

Türk düşüncesi ve sineması üzerine yazdık-
larıyla tanınan Öner Buçukçu, yeni kitabın-
da sinema alanındaki klişe kavramların ve 
dönüp dolaşıp eski düşünceleri tekrarlayan 
metinlerin ötesinde Türk sineması hakkında 
yeniden düşünme denemesi sunuyor. Bu ha-
liyle üzerinde ciddiyetle durulması gereken 
çalışma, Kurtuluş Kayalı’nın bütünleyici ön 
sözü ve Türkiye Notları Yayınevi etiketi ile 
okurlarını bekliyor.

Türkoloji’nin en çalışkan isimlerinden Prof. Dr. 
Necati Demir’in, 35 yıl boyunca ses kayıtlarıyla 
derlediği 1628 masaldan oluşan 4802 sayfalık 
bu eşsiz eser tam 10 ciltten oluşuyor. Altınordu 
Yayınları tarafından okura sunulan Anadolu 
Türk Halk Masalları son kaynak kişilerden, 
doğal ortamda derlenerek yazıya aktarılmış ve 
böylece hem bilim insanlarına hem de okurlara 
zengin bir kaynak sunulmuştur. 

Yazmak, Bir Hayat Biçimi...
Yaşamak ve Yazmak / Hermann Lenz
Ketebe Yayınevi – 200 sayfa

Orta Çağ’ı Bitiren Büyük Komutan
İmparatorun İmgesi / Gizem Magemizoğlu
Selenge Yayınları – 244 Sayfa

Türk Sinemasının Büyük Hikâyesi
Acele Etme Papaz Efendi / Öner Buçukçu
Türkiye Notları Yayınevi – 166

Türkçenin Süt Dişleri: Halk Masalları
Anadolu Türk Halk Masalları 
/ Prof. Dr. Necati Demir
Altınordu Yayınları - 4802

YE 
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Yazınsal Metin Üstüne Araştırmalar, metin 
odaklı eleştiri kuramının Türk edebiyatındaki 
ilk temel yapıtlarından biri ve gözden geçiril-
miş baskısıyla tam kırk beş yıl sonra yeniden 
okur karşısında. Alanında uzmanlara olduğu 
kadar göstergebilimdeki gelişmeler üstüne bilgi 
edinmek ve dilin insan için taşıdığı anlamları 
kavrayabilecek yaklaşım modellerini tanımak 
isteyen okurlara da sesleniyor Yazınsal Metin 
Üstüne Araştırmalar. 

Okurlar Nahid Sıtkı Örik’i daha çok Kıskanmak 
ve Eve Düşen Yıldırım adlı kitaplarıyla tanıyor. 
Oğlak Yayınları yazarın gazete sayfalarında 
kalmış ve bu zamana kadar kitaplaşmamış 
öykülerini bir araya getiriyor. Yaşadığı dönem-
de her türlü edebi akıma uzak duran ve ayrık 
bir kimliğe sahip olan Örik, Fatma Hanım’ın 
Evine Bir Erkek Lazım adlı kitabında da insan 
ruhunun inceliklerine dokunuyor, tabii yine 
“bıyık altından gülerek…”

Türk dünyasının ve Asya bozkırlarının unutul-
maz sesi Cengiz Aytmatov 2008’deki ölümün-
den sonra Türkçede ilk kez bütün külliyatı ile 
Ketebe Yayınevi’nde! Okur, Mehmet Özgül’ün 
özgün çevirisi ile; yazarlığı evrensel boyutla-
ra ulaşan Aytmatov’u, Gün Olur Asra Bedel’i, 
“mankurt” kavramını ve bir güne kaç hatıra, 
kaç hikâyenin sığabileceğini belki de ilk kez 
tam anlamıyla “kavrayabilecek.”

Son baskısının üzerinden yaklaşık on beş yıl 
geçen Silgiler, tekrar okur karşısında! Klasik 
polisiye yazarlarının ötesinde metinlerarası-
lıktan güç alan, bu gücü de ince bir zekâ ve 
mizah ile işleyen Alain R. Grillet, okura, alışıl-
mışın dışında bir dedektif romanı vaat ediyor. 
Eserin yarattığı tekinsizlik ise, her an katilin 
peşine düşme isteği uyandırabilir okurda!

Ruhların İletişimi: Göstergebilim
Yazınsal Metin Üstüne Araştırmalar 
/ Mehmet Rifat
Sel Yayıncılık – 61 Sayfa

Bir Müstehzi Yazar
Fatma Hanım’ın Evine Bir Erkek Lazım 
/ Nahid Sıtkı Örik
Oğlak Yayınları – 192 sayfa

Türk Dünyasının Bilgesi
Gün Olur Asra Bedel / Cengiz Aytmatov 
Ketebe Yayınevi - 444

Sıradışı Bir Polisiye
Silgiler / Alain Robbe Grillet 
Fol Kitap – 256 sayfa
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1. Benim yurdum neresi Yakup, diyorum. Benim baba ocağım neresi? Küçük 
şeylerle mutlu olmasını bilirdim eskiden. Yağmur yağar sevinirdim, kış gelir 
sevinirdim, bahar gelir sevinirdim... Bir çift yeni pabucum olsa, ayaklarımı uyku 
tutmazdı sevinçten. Akşam olsa sevinirdim Yakup, sabah olsa sevinirdim... 
Avuç içi kadar, küçücük dünyamda ben böyle mutlu yaşarken kim soktu aklıma 
uzak denizleri? Sinemaları kim soktu aklıma? Hangi al yanaklı fettan baştan 
çıkardı beni? Yurdumu yitirdim Yakup. Ruhuma bir sıla yok artık...

2. Dörtte üçü sularla kaplı bir küre üzerinde temiz kalabildik mi? Kirlettik üs-
telik. Kirletiyoruz. Boş ver Yakup. Senin denizlerin sana yeter. Turna gözlü dağ 
pınarların var senin. Şu deniz kabuklanma tekne diye düşlerini bindirip çıktığın 
uzak yolculuklara ben tanığım. Senin yolculuklarını biz şu çokbilmiş hâlimizle 
haritalarda görsek, ürpeririz. Senin denizlerini haritalarda görsek, boğuluruz. 
Biz düş yoksulu olduk Yakup. Benim sevgili çocuğum.

3. İnsanlar kendilerini nedense olduklarından başka türlü göstermek istiyorlar. 
Sanat, içimizdeki o zaaflar toplamı insanı en saf, en dokunulmamış hâliyle gör-
mek ve göstermek belki de... Bizim içimizde biraz herkes var. Herkesin içinde 
de biraz biz...

4. Bu öyküler senin öykülerin hep. Benden böyle öyküler çıkmaz Yakup. Sen 
gözlerini ödünç vermesen dünya bu kadar güzel görünmez. Sen olmasaydın 
Yakup, bunalım filmleri çekerdim ben de, bilmem ne öyküleri yazardım… İnsan 
ruhunun kanalizasyonlarında libido avcılıklarına çıkardım. Klozetteki adam gibi 
entelektüel ıkınmalar, sıkınmalar, bilimsel geğirmelerle öykümün başında ek-
şirken, biraz Freud yetişirdi imdadıma, biraz Nietzsche, biraz da bilmem kim… 
Bu bağlamda “sosyo-psikolojik” açıklamalarda bulunurdu eleştirmenler. “Aydın 
yalnızlığı” filan derlerdi. “Vay, ben meğer neymişim!” diye dizime bir şaplak 
vurur, acı çeken, yalnız adam pozlarına bürünürdüm sen olmasan Yakup, sen 
olmasan sevgili çocuğum…

5. Tüm yitiklerimiz öykülerde yaşayabilir. Kim bilir belki ilerde sinemada da 
yaşayabilir… Düşünsene Yakup, sinemada da yaşayabilir. İstediğimiz an döne-
biliriz o köylere, o insanlara… İstediğimiz an… İyi ki böyle bir tesellimiz var… 
Sinema biraz da bu değil mi zaten? Parmaklarımızın arasından su gibi dökülüp 
giden zamana karşı cılız da olsa bir direnme? Ölüme karşı aczimizden doğan 
bir karşı koyuş? Bir gün bir sinemamız olur. Bu kirlenmiş, bu sevmediğimiz 
dünyayı çerçevemizin dışına hapsederiz. Değil mi Yakup, konuşsana?

AHMET ULUÇAY
KÜLLER VE KEMİKLER

birkaç  
kelime.
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DOSYA:
yazarlar ve şehİrler

KATSUSHİKA 
HOKUSAİ

SAHNEDEKİ  
ADAM:  

ayhan ışık

rİnglerİn sultanı:
busenaz sürmenelİ

demİr yaylı bİr gazİ: 
Selçuk bey


