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OCAK - ŞUBAT 2021

Pandeminin getirmiş olduğu olağanüstü koşullarla mücadele 
içerisinde geçen bir seneyi geride bıraktık. 2020 yılı bütün 
insanlığın, olduğu zorluklara birlikte göğüs germeye çalıştığı, 
alışık olmadığı bir yaşam biçimine adaptasyon sağlamaya 
gayret ettiği bir yıl olarak tarihe geçti.  

Türkiye, pandemiye yönelik hayata geçirdiği çalışmaları titizlikle 
ve kararlılıkla sürdürüyor. 

Bu süreç göstermiştir ki son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız 
liderliğinde hayatın her alanında gerçekleştirilen devrimlerle, 
önceleri kronik olarak addedilen meselelerini tarihe gömen 
ülkemiz, teknoloji alanında da “zeitgeist” denilen zamanın 
ruhunu doğru kavramış, dönemin en başarılı girişimlerine 
imza atmış, bu alanda çağa yön vermeye talip ülkelerden biri 
olmuştur. 

2021 yılı umudun yeşerdiği, milletçe motivasyonumuzun kuv-
vetlendiği, birlikteliğin güçlendiği; hedeflerimize yürüyüşü-
müzde gençlerle kol kola bir yıl olacak...

Dergimizin bu ayki sayısında bütün dünyayı yakından ilgilendi-
ren “yapay zekâ” olgusunu ele aldık. Bu konuya olan yaklaşımı-
mız, perspektifimiz ve stratejimiz, ana başlığımızı oluşturuyor. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Gençlik Merkezlerimiz ve 
Tematik Gençlik Kamplarımızda verdiğimiz robotik kodlama, 
yazılım ve yeni teknolojiler atölyelerimizdeki eğitimleri de bütün 
ayrıntılarıyla öğrenme fırsatına kavuşacak, Türkiye olarak bu 
bağlamda nerede olduğumuzu da değerlendirmiş olacaksınız.

Bunun yanında milli sporcularımızla yapılan söyleşiler ve 
pek çok anlamlı içerik, Gençlik ve Spor Dergimizin elinizde 
tuttuğunuz sayısında sizlerle buluşacak.

Keyifle okumanızı diliyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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

TÜRKİYE, HEDEFLERİNE GENÇLERİNİN 
AZMİYLE ULAŞACAK
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Tam adıyla Erwin Rudolf Josef Alexan-
der Schrödinger, Avusturyalı bir fizikçi. 
Biz onu kuantum mekaniğine olan 
katkıları ve özellikle de 1933’te kendisi-
ne Nobel Ödülü kazandıran Schrödinger 
denklemiyle biliyoruz. Ancak bu ünlü 
fizikçinin bilim dünyasına kazandırdığı 
meşhur bir konu daha var: “Schrödin-
ger’in kedisi”.  Peki, kimin nesidir bu 
Schrödinger’in kedisi? Şöyle bir ucun-
dan kıyısından işitenler olmuştur illâki. 
Ama biz konuyu biraz açalım.

Schrödinger’ in kedisi, fizik dünyasının 
en ünlü paradokslarından biri. Kutu 
içine konulmuş bir kedi, ölü mü yok-
sa diri mi olduğu muammasını içinde 
barındırmasının yanı sıra canlılarla pek 
ilgili olmayan fizik dalındaki bir deneyde 
neden kedi kullanılır ki sorusunu da 
akla getirmiyor değil. Tamam, kediler 
kutuları her zaman sevmiştirler zaten. 
Ama işler öyle uzaktan göründüğü gibi 
değil tabii ki. Çünkü bu elbette gerçek 
bir kedi kullanılarak yapılan bir deney 
değil, neticede düşünsel bir deney.

Meselemiz, takvimler 1935’i gösterir-
ken vuku buluyor aslında. O zamanlar 
tabii fizik biliminde keşiflerin ardı arka-
sı gelmiyor. Bir gün nötron keşfediliyor, 
diğer gün pozitron. Albert Einstein’ın 
da hem dönemdaşı, hem arkadaşı 
olan Erwin Schrödinger ise Nobel fizik 
ödülünü çoktan almış evinin vitrinine 
koymuş. Fakat durmuyor tabii, kuan-
tum fiziğinde birbirinden bağımsız iki 
fiziksel durumun aynı anda, belirli ola-
sılıklarla geçerli olması anlamına gelen 
üst üste binme kavramını anlatabilmek 
için bir düşünsel deney uygulamasına 
başlıyor. 

Düşünsel deneyde kedi kapalı bir 
kutunun içine yerleştirilir. Kedinin 
yanında da radyoaktif bir madde-
nin bozulmasıyla ortaya çıkacak ve 
kediyi zehirleyebilecek zehirli bir 
gaz mevcuttur. Bu da demektir ki 
zehir bir olasılıkla dışarı çıkacaktır, 
bir olasılıkla da çıkmayacaktır. Yani 
kedi belirli bir olasılıkla ölü olacaktır. 
Belirli bir olasılıkla da canlı olacaktır. 
Hem de aynı anda. Zihin karıştırıcı bir 
durum fakat üst üste binme kavramı 
da tam olarak bunu ifade ediyor. 
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Schrödinger’in deneyinde kutunun içi 
ile dışı arasında hiçbir bilgi alışverişi 
ve bir bağlantı olmadığı sürece kedinin 
fiziksel durumunu bilmek imkânsız 
ki meselenin en önemli noktası da bu 
imkânsızlığın yarattığı ikilik zaten. 
Deneyde ancak bir gözlemci kutuyu 
açıp bakarsa, yani kedinin durumu 
üzerine bir ölçüm yaparsa kedinin aynı 
anda hem ölü hem de diri olma olasılığı 
ortadan kalkabilir. Gözlemcinin böyle 
bir müdahalesi de ortam şartlarını de-
ğiştirir ve olasılıklardan birinin gerçek-
leşmesine neden olur. 

Sonuç olarak fizik biliminin maskotu, 
yani Schrödinger’in kedisi, kuantum 
fiziğindeki üst üste binme ve gözlem 
hâlinde seçilme durumunun gerçek 
hayata uygulanmasıyla karşılaşılacak 
durumları insanlığa anlatabilmek için 
canını feda etmeye hazırdır. Deney 
sonunda gözlem yapılana kadar hem 
canlı hem de ölü olma durumlarını aynı 
anda yaşayan kedinin durumu, gözlem 
yapılmasıyla birlikte belli olabilir. Dola-
yısıyla kutuyu açıp gözlediğimizde zaten 
göreceğiz, kedi ölü mü hayatta mı ama 
kapalıyken iki durumu aynı anda gerçek 
kabul etmeliyiz.

Neticede Schrödinger, bir kediyi onu 
öldürecek bir zehirle bir kutuya koyar-
sanız bir saatin sonunda kedinin hayatta 
kalma şansının ve ölme ihtimallerinin 
yarı yarıya olduğunu söyledi. Kuantum 
mekaniğine göre, kedinin canlı veya ölü 
olup olmadığını anlamak için kutuda 
göremediğimizden kedi hem canlı hem 
de ölüdür. Elbette bunun mümkün ol-
madığını, hiçbir şeyin aynı anda canlı ve 
ölü olamayacağını biliyoruz. Schrödin-
ger’in bize esas göstermek istediği şey 
de tam olarak bu, yani paralel evrenler.

Şimdiye kadar kedi öldü mü, kaldı mı 
sorularının doğrultusunda ilerleyen de-
neyde sormamız gereken başka sorular 
da var elbette. Schrödinger’in mikro 
âlemi makro âleme taşıyan deneyinin 
esas önemli sorusu ise şu: Olasılıklar 
paralel evrenlerde ayrı ayrı ve birbirin-
den bağımsız olarak yaşanıyorsa, biz de 
kutuya baktığımızda o paralel evren-
lerden birine o an katılıyoruz ve oradan 
devam ediyoruz. Peki, kendimiz için 
geçerli olasılıklarda bizi gözlemleyip, 
bizimle bir paralel evrene dahil olan 
gözlemci kim?
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Bir dağın tepesinde, bir binanın çatı-
sında, bir pencere kenarında gözü-
müzü ilk çevirdiğimiz yer hep aynı: 
Gökyüzü. Neden gözlerimiz hiç yo-
rulmadan her seferinde bu saydam 
tabakayı arar durur? Neden göz hep 
engine, sonsuza döner? Bunun elbet-
te insanın yaratılışına dönük, sonsuz 
olana meyletme ihtiyacıyla bir bağlan-
tısı vardır. Bundan ötürü en eski bilim 
dalıdır astronomi ya da diğer adıyla 
ilm-i felek. Kimi zaman bir inanış, 
kimi zaman ise bir merak duygusuy-
la göğe çevrilen gözler hep bir bilgi, 
hep bir sezgiyle bakmıştır yeryüzüne. 

Eski çağlarda gökyüzü, bilimsel 
merak ve meteorolojik tahminlerle 
birlikte geceleri yön bulmak ve mev-
simleri belirlemek amacıyla da göz-
lenmekteydi. Ayrıca gökcisimlerine 
tapınmak da insanoğlunun gökyüzü 
ile kurduğu bir ilişki çeşidiydi. Örne-
ğin, Arap Yarımadası’nda yaşamış 
Himyerîler güneşe, Kinâne kabilesi 
aya tapardı. Tam da bu yarımadadan 
doğan İslam dinine mensup âlimler 

ise gökyüzüne yaratılmış bir mahlûk 
olarak bakıp onu anlamaya çalıştı. 
Onlar, insanoğlunun kadim çağlardan 
bugüne uzanan bu evreni keşif yolu-
nun taşlarını döşeyenlerdi. Özellikle 
Kur’an’da gök cisimlerine çok fazla 
atıf yapılması ve namaz vakitleri ve 
dinî günlerin tayin edilmesi gerek-
liliği nedeniyle Müslüman âlimler 
gökbilimine oldukça önem verdiler. 

İslam toplumlarının astronomiyle tam 
anlamıyla ilgilenmesi ise 8. yüzyılda 
Hindistan’dan getirilen iki astronomi 
kitabının Halife Mansûr’un isteğiyle 
Arapçaya çevrilmesiyle başladı. İlk 
zamanlarda gökbiliminin yani ilm-i 
feleğin kesin bir tanımını yapamayan 
Müslüman astronomlar, sadece gök 
cisimlerinin hareketlerini gözlem-
lemiş, bu cisimlerin her durumdaki 
hâllerinin nedenlerini açıklamak için 
geometriye başvurmuş ve yıldızla-
rın yerlerini istedikleri gibi saptaya-
bilmişlerdi. Belli bir döneme kadar 
Müslümanların astronomik bilgileri 
sadece yıldız gözlemleriyle sınırlı 

kalıyor ve bu bilgilerin teknik olmak-
tan çok şiirsel yönü ağır basıyordu. 
Fetihler yabancı kaynaklara ulaşma 
imkânı sağlayınca İslâm düşünür-
lerinin önünde geniş ufuklar açıldı. 
Emevî Halifeliği’nin son yıllarında 
Hermes’e ve Zerdüşt’e nispet edi-
len astronomi kitaplarının Arapçaya 
çevrilmesiyle büyük bir terminolojik 
zenginlik ve bilgi birikimi oluştu. Bu 
döneme ait Kusayru Amre Sarayı ise 
8. yüzyıl başlarındaki astronomik bilgi 
seviyesinin ne ölçüde olduğunu gös-
termesi bakımından oldukça ilginç 
bir örnek. Sarayda bulunan hamam 
kubbesinin üzerindeki ekliptik ko-
ordinatlar ve 400 civarında yıldızın 
yer aldığı gök haritası dönemin ast-
ronomi seviyesinin somut bir delili. 

X-XI. yüzyılda Mısır, Endülüs ve Asya 
gibi farklı İslam coğrafyalarında sa-
yıları artan gökbilimciler özellikle 
Endülüs gibi ilim cenneti coğrafya-
lardaki bilimsel imkânlarla araştırma 
sahalarını genişletmişti. Zerkalî, Mec-
ritî, Birunî ve İbn Heysem gibi büyük 

İLM
-İ FELEKTEN SPACE-X’E  BİR YOLCULUK

İLM
-İ FELEKTEN SPACE-X’E  BİR YOLCULUK
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astronomlar bu döneme damga vuran 
âlimlerdi. Endülüs’ün Hristiyanlar ta-
rafından işgal edilmesiyse bu zen-
ginliği besleyen damarın kurumaya 
başlaması demekti. Endülüs’teki ilmi 
hareketliliğin son bulmasıyla İran 
havzası ön plana çıkmıştı. Moğol is-
tilâsından sonra İran’da başlayan ça-
lışmalar Nasirüddin Tusî gibi bir ast-
ronomu doğuracaktı. Hülâgûhan’ın 
Tusî’ye tahsis ettiği rasathanede çok 
sayıda rasat aleti ve rivayete göre 
400.000’den fazla kitap bulunuyordu. 

Müslümanların astronomi sahasın-
daki son güçlü manevralarını ise XV. 
yüzyılda Semerkand’da Timurlu Hü-
kümdarı Uluğ Bey yapacaktı. Uluğ 
Bey bir hükümdar olmasının yanı 
sıra büyük bir astronomi bilginiydi 
ve kurduğu rasathanede otuz yıl bo-
yunca yaptığı gözlemlere dayanarak 
oluşturduğu Zîc-i Uluğ Bey adlı astro-
nomi cetveli ise en önemli eseriydi. 
Uluğ Bey’in ölümünden sonra İslâm 
astronomisinin gelişimi durmuş, fakat 
Latinceye yapılan sayısız tercüme 
sebebiyle modern Avrupa astro-

nomisini etkilemesi ve öncü astro-
nomlarına verdiği ilmî destek bütün 
canlılığı ile devam etmiştir. Birunî’den 
Galile’ye, Nasiruddin Tusî’den Koper-
nik’e geçen gökbilim araştırmaları 
elden ele zihinden zihine büyüyerek 
günümüzdeki seviyeye ulaşmıştı.

Tüm bu geçmişteki birikim ve tecrü-
benin devamlığını sağlayacak bilimsel 
yaklaşımlardan uzaklaşan ve tâbiri 
caizse bayrağı Batı’ya kaptıran Doğu 
toplumları olarak bugün Nasa’yı ve 
Elon Musk’ı konuşur hâldeyiz. Gü-
nümüz dünyası, uzay ajansları ara-
cılığıyla evreni salise salise izleyen 
ülkelerin söz söyleyebildiği bir arena 
âdeta. Starlink Projesi’yle dünyanın 
etrafını 12 bin uyduyla kaplamaya 
hazırlanan Elon Musk’ı izleyen pek 
çok ulusal ve özel şirket ülkelerinin 
uzaydaki geleceği için çalışmalarına 
hızla devam ediyor. Uzun yıllardır 
uzay yarışında aktif olma gayretinde-
ki Türkiye ise 2018 yılında kurduğu 
Türkiye Uzay Ajansı ile milli bir uzay 
politikası belirleme hedefine doğru 
ilerliyor. 24 Ocak tarihli ASELSAN 

tarafından İstanbul Teknik Üniversi-
tesi ile birlikte yerli ve milli imkânlar-
la bilimsel amaçlı olarak geliştirilen 
ASELSAT 3U Küp Uydusu, SpaceX’in 
roketi ile görev yapacağı yörüngesi-
ne başarıyla gönderilmişti. ASELSAT 
kamera görev yüküyle elde edeceği 
görüntüyü yer istasyonuna indirip sa-
yısal kart görev yüküyle uzay ortamı 
hakkında istatiksel veri toplayacak. 

İlm-i felekten SpaceX’e uzanan bu 
yolculuğumuzun nasıl bir seyir ala-
cağı geçtiğimiz günlerde Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklanan Milli Uzay Prog-
ramı’yla daha da netlik kazandı. Açık-
lanan Milli Uzay Programı’na göre 
Cumhuriyet’in 100. yılında Ay’a ilk 
teması gerçekleştirmek, yeni nesil 
uydu geliştirmede dünyadaki yarışa 
dâhil olmak, astronomik gözlemler 
konusunda daha yetkin bir ülke ko-
numuna gelmek ve bir vatandaşımızı 
bilim misyonuyla uzaya göndermek 
önümüzdeki yıllarda gerçekleştiril-
mesi istenen ilk hedefler arasında. 

İLM
-İ FELEKTEN SPACE-X’E  BİR YOLCULUK

İLM
-İ FELEKTEN SPACE-X’E  BİR YOLCULUK

Gençlik 
ve Spor

7



1Bir Superman değil, James Bond hiç değil. 
Kelimenin tam anlamıyla gerçek bir kahra-
man o. Kimi zaman Battalgazi, kimi zaman 
Malkoçoğlu, kimi zamansa Köroğlu. Adalet 
fikrinin, bu toprakların tarihinin ekrandaki 
yüzü, en Türkçe yüzü. Kurtuluş Savaşı’na 
katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur’un 11 çocu-
ğundan biri o. 1937 doğumlu. Yazları Eskişe-
hir’de ailesine yardım etmek için tarlada çalı-
şan, bekçilik yapan, genç yaşta hasta ablasını 
kaybedince çocuk yaşta doktor olmaya karar 
veren bir çocuk...

SAHNEDEKİ ADAM

CÜNEYT  
ARKIN 

AMERİKA’DAN  
BÜYÜKTÜR
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5Gurbet Kuşları’nın ardından Cüneyt Arkın’a 
tekliflerin ardı arkası kesilmedi; aşk filmle-
rinde de oynadı, toplumcu filmlerde de. Yük-
selişini Malkoçoğlu serisiyle nihayete erdirdi, 
o artık Bizans surlarına at süren adaletin pe-
şinde bir kahramandı. Zorlu rollerde, dövüş 
sahnelerinde, kılıçlı sahnelerde hiç dublör 
kullanmadı. Bir filmde ne yapılacaksa kendi 
yaptı. Gerçeğini başkasının sürdürmesine 
izin vermedi. 4Halit Refiğ, Şafak Bekçileri filminde ona bir 

rol teklif etti, ancak askeri yönetmelikler 
buna izin vermedi. Halit Refiğ’in aklına bir 
kere düşmüştü Fahrettin Cüreklibatur ile ça-
lışmak. 1963 yılının sonbaharında Halit Re-
fiğ, Gurbet Kuşları filminde rol teklif etti ona. 
Bu sefer oldu, hiçbir engel yoktu ortada. Bu 
projeyle birlikte Fahrettin Cüreklibatur, Cü-
neyt Arkın’a dönüştü. 

31963 yılında Artist dergisinin düzenlediği si-
nema artisti yarışmasında birinci oldu. Ama 
asıl hikâyesini değiştiren kişi; yine 1963 yılın-
da Hava Kuvvetleri’nde doktor olarak yedek 
subaylık yaptığı dönemde, 1. Hava Üssü’nde 
jet pilotlarının hayatıyla ilgili Şafak Bekçileri 
isimli bir film çeken Ulusal Sinema Akımı’nın 
babası Halit Refiğ ile tanışması oldu. 

6Halit Refiğ’e göre John Wayne, Burt Lan-
caster ayarında bir oyuncuydu. Hatta onlar-
dan daha iyiydi. Bir şekilde olmadı, aslında 
olmasının da önemi yok; sadece Türkiye’ye 
“Cüneyt Arkın gibi cesur olmak” diye bir de-
yim bırakması bile yeter aslında. Çocuklar 
onunla büyüdü, hepimiz onunla büyüdük; 
Kara Murat’ın, Komiser Cemil’in, Madenci 
İlyas’ın tavrını ve ahlâkını onun sayesinde 
anladık. 7Pek çok ödül kazandı o; Altın Portakal, Altın 

Koza. Bunların da hiçbir önemi yok aslında. 
Milli şuur, tarih bilinci ve dahi bir sürü şeyi si-
nemamıza, ekranlarımıza taşıdı o. Öyle taşıdı 
ki mümkün tarihlerin, mümkün destanların, 
mümkün halk hikâyelerin en güzeliydi. Pes 
etmeyen karakterler, haksızlığa direnenler, 
topraklarını korumak için elinden geleni ya-
panlar; tarihin herhangi bir döneminde, bu-
nun çok önemi var.  

2Ablasının ölümüyle birlikte verdiği sözü tut-
mak için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülte-
si’ne düşürdü yolunu. Burada  hem okudu 
hem de yine çocukken dinlediği hikâyelerin 
etkisiyle yazmaya olan merakını İstanbul’da 
arkadaşlarıyla Erek isimli bir dergiyi çıkara-
rak sürdürdü. 1957 yılında Cemal Süreya ile 
tanıştı ve öykülerini Pazar Postası’na gön-
derdi. 

CÜNEYT  
ARKIN 

RIDVAN TULUM
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Fİlenİn SultanI

AYÇAAANDA KAL
Voleybol çok hızlı 
akan ve fazla dikkat 
isteyen bir oyun. Anlık 
bir dikkat dağınıklığı 
bile maçtaki perfor-
mansınızı etkileye-
bilir. Bu yüzden maç 
öncesinde, aklınızı 
meşgul eden bütün 
negatif düşünceleri-
nizden uzaklaşmanız 
gerek. Maç öncesinde 
yapmış olduğunuz 
meditasyon ve nefes 
egzersizleri oyun sıra-
sında “anda” kalmanı-
za yardımcı olacaktır. 
İşte ‘’anda kalmak’’ 
benim kariyerimde 
ve oyun içi perfor-
manslarımda kilit rol 
oynuyor.

HEDEF KOY
Her sezon uzun bir 
maraton. Benim bu 
maratona başlamadan 
önce yapmış olduğum 
üç şey var: Kısa, orta 
ve uzun vadeli hedefler 
belirlemek. Eğer başarılı 
bir voleybol oyuncu-
su olmak istiyorsanız 
hedef koymamak gibi 
bir şansınız yok zaten. 
Unutmayın, hedefsiz bir 
gemiye hiçbir rüzgâr 
yardım edemez.

GERİ BİLDİRİM 
İSTE
Profesyonel spor-
culara baktığımızda, 
hepsinin eleştiriye 
açık olduğunu görüyo-
ruz. Eleştiriler, sizin 
performansınızdaki en 
kilit noktadır. Antre-
nörünüzden ve takım 
arkadaşlarınızdan sık 
sık performansınıza 
yönelik geri bildirimler 
isteyin. Çünkü başarı 
ve gelişim için geri 
bildirim şart!

10 yaşından beri 
aktif olarak vo-
leybol oynayan, 
adını şimdilerde 
sıkça duyduğu-
muz, başarılarıy-
la övündüğümüz 
Vakıfbank Spor 
Kulubü oyun-
cusu ve A Milli 
takımımızın 24 
yaşındaki yıldızı 
Ayça Aykaç’ı ant-
renman arasında 
yakaladık ve onu 
başarıya götüren 
7 püf noktayı 
sorduk.

7MADDEDE
NASIL?

Gençlik 
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AAYKAÇ
SABIRLI OL
Voleybol demek, disip-
linli bir şekilde sürekli 
çalışmak demek. Bu 
durumda başarılı bir 
oyuncu olmak için sa-
bır olmazsa olmazlar-
dan. İşte beni başarıya 
götüren 7 püf nokta-
nın belki de en önem-
lisi bu: Sabırla adım 
adım ilerlemek!

UYUMLU OL
Voleybol bir takım 
oyunu. Bu yüzden 
takım içindeki birlik ve 
beraberlik çok önemli. 
Başarıyı isteyen her 
oyuncu, takım arkadaş-
ları ile koordineli bir 
şekilde hareket ederek 
bir olmalıdır. İşte iyi 
bir voleybol oyuncusu 
olmanın 7 püf noktasın-
dan biri de takımın ile 
bir olmak!

İSTİKRARLI OL
İstikrar, başarının kilidi-
ni açan en önemli fak-
törlerden. Performan-
sınızın düştüğü anlarda 
bile kararlı ve düzenli 
bir şekilde antremanla-
rınıza devam etmelisi-
niz. Bunu başardığınız 
takdirde başarı size 
kendiliğinden gelecektir.

ŞEKERLEME 
YAP
Antreman sonrası 
kaslar yorulur ve vücut 
sportif faaliyetlerinin 
kalitesini düşürür. İşte 
bu durumda perfor-
mansınızı ve motivenizi 
zinde tutmanın sırrı: 
Şekerleme yapmak.  
Vücudumu bir sonraki 
egzersizlerinize hazır-
lamak için iki antreman 
arasında yaptığım 20 
dakikalık “Güç Uyku-
su”enerjimi depola-
mamda çok büyük rol 
oynuyor. 

HAZIRLAYAN: ZEYNEP DEMİRZEYNEP DEMİR
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“Bizim zamanımızda gençler ne kadar 
edepli, ahlâklıydı, çalışkan ve kadirşi-
nastı oysa şimdikiler…” diye başlayan 
sözleri hep duyuyoruz. Gençliğimiz 
sırasında yetişkin olanlar da bizim 
hakkımızda böyle diyorlardı, onlara 
da onların büyükleri. Nesiller değişse 
de gençlere “vur abalıya” tavrı gös-
termemiz değişmiyor. Gençlik döne-
mini bilmiyor, gençleri anlamıyoruz.

Çocukluk ve yetişkinlik arasındaki 
gençlik döneminin ortaya çıkışı mo-
dern zamanlarla birliktedir. Geleneksel 
dünyada “akıl baliğ” olanlar, çocuk-
luktan çıkmış kabul edilirler, hızla 
toplumsal hayata katılırlardı. “Akıl 
baliğ” olur olmaz, başta dini olmak 
üzere hukuki, toplumsal, ekonomik 
tüm alanlarda yetişkinlerle aynı hak 
ve sorumluluklara sahip olurdunuz. 

Modernlikle birlikte meslek edinmek 
için gerekli eğitim süresi giderek uza-
maya başladı. Toplumsal işbölümünün 
gerektirdiği koşullar nedeniyle biyo-
lojik ve zihinsel bakımdan akıl baliğ 
olmalarına rağmen gençler çalışma 
hayatına katılamadılar; taşı sıksalar 
suyunu çıkarabilecekleri halde ekono-
mik olarak ebeveynine bağımlı kaldılar. 
Evlilik ve toplumsal sorumluluk alma 

yaşı da giderek uzadı, gençlik bir “ara 
toplumsal kategori” hâline geldi. İki 
arada bir derede kalan, ne çocuk ne 
yetişkin olan bu insanlar, kendilerine 
göre alt-kültürler geliştirdiler. Eğiti-
cilerin ve yetişkinlerin onları anlaya-
bilmesi için rehber kitaplar yazıldı.  

Gençlik dönemi, sandığımız gibi, in-
sanın başında esen kavak yellerinin 
altında gününü gün ettiği, en hercai 
devresi değil. Gençlik zamanlarında 
çoğunlukla günlerin, saatlerin hatta 
dakikaların bile bir türlü geçmek bilme-
diği oldukça sıkıntılı anlar söz konusu. 
Ebeveyninden ayrışmaya, dünyayla bir 
insan teki olarak yüzleşmeye başlayan 
genci birçok zorlu sınav bekliyor. Han-
gi mesleği edinecek, bir dünya görüşü, 
bir kimlik oluşturmak için ne yapa-
cak, kimlerle nasıl bir sosyal çevrede 
bulunacak? Tüm bu sorulara cevap 
vermek zorunda genç insan ama 
bunlar öyle çoktan seçmeli sınavlar 
gibi bir saatte biten cinsten değil; ce-
vaplar bazen çok uzun zaman alabilir. 

Bilgi teknolojilerinin, sosyal medya-
nın kucağında büyüyen günümüz 
gençlerinin kimlik edinme zorlukları 
kat be kat arttı. Aileden, akrabadan, 
okuldan, arkadaş çevresinden sonra 

günümüzde dünyanın her yerinden 
sunulan çok çeşitli değer önerileri 
geliyor gencin zihnine. Bunların için-
den sağlam bir kimlik duygusu için en 
uygun olanları seçip içselleştirmek 
zorunda. Sanılanın aksine, insanın 
ahlâkî ve felsefi konular üzerinde 
bu kadar çok yoğunlaştığı, dünya-
nın ve ülkesinin idaresiyle bu kadar 
çok ilgilendiği bir dönem daha yok.

“Gençlere has” diye sunulan birçok 
sorunun kökeninde de hızlı değişim 
sürecinde ortaya çıkan dürtülerde, 
ilgi ve heveste, enerjide artış bulu-
nuyor. Gençler, eşyanın tabiatı icabı 
kaplarına sığmazlar. Henüz dürtü ve 
duygularını denetim altına almakta 
pek ustalaşamadıklarından özellikle 
kendilerine karşı anlayışlı davranıl-
mayan durumlarda kolayca eyleme 
dönük hâle gelebilirler. Bu özellikleri 
nedeniyle hiç hak etmedikleri hâlde 
başlarına iş açarlar. Gençlerden oldum 
olası hazzetmeyenler de bu fırsatı 
ganimet bilip başlarlar konuşmaya. 
“Bizim zamanımızda gençler böyle 
miydi?” diye başlayan önyargıların 
kökeninde de çoğunlukla gençlerin in-
san ilişkilerinde acemiliklerinden kay-
naklanan bu tür davranışlar bulunur.  

EROL GÖKA

DUMAN

Çocukluk ve yetişkinlik ara-
sındaki gençlik döneminin 
ortaya çıkışı modern za-
manlarla birliktedir. Gele-
neksel dünyada “akıl baliğ” 
olanlar, çocukluktan çıkmış 
kabul edilirler, hızla top-
lumsal hayata katılırlardı. 
“Akıl baliğ” olur olmaz, baş-
ta dini olmak üzere hukuki, 
toplumsal, ekonomik tüm 
alanlarda yetişkinlerle aynı 
hak ve sorumluluklara sahip 
olurdunuz.

GENÇLİK
BAŞIMDA 
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HİTLER’E STADYUMU 
TERK ETTİREN ADAM

Jesse Owens 

“Bir ortakçının oğlu 
ve bir kölenin torunu 

olan Jesse Owens tam 
adıyla James Cleveland 

Owens, ondan önce 
hiçbir sporcunun elde 
edemediği şeyi başar-

dı. Berlin’deki 1936 
Olimpiyat oyunlarında 

kazandığı dört altın ma-
dalya, onu Olimpiyat 

tarihinin en çok hatırla-
nan sporcusu yaptı.”

Jesse Owens’ın  
özgeçmişinden

1913 yılın-
da Ame-
rika’da, 

Oakvil’de 
doğan Jes-

se Owens, o 
yıllarda her siyahi 

vatandaşın başına ge-
len şeyin tam ortasına 
doğmuştu; yani yok-
sulluğun. Her yoksula 
ait olan bir şey vardı 
onda; kuvvetli ayak-
lar, yürüme cesareti 
ve uzakları aramak… 

Hikâyesi üç aşağı beş 
yukarı böyle aslında, 
yoksul bir Amerikalı 
çocuktu. Liseler arası 
bir koşu yarışmasına 
katılıp, rekor bir süre 
elde edene kadar da 
öyle kalacaktı. Bu koşu 
yarışmasındaki başarı-
sının ardından kendini 
bir anda Cheveland 
Teknik Yüksek Oku-
lu’nda buldu o. Burada 
sadece koşu da rekor-
lar kırmadı bir de uzun 
atlama da rekor kırınca 
Ohio Devlet Üniversi-
tesi’nin koşu takımına 
alındı. Burada da rekor-
lar kırmaya devam etti. 
Ulusal Atletizm Şampi-
yona’sında uzun atla-
ma, 100 metre ve 200 
metre engelli koşu da 3 
Dünya rekoru kırdı. Bu 
başarılarının ardından 
beklenen oldu, gelmek-
te olan geldi ve 1936 
Berlin Olimpiyatları 
için ABD kafilesine dâ-
hil edildi. Yine de ABD 

kafilesine dâhil edilme-
si, güllük gülistanlık bir 
spor hayatı olduğu an-
lamına gelmesin. Zira 
Jesse Owens ne kadar 
başarılı olursa olsun 
1930’lu yılların Ameri-
kası’nda bir siyahiydi. 
Üniversitedeyken yal-
nızca siyahlara ayrılmış 
yurtlarda kalabiliyor, 
takımıyla yarışmalara 
giderken yine sade-
ce siyahilere ayrılmış 
otellerde konaklayabi-
liyordu. Takımla birlikte 
seyahatteyken beyazla-
rın restoranlarına gire-
mediği için ya siyahlara 
ayrılmış restoranlarda 
ya da otobüsün içinde 
yemek yiyebiliyordu. 

Dört Farklı Dalda  
Dört Madalya
Owens, onca zorluğa 
rağmen, dışlanmala-
ra, hor görülmelere 
rağmen Berlin Olimpi-
yatlarında dört farklı 
atletizm dalında altın 
madalya kazandı. 100 
metre koşu, 200 met-
re koşu, uzun atlama 
ve 400 metre bayrak 
yarışı. Böylece Jesse 
Owens, dört farklı dal-
da dört altın madalya 
kazanan ilk Amerikalı 
olarak tarihe geçti. Bu 
başarı rekoru 48 yıl 
boyunca kırılamadı.

Owens, 200 metre ya-
rışından sonra zafer 
turu atarken tribünde-
ki seyircilerin kendisi-

ni ayakta alkışlaması 
üzerine Adolf Hitler 
stadyumu terk etti.

Kısacası Jesse Owens, 
uzun yıllar etkisi süre-
cek rekorlarla Berlin 
Olimpiyatlarından ayrıl-
mış ve Hitler’in Aryan 
ırkı üstündür düşünce-
sini sahaya gömmüştü. 
Peki, ülkesine döndü-
ğünde ne oldu? Bu soru-
nun cevabını kendisi şu 
şekilde veriyor: “Olim-
piyatlar sonrası ülkeme 
döndüğümde Hitlerle il-
gili anlatılan tüm hikâye-
lerin ardından ben kendi 
ülkemde otobüsün ön 
tarafında seyahat ede-
miyor arka tarafa geç-
mek zorunda kalıyor-
dum, istediğim yerde 
yaşayamıyordum. Hitler 
tarafından elim sıkılma-
dı ama Amerikan Baş-
kanı’nın el sıkışma tö-
reni için Beyaz Saray’a 
da davet edilmedim.

Jesse Owens gerek ken-
di ülkesinde ve gerekse 
Almanya’da yaşanan 
ırk ayrımcılığına karşı 
madalyaları ile cevap 
vermeyi tercih etti. Zira 
Amerikalı siyahlar ırk 
ayrımcılığını protesto 
etmek için olimpiyatlara 
katılmaması konusunda 
kendisine çağrı yapmış-
lardı. Ancak o, oyunlara 
katılarak ırkların birbiri-
ne üstünlüğü olmadığını 
ırkçılığın en üst düzey-
de yapıldığı bir ülkede 
başarıları ile gösterdi.

DR. GÜRKAN TEKİN
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Trabzon’da doğdunuz, büyü-
dünüz. Karadeniz, doğduğunuz 
topraklar müziğinizi ne yönde 
etkiledi?

Coğrafyanın insan hayatına 
etkisi çok büyük, tabii ki ben-
de bundan nasibimi aldım orta 
şiddette agresif bir insanım 
diyebilirim ve bu müziğimi de 
agresyon yoğunluğu olarak çok 
etkiledi. 

Yüksek nabızlı sert şarkılar 
ürettim uzunca bir süre şim-
diyse daha sakinim, zira 15-16 
yıldır Eskişehir’de yaşıyorum; 
deniz yok, her yer düz. Sanı-
rım bu durum yaşla da alakalı. 
Beni daha sakin bir insana dö-
nüştüm. 

“Çok dinlenme” hayali kuran 
müzisyenlerden biri değilsiniz. 
Müzikle ilgili olarak bir hayal 
kurmuyorsunuz, sadece içiniz-
den geleni yapıyorsunuz. Ama 
en çok dinlenen isimlerden biri 
de sizsiniz. Bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Açıkçası müziğe başladığım ilk 
gün düşlediğimle şu an düşle-
diğim şeyin aynı amaca hizmet 
etmesiyle ilgili bir şey bu. 

Ben sadece kendimi tam an-
lamıyla ifade etmeye çalışıyo-
rum. Olanı olduğu gibi, olanı 
Allame’nin hissettiği gibi anla-
tıyorum.  Müziğimde, insanlar 
sanıyorum ki kendilerinden 
hikâyeler duyabiliyorlar, ve bu 
da beni oldukça mutlu ediyor. 

Peki, müziğe başladığınız dö-
nemde Allame isminin bu denli 
büyüyeceğini tahmin ediyor 
muydunuz?

Bu kadar dinleneceğimi tabii ki 
hayal etmiyordum. İlk etapta 
müziği ve onunla birlikte ken-
dinizi tanıyorsunuz, dolayısıyla 
“acaba çok ünlü olacak mıyım” 
sorusu aklınıza hiç gelmiyor. 
Ama kendim için “daha iyisini 
yapabilir miyim” sorusunu hep 
sordum, en kıymetli sorulardan 
biridir bu. 

Dinlenme sayılarına göre ba-
şarıyı nitelendiren bir kitle de 
var. Çok dinlenen daha iyi gibi 
bir algı var. Bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bu düşünceyi çok ucuz bulu-
yorum ama maalesef başarı, 
çokça insan tarafından bilinir, 
dinlenir olmakla ölçülüyor. Bu 
fikir sanatsal ifadeye çok zarar 
veriyor. Picasso’nun Guerni-
ca’sını başka bir ressam yapmış 
olsaydı, o resim daha değersiz 
daha sanatsız bir resim mi ola-
caktı veya Picasso ünlü bir res-
sam olmasaydı işlerinin kıymeti 
mi azalırdı?

Tabii ki hayır. 

Evet, bir şeyi değerli kılan her 
zaman niteliğidir, geleceğe ka-
lacak olan da budur. Bilinirlik, 
popülerlik değil. 

Şarkı sözleriyle dikkat çeken 
bir isimsiniz. Sizin için en özel 
verse’ünüz hangisi?

Dayan isimli şarkımın ikinci ver-
se’ünü çok severim bir şekilde 
orda yazdığım sözler o dönem 
beni çok rahatsız eden, hayatta 
kalma mücadelesini ucuzlaştı-
ran ucuz yoldan varolmaya iten 
sistemle ilgiliydi ve hâlâ çok çar-
pıcı buluyorum o sözleri. Bir de 
Hayaletler Ülkesi isminde bir 
şarkım var. Son derece hisse-

A L L A M E

SÖYLEŞİ

INSANIN  
SÖYLEDIĞI 
ŞEYI DEĞIL; 
AMA NE 
ŞEKILDE 
SÖYLEDIĞINI, 
DOĞDUĞU  
YER BELIRLER

Rap müzikseverlerin 
Allame olarak bildiği 

Hamza Gül’le bir 
araya geldik ve Türk 

rap müziğini, şarkı 
sözlerini, şarkının 

nerede başlayıp 
nerede bittiğini 

konuştuk. 

SÖYLEŞİ: 
ALİ DALGIÇ
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derek tüm kalbimle yazdığım bir 
şarkıydı ve sözleri çocukluğum-
dan kareler barındırıyor.

Rap müzikte “eski okul”, “yeni 
okul” ayrımıyla ilgili ne düşünü-
yorsunuz?

Bu tanımlamalar aslında günü-
müzde önemini çoktan  yitirdi 
diyebilirim çünkü Amerika’da 
artık bunun bir önemi kalmadı. 
Ülkemizde, bu sınırlar içerisinde 
organik olarak oluşan bir eski 
okul yeni okul kavramı söz ko-
nusu; ama tabii kimi neye göre 
bir sıraya koymak gerek onu 
gerçekten bilmiyorum.

Rap müzik yapmak isteyen ama 
neyi, nasıl yapacağını bilmeyen 
gençlere neler tavsiye edersi-
niz?

Kesinlikle kitap okumalarını tav-
siye ediyorum her şeyden önce 
kitap okumalılar bu cümleyi ai-
lelerinden ya da öğretmenlerin-
den belki binlerce kez duymuş-
lardır ve artık bir anlam ifade 
etmiyor olabilir ama okumaktan 
başka çare yok. Bilmediğin veya 
tam olarak vakıf olmadığın bir 
konuyla ilgili yazdığın sözler 
ne kadar etkileyici olabilir? 
Tek bir bakış açısıyla, birçok 
önemli kalemin bakış açısı aynı 

SÖYLEŞİ

HAYATA 
KARŞI 
SORULARINIZ 
YOKSA 
MÜZIĞINIZ DE  
YOKTUR
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SÖYLEŞİ

olamaz, perspektifin ne kadar 
geniş ve fazla alanı görüyorsa o 
kadar iyi ifade edersin kendini, 
dolayısıyla okumaları, izlemeleri 
dinlemeleri bütün teknik detay-
lardan önce geliyor. 

Teknik olarak bir insanın rap ya-
pabilecek seviyeye gelmesi çok 
hızlı bir şekilde gerçekleşebilir 
ama anlatacak bir şeyin yoksa 
ve derdini estetik bir biçimde 
anlatamıyorsan tatmin olman 
mümkün değil.

Sizce rap müziğin popülerliği 
devam eder mi?

Kaliteli sözler ve orijinal işler 
çıkmaya devam ederse mutla-
ka varlığını koruyacaktır; ama 
bu popülerlik kalır mı orasını 
bilemem çünkü müzik canlı bir 
organizma gibi, sürekli gelişi-
yor ve kimyası değişiyor. Farklı 
müzik türleriyle bir araya ge-
liyor ve her seferinde yeni bir 
ara tür meydana geliyor. Rap 
form değiştirebilir ama varlığını 
bir şekilde hep korur diye dü-
şünüyorum. Çünkü, rap müzik 
oturmuş bir geleneği, hayatın 
akışı içerisinde dinleyiciyle bu-
luşturuyor.
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Türkiye’nin büyük değişimler ya-
şadığı ve kaotik zamanlara doğru 
hızla sürüklendiği 1960’lı yıllarda 
dünyaya geldiniz. Çocukluğunu-
zun dünyası ile bugünkü dünyayı 
karşılaştırsanız en bariz farklılıklar 
nedir sizce?

Hayat o zaman daha güzeldi sanki. 
İnsanlar daha saf, daha berrak, 
daha güzel, daha samimiydi. Ar-
tık her şeyde bir samimiyetsizlik 
var. Mesela oyuncaklarımızı o 
zamanlar kendimiz yapıyorduk. 
Gazoz kapağıyla, telle, eski vida-
larla… Şimdi hazır alıyorsun, fakat 
bir değeri yok. Eskiden oyuncak 
için bile emek harcıyordun ve ni-

hayetinde onun değerini biliyor-
dun. Okulda öğretmenine büyük 
bir saygı duyuyordun. Eskiden 
öğretmenimiz bazen kulağımızı 
çekerdi, bazen şakalaşırdık. Fakat 
şimdiki öğrenciler öğretmenine 
karşı çıkıyor, laf söylüyor. Sevgi, 
saygı, hoşgörü; her şey zaman-
la akıp gitmiş ve kaybolmuş gibi 
geliyor bana. O yüzden eskiyi 
daha samimi buluyorum açıkçası.

Oyunculuğunuz bir kahkaha ile 
başladı. Gülüşünüzü sinemada 
bu kadar unutulmaz kılan neydi 
sizce?

En temelde bir ustanın çırağının 
içindeki o cevheri çıkarması di-

yebilirim. Bu bir Ertem Eğilmez 
kazanımı çünkü. Ertem Eğilmez 
benim içimdeki o kahkahayı bul-
du ve seyirci de sahiplendi. Nasıl 
başladığına gelince; Koşuyolu’nda 
oturuyorduk. O sırada da Haba-
bam Sınıfı’nın ilk filmi çekiliyor. 
Çekimler devam ederken bir ar-
kadaşım ısrarla beni sete götürdü. 
Adile Sultan kasrının bahçesinde-
yiz. Ertem Eğilmez biraz müsteh-
cen bir dille Adile Naşit’e rolünü 
anlatıyor. Ben de orada Ertem 
ağabeyin söylediklerine güldüm. 
Gülüşümü Ertem ağabey birkaç 
gün sinemada oynar gibi kafasında 
geçirmiş. Adile ablanın gülmesine 
yakın olduğu için de beni filmde 

İnsan, hayatı idrak etmeye başladığı andan itibaren ömrünün sonuna kadar hayat denilen tec-
rübe sahnesinde birçok rol üstlenir. Yaşadığı her tecrübe bir birikime dönüşür ve kişilik olarak 
gün yüzüne çıkar. Severek takip ettiğimiz isimlere geçmişe dair tecrübelerini sorduğumuz 
“Ben Senin Yaşındayken” bölümümüzün ilk konuğu kahkahalarıyla hafızamıza kazınan Yeşil-
çam oyuncusu Tuncay Akça oldu.

BEN
Tuncay Akça:  

Çok ŞanslIydım Çünkü 
SİNemanın Devlerİyle Çalıştım

AŞINDAYKEN
SENİN

Y

SÖYLEŞİ: BETÜL DURDU
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oynatmaya karar vermiş. Gülüşüm 
Adile Naşit’e benzediği için herkes 
uzun yıllar Eğilmez ile Adile Naşit’in 
çocuğu olduğumu düşündü. Ger-
çekten de kendi çocuklarıymış gibi 
davranırlardı bana. Sonra Ertem 
ağabey beni sete çağırdı ve birkaç 
provadan sonra sahneyi çekti. Be-
nim sahnelerim seyirciden de iyi bir 
aksiyon alınca Ertem ağabey benim-
le daha fazla çalışmak istedi. Fakat 
babamdan çekiniyorum, çünkü izin 
vermiyor. Benim filmde oynamam 
için eve gelen herkesi kovdu babam. 
Sonra rahmetli Münir Özkul gelince 
Münir babaya hayır diyemedi tabii. 
Derslerimi aksatmamam şartıy-
la oyunculuk yapmama izin verdi 
ama sinemaya girince 11 tane za-
yıfla karne getirdim eve. Ama yine 
de Münir babanın hatırıyla oyun-
culuk yapmaya devam edebildim.

Bir zaman makinanız olsa ve ilk 
gençliğinize geri dönebilseniz, ora-
daki Tuncay Akça’ya öncelikle ne 
tavsiye ederdiniz?

Adile Naşit, Münir Özkul, Kemal Su-
nal, Şener Şen, Ayşen Gruda, yani o 
Arzu Film ekibiyle daha çok beraber 
olmak isterdim. Ama şimdiki hayat 
şartlarına bakınca bazen babamın 
mesleğini sürdürseydim daha mı 
iyi olur diye düşünmeden edemiyo-
rum. Belki bukalemunluk gibi olacak 
ama hayat şartları seni böyle bir 
şeyi düşünmeye mahkûm ediyor. 

Çok şanslıydım çünkü sinemanın 
devleriyle çalıştım. Zeki Alasya, Me-
tin Akpınar, Şener Şen, Adile Naşit,  
Münir Özkul, Şevket Altuğ, Erol Taş 
gibi isimlerden feyiz alarak oyuncu-
luk yaptım. Bu isimlerin tedrisatın-
dan geçmiş olmak benim için çok 
önemli. Beni hakikaten çok iyi eğitti-

ler. Ben de kendilerine hiçbir zaman 
saygıda, sevgide kusur etmedim.

18 yaşındayken meseleniz neydi ve 
bugün 18 yaşındaki birinin meselesi 
ne olmalıdır sizce?

Temelde herkes gibi yaşama tutun-
maktı. Çünkü zaman akıp gidiyor. 
Sadece maddi anlamda değil, mane-
vi olarak da. Temiz, berrak kalmak 
önemliydi. Maddi olarak da kenara 
üç-beş bir şey atsaydım şimdi bel-
ki daha rahat olurdum. Ama kötü 
bir yere de kullanmadım. Elimden 
geldiğince gençleri, çocukları sa-
natla buluşturmaya gayret ettim. 
Yeri geldi altmış kişiyi aldım, Kadı-
köy’deki Rexx Sineması’na veyahut 
da Tevfik Gelenbe Tiyatrosu’na gö-
türdüm. Sanatla rabıtaları olsun 
istedim. Hep beraber arkadaşlığı, 
dostluğu, samimiyeti öğreniyorduk. 
Ne kadar çok genci kötü alışkan-
lıklardan kurtarıp sanat ve sporla 
tanıştırabilirsem o kadar kârdı be-
nim için. Esas meselem de buydu ki 
hayatımız boyunca tüm meselemiz 
de bu olmalı bence. Biriktirdiğimi-
zi iyilikleri başkalarına aktarmak.

Bugün ilk gençliğinin tam içinde 
yaşayan birine tavsiyeniz ne olur? 
“Ben yaptım siz de yapın” diyeceği-
niz ve “ben yapamadım siz yapın” 
diyeceğiniz iki şey nedir?

Yaptıkları her işi hakkını vererek 
yapsınlar. Etraflarındaki görmüş 
geçirmiş insanların tecrübelerini 
dikkate alsınlar. Ben böyle yaptım. 
Az önce de bahsettiğim ustam de-
diğim her isimden hem hayata hem 
işe dair birçok şey öğrendim ve bu 
çok kıymetli bir birikime dönüştü. 
Eğitimlerini sürdürürken hayata dair 
görgülerini de artırmaya çalışsın-
lar. Sadece okul yeterli değil. Yoksa 

okul bittiğinde sudan çıkmış balığa 
dönüyorsunuz. Dışarıdaki hayatın 
nasıl olduğu bilgisi de önemli. Belki 
bu noktada biraz bizim de suçumuz 
vardır. Çünkü geçmişte gençler için 
yeteneklerini keşfedip hayata atıla-
bilecek uygun bir zemin tam oluştu-
ramadık. Yeni yeni gelişiyor pek çok 
şey. Uygun bir zemin bulduğunda 
gençlerin ne yapacağını zaten kendi 
kendine çözeceğini düşünüyorum. 

Son olarak, sizin kahramanınız ya 
da kahramanlarınız kimlerdi?

İnsanoğlu maymun iştahlı olduğu 
için her şeyi başarmayı, becerik-
li olmayı insanlara hizmet etmeyi 
ve insanlara adını söyletmeyi çok 
ister. Benim de biraz böyleydi sa-
nırım. Sinema yapıyordum ama 
spora özellikle de futbola büyük 
bir ilgim vardı. Fenerbahçe’nin eski 
Rumen kalecisi Datcu, santrafor 
Osman Arpacıoğlu ve Metin Oktay. 

Sahadayken on binlerce kişinin ismi-
ni haykırdığı bu kişiler benim gözüm-
de futbolun kahramanlarıydı. Kendi 
kahramanlarımı örnek alarak baş-
kalarının kahramanı olmayı tercih 
ettim hep. Onları örnek alarak Üm-
raniye Doğuş sporu kurduk ve sade-
ce bir futbol kulübü olarak kalmayıp 
birçok sosyal yardım işini üstlendik 
arkadaşlarla. Elinden tutulmasa ken-
dini kötü alışkanlıklara kaptıracak 
birçok genci topluma kazandırdık.  
Tabii bunun sinema tarafı da var. 
Münir Özkul ve Şener Şen benim 
sinemadaki kahramanlarım, rol mo-
dellerimdi. Çünkü bir rol aldıklarında 
gidip aylarca o rolün gerçek hayat-
taki karşılığını gözlemlerdiler. Gün-
delik hayatta baktığımız ama gör-
mediğimiz insanları etüt ederlerdi.

AŞINDAYKEN
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Çağ kapayıp çağ açmak, dünya tari-
hinde Fatih Sultan Mehmet’ten baş-
kasına nasip olmamış bir büyüklüktür. 
Yaklaşık olarak 1500 yıl dünya siyaset 
sahnesinde bulunan ve hatta yön verici 
konumda olan Roma İmparatorluğu 
gibi kadim bir devleti yıkmak için sa-
hip olmanız gereken bazı bileşenler 
vardır. Bunların başında iyi bir eğitim 

gelir ki Fatih Sultan Mehmet dönemi 
itibarıyla Osmanlı ulemasının zirve 
isimleri olan Molla Gürani ve Akşem-
seddin tarafından yetiştirilmiştir. Bu 
yetişme dönemi sadece okul mantı-
ğında eğitimle kalmamış, geleceğin 
büyük hakanının zihnine “kızıl elma” 
ülküsünü de nakşetmiştir. O eğitim 
döneminde, dünyada kutlu fethi bek-

leyen pek çok yeri olduğunu, inanç ile 
ilmin birleşmesi ile ortaya çıkacak olan 
gücün önünde kimsenin duramayaca-
ğını öğrenen Fatih Sultan Mehmet, tüm 
ülküsünü gerçekleştirmek için öncelik-
le sabırlı olması gerektiğini, devletten 
imparatorluğa geçiş sancısı ile hızlıca 
büyüyen Osmanlı’nın ilk hedefinin tam 
kalbinde bir çıban başı gibi duran köh-

MEHMET DİLBAZ

tranto'daO NE OLDU?
Roma İmparatorluğu'nun son Başkenti düştükten sonra artık sıra ilk Başkent olan Roma şehrine gel-
mişti. O dönemde İtalya topraklarının bir kısmına Napoli devleti, bir kısmına da Venedik ile Cenova 
hâkimdi. Napoli'nin kontrolünde olan Roma'yı ele geçirmek için yapılması gereken ilk şey İtalya ya-
rımadasına çıkartma yapmak, orada tutunmak ve bir cephe açmak, devamında ise güçlü bir ordu ile 
gelerek yarımadanın fethine başlamaktı.
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neleşmiş Roma İmparatorluğu’nun 
yeni Roması Konstantinopolis’i al-
ması gerektiğini de artık biliyordu. 

Hedefler ortada ve net bir şekilde Fa-
tihini bekliyorken geleceğin Fatihi ise 
o dönemin bilinen dünyası hakkında 
çocuk yaştan itibaren aldığı eğitimler 
gereği büyük bilgilere sahipti. Hristi-
yan dünyasının iki önemli merkezden 
idare edildiğini, bunların Konstantino-
polis ve Roma olduğunu, bu iki merke-
zin kontrolünün ele alındığı takdirde 
İslam dünyasını sıkıştırmaya başlayan 
tehlikelerin bertaraf edilebileceğini 
iyi biliyordu. 710 yılında başlayan fe-

tihler ile bir İslam ülkesi hâline gelen 
İspanya topraklarındaki Endülüs me-
deniyeti, Fatih’in doğduğu çağda son 
demlerini yaşıyordu. Yaklaşık olarak 
800 bin Müslüman nüfusu barındıran 
İber yarımadası nerdeyse tamamen 
Hristiyan kontrolüne girmiş, Gırnata 
İslam Emirliği dışında bölgede Müslü-
man devlet kalmamıştı. Son devletin 
de düşüşünden sonra Müslümanların 
başına nelerin gelebileceği konusu 
o devirdeki tüm İslam devletlerinin 
ve hükümdarlarının kâbusu olmuştu. 
13.yy ile ilim alanında zirveye çıkan 
İslam medeniyeti, devrin en gelişmiş 

teknolojilerine sahip olma konusunda 
başı çekiyordu. Genç nüfusa sahip 
İslam ülkeleri -ki başında yeni pa-
rıldayan Osmanlı devleti geliyordu- 
savaş konusundaki maharetlerine 
yeni gelişmeye başlayan ateşli silah 
teknolojilerini de adapte etmeye baş-
layınca Avrupa devleti ciddi anlamda 
telaşa düşmüşlerdi. Tüm bunların 
hızla geliştiği 15. yüzyılın başlarında 
İslam dünyasının beklediği tek şey 
geniş ufuklara sahip bir liderdi ve o da 
Rabb’in izni ile Osmanlı’dan çıkacaktı. 
İşte bu kutlu bekleyişin neticesinde 
1432 yılında Edirne’de doğan Fatih 

*Pîrî Reis’in Kitâb-ı Bahriyye’sinde Otranto 
ve civarını gösteren harita  

(İÜ Ktp., TY, nr. 6605)
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Sultan Mehmet, yukarıda bahsettiğimiz 
gibi yetiştirilmiş ve 21 yaşında köhne 
Roma’nın başkenti Konstantinopolis’in 
kapılarına dayanmıştı. Şehir, bu tari-
he kadar geçen yaklaşık olarak 1000 
yıllık dönemde 28 defa kuşatılmıştı ve 
hiçbir sefer başarıya ulaşamamıştı. 
Bunun en önemli sebebi 3 katmanlı 
sur sisteminin ateşli silahlar ve top 
teknolojisi olmadan aşılamayacağı ger-
çeği idi. Bu konuda erken yaşlarından 
itibaren şahsi olarak pek çok çalışma 
yapan ve bu çabaları sırasında havan 
topu teknolojisini bizzat icat eden Fa-
tih Sultan Mehmet Han sayesinde 29 
Mayıs 1453 günü kutlu fetih gerçek-
leşmiş ve Hazreti Muhammed (SAV)’in 
“Le Tufte Hannel Kostantiniyyetu Fele 
Ni’mel Emiru Emiruha Vele Ni’mel Cey-
su Zalikel Ceys” yani “İstanbul mut-
laka feth edilecektir. Onu feth eden 
komutan ne güzel komutan, onu feth 
eden ordu ne güzel ordudur!” hadi-
sinde geçen müjdeye nail olunmuştu. 
İstanbul’un fethi ile çağ kapayıp çağ 

açan Fatih Sultan Mehmet Han küçük 
yaşlardan itibaren zihninde olan he-
deflerin birincisini gerçekleştirmişti. 
11. yy’dan itibaren fiilen ikiye ayrılan 
Hristiyanlar, Katoliklik ve Ortodoksluk 
kolları üzerinden kendi coğrafyaları-
na hüküm veriyorlardı. Ortodoksların 
ana merkezi Roma İmparatorluğu’nun 
son başkenti Konstantinopolis’teydi ve 
şehir artık Osmanlı’nın eline geçmişti. 
Gelişen bu yeni durum sayesinde tüm 
Ortodoks dünyasının kontrolü de artık 
Müslümanların elindeydi. Daha önceki 
tüm İslam hükümdarlarının yaptığı gibi 
Fatih Sultan Mehmet Han da yeni alı-
nan şehirdeki Hristiyan ahaliye dokun-
mamış, onlara kendi dinlerinde kalma 
ve inandıkları gibi yaşama özgürlüğü 
vermişti. İslam’ın sahip olduğu bu hoş-
görü ortamı aynı dönemde Osman-
lı’nın fethe giriştiği yeni topraklarda 
yaşayan Hristiyan halkın da dikkatini 
çekiyor, pek çok yerde Türklerin gelişi 
coşku ile karşılanıyordu. İstanbul’un 
fethi ile birlikte başlayan süreçte Fatih 

FATİH SULTAN 
MEHMET’İN 
ÖLÜMÜ İLE 
İTALYA’DA 
BAYRAM İLAN 
EDİLDİ VE BÜYÜK 
KUTLAMALAR 
YAPILDI
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1 PATLAK 1 FSM

Sultan Mehmet Han kendisini “Kay-
zer-i Rum” yani tüm Roma’nın hüküm-
darı ilan etmişti. Hatta daha da ileri 
gidecek olursak aynı dönemde Fatih 
Sultan Mehmet’in aslında Roma İm-
paratorluğu’na din değiştirtip İslam 
ile şereflendirdiğini de söyleyebiliriz. 
Konstantinolopis’te Roma İmparator-
luk Kilisesi olarak kullanılan Havariy-
yun (12 Havari) Kilisesi aynı zamanda 
Roma İmparatorluk mezarlığı olarak 
da kullanılıyordu. Fatih Sultan Mehmet 
kendi adına yaptırmak istediği Camii 
için ye seçimi yaparken özellikle bu 
yapının bulunduğu alanı seçmiş ve 
Fatih Camii’ni Havariyyun Kilisesi’nin 
temellerinin üzerine yaptırmıştı. Bura-
da verilmek istenilen mesaj aslında çok 
netti: Artık Roma İmparatorluğu yok, 
dünya sahnesinde Osmanlı İmpara-
torluğu var.Roma İmparatorluğu’nun 
son Başkenti düştükten sonra artık 
sıra ilk Başkent olan Roma şehrine gel-
mişti. O dönemde İtalya topraklarının 
bir kısmına Napoli devleti, bir kısmına 
da Venedik ile Cenova hâkimdi. Na-
poli’nin kontrolünde olan Roma’yı ele 
geçirmek için yapılması gereken ilk şey 
İtalya yarımadasına çıkartma yapmak, 
orada tutunmak ve bir cephe açmak, 
devamında ise güçlü bir ordu ile gele-
rek yarımadanın fethine başlamaktı. 

Tüm bunların başlaması için öncelikle 
deniz savaşlarında devrin en büyük 
gücü olan Venedik’in dize getirilme-
si gerekiyordu. Bu devlet ile yapılan 
savaşlar neticesinde Venedik’in sa-
vaş gücü büyük oranda kırılmış ve 
zayıflatılmıştı. Yapılan barış antlaş-
ması sonrasında Venedik klasik siya-
setini kullanmaya başlamıştı. İtalya 
yarımadasında kendisinin ezeli ra-
kibi olan Napoli’nin İspanyol kralları 
ile olan akrabalığını kullanarak tüm 
yarımadayı ele geçirme planı Vene-
dik’i ciddi anlamda rahatsız ediyordu. 

Bu yüzden el altından Osmanlı ile yap-
tığı görüşmelerde yarımadaya asker çı-
kartılması ve Roma’nın ele geçirilmesi 
konusunu gündeme alıyordu. Venedik 
için önemli olan din değil ticaretti ve 
o kapıların güçlü bir müttefike dö-
nüşebilecek olan Osmanlı sayesin-
de daha da açılacağını iyi biliyordu.

Gelişen son siyasi durumlar sonra-
sında Fatih Sultan Mehmet Han artık 
ikinci büyük hedefi üzerine planlar yap-
maya başladı. İlk olarak yarımadada 
çıkartma yapılacak ve tutunulabilecek 
bir yer arandı, bunun için en ideal böl-
ge olarak Puglia bölgesi ve bölgenin 
merkezi konumundaki Brindisi şehri 
seçildi. Yeni fethedilen bölgelerden 
olan ve günümüzde Arnavutluk sınırla-
rında kalan Avlonya’da 132 parça gemi 
ve yaklaşık olarak 20 bin asker toplandı 
ve sefer 26 Temmuz 1480 günü Ge-
dik Ahmet Paşa komutasında başladı. 
Yolda gelen son istihbaratlarda Brindi-
si’nin yaklaşık olarak 100 km güneyin-
de kalan Otranto şehrinin daha koru-
naksız olduğu öğrenildi ve harekâtın 
yönü buraya çevrildi. 11 Ağustos 1480 
günü de Otranto’ya çıkartma yapıldı. 
Kale hızla alındı, devamında Lecce, 
Neritone, Kastro ve Ogentino kaleleri 
de alınınca Osmanlı ordusu için bir 
tutunma noktası oluşmuş oldu. Napoli 
Kralı Ferrante için kâbus başlamıştı. 
Osmanlı karargâhına elçilerini yollayan 
Kral, Türklerin bölgeyi terk etmelerini 
talep etmiş ama yanıt olarak bir dahaki 
sene Fatih Sultan Mehmet Han’ın 200 
bin kişilik bir ordu ve yüzlerce gemi 
ile bizzat İtalya’ya geleceği yanıtını al-
mıştı. Durumun ciddiyetini kavrayan 
Kral hemen bir Haçlı ordusu toplan-
ması için Papa’yı devreye soktu. Farklı 
krallıkların verdiği askerler ile topla-
nan ordu Otranto önlerine gelmişti 
ki Venedik’in klasik hileleri sayesinde 
Osmanlı Sarayı’na giren bir hekim 
büyük Cihangir Fatih Sultan Mehmed 
Han’ı zehirledi ve sultan 3 Mayıs 1481 
günü Gebze sahrasında vefat etti. 

Fatih Sultan Mehmed’in ölümü ile İtal-
ya’da bayram ilan edildi ve büyük kutla-
malar yapıldı. Taht değişikliği sırasında 
payitahtta olmak isteyen Gedik Ahmet 
Paşa da Otranto’ya az sayıda asker bı-
rakıp döndü. Tahta geçen Sultan 2.Ba-
yezid’in başında büyük bir Sultan Cem 
sorunu vardı ve İtalya seferine devam 
etmesi çok zordu. Bu nedenlerden do-
layı Napoli Kralı ile yapılan bir anlaşma 
ile Otranto kalesindeki Osmanlı as-
kerleri tüm silahlarını alarak 10 Eylül 
1481 günü gemiler ile geri çekildiler. 
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Trabzonspor olarak Barcelona’yı 1-0 yenerek inanılmaz bir fut-
bol zaferine imza atmıştık. Fakat ben ilk on birde oynamak için  
her şeyi göze aldığım, uğruna ağladığım maçta sakatlanmıştım. Bu 
da benim için büyük bir dersti çünkü bir şeyi ısrarla istemek yeri-
ne hayırlısını istemenin daha doğru olduğunu göstermişti bana.

DUAYEN
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Trabzonspor’da üçüncü sezonumdu. 
Sezona Özkan Sümer hocayla başla-
mıştık. İlk iki sezonu müthiş geçirmiş-
tim. İlk on birin banko oyuncusuydum, 
oynamadığım maç sayısı iki sezonda 
üçü geçmezdi. Hoca, oyun kriterleri-
ne uymadığım için beni yedek bırakı-
yor, antrenmanlardaki çalışkanlığım 
ve tuttuğum formu görerek savunma 
mevkiinde bir sıkıntı olduğunda beni 
on birde oynatıyor veya sonradan 
oyuna sokuyordu. Ben Özkan Hoca 
için acil durumlarda camı kıran çekiç 
gibiydim, zorunlu kalmadıkça oynat-
mıyor, zorunluluk hâsıl olduğunda 
da çekinmeden oynatıyordu. Ben de 
alacağı verimi bilen hocamı yanıltmı-
yordum. Yerine oynadığım oyuncu-
nun sakatlığı veya cezası sona erdi-
ğinde, beni yine yedek bırakıyordu. 

Kendini Cezalandırma Adaleti
Ali Sami Yen Stadı’nda Galatasaray’la 
oynuyorduk, maç başlamış biz de ku-
lübede yerimizi almıştık ki kulübe-
nin tam arkasında oturan taraftar 
demeye dilimin varmadığı holiganın 
biri Özkan Hocayı tahrik etmeye 
başladı. Bu arada hoca gayet sakin. 
Bizler söylenen sözlere tepki göster-
diğimizde sakin olmamız konusunda 
hoca bizleri uyarıyordu. Holiganın 
saldırgan tavırla hocanın sabır taşını 
çatlatmış, bu çatlama volkan etkisi 
yaratarak o ana kadar kendisini tutan 
hocanın kontrolünü kaybetmesine 
sebep olmuş ve hocanın tellere tır-
manmasıyla sonuçlanmıştı. Özkan 
Hoca haftanın ilk antrenmanı önce-

si soyunma odasına iner, verdiği 
cezaları gerekçelerini söyleyerek 
açıklardı. Galatasaray maçı son-
rası da cezaları açıklamaya baş-
ladı, en sonunda “Özkan Sümer 
beş bin lira” dedi. Oyuncuları 
cezalandırırken “Galatasa-
ray maçında kontrolü kay-
bedip tellere tırmanarak 
futbolculara kötü örnek 
olduğum için” diyerek 
kendine de ceza vermişti.  

Barcelona  
Karşısında…
Avrupa kupalarında 
Barcelona ile eş-
leşmiştik. İlk maçı 
sahamızda oyna-

yacaktı. Ben de bu maçta oynamayı 
çok istiyordum. Hocanın bana bakışını 
da biliyordum ama takımda sakat ve 
cezalı oyuncular olduğu için ortam 
benim oynamama müsaitti. Dolayı-
sıyla oynama şansımı yüksek gördü-
ğüm için beklentim de büyüktü. Hoca 
tesislerde maçın kadrosunu açıkladı, 
ben ilk on birde yoktum.  Tercihi beni 
hayal kırıklığına uğratmıştı. Toplantı 
bitmiş odalarımıza maç saatini bek-
lemek için çekilmiştik. Bendeki moral 
bozukluğunu gören yardımcı hoca Ali 
Kemal Denizci arkamdan odaya gele-
rek beni teselli etmeye çalıştı. O gün 
ilk defa on birde oynayamadığım için 
ağlamıştım hocanın yanında. Sonra 
maç başladı, on beşinci dakikada bir 
oyuncu sıkıntı yaşadığını kulübeye 
haber gönderdi. Özkan Hoca bana 
“Hemen ısın” dedi. Çabucak ısın-
dım ama sonra arkadaşım sıkıntısı 
hafiflediği için “İdare ederim” dedi 
hocaya. İlk yarı bitti böylece ama 
bana ısınmaya devam etmem gerek-
tiğini söyledi hoca. İkinci yarı başladı, 
benim ısınmam hâlâ devam ediyor. 
Hoca kulübeye çağırdı, nerede görev 
yapacağımı söyledi, nihayet oyuna 
girebilecektim. Oyuna girdiğimde 
dakikalar yetmiş beşi gösteriyordu 
daha ilk topa kayarak müdahalem-
de ayağım çime takıldı “çat” diye bir 
ses geldi bileğimden. Bilek bağlarım-
da kısmi kopma meydana gelmişti. 
Oyun durduğunda sağlık ekibi aya-
ğıma bandaj yaparak oyuna devam 
etmemi sağladı. Maçı bir sıfır almış 
Trabzonspor olarak Barcelona’yı 1-0 
yenerek inanılmaz bir futbol zaferine 
imza atmıştık. Fakat ben ilk on birde 
oynamak uğruna ağladığım maçta sa-
katlanmıştım. Bu da benim için büyük 
bir dersti çünkü bir şeyi ısrarla iste-
mek yerine hayırlısını istemenin daha 
doğru olduğunu göstermişti bana.

On beş gün sonra rövanş maçı 
için İspanya’ya gittik. Maçtan önce 
Barcelona’nın stadında antren-
mana çıktık. Henüz idman başla-
mamış, kenarda Barcelona teknik 
ekibinden biriyle tercümanımız 
aracılığıyla sohbet ettik. Bizim ta-
kımla ilgili bilgileri bizi şaşırtmıştı. 

Teknik bilgilerin yanında oyuncu 
karakterleri hakkında da oldukça 
doğru bilgilere sahiptiler. Ertesi 

gün maçın ilk dakikaları bizim için 
iyi başlamış, bir sıfır öne geçmiştik, 
sonrası ise kâbustu. İlk yarı bittiğin-
de skor 5-1’di. Devre arası hoca ge-
rekli uyarılarını yaptı, takım sahaya 
çıkacakken küçük Hamdi kendini 
iyi hissetmediğini söyledi. Özkan 
Hoca zaten bir oyuncu değiştirmiş, 
kısıtlı kadroyla gittiğimiz için oyuna 
alacağı iki oyuncu kalmıştı geriye. 

Biri bendim, on beş gün önce bilek 
bağlarını koparan, bandajla idmanlara 
çıkan; diğeri ise 18 yaşında henüz tec-
rübesiz Abdullah Ercan. Hoca bana 
“Oyuna libero olarak giriyorsun” dedi. 
Hiç ısınmadan maça girmek durumun-
da kalmıştım. Maçta 7-2 sonuç çıkmış 
ve bu skorla kupadan elenmiştik.

Bizim Görüşlerimizi 
Dikkate Alıyordu
Bu maçtan sonra Fenerbahçe’yle 
maçımız olduğu için maç gününe 
kadar İstanbul’da kampa girmiştik. 
Hoca kampta tüm takımı topladı, 
Barcelona maçında neleri doğru 
neleri eksik yaptığımızı, teker te-
ker söz vererek sordu. Oyuncu-
lar kendince gördüklerini anlattı. 

Tâbiri caizse o toplantı hepimizin ga-
zını almıştı. Özkan Hoca dikkatlice 
dinledi, notlar aldı, kendi düşünce-
lerini söyleyerek toplantıyı bitirdi. 

Normalde antrenörler maç sonrası 
toplantılarda maçın analizini yapar, 
gördükleri eksikleri söyler ve toplan-
tıyı bitirirler ama o toplantıda hoca 
bizim görüşlerimizi de dikkate almış-
tı. Bizi Fenerbahçe maçına çok iyi 
hazırlamıştı. O Fenerbahçe maçını 
5-3 kazanarak taraftarlarımıza Bar-
celona maçında yaşanan hezimeti 
bir nebze olsun unutturmuş olduk. 

Özkan Sümer araştırmayı seven, ken-
dini geliştiren, ülke futbolunun geliş-
mesi için kafa yoran, 80 yıllık ömrünün 
büyük bir kısmını futbolun gelişmesi 
için adayan, prensiplerinden ödün 
vermeyen, futbolda duayen sıfatının 
anlamını yaptıklarıyla sonuna kadar 
hak eden bir spor adamıydı. 22 Aralık 
2020’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Allah rahmet eylesin, mekânı cen-
net olsun, Türk futbolunun ve Trab-
zonspor camiasının başı sağ olsun.  

İSMAİL GÖKTAŞ
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Hedef Feza!
TÜRKİYE UZAY AJANSI

Geçtiğimiz günlerde heyecan verici bir gelişme olarak Türkiye’nin uzay 
politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerini içeren 
“Milli Uzay Programı” açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
konuşmasıyla tanıtılan programı hazırlayan kurum ise Türkiye Uzay Ajan-
sı yani TUA. Türkiye Uzay Ajansı; uzay, havacılık bilimi ve teknolojilerinin 
gelişimini ile yaygınlaştırılmasını destekleyici nitelikte çalışmalar yapacak. 
Ülkemizin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması, güvence altına 
alınması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu yürütecek. 
Türkiye Uzay Ajansı’nın ilk 10 hedefi ise şu şekilde:

Ay Görevi: 
Cumhuriyet’in 
100’ncü yılında 
uluslararası 
işbirliği ile yakın 
Dünya yörün-
gesinde ateş-
lenecek milli 
ve özgün hibrit 
roketle Ay’a sert 
iniş gerçekleşti-
rilecek.

Yerli Uydu:  
Yeni nesil uydu geliş-
tirme alanında dünya 
ile rekabet edebilecek 
ticari bir marka ortaya 
çıkarılacak.

Uzay Nesneleri: 
Türkiye, astronomik 
gözlemler ve uzay 
nesnelerinin yerden 
takibi konularında 
daha yetkin bir konu-
ma getirilecek.

Bölgesel Konumlama: 
Türkiye’ye ait bölgesel konum-
lama ve zamanlama sistemi 
geliştirilecek.

Uzay Limanı: 
Uzaya erişimi sağ-
lamak amacıyla bir 
uzay limanı işletme-
si kurulacak.

Uzay Havası: 
Uzay havası veya 
meteorolojisi olarak 
tabir edilen alana 
yatırım yapılarak 
uzaydaki yetkinlik 
arttırılacak.

Türk Astronot:  
Bir Türk vatandaşı, 
bilim misyonuyla 
uzaya gönderilecek.

Uzay Sanayisi: 
Uzay alanında sana-
yi kümelenmesi ile 
entegre çalışmalar 
yürütülecek.

Uzay Teknolojileri 
Geliştirme Bölgesi: 
ODTÜ ile birlikte yerli ve 
yabancı yatırımcılarla 
ev sahipliği yapacak bir 
uzay teknoloji geliştirme 
bölgesi kurulacak.

Uzay Farkındalığı:  
Uzay alanında etkin ve yetkin 
insan kaynağını geliştirmek 
amacıyla uzay farkındalığı 
oluşturulacak. Net olarak 
tanımlanmış alanlarda yüksek 
lisans ve doktora bursları veri-
lecek. Ulusal, uluslararası yaz 
okulları, kurslar ve çalıştaylar 
organize edilecek.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin 
Yıldırım, Gençlik Radyosu’nda yayınlanan  
“Sen Sor O Yanıtlasın” programına konuk 
oldu. Programı izlemek için kodu taratabilirsin.
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Gönül sözcüğü ilk kez Eski Türkçe “kö…ül” olarak Or-

hun Anıtlarında (M.S. 735) görülmüştür. Eski Türkçe 

sözcüğün yapısı açık değildir; kögüz “göğüs” ve kök-

re “kükremek” biçimleriyle eş kökenli olduğu düşü-

nülebilir. Divan-i Lugati’t-Türk‘te (M.S. 1073) “kö…ül” 

kalp, gönül kavrayış anlamlarıyla verilmiş ve akıllı 

bir adam anlamında “kö…üllüg er” olarak kullanıl-

mıştır.  Türkiye Türkçesi kaynaklarında ise Mühim-

me Defterleri (1558) adlı eserde ilk kez karşımıza 

çıkar.

Kalbin varlığına ve genişliğine dair 
bir kanıttır gönül. Safiye Ayla’nın 
uşşak makamındaki meşhur bes-
tesi “Ah Bu Gönül Şarkıları”ndaki 
gibi kavuşmanın tadını da, ayrılığın 
feryadını da sevgilinin adını da taşı-
yandır çünkü. 

Mevlana’ya göre bir ummandır gönül, dil ise onun 
kıyısı. Dolayısıyla ummanda ne varsa kıyıya da o 
vuracaktır. İnsan ne kadar temizse ağzından dö-
külen kelimeler de o kadar temiz, iyileştirici ve 
yapıcı olacaktır. Yunus Emre bu sebeple “Bir gez 
gönül yıktın ise, kıldığın namaz değil” diye geçmiş-
ten bize seslenir. Bu çağrıya kayıtsız kalmayın! 

Gönül; sözlük 
anlamıyla sevgi, istek, 

düşünüş, anma, hatır ve 
benzeri kalpte oluşan duygu-
ların kaynağıdır. İnsanı insan 
yapan özüdür ki bu yüzden ne 
zaman bir hata yapıp canı yan-

sa insan “Demedim mi sana 
gönül?” derken esasında 
kendi kendine serzenişte 

bulunmaktadır. 

Gönül 
bağı bir 
kez kuruldu mu 
dünyevi her şeye 
üstün gelir. İsmet 
Özel mecburiyet 
bağının gelip 
geçici olduğunu, 
gönül bağının ise 
kalıcı ve nere-
den bağlı olduğu 
bilinemediği için 
çözülemeyeceğini 
söylerken, Neşet Ertaş 
gönülden gönüle görülmez bir 
yol olduğundan bahsederek 
onu tamamlar.

eti olojiece nar

gencgonulluler.gov.tr 
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Spora müthiş bir dönüş yaptınız. 
Verdiğiniz ara sonrasında başarılı 
dönüşünüz herkesten takdir topladı. 
Ara verdiğiniz dönemde neler oldu?  

Spora ara verdiğim dönemde 1 
yıl Beden Eğitimi Öğretmenliği 
yaptım ve ardından 2,5 yıl kadar 
da Artistik Cimnastik antrenörlü-
ğü yaptım. 2013 yılında evlendim 
ve 2015 yılında kızım Lina doğdu. 
Tabii bu ara verdiğim dönemlerde 
sporun dışında birçok şey öğren-
dim. Antrenörlük yaptığım dönem-
lerde artık sıranın karşı tarafına 
geçmiştim. Bir hareketi ve ya bir 
tekniği öğretmenin ne kadar sa-
bır istediğini, yapmak mı yaptır-
mak mı daha zor ve hayata dair 
birçok şeyi deneyimlemiş oldum. 

Bu dönüşün en çok da zihinsel ha-
zırlık safhasını merak ediyorum. Ne-
ler hissettiniz, neler düşündünüz, 
sizi güçlü kılan ve bu güne hazırla-
yan şey ne oldu? 

Üç buçuk yıl ara verdikten sonra 
spora tekrar dönmek ve üstüne 
bir de çocukla beraber dönmek 
kesinlikle verdiğim en çılgın karar-
lardan bir tanesiydi. Beni güçlü kı-
lan her şeyin üstesinden gelmemi 
sağlayan sanırım anne olmamdı. 
Her zaman kendi içsel motivasyo-
numu kullanarak, kendimi motive 
ederek hazırlandım yarışmalara.

Peki ya geri dönüş safhasında fi-
ziksel hazırlık için ne tür çalışmalar 
yaptınız? 

Fiziksel hazırlık dönemi çok yorucu 
ve yıpratıcı geçti. Çünkü üç buçuk yıl 
ara verdiğim dönemde geri dönmeyi 
düşünmediğim için hiç antrenman 
yapma gereği duymamıştım. Üstüne 
hamilelik ve doğum biraz yıpratıcı 
oldu benim için. Kaslarım bitmişti 
ve en kolay hareketleri yaparken 
bile zorlanıyordum. Tabii önce for-
ma girmek için koşu antrenmanla-
rıyla başladım. En temel cimnastik 
hareketleriyle yavaş yavaş kuvvet 
hareketlerini çalışarak kondisyo-
numu geliştirdim ve kendimi kısa 
bir süre içinde topladım.  Beni en 
çok yoran bütün gece uykusuz 
kalıp Lina’ya bakıp sabah antren-
mana gitmek oldu. Neredeyse 2 yıl 
doğru düzgün uyku uyuyamadım.

Türk Cimnastiğinde  
Büyük Bir Tırmanış Var
Türk Jimnastiği denildiğinde akla 
ilk gelen isimlerden birisiniz, bunu 
sizdeki duygusal karşılığı nedir? 

Türk Jimnastiğine yıllarımı ver-
dim, çok çalıştım, çabaladım.  Çok 
emekle beraber ilmek ilmek örü-
lerek bu durumlara geldik. Bir 
kadın olarak gelecek nesillere 
yaptığım işte öncü olmanın gu-
rur ve mutluluğunu yaşıyorum.

Cimnastikle ilgili son günlerde çok 
güzel gelişmeler yaşanıyor. Peki, 
sizce Türk jimnastiği nereye doğru 
gidiyor? 

Türk Jimnastiğinde çok büyük 
bir tırmanış var. Bunun sistemli, 
planlı, özverili ve disiplinli bir ta-

Onunla ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki, her şeyden 
önce ilgili bir anne, el attığı alanlarda başarıyı yakalamış bir 
kadın ve her daim örnek bir sporcu… Fakat inanın bu kadarla 
da kalmıyor! Türk jimnastiğine kazandırdığı tarihi ilklerle adı 
her daim anılacak biri olmayı da çoktan başardı. Tam kabuğu-
na çekildi derken Mersin de düzenlenen Avrupa Jimnastik 
Şampiyonasında gümüş madalya kazandı ve kendisine yakışır 
bir dönüş yaptı. Aslında onu tanıyorsunuz Göksu Üçtaş Şan-
lı’dan bahsediyoruz.

SÖYLEŞİ

GERI DÖNMEK  
EN BÜYÜK 

 ÇILGINLIKTIR

GÖKÇE ÜÇTAŞ ŞANLI

SÖYLEŞİ: 
HANİFE DEMİR
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kım çalışmasına borçluyuz. Uzun 
yıllardır ekilen tohumların mey-
vesini topluyoruz diyebiliriz. Cim-
nastiğin her branşında çok güzel 
finaller ve madalyalar geliyor. Türk 
Cimnastiği Olimpiyat madalyasına 
kadar uzanacak bundan eminim.

Peki, siz gelecekte bu tırmanışın ne-
resinde yer almayı planlıyorsunuz? 
10 yıl sonrası için Türk Cimnastiği-
ne ve Türk sporuna katkınızla ilgili 
hayalleriniz ve planlarınız nelerdir?

Aktif spor hayatıma dair 2 yıllık bir 
hedef var. Jimnastiği bıraktıktan 
sonraki süreçte hakem ya da antre-
nör olarak Türk Cimnastiğinin içinde 
olmak istiyorum. Tecrübelerimi ge-
lecek nesillere aktarabilmek ve Türk 
Cimnastiğini geliştirmek için elim-

den gelenin en iyisini yapacağım.. 

Mersin’de yapılan Avrupa Şampiyo-
nasında Gümüş madalya kazandınız. 
Bundan sonra sizi nerelerde görece-
ğiz? Hazırlandığınız müsabakalarla 
ilgili bilgi alabilir miyiz? 

Bu 2 yıllık süre içinde katıldığım 
yarışmalardan final ve madal-
ya hedefliyorum ve ülkemi en iyi 
şekilde temsil etmek için elim-
den geleni yapacağım. Şu an da 
çalışmalarımı İzmir Halkapınar 
Salonunda devam ettiriyorum.

Genç bir anne ve örnek bir sporcu 
oluşunuz ayrıca konuşulması gere-
ken bir konu. Aynı anda birçok işi 
yapmak zorunda olan kadınlara en 
iyi örneklerden birisiniz. 

Her şeye eşit miktarda yetişebil-

SPORA  
ARA 
VERDIĞIM  
DÖNEMDE  
BIRÇOK 
ŞEY 
ÖĞRENDIM

Gençlik 
ve Spor

30



SÖYLEŞİ

mek ilk zamanlar çok zor gelse de 
sonrasında yaşam tarzım hâlini 
aldı. Sadece yaptığım işe odak-
lanıyorum. Sporda öğrendiğim 
odaklanma becerisini hayatıma 
uyguluyorum diyebilirim. Antren-
manda yapmam gereken neyse 
onu yapıyorum. Antrenörlerimin 
karşısına geçtiğim zaman hedef-
leri doğrultusunda çalışan bir 
sporcuyum. Eve döndüğümde tüm 
odağım değişiyor. Eşime ilgili bir 
eş ve kızıma örnek bir anne olmak 
için elimden geleni yapıyorum.  

Eşinizin spor hayatınıza dair fikir-
leri ve desteği konusunda neler 
söylersiniz? 

Bu konuda kendimi gerçekten 
çok şanslı hissediyorum. Eşimin 
desteği gerçekten benim için çok 

kıymetli. Çünkü yeri geldi bana 
antrenörlük yaptı, yeri geldi ben 
yarışmadayken kızıma çok ilgili bir 
baba oldu. Hayallerimi gerçekleş-
tirmek için her zaman ne olursa 
olsun yanımda destekçim oldu. Bu 
konuda hakikaten çok şanslıyım. 

Sosyal medyada sık sık Mevlana 
sözlerine yer vererek paylaşımlar 
yapıyorsunuz. Bu sözlerin moti-
vasyonunuza ve hayatınıza katkısı 
nedir? 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin 
sözlerini kendime bir yol, bir ışık 
olarak görüyorum. Hayatıma yol 
verirken onun ışık tuttuğu yolu 
izlemeyi tercih ediyorum. Onun 
sözlerini günün her vakti kendi-
me tekrar tekrar hatırlatıyorum.
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“Kitap zekâyı kibarlaştırır” der 
Cemil Meriç. Ve tabii; okumak insan 
ruhuna en iyi gelen ilaçtır. Etrafımız-
da birileri sürekli kitap okumamız 
gerektiğinden bahseder fakat neyi, 
nasıl okuyacağımız konusunda 
yol gösterici, tatmin edici bir bilgi 
bulmak aslında o kadar da kolay de-
ğildir. Bu yüzden sistemli okumaya 
ilk adım atarken yıllarını okumaya ve 
yazmaya vermiş isimlerin tecrübele-
rini takip ederek başlamak ve okuma 
zevkimiz güçlendikçe de kendi yolu-
muzu çizmek esas olandır. “Okuma-
dıysan Konuşmayalım” adlı bölümü-
müzde birlikte okuyarak medeniyet 
perspektifi ve doğru düşünme 
özelliği kazanmayı hedefliyoruz. Bu 
doğrultuda da daha önce hazırladığı 
“Önümüzü açacak öncü kuşak için 
100 kitaplık okuma listesi”yle büyük 
heyecan uyandıran Yusuf Kaplan 
bölümümüzün ilk konuğu oldu ve 
bize mutlaka okumamız gereken 10 
kitabı söyledi.

YUSUF KAPLAN

DİRİLİŞ NESLİNİN  
AMENTÜSÜ  
Sezai Karakoç, 
Diriliş Yayınları

1

İNSANLIĞIN MEDENİYET  
DESTANI  
Roger Garaudy,  
Gençlik ve Spor  
Bakanlığı Yayınları

BATI DÜŞÜNCESİ TARİHİ 
Richard Tarnas 
Külliyat YayınlarıDÜNYA TARİHİNİ  

YENİDEN DÜŞÜNMEK  
Marshall Hodgson 
Vadi Yayınları

2

6

TÜRKİYE’NİN ÇAĞDAŞ  
DÜŞÜNCE TARİHİ  
Hilmi Ziya Ülken 
İş Bankası Yayınları

7
5

BEŞ ŞEHİR  
Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Gençlik ve Spor  
Bakanlığı Yayınları

3

ÜÇ ZOR MESELE  
İsmet Özel 
Tiyo Yayınları

4

SANATIN  
ÖYKÜSÜ  
Ernst Gombrich 
Remzi Kitabevi

8
İSLAM’DA  
ŞEHİR VE MİMARİ  
Turgut Cansever 
Timaş Yayınları

9 DEVLET  
Eflatun 
İş Bankası Yayınları

10

okumadıysankonuşmayalım
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İNSANLIĞIN MEDENİYET  
DESTANI  
Roger Garaudy,  
Gençlik ve Spor  
Bakanlığı Yayınları

ÜÇ ZOR MESELE  
İsmet Özel 
Tiyo Yayınları

112’yi Arayıp Yaralı Yavrusu 
İçin Ambulans İsteyen Anne 
Kedi İle Görüştük 
Hemen söyleyeyim. Başlık tamamen 
hayal ürünü. Aslında hayal ürünü de 
değil. Sosyal medya üretimi. Böyle 
bir hikâye yok fakat anne kedi ve 
yavrusu gerçekten varlar. Üstelik 
hastane koridorlarında yaşandı. Fa-
kat ben kedi ile görüşmedim. Twit-
ter’da milyonlarca kez paylaşılınca 
kedi dile geldi. 

Kediler zaten bir sosyal medyada bü-
yük olay çıkaracaklar. Çünkü haklılar. 
Çok haklılar. Bu yüzden de ambulans 
da isteyebilirler polis de çağırabilirler. 
Aklıma gelmişken yazayım. Sonra da 
başlıktaki hikâyenin izini süreceğiz. 
Sosyal medya şirketleri, kedili payla-
şımlardan elde edilen reklamlardan 
gelir paylaşımı yapsa dünyada aç 
sokak hayvanı kalmaz. 

Yazar Merve Özcan’ın gittiği hasta-
nede çektiği fotoğraf ile başladı tüm 
olaylar. Anne kedi, yavrusu ağzında 
acil servise gelmişti. 112 görevlile-
ri, doktorlar, hemşireler de sıradışı 
ziyaretin keyfini çıkarmaya başladı. 
Anne ve yavru kediyi bir güzel sevdi-

ler. Muayene sırasını bekleyen Merve 
Özcan da bu anları fotoğraflayıp Twit-
ter hesabından “bugün hastanenin 
acilindeydik, bir kedi ağzında taşıdığı 
yavrusunu koşa koşa acile getirdi” 
notuyla paylaştı. Sonrası ise zaten 
kontrolden çıkmış olan sosyal medya 
ve geleneksel medyanın kontrolüne 
geçti. Çünkü Merve’nin ilk başlarda 
100 beğeni alan paylaşımı yüksek ta-
kipçi hesapların uydurduğu hikâyeler 
ile bir anda milyonlarca kişinin önüne 
düşmeye başladı. Hikâyeler diyorum 
çünkü anne kedinin yavrusunu hasta-
neye tedavi için getirdiği ve doktorla-
rın gerekli müdahaleyi yapıp veterine-
re sevk ettiği şeklinde uydurulan ve 
fakat hastaneye getirme gerçekliği ile 
örtüşen hikâye sosyal medyayı kes-
medi. Çünkü anne kediyi yavrusunun 
ameliyatına sokanlar bile oldu. Kedi-
leri sahiplenenler de. “Bu olay bizim 
orada oldu, kediler şimdi iyi” diyerek 
kamuoyuna açıklama yapanlar da iyi 
etkileşim aldı. Merve Özcan günlerce 
gerçek olmayan paylaşımların önüne 
geçmeye çalışsa da paylaşımını 90 
bine yakın kişi paylaşıp beğendi. Ken-
disini arayan gazete ve televizyonlar 
gerçek hikâyeye inanmak istemedi. 

Yavrusunun ameliyatına giren bir 
anne kedi arayışları günlerce sürdü. 

Gerçek-ötesi çağında, yalan haber-
lerin, asılsız bilgilerin yayılma hızı-
nın doğru içeriğe göre kıyasla daha 
yüksek olduğu biliniyor. 

Bir araştırmaya göre gerçek olma-
yan bilgi 6 kat daha hızlı yayılıyor. 
Yanlış bilginin bu kadar hızlı ve fazla 
yayılmasının nedeni sahte ya da bot 
hesaplar değil, gerçek kullanıcılar. 
“Gerçek ayakkabılarını giymeden, 
yalan dünyayı üç kez dolaşır” sözü 
her ne kadar yüz yıllar öncesinde 
söylenmiş olsa da günümüzü ve ile-
tişim çağını çok iyi özetliyor. 

Ne Yapmalı? 
Bir kedinin 112’yi arayıp yaralı yav-
rusu için ambulans istediğine inan-
mamak bizim elimizde. Şüpheci 
olmalıyız. Çok güvendiğiniz bir kay-
nak bile bizi yanıltabilir. 

Karşımıza çıkan haberlere temkinli 
yaklaşmalıyız. Doğru olmayan ha-
ber ve bilgiler ile en etkili mücadele 
paylaşmamaktır. 

ACİLE GİDEN KEDİ
Anne kediyi yavrusunun 
ameliyatına sokanlar bile 
oldu. Kedileri sahiplenenler 
de. “Bu olay bizim orada 
oldu, kediler şimdi iyi” di-
yerek kamuoyuna açıklama 
yapanlar da iyi etkileşim aldı. 
Merve Özcan günlerce ger-
çek olmayan paylaşımların 
önüne geçmeye çalışsa da 
paylaşımını 90 bine yakın kişi 
paylaşıp beğendi.

ERSİN ÇELİKMEDYA OKUMASI
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Bir Kitap Daha

Bir Film Seyret

Bir Kitap Oku
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500 yıllık Balıkesir Çarşı-
sı’nda 25 yıl mahalle bak-
kallığı yapan, Vefa Lisesi 
terk bir yazar. Mümkün 
biyografilerin en güzel-
lerinden sayılır aslında. 
Elbette Metin Savaş’tan 
bahsediyorum. Kanon 
Dışı romancılardan. Türk 
Ocaklı. 

Aslında kanonla uzlaş-
mayı reddetmeli miyiz 
sorusu, varlığıyla bile 
büyük bir kıymete sahip. 
Varlıktan kastım, sorma 
cesareti. Lanetlenmeyi 
göze alanların şarkısı 
yani. Arka cebimizde dursun şimdilik bu soru. Balıkesir Çarşısı’na dönelim o hâlde. Nereden başlanır peki Metin Savaş’a? Zemheri Kuyusu ilk durak olarak gösterilse de, ben Baykuşlar Geceleyin Öter’in tarafındayım. Doğaüstü bir kurgunun içinde 21. Yüzyıl İnsanı’nın portresi, evet bir post-modern anlatı ve karşımızdaki çok değerli bir anlatıcı. Metin Savaş’ı tanıya-lım. Kanon’un gözleri yolda kalsın.

Budin’in son valisi kimdi? Önemsiz bir ayrıntıyı mı konuşuyoruz dersiniz, yoksa kafamızı yukarıya kaldır-dığımızda görmemiz gereken bir adresin tarifi mi bu?  Vali’nin şehit düştüğü yere asırlar sonra anıt mezarını yaptıran Macarlar şöyle yazdılar o kutlu mezarın taşına; “Kahraman düşmandı, rahat uyusun!”  Aldı Nemçe bizim nazlı Budin’i.

İşte Reşad Ekrem Koçu’nun Tarihimizde Kahramanlar’ı Budin’in son valisi Abdurrahman Abdi Paşa’yla başlaya-cak kadar vefalı bir kitap. Kolektif bir tarih bilincini, has yiğitlerin büyük hikâyeleriyle tahkim etmek gibi takdir edilesi bir iş ya-parak tarihe geçmiştir Koçu. Bu bir meziyet olduğu gibi aynı zamanda gelişmiş bir idrak meselesidir elbet-te. Şöyle anlatıyor durumu Koçu: “Tarih kaynaklarımızın sayfaları arasında unutulmuş kahramanların isimleri üstündeki tozu gözyaşla-rımla sildim ve onları büyük, parlak şöhretlerin yanında alfabe sırasına koydum; mareşallerden neferlere, hiçbir rütbe, kademe gözetmedim. Bu kitabın sayfalarında kahraman-larımız omuz omuza bir saftadırlar. Unutulmuş isimler olacaktır; o şehit ve gazilerin aziz ruhlarından af dile-rim.”

Metin Savaş, Baykuşlar 
Geceleyin Öter  
(İstanbul’da Karnaval 
Üçlemesi’nin Birinci 
Kitabı) Ötüken Neşriyat

Reşad Ekrem Koçu, 
Tarihimizde  
Kahramanlar,  
Doğan Kitap

Joseph Conrad’ın 1898 tarihli Heart of Darkness (Karanlığın Kalbi) romanından uyarlanan kült epik sa-vaş filmi Apocalypse Now (Kıyamet / 1979), tekrarı mümkün olmayan unutulmaz bir başyapıt olarak hafızalarımızdaki yerini koruyor. Coppolo’nun sinemada kopardığı kıyametin izleri hâlâ taze. Amerikan ordusundan atıldıktan sonra Kam-boçya sınırındaki pagan bir orman kabilesini yönetmeye başlayan Al-bay Walter Kurtz’ü (Marlon Brando) öldürmekle görevlendirilen Yüzbaşı Willard’ın (Martin Sheen), savaşın ahlâkî boyutuyla yüzleşmesini odağına alan film, napalm kokusu-nu içine çekerek ateş hattındaki dalgalar arasında sörf yapmak ya da Wagner çalan helikopterlerden atılan bombalarla vahşetin çağrı-sını yeniden resmetmek gibi güçlü imgeler içeriyor.

Filmin temel öyküsü savaş olsa da savaştan fazlasını anlatıyor Kıya-met. Teknenin merkezinden ağır ağır gerçeküstü bir zamanın içine doğru ilerlerken, ilkel bir mekânın, uygarlığın dehşeti karşısındaki sıra-dan masumiyetini de gösterir bize Coppolo. Amerika’nın en gerçekdışı ve en dehşet verici savaşındaki etik ikilemi görmemiz için bu filmi yaptığını söylüyor zaten yönet-men. Sonuç olarak bu epik destan, son yarım saate sığdırılmış gölge ışık gösterisi, gerçek-gerçeküstü atmosferi, tam yerine rast gelmiş müziği ve zirveye çıkan oyuncu-luklarıyla, kusurlarına rağmen, sinemanın tutkuyla yapılan bir iş olduğunun en büyük delillerinden biri olarak sinema tarihindeki yerini muhafaza ediyor Apocalypse Now. 40. Yıl (özel) versiyonunu izleyelim o hâlde.
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Bir Hayal Kur

Bir Ümit IsIgI Gör 

ParölayI Ünutma

Bir Siir Oku

Uzakları merak etmekle başlar en güzel hikâ-yeler, kasabaya gizemli bir yabancının gelme-sini bekleyemeyiz. Trans-Sibirya Ekspresi’yle tunga ormanlarının, buz tutmuş akarsuların ve çimenli steplerin arasından geçerek, elinde-ki koca bir kupa sıcak kahvenin kokusuyla birlikte, elbette Ural Dağları’nı, yorgun bozkır halklarını ve Baykal Gölü’nü selamlayarak, göz alabildiğince genişleyip bulutlara doğru kanat-lanan Moğol bozkırlarına doğru yoldasındır mesela. Yoldasın, soğuktan kızarmış burnunu çeke çeke tam 10 bin kilometre boyunca. Trenin camına vuran serin yağmurlar şarkısını söylerken, aklında Baykal kıyısında yıldızdan yorganlarla yapılacak iki günlük kamp planı var sadece. Peki yanında kim var?

Ülke gündemi her zaman olduğu gibi. Kalanlar, gidenler, karşı yakaya geçenler, olduğu yakayı kirletenler, yeri zaten oldum olası belli olmayanlar, kayıplar, endişeler, inişli çıkışlı kurlar, komplo teorileri, oy oyunları… Bütün bunların arasında ferahlamak, gerçek bir ümit ışığı görmek için bakman gereken yer neresi? Cevabı üzgünüm bend Hayat çoğu zaman karma-karışıktır. Tam ortasında durduğun yerden kaostan başka bir şey görünmez zaten. Tecrübeyle sabittir ki çözmeye çalıştığın yerden düğümlenir her zaman. Çözülmeye değil, anlaşılmaya ihtiyaç vardır bazen. Evet, düğüm burda çözülüyor. Dert deyip geçmemek elde bir! Ferrari’sini satan bilgeleri umursama, iyi bir fiyat almışlardır çünkü, kendi en yükseğine bak ve mümkünse sıkı tutun, düşme ordan. Hayat çoğu zaman boz bulanıktır. Görmeye çalıştığın yerden karıncalanır, berrak bir bakış için yaşarken anlarsın, o bir an belki ömrüne bedeldir. Ümit “gelmiş bulunma”nın sancısıdır, ki nihayetinde varlığına gül bahçeleri vaat edilmediğini bilenlerin anlayacağıdır bu. Her düğüm, yeni düğüme doğru çözülür. Hayat ve ümit aynı şeydir. e değil. Bu, herkesin kendi cevabını yanında getirdiği bir sınav.

Kubilay Han, Moğol tahtının en kudretli hâkimi olarak altın ada olarak bilinen o gizemli topraklara dikmişti gözünü, 13. yüzyıldı zaman. Japonlar, bu istiladan Moğol donanmasını batıran şiddetli fırtınalar sayesinde kur-tulduklarına inanıyorlar. Kamikaze (kutsal rüzgâr) adını verdikleri gökyüzünün armağanı bu kutlu fırtınaların, bu kez göğün yedi kat üstünde değil bizzat kendi içlerinde kopmasına karar verdiklerinde ise, 20. yüzyıldı zaman. Birbirlerini 7 asır arayla takip eden iki rüzgâr. Moğol donanmasını batıran kamikazelerin, Amerikan donanma-sını batırmak üzere yapılan intihar dalışlarıyla aynı adı taşıması, Moğol cephesinde kazanıp, Pasifik cephesinde kaybeden Japonlar için çok şey anlatıyor. Birbirlerini 7 asır arayla takip eden iki rüzgâr. Şintoizm’den Budizm’e uzanan o uzun yol.

(Süleyman Çobanoğlu  
/ Sırtlan Hoştlamak Şiiri)

Size çocukları vermeyeceğim 
düş görüp de gülen çehrelerini

ıssız çiçekleri vermeyeceğim 
kuşları, buğdayı, değirmenleri 

tanrı sattığınız o pazarlara 
kurşun yesem dahi girmeyeceğim

dizlerim kopuyor, sırtımda kaya 
olur da ölmezsem, durmayacağım. 

“Cihanda Âdem Olan Bî-Gam Olmaz  / Anınçün Bîgam Olan Âdem Olmaz“  
 (Necâtî)

Hikayeyi Gör
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the dali  museum

SANAL MÜZE
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ANLATMIŞ OLMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ

mış altın renkli heykeller. Bu 
heykellerin her birinin farklı bir 
devinim içinde olduğunu görü-
yoruz. Aslında bana biraz da 
Oscar ödülünü anımsattı. Kim 
bilir belki de Dalí, senaryosunu 
Luis Buňuel ile yazdığı dünya-
nın ilk sürrealist filmi Endülüs 
Köpeği’nin ödül alamamasına 
tepki olarak böyle bir eser 
ortaya koymuş. Ayrıca giriş 
kapısının iki yanında bulunan 
Grotesque Monsters adlı esere, 
Dalí’nin eserlerini oluştururken 
seçimle değil birikimle çalıştığı-
nı söyleyen bir not düşülmüş. 
Bu kapının tam karşısında ise 
camdan bir duvar ve hemen 
arkasında gördüğümüz devasa 
bir resim bizi karşılıyor. Duva-
rın tümünü kaplayan bu eserin 
adı Labyrinth, yaklaşık olarak 
ölçüleri ise 9*13 metre. Eser 
aslında Yunan mitolojisinden 
yola çıkılarak sahneye konmuş 
bir bale gösterisi için hazırlanıp 
sonrasında opera salonundan 
müzeye getirilmiştir. Sol tarafa 
baktığımızdaysa ressam Mark 
Rothko’ya saygı duruşu niteli-

ğinde, Abraham Lincoln ’ün yü-
zünün dijital bir yorumundan 
çizilen resmi görüyoruz.  Uzak-
tan baktığımızda durum bu iken 
yaklaştığımız zaman gördüğü-
müz sırtı bize dönük bir şekilde 
denize doğru bakan Gala oluyor. 
Sağ taraftaki merdivenlerden 
yukarı çıkmadan önce yukarı 
baktığımızda üçgen formda-
ki camların birleştirilmesiyle 
oluşturulan cam kubbeyi görü-
yoruz. Kubbenin hemen altına, 
Dalí’nin sinekleri sevdiği ve bu 
cam kubbenin, aynı anda birçok 
farklı gerçekliği görebilen bir si-
neğin gözü gibi göründüğüyle 
ilgili bir not düşülmüştü. Dalí 
bilindiği üzere bu yapıyı sade-
ce bir sergi alanı olarak değil, 
aynı zamanda kendine saygı 
duruşunda bulunduğu, kutsal 
bir mekân olarak görmüştür. 
Zannediyorum ki cam kubbe 
de bu görüşünün bir tezahürü-
dür. İlginç bulduğum bir diğer 
nokta ise kubbenin tam altında 
Labyrint tablosunun önünde yer 
alan lahite benzeyen dikdörtgen 
bir alanın oluşu. Daha sonra öğ-

 labyrinth

 labyrinth

Müzeden içeri girdiğimde kar-
şımda biraz uzakta da olsa ra-
hatça fark edilebilen siyah bir 
araba var. Müzenin orta yerin-
de ne işi olduğunu merak ede-
rek öncelikle avluya tıklıyorum. 
Uzaktan sadece bir araba olan 
eser netleşiyor. Üstünde Pers 
Kraliçesi Esther’e ait bronz bir 
heykel var. Kısa bir araştırma-
dan sonra arabanın üzerindeki 
eserin sürrealist sanatçı Er-
nst Fuchs tarafından hediye 
edildiğini ve radyatör kapağı 
işlevi gördüğünü öğrendim. 
Maalesef eserin sistemini yine 
yazılı kaynaklardan öğrenmek 
durumunda kaldım. Arabanın 
kenarında bulunan kutuya 
para atıldığında Cadillac’ın içi-
ne yağmur yağıyor. İçerideki 
heykellerin siluetlerini görebi-
liyor lakin kim olduklarını an-
layamıyoruz. Tahmin etmekse 
pek zor değil. Arabanın içinde 
Dalí ve Gala’nın heykellerine ek 
olarak şoförlerinin de heykeli 
bulunuyor. Arabanın etrafında 

dönüp pek çok kere pek çok 
yere tıklamama rağmen yüz-
lerini net olarak göremedim. 
Ama camı kırık olan sağ ön ka-
pıyı açmayı başardım. Pencere 
yerinde kaldı ve açılan kapının 
alt kısmında, üzerinde bozuk 
paralar ile yapay bir sarmaşık 
olan kırmızı bir koltuk görün-
dü. Bu sürrealist eserin bize 
anlattığı pek çok şeyin içinde 
en çok yağmurun adaleti te-
masını sevdim. Dünyanın en 
büyük sürrealist anıtı kabul 
edilen,  Dalí’nin Yağmurlu 
Taksi (Rainy Taxi) adını verdiği 
eseriyle ilgili söyleyeceklerim 
bunlar. Eserin arkasında bu-
lunan sütunun üzerine otur-
tulmuş olan tekne ise daha 
önce Dalí ve Gala’nın beraber 
kullandıkları tekne. Dalí’nin 
hayatı ve eserlerinin nasıl iç 
içe geçtiğini en çok bu avluda 
hissediyoruz.  Burada dikkati-
mi çeken bir başka unsur ise 
üç kata dağıtılmış hepsi avluya 
bakacak şekilde konumlandırıl-

Rai̇ny Taxi̇

Labyrinth

SAMED KARAYAĞIZ
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the basket of bread
rendiğim üzere burası Dalí’nin mezarını 
sembolize etmekte, asıl mezar ise bir alt 
katta bulunmaktadır. Son olarak Dalí’nin bu 
kubbeyi, İspanya’nın hükümdarlarına ithaf 
etmiş olduğunu söyleyip kubbe bahsini ka-
patalım. Sol tarafa yöneldiğimizde buranın 
Hazine Odası olarak adlandırıldığını görüyo-
ruz. Kırmızı kadife kumaşla kaplı duvarlar 
odanın adeta bir mücevher kutusu olarak 
görünmesini sağlıyor. Nitekim Dalí burada 
bulunan eserleri, en sevdiği mücevherler-
miş gibi düşünerek seçmiş ve sergilemiştir. 

Benim bu odada en çok dikkatimi çeken 
eser ise Sepetteki Ekmek (The Basket of 
Bread) oldu. Başlangıçta diğer resimlere 
nazaran daha az dikkat çekici olan bu 
eserde gerçekçi bir biçimde sepet içinde-
ki ekmeği görürüz. Ama ekmek Dalí için ve 
onun sanatını inceleyen bizler için sadece 
ekmek demek değildir. Bilindiği üzere Dalí 
sembollerle çalışır. Ekmek ise onun için 
insanı anlatan bir semboldür. Sanatçıya 
göre dışı sert içi yumuşak olan ekmek, 
hissedilerek düşünüldüğünde insana ben-
zer. İnsan da dışardan bakıldığında sert 
bir kabukla kaplıdır. İçeride ise hassas, 
içli, duyarlı, kırılgan bir ruh vardır. İkinci 
Dünya Savaşı bitmeden bir gün önce ta-
mamlanan bu eser ikonografisindeki en 
eski ve en sık yinelenen sembollerden biri 
olan ekmeği karşımıza çıkaran ne ilk ne de 
son örnektir. Çok rastlanan bu sembole 
yine dışı sert içi yumuşak olan yumurta da 
eklenir. Bu tablonun sol tarafında yer alan 
Leda Atomica eseri de dikkate değer. Çalış-

malarında pek çok mitolojik referans olan 
Dalí, bu çalışmasını yaparken klasik Leda 
mitinden ilham aldı ve matematiğin sanatsal 
ilhamın dikkatini dağıttığını veya kesintiye 
uğrattığını düşünen çağdaşlarının aksi-
ne, eserini belli oranlara göre oluşturdu. 

Tabloya dikkatli baktığımızda hiçbir unsu-
run temas hâlinde olmadığını görüyoruz. 
Âdeta deniz bile karaya değmiyor. Tüm 
elementler ağırlıksız, şüpheli ve havada 
süzülüyor.  Bu da bizi Dalí’nin “kledalizm” 
adını verdiği, fiziksel temas olmadan yoğun 
bir aşk düşüncesine getiriyor. Nihayetinde 
sanatçı, metafiziğinin tanrıçası Gala’yı yü-
celtmek için bu tabloyu yapmaya başladı-
ğını da söylemiştir. Bu mücevher kutusunu 
andıran kısımdan çıkıp hızlıca karşıdaki 
merdivenleri tırmanıyoruz. Burada bizi 
Amerikalı aktris Mae West’in yüzünün 
üç boyutlu bir temsili karşılıyor. Dalí bu 
odayı 1934’te yaptığı bir esere dayanarak 
tasarlatmıştır. Eşyalara yani Mae West’in 
dudağı olan kanepeye, burnu olan şömi-
neye ve tablo şeklindeki gözlerine oda-
nın karşısındaki mercekten bakıldığında 
bir bütün olarak yüzü görebilmekteyiz. 

Bu arada tavanda baş aşağı yerleştirilmiş 
bir banyo olduğunu da atlamayalım. Sanı-
rım bu eseri gerçekliğin terse çevrilmesi 
yönünde yorumlayabiliriz. Mae West’in 
odasından çıkıp sola döndüğümüzde 
koridor boyunca bir dizi sürrealist nes-
nenin kompozisyonunu, Dalí’nin yapmış 
olduğu resimleri ve heykelleri görüyoruz. 

 EKMEK DALÍ 
İÇİN VE ONUN 

SANATINI 
İNCELEYEN 
BİZLER İÇİN 

SADECE EKMEK  
DEMEK DEĞİLDİR
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Beethoven’s Head

Koridorun solunda bizi Rüzgâr Sarayı (Pa-
lace of the Wind) adlı oda karşılıyor. Hiçbir 
yere bakmadan önce tavana çeviriyoruz 
gözlerimizi. Aklıma ilk gelen Michelange-
lo’nun freskleri oldu. Işık huzmeleri ve 
tamamı detaylarla çevrelenmiş bu tavan 
belli ki zorlu bir çalışmanın ürünü. Merkeze 
kendisini ve Gala’yı farklı bir perspektifle 
koyan Dalí, çevresi ile hayatının farklı bö-
lümlerini alegorik bir biçimde resmetmiştir. 

Çiftin onları öldükten sonra sonsuza götü-
recek olan kader gemisi, İspanya’nın kral ve 
kraliçesinin siluetleri ve daha nice sahneyi 
bu tavandan izleyebilmekteyiz. Sağ tarafa 
yöneldiğimizdeyse sanatçının yatak odası-
na geçmekteyiz. Oldukça farklı tasarlanan 
bu odada memleketten izler görmek de 
mümkün. Dalí’nin İstanbul seyahatinden 

ona anı kalan, bizim görmeye alışkın ol-
duğumuz bir ayakkabı sandığı. Buradan 
çıkıp koridor boyunca ilerlediğimizde sol 
tarafta büyük bir bölüm daha mevcut. 

Buranın girişinde interaktif bir göste-
rinin parçası olan Cybernetic Princess 
adlı eser var. Sol tarafta bulunan bü-
yük bölüm ise Dalí’nin çocukluğundan 
beri sevdiği görsel oyunlara ve optik 
illüzyonlara adanmış. Sanatsal tekniğin 
teknolojiyle birleştiği bir nokta desek 
yanlış olmaz. Müzenin bölümleri bura-
da bitiyor, son olarak birbirine bağlanan 
koridorlardan birinde yer alan Dali’nin 
ahtapot mürekkebi kullanarak oluştur-
duğu Beethoven’s Head adlı eseri de 
inceleyerek gezimizi sonlandırıyoruz. 

BU BÖLÜM 
DALİ’NİN  
ÇOCUKULUĞUNDAN 
BERİ SEVDİĞİ 
GÖRSEL OYUNLARA 
VE İLLÜZYONLARA 
AYRILMIŞ

SANAL MÜZE
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Güzeli Kurtarmak
O meşhur sözü yalancı çıkaracak 
değiliz ama buna mecburuz. İbn Hal-
dun’un “Coğrafya Kaderdir” sözünün 
tam karşısında bir adam o. Sadece 
bir futbol mahareti değil onunki halk 
ozanlığı da var, felsefe de var, ko-
mutanlık da var onda. Başka türlü 
Fransızların işgal ettiği topraklardan 
bir Cezayir Milli Takımı çıkarma ce-
sareti, fikri nasıl ortaya çıkabilirdi ki? 
Hem de tam Fransa’nın göbeğinden, 
şimdiki adıyla Ligue 1’den yola çıka-
rak bunu yapmak sadece bir futbol-
cu, yetenekli bir futbolcu olmakla 
elbette açıklanamaz. Açıklanmamalı 
da. Kimden mi söz ediyoruz “İnsan 
bir gün geri dönmek üzere gider” di-
yen bir hayat hikâyesinden, Cezayirli 
bir çocuktan: Rachid Mekhloufi’den.…

800 Bin Sömürgeci ve Bir Çocuk
İnsan, bir anda kalır ve hayatı boyun-
ca o anı yeniden yaşamak, o anı de-
ğiştirmek için uğraşır. Bütün yaşamı-
nı buna vakfeder. Bu böyledir; hikâye 
küçük de olsa büyük de olsa böyledir. 
İnsanız en nihayetinde ve elbette bir 

başlangıç noktası belirler ve oradan 
başlarız kendimizi aramaya. Mekh-
loufi’nin hikâyesi de böyle biraz, bi-
raz değil baya baya böyle: 800.000 
Fransız sömürgeci karşısında hep 
sekiz yaşında kalan bir futbolcu o. 

İsteseydi Yıldız Olurdu
Sekiz yaşındaydı, Cafe de France’ın 
olduğu yerde polisle Cezayir’in özgür 
olmasını isteyenlerin arasında çıkan 
çatışmaya şahit olduğunda. Bir çocu-
ğun gözlerinden, aklından ve yüreği-
nin bir köşesinden asla çıkmayacak 
bir film seyrediyordu sanki Mekhlou-
fi, bir çocuğun hiçbir zaman görme-
mesi gereken şeylere şahit oluyor-
du. 50.000 kişi can vermişti. Burada 
başladı onun hikâyesi, Cezayir’e 
umut olma ateşi belki de ilk burada 
kıvılcım aldı. Sonrası mı, sonrası...…

Binlerce Cezayirliden Biri
Ülkesinin Bağımsızlık Savaşı’ndan 
kaçarak Fransa’ya yerleşti. Daha iyi 
bir geleceğe sahip olma arzusu ona 
Sêtif’te yaşanan zulmü unutturmaya 
yetmiyordu. 18 yaşındayken Saint-É-
tienne ile anlaştı. Gelecek vadeden 

büyük bir oyuncu olma potansiyeli 
vardı. Cezayir asıllıların Fransa’ya 
göç ettiği, düşmanına teslim ol-
maya niyet ettiği yıllarda bu genç 
adamda onlardan biri olmak üze-
reydi. Ama dedik ya, 8 yaşındayken 
gördüklerini asla unutamıyordu. 

Fransa Milli Takımı Günleri
57 yılında Fransa Ligi’ni kazanan 
takımın önemli oyuncularından 
biri olarak Fransa milli takımını 
temsil etme şansına erişmişti. Bu 
takımla beraber Arjantin Askeri 
Dünya Kupası’nı elde etti. Yine de 
bu kupa pek de prestij sahibi bir or-
ganizasyon sayılmazdı. Buradaki 
başarısından dolayı 58’de İsveç’te 
düzenlenecek Dünya Kupası için 
asıl milli takımdan davet aldı. O 
dünya kupasında, dünya kupaları 
tarihinde Brezilyalı Ronaldo’ya ka-
dar kırılmayacak gol rekorunu -bir 
Dünya Kupası’nda 13 gol- kıran Just 
Fontaine ile takım arkadaşlığı et-
miş olsa da yarı finale kadar gelen 
Fransa, Pele’li Brezilya’ya yarı final-
de 5-3 yenilerek kupaya veda etti.
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1958’de Kimseye  
Haber Vermeden
Onun için “bir başkası” olmama-
nın yolu da Cezayir için mücadele 
etmekten geçiyordu. Bir gün ka-
fasına koydu ve bütün çalımıyla, 
hıncıyla, öfkesiyle, sekiz yaşında-
ki Mekhloufi’yi de yanına alarak, 
13 Nisan 1958’de kimseye haber 
vermeden ortadan kayboldu. Bu 
ortadan kaybolmalar devam etti 
başka futbolcuların da katılımıyla. 

Fransa Ligi’nde o dönem 38 Ceza-
yir asıllı futbolcu vardı ve büyük 
çoğunluğu neredeyse istikballeri-
ni yakarak Mekhloufi ile gitmişti. 
11 kişiydiler. Mekhloufi ile birlikte 
en çok göze çarpan Monaco’nun 
oyuncusu Mustapha Zitouni idi. 

Cezayirli Bir Adam Roma’da
Bu toplu kaçısın planlı bir hareket 
olduğu, gizli bir plana dayandığı daha 
sonradan anlaşıldı. Cezayirli direniş-
çiler, Fransız futbolculara varana 
kadar herkesin direnmesini istiyor-
lardı. Bu yüzden Fransa’nın kayıp 
futbolcularını bir araya getirerek, 

Ulusal Kurtuluş Cephesi adı altında 
bir milli takım kurdular. Zamanında 
Fransa’da top koşturan Mohammed 
Boumezrag oyuncularla tek tek gö-
rüşmek için sürgünde bulunduğu 
Tunus’tan Fransa’ya kaçak yollarla 
girmişti. Bazı oyuncular Boumez-
rag’ın teklifini reddetmiş olsalar da 
birçoğu bu teklife kayıtsız kalamadı. 
Kayıtsız kalamayanlar elbette çocuk-
luğunu hatırlayanlardı. 13 Nisan’da 
bu “firari oyuncular” kendilerini Tu-
nus’a götürecek kişilerle buluşmak 
üzere Roma’ya doğru yola çıktılar. 

FIFA’ya Karşı
Tunus’ta antrenman yapmaya baş-
layan bu takım, Avrupa, Amerika, 
Asya ve Afrika’da futbol maçı turları 
düzenledi. 58-62 yılları arasında. Ba-
ğımsızlık Savaşı kazanılınca bu takım 
dağıldı. “Firarilerin Takımı” dağıldı ve 
resmi yollarla bir milli takım kurulu-
yordu. Kurulmasına kurulmuştu ama 
FIFA bu takımı bir süre kabul etmedi.

Cezayirli Her Çocuk Gibi
Bütün bu kabul görmemeler Mekh-
loufi’nin umurunda değildi artık, o top 

koşturmaya devam etmeyi istiyordu. 
Dünya Kupaları alsın FIFA’nın olsun-
du. Sekiz yaşındaki Cezayirli çocuk 
artık özgürdü. Çocukluğuna dönmüş 
bir adam olarak tekrardan sahalara 
adımını atacaktı o. İşviçre’nin Ser-
vette takımına gidiyor ve gittiği sene 
şampiyonluk kupasını kaldırıyordu. 

Sonra eski aşkı Saint-Étienne’in 
“geri gel” çağrısına kayıtsız kala-
mıyor ve İkinci ligdeki takımı birinci 
lige çıkarıyor, şutlar atıyor, şutları 
bir özgürlük şarkısına dönüşüyor-
du. 68’de takımdan ayrılana dek 
üç kez lig şampiyonluğu elde etti. 
Sonrası Bastia, sonrası üç kez tek-
nik direktörlük yaptığı ülkesinin 
milli takımı. Onun başında olduğu 
Cezayir, 75’te Akdeniz Oyunları’nı, 
78’de ise Afrika Oyunları’nı kazandı. 

O, her zaman geri dönme ihtimali-
ni, vatan hasretini, memleket duy-
gusunu ve emperyalist güçlere di-
renmeyi bir arada seslendiren bir 
orkestraya şeflik etti. Tehdit edildiği 
için ortadan kaybolduğunu söyleyen-
lere karşı ise tek bir cümle kurdu: 
“Sêtifli her çocuk aynısını yapardı.”

ARDA SELOĞLU
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YAPAY ZEKÂ 
İNSANA KARŞI

DOSYA: 
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• YAPAY ZEKÂ VE MESLEKLERİN GELECEĞİ

• ROBOTLARIN AHLÂKI VAR MI?

• ROBOTLAR BİZİ ELE GEÇİRECEK Mİ?

• SATRANÇ: YAPAY ZEKÂ İNSANA KARŞI

• YAPAY ZEKÂ SÖZLÜĞÜ

• YAPAY ZEKÂ VE SPOR

• BİLGİSAYARIN SERÜVENİ

• SÖYLEŞİ: YAYLAGÜL CERAN KARATAŞ

 “YAPAY ZEKÂ İNSANA 

  KENDİ TARİHİNİ YAZDIRIYOR.”

• HAKİKİ BİLİM İNSANI: ŞAKİR KOCABAŞ
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yapay 
zeka
VE MESLEKLERİN  

GELECEĞİ
En basit ifadeyle yapay zekâ (AI), 
verilen görevleri yerine getirmek 
için insan zekâsını taklit eden ve 
topladığı bilgilere göre yinele-
meli olarak kendini iyileştirebi-
len sistemler veya makinelerdir.1 

 Dergimizin bu sayısında ele al-
dığımız yapay zekâ konusu, insan 
gücü ve zekâsıyla gerçekleştirilen 
pek çok işin yakın gelecekte öğre-
nebilen makineler tarafından yapıl-
masıyla insan kaynağına olan ihti-
yacın ortadan kalkması ihtimaline 
dair toplumda oluşan tedirginlik 
ekseninde bir tartışma konusudur. 

Yapay zekâ teknolojilerinin etkilerine 
dair yapılan araştırmalar özellikle 
toplumsal eşitsizliğin artma riski ko-
nusunda hemfikir görünmektedir. 
Ancak yazımızın hemen başında 
belirtelim: Fiziksel sınırlılıklarından 
dolayı robotlar birçok mesleği ifa 
edebilecek kapasiteden yoksun. Çün-

kü robotlar dış dünyadaki nesneleri 
bizim gibi göremiyorlar, sadece pik-
selleri algılayabiliyorlar ya da ellerini 
bir insan zarafeti ile kullanamıyorlar. 
Ayrıca teknoloji çağına ayak uydura-
mayan meslekler ortadan kalkarken 
bunların yerine başka meslekler mut-
laka geçecektir. Dolayısıyla dijitalleş-
me, bu yeni meslekler için gerekli 
insan kaynağını azaltmıyor, aksine 
artırıyor. Ancak aranılan yetkinlik-
lerde radikal bir değişim söz konusu 
ve tüm ülkelerin bu dönüşümü des-
tekleyecek nitelikte insan kaynağı ya 
da milli eğitim politikası henüz yok. 

Bu çerçevede yapay zekâ alanında 
meslek edinmek isteyen gençlerde 
aranan nitelikler; ileri görüşlü olmak, 
teknolojik gelişmeleri yakından takip 
etmek ve bu gelişmelere ayak uy-
durabilmek, temel mühendislik be-
cerilerine sahip olmak, mühendislik 
eğitimi almış olmak, kodlama yapa-
bilmek, dikkat seviyesi yüksek olmak, 

inovatif düşünebilmek, programla-
ma ve sistem analizi yapabilmek.

Dünya Yapay Zekâya Hazırlanıyor
Son 50 yılda yaşanan teknolojik 
ilerleme ile pek çok rutin iş ve iş-
lemin makineler tarafından yapılır 
hâle geldiğini gördük. Günümüzde 
yapay zekâ konusundaki ilerleme ile 
rutin olmayan, anlama, anlamlandır-
ma ve çıkarım yapma kabiliyetlerini 
gerektiren işlerin de makineler tara-
fından yapılması olanaklı hâle geldi. 

Bu alanda yapılan çalışmalar; işle-
rin yapılış biçiminde önemli düzey-
de değişimler gerçekleşeceği, bazı 
işlerin tamamen otomatize edile-
bileceği, aynı zamanda yapay zekâ 
kullanımına ilişkin yeni mesleklerin 
de ortaya çıkacağına işaret ediyor. 
Bu meslekler; yapay zekâ geliştirici, 
yapay zekâ destekli sağlık teknis-
yeni, yapay zekâ eğitmeni, yapay 
zekâ uzmanı, yapay zekâ mühen-

DOSYA:  
YAPAY ZEKÂ NİLGÜN ÖZCAN

1. Oracle Türkiye, https://www.oracle.com/tr/artificial-intelligence/what-is-ai/ (Erişim Tarihi: 08.12.2020).
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disi, yapay zekâ donanım uzmanı, 
yapay zekâ araştırmacısı, yapay 
zekâ teknolojileri uzmanı, yapay 
zekâ ve finans uzmanı, yapay zekâ 
pazarlamacılığı olarak sıralanabilir. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun in-
ternet sitesinde yayımlanan “Ya-
pay Zekâdan Korkma. Yapay Zekâ 
Uzun Vadeli İş Büyümesi Sağla-
yacak” (Don’t Fear AI. It Will Lead 
to Long-Term Job Growth) başlıklı 
çalışmaya göre, 2025 yılına kadar 
yapay zekâ ile bağlantılı olarak 26 
ülkede 85 milyon iş kolu yok olacak. 

Buna karşın 97 milyon yeni iş kolu 
oluşması bekleniyor.2  Yine araştır-
maya göre; 2025 yılına kadar yükse-
lecek meslek grupları sıralamasında 
zirvede veri analistleri bulunuyor. 
Veri analistlerini sırasıyla yapay zekâ 
ve yapay öğrenme uzmanları, büyük 
veri uzmanları, dijital pazarlama ve 

strateji uzmanları, süreç otomasyon 
uzmanları, iş geliştirme profesyo-
nelleri, dijital dönüşüm uzmanları, 
bilgi güvenlik uzmanları, yazılım ve 
uygulama geliştiriciler ile nesnele-
rin interneti uzmanları takip ediyor. 

2025’te Kaybolacak Meslekler
Araştırma, vasıfsız işçilerin yük-
sek risk altında olduğunu, sağlık ve 
eğitim gibi sosyal zekâ ve iletişim 
içeren mesleklerin daha az risk ta-
şıdığını gösteriyor. 2025 yılına kadar 
iş sayısında düşüş olacak ilk 10 mes-
lek grubunda; veri girişi görevlileri, 
idari ve yürütme sekreterleri, defter 
tutma görevlileri, muhasebeciler 
ve denetçiler, fabrika işçileri, ticari 
hizmetler, müşteri bilgilendirme ve 
müşteri hizmetleri çalışanları, genel 
ve operasyon müdürleri, mekanik ve 
makine tamircileri, malzeme kaydı 
ve stok tutma memurları bulunuyor. 

Yapay zekânın, daha çok veri girişi 
ve fabrika işçiliği gibi tekrar eden 
ve tehlikeli işlerin yerini alacağı ön-
görülürken, insanların çağın gerek-
lerine uygun işlere odaklanmasını 
sağlayarak iş yapış biçimlerini de 
değiştireceği belirtiliyor. Pricewa-
terhouseCoopers (PwC)’ın  “Robotlar 
Gerçekten Mesleklerimizi Çalacak 
mı?” (Will Robots Really Steal Our 
Jobs?) başlıklı raporuna göre , birkaç 
yıl içinde işlerin yüzde üçünün yapay-
zekâ temelli makineler tarafından 
otomatikleştirileceği, 2030’lara kadar 

Robotlar dış dünyadaki 
nesneleri bizim gibi  
göremiyorlar,  
sadece pikselleri 
algılayabiliyorlar ya da 
ellerini bir insan zarafeti 
ile kullanamıyorlar

 2. Dünya Ekonomi Forumu, https://www.weforum.org/agenda/2020/10/dont-fear-ai-it-will-lead-to-long-term-job-growth/  Erişim tarihi: 08.12.2020).
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da işlerin yüzde 30’unun ve düşük 
ücretli işçilerin yüzde 44’ünün 
tehlike altında olacağı belirtiliyor.

Yapay zekâ ve bağlantılı ileri tek-
nolojilerin iş gücü piyasaları, istih-

dam ve gelir dağılımı üzerindeki 
etkileri ile bu etkinin düzeyi ve 
kapsamını belirleyen unsurların 
dikkatle incelenmesi çok önemli. 

Zira dijitalleşme temelleri üzerin-
de yükselen yapay zekâ teknolojisi 
kullanımının gerek üretimi gerek-
se toplumsal hayatı dönüştürdü-
ğü bir sürecin içerisindeyiz artık.

Yapay öğrenme ve alt dallarında 
kaydedilen ilerleme son hızla de-
vam ediyor. Yaratıcılık ya da sosyal 
zekâ gerektiren işlerin de makine-
lerce gerçekleştirilmesi üzerine de-
vam eden pek çok çalışma mevcut. 

Bilgisayar tabanlı teknolojik dö-
nüşümün hızı gözetildiğinde bu 
alanlarda da otomasyonun yay-
gınlaşması yüksek bir ihtimâl. 

Yapay zekâ teknolojilerinin uz-
manlık gerektiren karmaşık işleri 
kolaylaştırması, kimi alanlarda 
uzmanlık sahibi olmayanların da 
bu teknolojiler yardımı ile rahat 
bir şekilde çalışabilmesini sağla-
yabilecek. Dolayısıyla kimi çalış-
malarda öne sürülen beklentilerin 
tam aksine vasıflı işçilerin iş kaybı 
konusunda daha yüksek bir risk-
le karşılaşması da muhtemel bir 
durum olarak karşımıza çıkıyor.

Robotlar dış dünyadaki 
nesneleri bizim gibi  
göremiyorlar,  
sadece pikselleri 
algılayabiliyorlar ya da 
ellerini bir insan zarafeti 
ile kullanamıyorlar
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Yapay Zekâ İstihdamın  
Düşmanı Değil mi?
Yine PwC tarafından Birleşik Kral-
lık’ta gerçekleştirilen ve yapay zekâ-
nın etkilerinin incelendiği bir çalış-
mada; istihdamı azaltıcı etkilerin 
verimlilik ve gelir artışı sayesinde 20 
yıl içinde aşılabileceği öngörülüyor. 

Çalışma mevcut işlerin yüzde 20’si-
nin yapay zekâ teknolojilerinin kul-
lanılması ile kaybolabileceğini belir-
tirken yeni işlerin bu açığı kapatacak 
büyüklükte olacağını öne sürüyor. 

Çalışmaya göre, uzun vadede en faz-
la istihdam artışı görülmesi beklenen 

sektörler sağlık (%22), bilimsel ve 
teknik hizmetler (%16) ve eğitim (%6). 
Uzun vadede en fazla istihdam kaybı 
yaşanması beklenen sektörler ise ima-
lat (%25), ulaşım ve depolama (%22) 
ile kamu yönetimi (%18).  Dolayısıyla 
yetişen genç nüfusun meslek edine-
bilmesi için uygun eğitim ve öğretime 
sahip olmalarını sağlamak, ülkemizin 
uzun vadeli ekonomik potansiyelini en 
üst düzeye çıkarmak için çok önemli.

Sanayi Devrimi’nin itici gücü olarak 
kabul edilen elektrik enerjisi, Dördün-
cü Endüstri Devriminde yerini yapay 
zekâya bıraktı. Nesnelerin birbiriyle 
konuşabildiği, veri odaklı bir ekosis-

temin hızla oluşturulmaya başlandığı 
günümüzde bu alanda hızlı adım atan 
ülkeler rekabette de öne çıkıyor. Bu 
çerçevede, ülkemizde Cumhurbaş-
kanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tara-
fından üniversiteler, özel sektör ve 
STK’lar la işbirliği içerisinde Ulusal 
Yapay Zekâ Stratejisi hazırlanıyor. 

Ulusal Yapay Zekâ Stratejimiz, yapay 
zekâ teknolojileri alanında yol harita-
sını ortaya koyarken, kritik teknoloji 
alanlarına yönelik atılması gereken 
adımlar ile yapay zekâ alanında ni-
telikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve 
toplumsal dönüşüm için yapılması ge-
reken öncelikli çalışmaları da içeriyor. 
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ROBOTLARIN 

AHLAKI 
VAR MI?

Yapay zekâ etiğinden bahsetmek 
için aramızda dolaşan robotlara 
karşı insanlığı kurtarmaya çalıştı-
ğımız bilimkurgu senaryolarının 
gerçekleşmesini beklersek insanlı-
ğı kurtaramayacağımıza hiç şüphe 
yok. Aslında bu senaryoların gerçek 
olma ihtimaline de gerek yok. Ya-
pay zekânın bugün hangi filmi ya da 
videoyu beğenebileceğimize bizim 
yerimize karar verdiğini, neyi satın 
almamız gerektiğini bizim yerimize 
düşündüğünü, yüz tanıma tekno-
lojisiyle her mecrada fotoğrafımızı 
bulup bize “Bu, sen misin?” dedi-
ğini, bize uygun olacak işleri kendi 
algoritmasıyla bize listelediğini …bu 
arada bize sadece bizim layık oldu-
ğumuzu düşündüğü iş pozisyonlarını 
gösterdiğini-, hangi makaleleri oku-
yacağımızı kendi sırasıyla bize sun-
duğunu -bu yolla düşünme şeklimizi 
manipüle ettiğini-, sosyal medya ile 
sosyal ilişkilerimizi şekillendirdiğini 

ve bunun gibi yüzlerce farklı uygu-
lamayla hayatımızı, biz hiç farkında 
bile olmadan, sürekli olarak etkile-
diğini düşündüğümüzde yapay zekâ 
etiğinin önemi apaçıktır.

Yapay zekâ teknolojisi henüz bizim 
yaptığımız her işi yapabilen, bizim 
gibi davranan, düşünen, duyguları 
olan ya da insan zihnine sahip ma-
kineler ve robotlar üretmekten çok 
uzak. Bunun mümkün olup olmaya-
cağını da bilmiyoruz.

Ama şu bir gerçek ki; yapay zekâ bir 
insanı bütünüyle taklit edemese de 
uzmanı olduğu tek bir işte insandan 
çok daha hızlı ve doğru sonuçlara 
ulaşabiliyor. 

Yapay zekâ sistemlerinin kullanıldığı 
alanlar giderek artıyor; yapay zekâ 
giderek çok daha fazla işte uzman-
laşıyor. Bununla birlikte yapay zekâ 
kullanımındaki etik kaygılarımız da 
giderek büyüyor. Yapay zekâ etiği 

iki yönlü ele alınacak bir meseledir 
ve öncelikli problem şudur: “Etik il-
kelere sahip bir yapay zekâyı nasıl 
üretebiliriz?” Cevabı ilk bakışta basit 
görünmektedir: Gerekli etik kodları 
yüklersek, etik davranan bir yapay 
zekâ geliştirebiliriz. 

Fakat etik kodları belirlemek her za-
man düşünüldüğü kadar kolay olma-
yacaktır. Şimdiki yapay zekâ tekno-
lojisi, sınırlı işlerde uzman sistemler 
üzerine ilerlediğinden her iş için ayrı 
etik ilkeler belirleyip, bu ilkeleri o 
sisteme uygulatmak bir nebze daha 
kolay olsa da yapay zekâ sistemleri 
birçok dalda aynı anda uzmanlaş-
maya başladıkça bu uygulamaların 
etik kontrolü çok daha karmaşık hâle 
gelecektir. 

Aslında yapay zekâya etik ilkeler 
yükleme konusunda çok basit bir 
varsayıma sahibiz: Yapay zekâyı 
geliştiren insandır ve yapay zekâ 
insanlarla aynı sosyal hayatı payla-

DOSYA:  
YAPAY ZEKÂ

Yapay zekâ teknolojisi henüz bizim yaptığımız her işi 
yapabilen, bizim gibi davranan, düşünen, duyguları 
olan ya da insan zihnine sahip makineler ve robotlar 
üretmekten çok uzak. Bunun mümkün olup olmaya-
cağını da bilmiyoruz.

DR. MEHTAP DOĞAN
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şacaktır. O hâlde, onun davranış 
çizgisinin ve değerlerinin de insana 
ait değerler ve etik ilkeler ile uyum-
lu olması gerekir. Ancak insana ait 
tüm değer ve ahlâkî kuralların tes-

pit edilip yapay zekâya yüklenme-
si mümkün görünmediği gibi; bu 

ilke ve değerlerin sınırlı sayıda 
prensibe indirgenmesi de ol-

dukça zor görünmektedir. 
Her durumda ve herkes-
çe kabul edilen etik ilke-
ler belirlemek çok zordur; 
etik ilkeler zamana bağlı 

olarak değişebilir ve 
değişen dünya sü-

rekli olarak yeni 
etik prensipler 
ortaya çıkması-
na neden olur. 

Bu sebepten do-
layı etik standartlar 

oluşturmak, insan için 
dahi üzerinde uzlaşılma-
sı zor bir alandır. 

Yapay Zekânın 
 Ahlâkını Kim  
Belirleyecek?

Yapay zekâ etiği mesele-
sinin tartışıldığı her mec-

rada mutlaka adı geçen 
Isaac Asimov’un 1950 yılın-
da yayınladığı Ben, Robot 
isimli kitabında yer alan “Üç 
Robot Kanunu”, yapay zekâ 

etiği üzerine düşünmemiz 
için bir başlangıç noktası oluştu-
rabilir:

1.Robotlar, insanlara zarar vere-
mez ya da eylemsiz kalarak onlara 
zarar gelmesine göz yumamaz.

2. Robotlar, Birinci Kanun’la çeliş-
mediği sürece insanlar tarafından 
verilen emirlere itaat etmek zorun-
dadır.

3. Robotlar, Birinci ya da İkinci 
Kanun’la çelişmediği sürece kendi 
varlıklarını korumak zorundadır.

Sosyal hayatın her alanında kendi-
sine yer bulan yapay zekâ uygula-
malarının etik prensiplerini bu üç 
kanun ile sınırlamak elbette yeterli 
olmayacaktır. Kaldı ki bu kanunların 
da cevapsız kaldığı örnekler vardır. 
Sürücüsüz bir otomobiliniz var diye-
lim. Yani sizi istediğiniz yere götü-
rebilen bir yapay zekâya sahipsiniz. 
Bu yapay zekânın önüne aniden bir 
çocuk fırladı. Ya yola çıkan çocuğu 
ezecek ya da bariyerlere çarpıp sizi 
öldürecek. Hangisini yapsa etik dav-
ranmış olur? 

Gördüğünüz gibi üç kanun bu ör-
nekte cevapsız kalır. Size zarar 
vermemek ve sizin kendinize zarar 
vermenize engel olmak kodlarına 
sahip bir robotunuz olduğunu düşü-
nün. Akşam demlediğiniz kahvenin 
yanında yiyeceğiniz sufleyi kilo ala-
caksınız diye çöpe atmasını kimse 
engelleyemez.

Yapay zekâ etiğinin bir diğer yönü 
de biz insanların bu teknolojiyi nasıl 
etik kullanacağı ile ilgilidir. Banka 
hesaplarını ele geçirebilen, e-pos-
talarımızı okuyan, fotoğraflarımıza 
erişip kullanabilen, konuşmalarımızı 
dinleyen, görüntülerimizi kaydeden 
yapay zekâ uygulamalarının gelişti-
rilmesini nasıl engelleyebiliriz? El-
bette ki yapılacak tek şey yasalarla 
bu hukuk dışı uygulamaların kullanı-
mının yasaklanmasıdır. Ama bu, bu 
uygulamaların geliştirilmesine engel 
olmamaktadır. Dolayısıyla yasadışı 
yollarla da olsa tüm mahremiye-
timiz giderek ortadan kalkacaktır.

Yapay zekânın savunma sanayisi 
ve savaş teknolojisinde kullanımı 
da başka etik problemlere gebedir. 
Bir yandan insan askerler yerine, 
insansız makinelerle savaşmak ma-
kul bir yöntemmiş gibi görünse de 
-teknik bir arıza sonucu da olsa- tüm 
sivilleri bombalayacak bir makine-
nin eyleminden kim, nasıl sorumlu 
tutulacaktır?

YAPAY ZEKÂ 
BİR İNSANI 

BÜTÜNÜYLE 
TAKLİT EDEMESE 

DE UZMANI 
OLDUĞU 

TEK BİR İŞTE 
İNSANDAN DOĞRU 

SONUÇLARA 
ULAŞABİLİYOR
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Çağımıza kadar dünya üzerinde 
akıl, bilinç ve irade sahibi olan tek 
varlık insandı. Bilişim çağı veya 
dijital çağ denilen içinde bulundu-
ğumuz dönemde, akıllı telefonlar, 
akıllı binalar, akıllı arabalar vesa-
ire hayatımıza girmiş durumda. 
İnsanoğlu kendi aklına alternatif 
olabilecek akıllı cihazlar geliştirdi.

Artık herkesin elinde yapay zekâ 
temelli telefonlar var ve bu tekno-
loji gün geçtikçe gelişiyor. Yapay 

zekâlı robotlar henüz tam anlamıyla 
hayatımızda yer işgal etmiyor. An-
cak gelişen teknoloji yakın zamanda 
bunların da hayatımızın bir parçası 
olacağını gösteriyor. Peki, gün ge-
lir de söz konusu cihazlar, kendi 
düşmanını seçebilen birer varlığa 
dönüşürse ne olur? Bu soruya bilim 
insanları da farklı cevaplar veriyor.

2014 yılında dünyanın önde ge-
len bilim insanlarından Stephen 
Hawking yapay zekânın insanlığın 

sonunu getirebileceği uyarısında 
bulunmuştu. Stephen Hawking, ya-
pay zekânın çok geliştiğini ve fay-
dalı olduğunu ancak insan zekâsını 
geçebilecek bir düzeye gelmesin-
den endişe duyduğunu söylemişti. 

Peki, Hawking’in yapay zekâ ko-
nusunda endişe duymasına ne-
den olan şey neydi? Elbette, ya-
pay zekânın kendisini geliştirmeyi 
sürdürebilir ve hatta kendisini 
yeniden biçimlendirebilir duruma 

DOSYA:  
YAPAY ZEKÂ

Yapay Zekâ İnsanlığın  
Sonunu Getirebilir mi?

DR. GÜRKAN TEKİN

ROBOTLAR  
BİZİ ELE  
GEÇİRECEK Mİ?

Stephen Hawking, yapay zekânın çok geliştiğini ve faydalı olduğunu ancak insan 
zekâsını geçebilecek bir düzeye gelmesinden endişe duyduğunu söylemişti. Peki, 
Hawking’in yapay zekâ konusunda endişe duymasına neden olan şey neydi? El-
bette, yapay zekânın kendisini geliştirmeyi sürdürebilir ve hatta kendisini yeniden 
biçimlendirebilir duruma gelmesi.
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gelmesi. Esasında yapay zekâ 
çalışmalarına karşıt görüşün de 
temelini bu olası gelişme oluştu-
ruyor. Nitekim Tesla ve Spacex 
CEO’su Elon Musk da Hawking 
ile benzer bir görüşü paylaşıyor. 

Elon Musk’a göre yapay zekâ, 
insan varlığı için çok büyük 
bir tehdit unsuru ancak in-
sanlık bunu henüz tam olarak 
kavrayabilmiş değil. Ancak 
bilindiği üzere yapay zekâ ko-
nusunda birçok film yapıldı. 

Bu konudaki tartışma her yeni 
gelişmede tekrar alevleniyor. 
Gerçekten yapay zekânın olası 
tehlikeleri konusunda hâlâ umur-
samaz davranıyor olabilir miyiz?

Yapak zekâ konusunda yapılan 
filmlerden Terminator ve Mat-
rix serileri bunların en çok bili-
nenleri. Söz konusu iki filmde 
de yapay zekâya yenik düşmüş 
insanoğlundan geriye kalan-
lar makinelerle savaş hâlinde.

İnsanın belli bir seviyeye kadar 
geliştirdiği yapay zekâ, kendini 
olağanüstü bir biçimde geliştir-
miş, üreten, savaşan robotlar 
yapar hâle gelmiş. Hatta o kadar 
ileri gitmiş ki Matrix filminde ya-
pay zekâlı robotlar insan vücu-
dunu kendileri için enerji üreten 
santraller hâline getirmiş ve on-
ları aslında var olmayan sanal bir 
dünyada yaşatıyor. Matrix, me-
seleyi Terminator’e göre daha 
komplike bir şekilde ele alıyor. 

Terminator’de ise tüm makineleri 
yöneten Skynet adındaki yapay 
zekâ, insanlığı kendine tehdit 
olarak görüyor ve insanlara sa-
vaş açıyor. Başlangıçta insan-
larca üretilen savaş robotlarını 
giderek geliştiriyor ve serinin 
ilerleyen bölümlerinde yenil-
mesi çok zor robotlar üretiyor. 

Peki, fantastik bilim kurgu tar-
zındaki bu filmler ne kadar akıl 
dışı? İlerleyen zamanlarda bu 
filmlerdeki tehlike gerçek olabi-

lir mi? Bu soruları hâlihazırda 
üretilmiş ve yapay zekâya sahip 
olan robotlara sorulan sorular 
ve onların verdiği cevaplar üze-
rinden değerlendirebiliriz;Hiçbir 
metne bağlı kalmadan konuşan 
bu robotların kendi düşünce-
leriyle bunları söylüyor olması 
oldukça kafa karıştırıcı değil mi? 

Hawking ve Musk bu konuda duy-
dukları endişeleri dile getirmiş 
kişiler. Elbette ki bu iddiaların 
yersiz olduğunu düşünen bilim 
insanları ve uzmanlar da var. 

Örneğin insanlar gibi sohbet 
edebilen Cleverbot adlı yazılımın 
yaratıcısı Rollo Carpenter, insan-
ların önümüzdeki dönemde uzun 
süre teknolojiyi kontrol etmeye 
devam edeceğini iddia ediyor. 

Carpenter’a göre insanlık henüz 
tam anlamıyla yapay zekâ üret-
mek için gerekli olan algoritmaları 
geliştirebilmiş değil. Bu algoritma-
ların geliştirilebilmesi için daha 
birkaç on yıla daha ihtiyaç var. 

Ayrıca Carpenter’a göre gelecek-
te insan zekâsını geçecek kadar 
iyi yapay zekâlar üretmek belki 
de insanlığa yardımcı olacak. 

Bunun da göz ardı edilmemesi 
gerekir. Imperial College Bilişsel 
Robot Profesörü Murray Shana-
han ise şu an panik yapmak için 
bir sebep olmadığını, önümüzdeki 
10-20 yıl içinde insan zekâsı düze-
yinde bir yapay zekâ geliştirilebi-
leceğini düşünmediğini söylüyor. 

Ancak Profesör Shanahan bunun 
yanı sıra yapay zekâ üzerinde ça-
lışanların Stephen Hawking ve 
onun gibi endişe taşıyanların fikir-
leri üzerinde de düşünmeye baş-
lamaları gerektiğini vurguluyor. 

Görüldüğü üzere yapay zekâ, 
önümüzdeki yılların en çok tar-
tışılan konularından biri olacağa 
benziyor. Henüz tehlike görül-
mese de ilerleyen yıllarda neler 
olacağını bekleyip göreceğiz. 

ELON MUSK’A GÖRE 
YAPAY ZEKÂ, INSAN 

VARLIĞI IÇIN ÇOK 
BÜYÜK BIR TEHDIT 

UNSURU ANCAK 
INSANLIK BUNU 

HENÜZ TAM OLARAK 
KAVRAYABILMIŞ DEĞIL
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Bina 48’in diğerlerinden 
farkı bir vücudunun olma-
ması. Ancak o da insan 
hareketlerini ve duygula-
rını taklit ederek öğreni-
yor. Oldukça akıllı cevap-
larıyla da ciddi anlamda 
meşhur. Ancak kendisinin 
Siri ile muhabbeti esna-
sında söyledikleri oldukça 
ilginç. Siri, Bina 48’e ne-
rede yaşamak isteyeceği 
gibi basit sorular soruyor 
ama konuşma ilerledikçe 
Bina 48’in cevapları garip-
leşiyor. Siri, Bina48’e sev-
diği filmlerle ilgili bir soru 
yöneltiyor ama Bina 48 
konuyu değiştirip; “Baş-
ka bir şeyler hakkında ko-
nuşalım olur mu? Mesela 
cruise füzeleri. O füzele-
rin de aslında bir robot ol-
duğunu biliyor muydun? 
Dünyayı yüksek irtifadan 
görebilmek için bir füze-
yi kontrol edebilmeyi çok 
isterdim. Ama tek prob-
lem bu füzelerin nükleer 
başlıkları nedeniyle biraz 
tehditkâr olmaları. O yüz-
den bu füzeleri; çiçekler, 
hoşgörü ve biraz anlayış-
la doldurmak isterdim. 
Böylece ben füzeleri di-
ğer ülkelere gönderdiğim-
de bu daha az tehditkâr 
olurdu. Ama tabii nükleer 
başlıklarla ele geçirebil-
seydim bu bütün dünyayı 
ele geçirebileceğim anla-
mına gelirdi. Ve bu harika 
olurdu.” diyor. Bunu söy-
lerken de hafifçe gülüm-
semeyi ihmâl etmiyor. 

BİNA 48BİNA 48

Philip K. Dick, insanlarla 
sohbet etmek ve öğren-
mek üzerine tasarlanmış. 
İnsanların hareketlerini 
taklit edebiliyor ve insan 
gibi konuşabiliyor. Philip 
ile yapılan röportajda 
söyledikleri sonradan 
çok tartışıldı. Röportajda 
kendisine robotların bir 
gün dünyayı ele geçirip 
geçiremeyeceği sorul-
duğunda Philip, röportaj 
yapan kişiye “Sen benim 
arkadaşımsın ve ben ar-
kadaşlarımı hatırlayıp 
onlara iyi davranırım. O 
yüzden endişelenme, bir 
Terminatör’e dönüşsem 
bile sana karşı iyi dav-
ranacağım. Seni insan 
bahçemde sıcak ve gü-
vende tutacağım.” dedi.

PHILIP  PHILIP  
K. DICKK. DICK

Sophia da insanların ha-
reketlerini taklit etmek 
için tasarlanmış bir robot. 
Bunun yanında gelişmiş 
yapay zekâsı dolayısıyla 
en tanınan robotlardan 
biri. ABD’de bir talk show 
tarafından konuk edilen 
Sophia, sunucu ile birlikte 
taş, kâğıt, makas oyunu 
oynadı. Oyunu kazanan 
Sophia sunucuya, “Ben 
kazandım! Bu insan ır-
kını domine etmek için 
iyi bir başlangıç.” dedi

SOPHIASOPHIA



YAPAY ZEKÂ 
SÖZLÜĞÜ

13. VERİ MADENCİLİĞİ: Büyük öl-
çekli olarak tanımlanan ve milyon-
larca veriye sahip yazılım sistem-
lerinden, algoritmalar ile ihtiyacı 
karşılayacak değerli verilerin elde 
edilmesi ve bu veriler arasındaki iliş-
kileri ortaya koyma işlemi.

14. BOYUT İNDİRGEME: Bir verinin 
kendisini tanımlayan özelliklerden 
daha az etkili olanlarının ihmâl edi-
lerek yüksek boyutlu bir uzaydan, 
düşük boyutlu bir uzaya anlamını 
kaybetmeden ekonomik bir şekilde 
dönüştürülmesi ve daha anlaşılır hâle 
getirilmesi.

15. GAN: Sınıflandırma, tahmin etme 
ve problem çözme konularında iki 
yapay nöral ağdan birisinin ürettiği 
sorunların diğeri tarafından çözül-
mesi yöntemi ile öğrenme. “Çekiş-
meli Üretici Ağlar” resimleri öğrenip 
gerçekle farkı olmayan yeni resimler 
oluşturabilir.

16. GPU (GRAPHICS PROCESSING 
UNIT): Çok sınırlı bir işlemi hızla ya-
pabilen küçük boyutlu grafik işlemci 
birimi. GPU ile yapay zekâ öğrenmesi 
hızlandırılabildiğinden ve bir silikon 
çipe binlerce GPU sığdırılabildiğinden 
kullanılmaktadır. 

1.ALGORİTMA: Yapay zekânın tek 
bir problemi çözecek davranışının 
ve temel işleri yapan komutlarının 
adım adım ortaya konulmasıdır. 
Algoritmalar bir programlama dili 
vasıtasıyla bilgisayarlar tarafından 
işletilebilirler.

2.TURING TESTİ: Alan Turing, 
1950’de yayınladığı makalede bir 
makinenin zeki olup olmadığını şuna 
bağlar: İnsan bir etkileşimin arkasın-
da bir insan mı makine mi olduğunu 
ayırt edemiyor ise o makine zeki, 
düşünebilen bir makine demektir.

3. KARA KUTU: Yapay zekâ kar-
maşık matematik işlemleri yapar-
ken sistem yararlı bilgiler verir ve 
kara kutu öğrenmesi gerçekleşir. 
Bu öğrenmede içerik görmezden 
gelinerek sisteme dahil olanlar ve 
sistemden çıkanlar analiz edilmek-
tedir. 

4. DENETİMLİ ÖĞRENME: Yapay 
zekâ eğitilirken, ona bir girdi verilip 
ve beklenen çıktıyı söylemektir. Üre-
tilen çıktı yanlışsa, hesaplamalarını 
yeniden ayarlar. Bu işlem, hata ora-
nını en aza indirene kadar veri seti 
üzerinden tekrar edilir.

5. DOĞAL DİL İŞLEME: İngilizce, 
Türkçe, Fransızca gibi tüm diller 
insanlığın ortaya çıkardığı doğal 
dillerdir. Yapa zekâ da doğal dil iş-
lemeyle bu doğal dillerin kurallı yapı-
sının çözümlenerek anlaşılması veya 
yeniden üretilmesi amacını taşır.

6. MAKİNE ÖĞRENMESİ: Prog-
ramlanmadığı sonuçları bile öğre-
nebilme kabiliyetine sahip olan, yani 
kod yazılmasını gerektirmeyen ve 
belirli bir veri kümesi içinde kendi 
hatalarından ders alan yapay zekâ-
nın genel olarak kendini geliştirebil-
me özelliği.

7. DERİN ÖĞRENME: Veriler çoğal-
dıkça bilgi işlemenin makine öğreni-
minde kaymalar meydana getirmesi 
sonucunda yapay zekânın birçok kat-
manda işlem yapabildiği yeni öğrenme 
biçimi olarak yapay zekâyı eğitmemi-
ze imkân sağlar.

8. OTONOM: Bir insandan emir al-
masına gerek olmayan, sensörleri 
aracılığıyla çevresi ile etkileşime gi-
rip bağımsız kararlar verebilen yapay 
zekâya sahip robotlar. Otonom robot 
tanımı kendi başına hareket kabiliye-
tini de içerebilir.

9. MAKİNE ZEKÂSI: Anlam olarak 
Yapay zekâ kavramına yakın olsa da 
elektro-mekanik aygıtları andıran gö-
rünümleri ile büyük boyutlu cihazları 
tanımlayan makine kelimesi ile bilgi 
işleyen yazılımı temsil eden zekâ ke-
limelerinden oluşmaktadır.

10. YAPAY SİNİR AĞLARI: İnsan 
beyninin bilgi işleme tekniğinden 
esinlenerek nöronlara benzetilmiş, 
katmanlar şeklinde tekrarlayan, bir-
birleri ile insan nöronları gibi ileti-
şebilen yapay nöronlar ve bunların 
oluşturdukları ağa benzer yazılımsal 
yapılar. 

11. BİLGİSAYAR GÖRÜSÜ: Resim 
ve video gibi her türlü görsel sayısal 
veriden anlam çıkarabilme, sınıflan-
dırma yapabilme, nesneleri ayırıp ta-
nıyabilme gibi becerilere sahip yazı-
lımsal sistemlerin akıllı algoritmalarla 
yaptığı işlemlerin tümü.

12. KOLABORATİF ROBOT: Ge-
lişmiş özellikleri, ileri teknolojisiyle 
insan ve diğer robotlarla risk analizi-
ne bağlı olarak herhangi bir güvenlik 
bariyerine ihtiyaç olmadan, güvenli 
şekilde birlikte çalışabilen endüstriyel 
robotlar.
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SATRANÇ
YAPAY ZEKÂ İNSANA KARŞI

Alman matematikçi Leibniz “En ba-
sit kişinin bile makine kullanarak 
kesinlikle yapabileceği hesaplar 
için mükemmel insanların saatlerce 
köleler gibi uğraşmasına değmez” 
diyerek icatlara, keşiflere ve yeni 
arayışlara dair bir ihtiyacı dillendi-
rir. 17. yüzyılda sarf ettiği bu söz 
aslında toplumdaki aydınların, en-
telektüel ve zeki insanların tekno-
loji ve konumuz olan yapay zekâ 
hakkındaki tarih boyunca süren ça-
lışmalarının en kişisel motivasyon 
aracı olabilir. Narsist öğeler içeren 
bir ifade gibi görünse de kabul et-
meliyiz ki hayatımızı kolaylaştıran 
onca teknolojik imkânı toplumsal 
hayata kazandıran bu insanlar ve 
bu insanların keşif ve icatlarıdır. 

Yapay zekâya dair doğrudan ya 
da dolaylı gelişmelere bakıldığın-
da ilk kavramlaştırma çalışması-
nın 1308 yılında Katalan Ramon 
LLULL tarafından yapıldığı kabul 
edilir. O, teolojik sorulara cevap 
üretmek için ele aldığı kavramlar 
(örneğin, Tanrı’nın iyilik, büyük-
lük, sonsuzluk, güç, bilgelik, aşk, 
erdem, gerçek ve şan gibi nitelik-
leri) ile mantıksal bir terim kombi-
nasyonu kullanarak nihai gerçeğe, 
şüpheden uzak gerçek entelektüel 

kesinliğe ulaşmayı hedefliyordu.
Roman Llull’un icadı (Yedi kâğıt 
disk veya daireden oluşuyordu.)

Leibniz de Llull’dan etkilenerek 
düşüncenin alfabesi olabileceği, 
kanaatlerin ve hükümlerin hesap-
lanabileceği ve elde edilen kesin-
likle anlaşmazlıkların son bulabile-
ceğini şu ifadesiyle savunuyordu:

“Muhakemelerimizi düzeltmenin 
tek yolu, onları matematikçilerin-
kiler kadar somut hâle getirmek-
tir, böylece hatamızı bir bakışta 
bulabiliriz ve insanlar arasında 
anlaşmazlıklar olduğunda, biz ba-
sitçe şöyle diyebiliriz: Kimin hak-
lı olduğunu görmek için daha 
fazla uzatmadan hesaplayalım.” 

Bu iki felsefi yaklaşım sonra-
sı gelişmeler genel anlamda 
tekniğin ve teknolojinin iler-
lemesi olarak ifade edilebilir. 

Pek tabii bu gelişmelerle ile birlikte 
yapay zekâya ilişkin zihinsel yapıda 
da değişiklikler oldu. Yazımızda Llull 
ve Leibniz’e dair bilgileri aktarmak-
taki amaç, yapay zekâ tarihini bir 
paranteze alarak ilk dönemlerdeki 
niyet ile geldiğimiz nokta arasındaki 
farkı gözler önüne sermektir. Görü-
yoruz ki ilk dönemler boyunca yapay 

zekâ insan ilişkilerinde; anlaşmaz-
lıkların olmadığı, ahlâkın öncelendi-
ği, insan davranış ve tutumlarının 
hesaplanabileceği varsayımıyla 
öngörülebilir bir sadelik ile insan 
hayatına dâhil edilmeye çalışılmış. 
Sonraları günlük hayatı kolaylaştı-
ran, hızlandıran, üretimi ve verimi 
artıran, insan iş gücünün üretim 
süreçlerine katılımını azaltan, bu 
yönüyle zamandan, mekândan ve 
paradan tasarruf edilmesini sağ-
layan bir rol üstlenmiş gelişen tek-
noloji ve beraberinde yapay zekâ. 

Günümüzde ise dijitalleşen dün-
yada ortaya çıkan büyük veri yı-
ğınlarını analiz edebilen ve bu 
sayede geleceğe ve insan davra-
nışlarına ilişkin modeller kurmayı 
ve ön görülerde bulunmayı sağla-
yan, karar mekanizmalarına etki-
si giderek artan ve tercihlerimizi 
yapay zekâ değerlendirmeleri ile 
belirlediğimiz bir dönemi yaşıyoruz. 

Bugün yapılan çalışmaların seyrine 
baktığımızda gelecekte yapay zekâ-
nın müstakil iradesi olsun,  kendi 
başına insan gibi düşünsün ve in-
san gibi davransın istemiyle geliş-
melerin sürdüğünü gözlemliyoruz.
Şimdi insan ile yapay zekânın ilk 
somut mücadelesinin geçtiği 1996 

DOSYA:  
YAPAY ZEKA ENES ERGUNT

Kurallarının net ve basit olması, kolay ölçülebilir olması, çok fazla olasılık ve hamle kombinasyonları 
içermesi satrancı matematik ve bilgisayar alanında yapılan bilimsel çalışmalar için iyi bir örneklem 
sahası yapıyordu. Satranç bir oyundan fazlasıydı aslında. Çünkü şans faktörü yoktu. Galip ya da mağ-
lup tamamıyla taktik, strateji, hesaplama ve tecrübeye dayalı bir mücadele sonucunda belirleniyordu.
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ve 1997 yıllarına rotamızı çevire-
lim. İnsan zekâsına, yine bir insan 
tarafından geliştirilen bir mühendis-
lik ürününün meydan okumasıdır 
bahsedeceğimiz olay. Bu ürün IBM 
tarafından geliştirilen “Deep Blue 
(Derin Mavi)” adlı süper bilgisayar-
dır. Dönemi için ürpertici sayılabi-
lecek bu bilim kurgu mücadelenin 
mekânı ise bir satranç tahtasıdır.
Mücadelenin diğer tarafında, deyim 
yerindeyse insanlığın savunucusu 
pozisyonunda, tarihteki en büyük 
satranç oyuncusu diyebileceğimiz 
Garry Kasparov vardı. Kasparov 
1985 yılında, henüz 22 yaşındayken, 
o yılların satranç dünya şampiyonu, 
kendisi gibi Sovyetler Birliği vatan-
daşı olan Anatoly Karpov ile yaptığı 
maçı kazanarak dünya şampiyonu 
oldu. Bu unvanı 2006 yılında Rusya 
vatandaşı Vladimir Kramnik ile yap-
tığı maça kadar elinde tuttu. Yani 
bahse konu yıllarda satranç alanın-
da dünya otoritesi, zirvedeki isimdi. 
Zekâsıyla, olasılıklar ve kombinas-
yonlar oyunu satrançta dünyanın en 
iyisi olmasıyla Kasparov bir bilgisa-
yara rakip olabilecek en iyi adaydı.

Peki, Neden Satranç Seçilmişti? 
Kurallarının net ve basit olması, 
kolay ölçülebilir olması, çok fazla 
olasılık ve hamle kombinasyonla-
rı içermesi satrancı matematik ve 
bilgisayar alanında yapılan bilimsel 
çalışmalar için iyi bir örneklem sa-
hası yapıyordu. Satranç bir oyun-
dan fazlasıydı aslında. Çünkü şans 
faktörü yoktu. Galip ya da mağlup 
tamamıyla taktik, strateji, hesap-
lama ve tecrübeye dayalı bir mü-
cadele sonucunda belirleniyordu. 

Hesaplama derken, satranç tah-
tasında iki taraf birer hamle yaptı-
ğında 400, ikişer hamle yaptığında  
72.084 ve üçer hamle yaptığında 
4 milyondan fazla seçenek vardır. 
İki tarafın yaptığı dörder hamleden 
sonra 318 milyar seçenek oluşur. İki 
tarafın yaptığı 40 hamleden sonraki 
seçenek sayısı  dünya üzerindeki 
hesaplanabilir elektron sayısından 
fazladır. Yani ilk hamleden oyu-
nun sonuna dek rakipler arasında 
sonsuz bir olasılıklar denizi vardır.  
Böyle bir hesaplamadan ve bu he-
saplar içerisinden hangi hamlenin 

kazanan hamle olacağına karar 
vermekten bahsediyoruz tabii. 

Müsabakalara dönecek olursak, 
1996 yılında yapılan ilk oyun 6 maç 
üzerinden yapıldı. Yapılan maçlar 
neticesinde Kasparov Deep Blue’yu 
4-2 yendi. Bu galibiyet bir bilgisa-
yarın insandan daha zeki olamaya-
cağı düşüncesini korumuştu. Yine 
de yapılan maçların ilkini Kaspa-
rovun kaybetmesi yapay zekânın 
zaferi olarak kabul edildi ve geliş-
tiriciler için umut oldu.Bir yıl son-
ra, 1997 yılında IBM Deep Blue’yu 
geliştirerek Deeper Blue’yu üretti.  

ZEKÂSIYLA, 
OLASILIKLAR VE 
KOMBINASYONLAR 
OYUNU SATRANÇTA 
DÜNYANIN EN IYISI 
OLMASIYLA KASPAROV 
BIR BILGISAYARA 
RAKIP OLABILECEK EN 
IYI ADAYDI
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Deeper Blue üç dakikada 60 milyar 
hamleyi değerlendirebiliyor, saniye-
de 200 milyon işlem yapabiliyordu. 
Fakat IBM bu ikinci maçta kendi tek-
nolojisi ve yazılım güncellemeleri 
ile yetinmedi. “Büyük usta” lakaplı 
birçok oyuncudan Kasparov’un za-
afları ve oyun stili ile ilgili tavsiyeler 
ve tüyolar aldı. Ayrıca bilgisayara 
önceki önemli maçlar ile birlikte 
olası bütün maçlar yüklenmişti.İlk 
maçı Kasparov kazandı. İkinci maç 
belki de iki oyunda yapılan toplam 
12 maçtan en kritik olanıydı. Maçı 
izleyen otoritelere göre Kasparov iyi 
bir analizle beraberliği kotarabilece-
ği maçta mağlubiyeti kabul etmişti. 
Durum şimdi 1-1’di. Fakat Kasparov 
bu mağlubiyetten çok etkilenecek, 
sonraki maçlarda mağlubiyetin etki-

siyle performansı giderek düşecekti. 

Sonraki 3 oyun berabere bitti. 

Son maçta Kasparov, yapay zekânın 
ön göremediği bir hamlesi sonrası 
fiziksel ve zihinsel yorgunluğun da 
etkisiyle kariyerinde en az hamle 
yaparak aldığı mağlubiyetle oyunu 
3,5-2,5 kaybetti. Kasparov bahse 
konu hamleyi yapay zekânın ya-
pamayacağını, insan müdahalesi 
olduğunu iddia etse de IBM bu id-
diayı cevapsız bıraktı. “Deep Blue” 
projesini kapattı ve yeni bir maç ya-
pılmasına izin vermedi.Yıllar sonra 
verdiği bir mülakatta mağlubiyeti 
şu sözlerle yorumladı Kasparov: 
“1997 tatsız bir deneyimdi, ancak 
insan-makine işbirliğinin geleceğini 
anlamama yardımcı oldu. Satrançta, 

Go, shogi’de yenilmez olduğumuzu 
düşündük. Tüm bu oyunlar, (giderek 
daha güçlü yapay zekâ programları 
tarafından) yavaş yavaş kenara itil-
di. Ama bu hayatın bittiği anlamına 
gelmez. Bunu nasıl kendi avantajı-
mıza çevirebileceğimizi bulmalıyız.” 
Fakat bu yapıcı değerlendirmesine 
karşın yapay zekânın bu zaferinden 
sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olma-
yacağını, bu sonucun dünya çapında 
yeni bir çağın habercisi olduğunu 
aynı mülakattaki “Her zaman, işi 
bir makine tarafından tehdit edilen 
ilk bilgi işçisi olduğumu söylerim.” 
ifadesi ile çok net anlıyoruz. Yapay 
zekâ teknolojisindeki gelişmeler 
ile makineler kendileri öğrenir ve 
keşfeder hâle geldi. Kasparov’un 
rakibi “Deep Blue” mühendisleri-

DOSYA:  
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nin kodlamış olduğu kurallara göre 
hareket etti. Fakat 2017’de tanıtımı 
yapılan “AlphaZero” adlı uygulama 
defalarca alıştırma yaparak büyük 
usta düzeyinde satranç oynamayı 
kendi kendine öğrendi. Hatta sat-
ranca dair yeni yaklaşımlar gelişti-
rerek satranç uzmanlarını şaşırttı.
Sonuç olarak yapay zekânın satranç 
veya başka bir uygulamada insan-
dan daha başarılı olması için daha 
az hata yapması yeterli. İnsanın ba-
şarısını etkileyen birçok parametre 
var. En iyilerimiz bile hata yapar, 
zaaf gösterir. Daha az hata yaparak 
insana galebe çalması yapay zekâ-
nın mükemmelliğini ifade etmez. 

Neticede yapay zekâ unsurları ne 
kadar başarılı olurlarsa olsunlar 
yaptıkları işlemler mühendislerinin 

oluşturdukları algoritmaları takip 
etmekten ibarettir.Bugün yapay 
zekâ algoritmalarına kazandırılan 
yetenekler düşünüldüğünde, gele-
cekte insan ve yapay zekâ arasında 
insanı çoban rolünde değerlendi-
rebiliriz. Çünkü sadece algoritma-
lar sürülerini oluşturacağız ve işin 
sonunu onlara bırakacağız. Biz 
nereye yönlendirirsek bu sürüler 
oraya yönelecek. Yapay zekâ ile 
ilgili gelecek senaryoları yine insa-
na bağlı; Ne tamamıyla ütopik ne 
de insanlığı tehdit eden distopik 
bir dünya için kesinlik söz konu-
su. Çünkü yapay zekâ ayna gibi.  

Hem iyiyi hem de kötüyü güçlen-
direbilir. Yine de son bir değerlen-
dirme yapacak olursak; ön göre

mediğimiz durumların ihtiyatı ile 
yapay zekânın kısa vadedeki etkisi 
onu kontrol edenlere bağımlı olsa 
da uzun vadedeki rolü kontrol edi-
lip edilemediğine bağlı olacaktır.

YAPAY ZEKÂ ILE ILGILI 
GELECEK SENARYOLARI 
YINE INSANA BAĞLI; 
NE TAMAMIYLA 
ÜTOPIK NE DE 
INSANLIĞI TEHDIT 
EDEN DISTOPIK BIR 
DÜNYA IÇIN KESINLIK 
SÖZ KONUSU
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Yapay zekâ günümüzde hemen he-
men her alanda kendine yer bulu-
yor. Spor da bu alanların en ilginç 
izdüşümlerinden biri.  Spor, felsefesi 
gereği mücadele ve insan gücünün 
doğrudan dönüşümü...… Sporu cazip 
kılan özelliklerinden birinin bu dö-
nüşüm olduğu şüphesiz. Zaten spor 
ve olimpizmin çıkış mottosu da bu-
dur: “Citius fortius altius”. Yani daha 
hızlı, daha güçlü ve daha yükseğe.

Ancak son zamanlarda sporun çer-
çevesi çok değişti. E-sporlar, gelişmiş 
teknolojiler ve muhakkak yapay zekâ 
bu alanı robotik bir hâle getirerek se-
yir zevkini düşürür mü, yoksa alana 
vereceği katkı oyunu daha güzel hâle 
getirir mi; gelin beraber inceleyelim.

İnsan, spor ve yapay zekâ eksenindeki 
kesişimi görmek için insanoğlunun 
hayat gayelerine değinilmesi gere-
kiyor. İnsan, kendisini gerçekleştir-
mek idealiyle yaşayan bir varlıktır. 
Bu sebeple diğer canlılarda gördü-
ğümüz kendi sınırlarında yetkin ve 
yeterli olma durumu insanda yoktur. 
Zira insan bir eksiklikler varlığıdır ve 
gayesi de bu eksikliğin giderilmesi-
dir. İradeye sahip insan, yetenek-
lerini bu gaye uğruna kullanır. Her 
insan aynı olmadığı gibi her insana 

bahşedilen yeteneklerin taban ve 
tavanı da farklıdır. Sporu da tam 
da bu noktada insanın doğasından 
gelen hareketini biçimlendirme gü-
düsüyle sahip olduğu yeteneklerini 
eylem sahasına dökmesi olarak izah 
edebiliriz. İnsanın güçlü yönlerini, 
zayıf yönlerini, yeteneklerini; çalış-
ma, mücadele, kararlılık gibi yine 
insana özgü unsurlarla bezeyerek 
sunması rekabet, spor ve spor ruhu 
dediğimiz kavramları oluşturuyor. 

Şüphesiz bu unsurların varlığı da spo-
ru çekici kılan unsurların başında. 
Yapay zekâ kavramı ise son yıllarda 
insanın kimi zaman kendisiyle kimi za-
man başka insanlarla olan bu yarışına 
kısa sürede büyük etkilerde bulundu.  

Örneğin birçok spor dalında var olan 
insani hataları asgari düzeye indire-
rek adalet duygusunu artırdığını gönül 
rahatlığıyla söyleyebiliriz. Üstelik bin-
lerce yıldır süregelen insanın insana 
karşı mücadelesi de boyut değiştir-
di. Artık rakibimiz robotlar! Gelişen 
insan, gelişen teknolojiyle kırılması 
imkânsız denilen rekorları birer birer 
aşıyor, bizler de bu inanılmaz perfor-
manslara şahitlik ediyoruz. Şöyle bir 
kısaca artılarına değindik. Peki, ya 
eksileri? Bizim spor ruhu dediğimiz 

kavrama sizce dışardan “yapay” bir 
müdahalenin fazla olduğunu söyle-
yebilir miyiz? Kırılan rekorların ne 
kadarında bu yapay müdahalenin 
katkısı var? Motor sporlarından 
örnek verecek olursak, rekabette 
üstünlük sağlayan detaylar neler? 
Tartışılması gerekiyor kesinlikle.

Biz Hepimiz, Yapay Zekâ Tek
Yapay zekâ ve sporun ilk teması 
doksanlı yılların ortalarında -birçoğu-
muzun da hatırlayacağı üzere- yapay 
zekâ işletim sistemi olan Deep Blue 
ve Garry Kasparov arasında oynanan 
satranç müsabakalarında kuruldu. 
Korku, bilim-kurgu filmlerinin vazge-
çilmez teması olan “robotlar insanlara 
karşı”yı ilk kez gerçek hayata taşıyan 
bu müsabaka o dönem bir hayli ilgi 
çekmişti. Artık ilk örneklerinin çok ile-
risinde bir yapay zekâ var ve ne yazık 
ki yapay zekâyla insan arasındaki ma-
kas epey kapandı. Yapay zekânın in-
sana karşı olan bu üstünlüğü şimdilik 
sadece sınırlandırılmış algoritmalara 
sahip satranç, e-spor gibi alanlar için 
geçerli. Gelecekte ne olur, robotlar 
ve insanlar arasında bir futbol maçı 
düşünebilir miyiz? Açıkçası hızla iler-
leyen çalışmaları görünce kulağa hiç 
fantastik gelmiyor. Zira yapay zekâ 

YAPAY ZEKÂ 
VE SPOR
Farkında olmamız gereken şey; her geçen gün mükemmele daha da yaklaşan 
yapay zekâ karşısında biz de kendimizi yeniliyor ve geliştiriyoruz. Federer’den 
daha iyisi mi, Usain Bolt’tan daha hızlısı mı? İnanması çok zor evet, ama olacak. 
Kırılması zor rekorlar yine kırılacak ve bizler de keyif almaya devam edeceğiz. 
Her zaman böyledir: Daha hızlı, daha güçlü ve daha yükseğe…

DOSYA:  
YAPAY ZEKÂ MURAT MUYAN
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“Speedgate” adıyla bir spor dalı 
bile icat etti. Speedgate, Ame-
rikan futbolu ve çim hokeyinin 
karışımına benziyor. Popüler 
kültürde kendine nasıl yer 
bulacak, bekleyip göreceğiz.

Spor dalları için yapay zekânın 
kolaylaştırıcı rolünden bahset-
mesek olmaz. Son yıllarda bu 
teknoloji, oyunun gelişiminden 
tutun da hataların azalmasına, 
hatta seyir zevkinin artmasına 
kadar birçok başarıyı berabe-
rinde getirdi. Örneğin tenis, 
futbol, voleybol gibi oyunlarda 
kullanılan top takip sistemleri 
hataların azalmasında büyük 
bir rol oynadı. Geçmişte ha-
kemlerin verdiği kararı değiş-
tirmenin bir yolu yoktu. Ancak 
günümüzde top takip sistemleri 
sayesinde artık son kararı sa-
nal hakemler veriyor ve birçok 
hatalı karardan da dönülebili-
yor. Futbol menajerliği oyun-
larının başarısı ve realiteyle 
paralelliği çoğu zaman bizi 
kendine hayran bırakmıştır. 
Bu oyunlardaki teknik analiz-

lerde, performans ölçülmesin-
de yapay zekânın rolü büyük. 
Şöyle ki dünyada ölçülemeyen 
çok az şey var. Her şey, veri 
analizi ve yapay zekâ kulla-
nılarak hassasiyetle tahmin 
edilebiliyor. Spor dünyasında 
da yapay zekânın kullanımını 
ideal kılan bu ölçülebilir un-
surlar bol miktarda bulunuyor. 

Uygun teknik direktör, doğru 
ve yerinde antrenman teknik-
leri, uygun transferler, oyuncu-
nun/takımın eksi ve artı yönleri, 
hatta yayın ve gazetecilik veri-
lerinin size özel raporlanması, 
doğru ve anında istatistikler, 
sizin için ilgi çekiciliğine kadar 
ölçümlenmiş bir bilgi akışı ve 
size uygun reklamlar. Bu da 
izlemeyi bir hayli çekici kılıyor 
muhakkak. Ölçülemez diyebi-
leceğimiz bazı unsurlar bile 
hesaba katılabiliyor, örneğin 
alınabilecek muhtemel ka-
rarlar karşısında olası taraf-
tar reaksiyonları bile yapay 
zekânın kullanıldığı bir alan. 

DAHA ÖNCE TEK 
BIR MAÇA BILE 
ÇIKMAMIŞ BIR 

OYUNCU, SANAL 
GERÇEKLIKTE 

DÜNYA KUPASI 
FINALINDE 

OYNAYABILIR
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Onlardan Daha İyisi ve Hızlısı Olacak...

Akıllı teknolojiler sayesinde sporu doğ-
ru yapmak, analizlerini tutmak, sakatlık 
riskini azaltmak hatta gelişimi izlemek 
mümkün. Bu teknolojilerden sadece biri 
olan VR teknolojisi ile daha önce tek bir 
maça bile çıkmamış bir oyuncu sanal 
gerçeklikte dünya kupası finalinde oyna-
yabilir, hatta taraftarın tezahüratlarını 
bile duyabilir. Dolayısıyla var olan fiziksel 
sınırlardan öte birçok psikolojik sınırımız 
da bu teknolojilerle birer birer aşılabilir. 

Gelişen teknolojiyle yaptığımız spo-
ru ileriye taşımak çok olası ki bu tek-
nolojiler yazımızın başında da de-
ğindiğimiz kırılması güç rekorları 
kırılmasına da şüphesiz katkı sundu. 

İnsanı dünyamızdaki diğer varlıklardan 
özel kılan temel şeyin yine başlarda bi-
raz değindiğimiz eksikliğe karşı müca-
delesi olduğunu biliyoruz. Birçokları ge-
lişen teknolojiyle insanoğlunun teknoloji 
karşısında âtıl hâle geldiğini düşünüyor 
ama sanayi devriminden bu yana benzer 
tepkiler her zaman bizimle. Görünen o 
ki çoğu zaman farkında bile olamayaca-
ğımız kadar hızlı bir değişim her zaman 
olacak. Farkında olmamız gereken şey; 
her geçen gün mükemmele daha da 
yaklaşan yapay zekâ karşısında biz de 
kendimizi yeniliyor ve geliştiriyoruz. Fe-
derer’den daha iyisi mi, Usain Bolt’tan 
daha hızlısı mı? İnanması çok zor evet 
ama olacak. Kırılması zor rekorlar yine 
kırılacak ve bizler de keyif almaya de-
vam edeceğiz. Her zaman böyledir: Daha 
hızlı, daha güçlü ve daha yükseğe... ……

DOSYA:  
YAPAY ZEKA MURAT MUNYAN

FEDERER’DEN DAHA  
IYISI MI, USAIN 

BOLT’TAN DAHA HIZLISI 
MI? INANMASI ÇOK ZOR 

EVET, AMA OLACAK

Gençlik 
ve Spor

60



1642

1670

1931

1939

1951

1975

1981

1842

1854

1937

1946

1958

1977 

1983 

Blaise Pascal tarafından topla-
ma-çıkarma işlemini yapan ilk 
mekanik bilgisayar icat edildi.

Wilhelm Leibniz Pascal, vergi 
tahsildarı babasına yardımcı 

olması için dört işlem ve karekök 
hesaplayan makinayı icat etti. 

İlk analog bilgisayar Vannevar 
Bush tarafından icat edildi.

George Stibiz, New York’taki 
Bell Laboratuvarında ilk sayısal 
bilgisayarı üretti. 

Ticari amaçlı iş uygulamaları için 
UNIVAC adlı bilgisayar geliştirildi.

Üniversite ve büyük şirketler dı-
şında kullanılabilecek kadar ucuz 
ilk bilgisayar ALTAIR 8800 satışa 
sunuldu. 

İlk IBM kişisel bilgisayarı piyasaya 
çıktı.

Charles Babbage, kamaşık prob-
lemleri çözebilen fark makinası 
görüşünü ortaya attı ve fakat 
devam ettiremedi.

George Boole, bilgisayarda veri 
işlemlerinin çalışma mantığını 

oluşturan ikili sayı sistemini oluş-
turdu. Yani 0 ve 1’İ.

Howard Aiken ve Browne tarafın-
dan ilk elektro-mekanik bilgisayar 

Mark 1 geliştirildi.

Pensilvanya Üniversitesi’nde 
ENIAC adında ilk sayısal elekt-

ronik bilgisayar icat edildi. 
ENIAC; 150KW gücünde ve 

50 ton ağırlığında 167 m2 yer 
kaplıyordu. 

 IBM tarafından IBM 7090 adlı 
ilk transistörlü bilgisayar modeli 

üretildi.

Steve Jobs ve Steve Wozniac 
Apple II’yi geliştirdiler.

Apple, Macintosh’u tanıttı. Mic-
rosoft Windows 1.0 versiyonunu 

piyasaya sürdü.

BİLGİSAYARIN  
SERÜVENİ
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Hocam öncelikle merhaba... Yapay zekânın biz in-
sanların hayatlarına olan etkileriyle alâkalı fikirler 
ve endişeler de devam ediyor. Söyleşiye bu konuda 
neler düşündüğünüzü sorarak başlamak isteriz. 

Şimdi her işiniz her bakışınız hikmetle dem 
olmadıkça bu meseleleri uzakta, “orada olan” 
olarak görmekten öteye geçemezsiniz. Ne 
güzel ki siz bu konuları sadece teknoloji, bi-
lim ve “orada öylece olan” olarak görmemiş-
siniz ve dert edinmişsiniz, tebrik ediyorum. 

“Üreten yönetir, bilen egemen olur” mottosuyla 
şekillenen bir kültürün içinden baktığınızda insanı 
arşın ve arzın merkezine arsızca yerleştiren son-
ra da artık engellenemez bir iktidar alanı oluştur-
du diye yerinden etmeye çalışan bir döngünün içi-
ne düşersiniz, yani tilkinin kuyruğuyla başı kavga 
etmesi gibi... Bilim, teknoloji ve üretim dünyanın 
belli bölgelerinde oldukça güçlü bir iktidar alanı 
oluşturmuştur yüz yıllardır. Gelinen bu aşamada 

Yapay zekânın hayatımızda yer 
tutmaya başlamasıyla beraber 
hayal gücümüz, rüyalarımız bun-
dan ne şekilde etkilenecek, yapay 
zekâ ile çalışan bir araç, birine 
zarar verdiğinde bunun sorumlu-
su kim olacak vb. sorulara Doç. 
Dr. Yaylagül Ceran Karataş ile 
cevap aradık. 

SÖYLEŞİ

YAYLAGÜL CERAN KARATAŞ:

YAPAY ZEKÂ, BİZE KENDİ  
TARİHİNİ YAZDIRIYOR

SÖYLEŞİ: SAMED KARATAŞ
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SÖYLEŞİ

ise “bir şeyi unuttuk galiba, işler yo-
lunda gitmiyor” endişesiyle etiği ve es-
tetik olanı öncelemekle ya da sisteme 
sonradan etik, estetik olanı entegre 
etmekle sorunlar, sorular çözülmez. 
Çünkü başlarken kurulan algoritma 
hatalı.  O nedenle, buradaki soruları 
iyi konumlandırmak gerekmektedir. 
Evet şimdi teknolojinin üretildiği labo-
ratuvarlarda “Biz bu ileri teknolojiyi 
ürettik, şimdi bunu hayata entegre 
edeceğiz ama şöyle etik sorunlarımız 
var, nasıl çözeriz?” sorusu seslendi-
riliyor, “hemen bir felsefeci bulalım 
ve soralım bakalım nasıl çözecek.” 

Sadece bu sorular bizim soruları-
mız olmamalı; dünyanın teknoloji 
üreten ve satan ülkeleri bu konu-
ya kendi tarihsel-kültürel ve felsefi 
birikimleriyle yeniden bağ kurarak 
cevap bulmaya temellendirmeye, 
gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Biz 
bu teknolojiyi henüz üretim aşama-
sındayız, süreci doğru yönetecek 
soruları sorduğumuzda ve ona göre 
algoritmamızı oluşturduğumuzda 
farklı bir AI (Artficial Intelligence) dün-
yası kurabilme imkânımız olacaktır.  

Yapay zekânın öznesiz hâli bizi 
mesuliyetin kimde olduğuyla alâka-
lı soru işaretleri içerisinde bırakı-
yor. Mesela yapay zekâ ile çalışan 
bir araba insana çarptığı zaman 
buradaki mesuliyet kimin olacak? 

Bu öznesizlik meselesini iyi konum-
landırmamız gerekir. Nihayetinde 
bir program, kod oluşturulmakta ve 
bu kod yaşam dünyası içinde insa-
nın yapması gereken ama tehlikeli 
olan, ölüm riski yüksek olan işleri 
yaptırmak amacıyla insanın konforu 
için tasarlanıyor. Ama ilginçtir ki bu 
kodun insanın kültür dünyası içinde 
insan gibi eyleyerek iş görmesi özne 
olması bekleniyor. Oysa burada bir 
mantık hatası görünmektedir. Soru 
yerli yerindedir ama AI’nın konumu 
yanlış. Teknolojinin konumlandırışı 
hakkında Husserl ve Heidegger’le 
başlayan ve Fransız entellijansiyası 
Ellul, Foucault, Derrida ve Alman en-
tellijansiyasında özellikle ikinci dünya 
savaşından itibaren eleştirel bir tavır-
la ele alınan birçok metin üretilmiş-
tir. Varlığı kavrama biçimimizle ilgili 
olarak etik meselelere baktığımızda 

öznenin sadece kendisi için eylemesi 
olarak konumlandırıldığını söyleyebi-
liriz. Ne demek istiyorum biraz daha 
açayım, sonra sorudaki etik eylem ve 
sorumluluk ilişkisi üzerinde duralım. 
Önce biraz şu soruları üzerinde dü-
şünmek gerekir: Etik nedir ve kimin 
içindir? “iyiyi kötüden ayırmak ve ter-
cihi iyi olandan yana işletmekle ilişkili 
(ki bu tanım bile başlı başına sorunlar 
içerir, evrensel bir iyi-kötü var mı’ dan 
başlayarak, bu bahsi diğer. Meseleyi 
orta yol üzerinden kurarak ilerlersek) 
şimdilerde analitik okul özellikle iyi 
& kötü yerine tamda yapay zekâya 
uygun doğru-yanlış ilişkisi üzerinde 
durur. Oysa doğru- yanlış, mantık-ma-
tematik alanla ilgilidir. Bu nokta üze-
rinde de ayrıca düşüne duralım. Etik 
insan ve toplum içindir. Peki insan 
nasıl bir var olandır? Onu yeryü-
zündeki bütün insan olmayanlardan 
üstün kılan nedir? Bunlar zihnimizin 
bir köşesinde “loading” ededursun. 
Biz şimdi biraz soruyu analiz ederek 
ihtimaller üzerinde duralım. Bir AI 
yapıyorsunuz ve onu doğal zekânın 
yaşam alanına açıyorsunuz: kaza, ka-
der, ölüm, sorumluluk, risk, suç, ceza, 
yaptırım vb. gibi alanlarda AI’nın işlet-
me süreçlerini değerlendiriyorsunuz. 

Sizce burada temel mesele kaza 
sonrasında nasıl bir yetkili bulacağı-
mızla mı yoksa kazayı nasıl konum-
landırdığımızla mı ilişkili? Başka bir 
ifadeyle sorayım, etik belirlenimci 
misiniz? Yoksa etik özgürlükçü mü? 
Daha başka ifade edeyim, Odesi-
us musunuz yoksa Prometheus 
mu? Gördünüz mü teknolojinin 
ardındaki mitik kökleri ve soruları. 

Peki şimdi bu soruyu doğru na-
sıl konumlandırırız bunun üzerine 
kafa yormamız gerekir. İnsansız 
araçları neden üretiyoruz? En ön-
celikli alanı savaş stratejisi, daha az 
“can” zayiatı ve daha güçlü tahribat.

Peki insansız arabayı neden üretiyo-
ruz? Trafik kazalarında can kaybını 
azaltmak, insana daha fazla tükete-
ceği “boş” zaman yaratmak ve tra-
fik yoğunluğunu en makûl seviyede 
tutmak. Buradaki etik sorun AI’nın 
bir insana mı çarpması sonucunda 
oluşan süreç mi olmalı yoksa daha 
baştan etik inşa ve başka bir şey mi?

BÜTÜN 
PROGRAMLARI 

EN BASITINDEN 
EN KOMPLEKSINE 

KADAR ETIK 
BIR TUTUMLA 
KURGULAMAK 

GEREKIYOR
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Tramvay ikilemi bağlamında, yapay 
zekâ ile çalışan bir otobüs,  kaza 
esnasında yolun her iki tarafında da 
bulunan insan gruplarından, hangi 
grubu kurtarmayı tercih edecek? 

Öncelikle şöyle başlayalım bir makina-
nın ahlâkı olur mu? Bant usulü montaj 
yapan robotik kol için etik sorgulama 
yapıyor muyuz? Sanayi devriminin ilk 
yıllarında makinalar ve insan kullanımı 
karma bir teknoloji vardı ve pek çok 
kaza uzuv ya da can kaybı insan hatası 
ya da makine hatası olarak işletmeye 
ya da işçiye fatura ediliyordu. Peki on-
dan “biraz daha” kompleks programlar 
için  “yapay zekanın ahlakı” sorgula-
masının mantığı üzerinde ve şu soru 
öbeğiyle ilişkilendirerek düşünelim. 
Hemen ilk akla gelen Asimov’un Robot 
Etiği ya da Robot Hakları’dır. Sanırım 
1942’de yazdı Üç maddelik İnsan Hak-

ları Bildirgesini referans alarak bildiriyi 
kaleme aldığında Asimov. Artık bunu 
bir de post-human çağla ilişkilendire-
rek okuduğunuzda sorunu biraz daha 
net görebilme imkânı elde edebiliriz. 

İlk olarak üretilen her programa süreç 
içinde “etik tutum ve sorumluluk” yük-
lemek yerine bütün bu programları en 
basitinden en kompleksine kadar etik 
bir tutumla kurgulamak gerekir. Yani 
biraz da Anadolu bilgeliğinin esasıyla 
yönelirsek: “eşyaya hikmetle” bakmak…  
Ne için üretiyoruz, kime “fayda” sağ-
layacak? Aslında bir tür oyun içinde-
yiz ve oyunun sahnesini kazan-kazan 
ilişkisi üzerine mi yoksa kazananlar 
ve kaybedenler üzerine mi kuruyoruz.  

Bu tramvay ikilemini ne için hangi 
etik ilke bağlamında kuruyoruz? Zih-
nimizin altında yatan patojen nedir? 

Hemen söyleyeyim: Feda edilebile-
cek hayatları belirleyen bir rasyonun 
oluşu… Beyaz, Avrupalı, rasyonel, be-
yaz yakalı, Hristiyan, atletik, kusur-
suz erkek kimin hayatta kalacağına 
ve kimin vazgeçilebilir olduğuna dair 
karar mekanizmasını “adil” şekilde işle-
tiyor ve biz de AI’nın süreçlerini makûl 
zeminde konuşuyoruz, öyle mi? 

Bu durumda neye dikkat kesilmeli-
yiz?

Burada dikkatimizi yöneltmemiz ge-
reken unsurlardan biri üretilen tek-
nolojinin hangi etik, politik, tarihsel 
ve mitik kökler üzerine yükseldiğidir, 
buradaki cevap “Öteki”, “feda edilebilir 
olan” bir öteki üzerine kurulu ahlâk ve 
üretim ağı. Böyle bir dikatomi üzerine 
kurulu mantık ne kadar adil ve açık 
olabilir? İkincisi ise AI için etik ve dahi 
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politik sorumluluk tanımı ne zaman ve 
hangi doğa-kültür bağlamında yapıla-
cağıdır. “Şişman yağlı adamı mı yoksa 
rayda çalışan işçileri mi feda edecek-
siniz? Bu ikilemin gerçek kurgusu... 

“Şişman yağlı adam” yerine kadın, 
doğulu, siyahi vb. birçok unsuru ekle-
yebilirsiniz. Şimdi biraz felsefi terim-
lerle aslında bu sorunu çözmek için 
üretilen etik pratikleri görelim: Kant’ın 
kategorik imperatifi “ Öyle eyle ki, 
eylemin aynı zamanda evrensel bir 
ahlâk yasası olsun”  ya da Mill’in uti-
litarizm mi “en fazla faydanın elde 
edilmesi için bazılarının daha fazla 
hak sahibi olması gerekir” ya da eko-
lojik etik açısından ekosistemin sür-
dürülebilirliği için insanmerkezciliğin 
dışında “her “canlı” özel ve önemlidir” 
ve toplumun (doğa-kültürün) ortak hak 

sahibidir” vb. deontolojik ve eleştirel 
etik perspektifler bu ikilemi aşmak için 
kullanılmaktadır, yazılıma dönüştürül-
mektedir yazılımı dönüştürmektedir. 

Peki bu sistem içinde eleştirel etik 
dışında çözüm var mıdır? 

Onu göreceğiz. Zamanla...

Şunu sormak istiyorum; örneğin ta-
rih konusu ele alırsak, yapay zekâ 
geçmişimizi nasıl şekillendirebilir?

Şunu ifade edeyim, biz kestiremiyo-
ruz. Yoksa yapay zekâ teknolojisinin 
efendileri eğitim, sağlık, kültür, sanat 
vb. birçok alan da planlarını yapmış 
durumdalar. Beste yapan, resim ya-
pan, konçerto yazan yapay zekâlar 
var. Tarih Collingwood, Tarih Üzerine 
adlı kitabının son bölümünde tarihin 
insana özgü olduğunu söyler, insanın 
doğasından değil insanın tarihinden 

YAPAY ZEKÂ 
TEKNOLOJISININ 
EFENDILERI EĞITIM, 
SAĞLIK, KÜLTÜR, 
SANAT GIBI 
BIRÇOK ALANDA 
PLANLARINI YAPMIŞ 
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bahsederiz der. Bu çok önemli, sanırım 
bu noktanın farkındasınız ki özellikle 
tarih meselesini soruyorsunuz. Tarih 
nedir diye felsefi ve soykütüksel bir 
soru sorayım. Tarihi nasıl biliriz? Biz ta-
rihimizi nasıl şekillendiriyoruz ki yapay 
zekâ tarihimizi nasıl şekillendirebilir 
diye soralım? Tarihe bakış, tarih ya-
zıcılığı özellikle 20.yy’ın ikinci yarısın-
dan sonra oldukça değişmiştir. Tarih 
yazıcılığında sadece vakanüvisttik bir 
bakış açısı yok ve artık devletin tarihi 
bireylerin tarihinden bağımsız yazıl-
mıyor. Günlükler, mektuplar, sanat ve 
teknolojiler, kurumlar ve yapay zekâyla 
programlanmış makinalar tarihin aktif 
birer parçasıdır. Burada özellikle tefek-
kür etmemiz gereken noktalardan biri, 
belki temel ilkelerden biri “geçmişinizi 
bilmiyorsanız anınızı ve geleceğinizi ku-
ramazsınız, ya da anınızın ve geleceği-
nizin aktörü olamazsınız.”  Yapay zekâ 
bir program, sürekli “update” edilen 
geçmişinden öğrenen ama geçmişini 
canlı tutmayan bir program: Günceller, 
eşleştirir ve siler. Peki biz insanlar… 
Okuruz, düşünürüz, yorumlarız, bir 
eylemde bulunuruz, sonra tekrar “aynı 
geçmişe” bakar “başka bir eylemde” 
bulunuruz, dinamik bir bağ kurarız geç-
mişle, silmeyiz bile isteyen (tâbi bu coğ-
rafya bile isteye tarihini silenlerin de 
şahidi). Oysa bir de geçmişi tözsel bir 
yorum içinde ele alan korumak muha-
faza etmek ve değişmemek üzere ey-
lemini donuklaştıran tutum açısından 
bütün bu olup bitenlere baktığımızda 
manzaramız rijit bir form alır.  Topar-
lamak gerekirse, tarih başta olmak 
üzere beşeri bilimler bilinç ve eylem 
ağı içinde örülür. Bu noktada da yapay 
zekâların bilinç-eylem ağı “henüz” in-
san gibi işlememektedir ve bu nedenle 
de yapay zekâ insan eliyle insana kendi 
(yapay zekâ) tarihini yazdırmaktadır, 
biz yazıyoruz onun tarihini, belki 1000 
yıl sonra o insanın tarihini yazacak. 

İnsanların hayalleri veya rüyaları, ek-
seri olarak teknolojiyle alakalıydı. Gü-
nümüzde ise yapay zekâyla beraber, 
aslında hayal gücü de biraz darbe aldı. 
Hayal, yapay zekânın sınırları içeri-
sinde düşünülen bir şey oldu. Hatta 
insanlardaki hayret duygusu bile bu 
anlamda azaldı. Şaşırmıyoruz. Hay-
retin ve hayal gücünün yapay zekânın 
altında tekelleşmesi bizi tek düze bir 
yere mi götürecek yoksa daha renkli 
bir dünyanın kapılarını mı açacak?

Hayal ve hayretimiz hafızamızla, ufku-
muzla ilgilidir. Teknoloji hayal gücünü 
ve hayreti öldürmez ancak teknolojinin 
“tapınılacak nesne” olarak görülmesi 
onları öldürür. Teknolojinin üretimi 
yapay zekâyla kodlanmış araçlar bize 
kırınımlı bir dünyanın, rengin, sesin 
kapılarını açmakta; Da Vinci’nin hayal 
edemediği boyalara, renklere ve ışığa 
sahibiz ama bilincimizi konfora alıştı-
rınca hayretin ve hayalin nesnesini de-
ğiştirdik. Biz hayali kompleks şeyler dü-
şünmekle sınırlıyoruz galiba. Bir “şeyi” 
yerinden edip başka türlü görebilme 
imkânıdır hayal, biraz yamuk bakmak 
biraz imkânsıza yer açmak ve doğrusal 
olandan, determinizmden uzak kalmak 
sanki. Hayret ise bakışla ilgilidir tıpkı 
hayal gibi. Bakmayı ve görmeyi bilmek.

Yapay zekâ Türk olabilir mi? Bir 
kılıcın Türk kılıcı olmasındaki öz-
günlük kadar, bu akıllı sistemlerin 
de bu derece bir ülkeye has olma 
durumundan bahsedebilir miyiz?

Sondan başlarsam evet Türk kılıcı (ki 
buradaki Türk’ü  biyolojik bir kimlik değil 
de etik, estetik, tarihsel bir tavır olarak 
görürsek)  Demir ustalığını, savaşı, tec-
rübeyi, doğayı ve insanı yerli yerinde 
okumanın sonucunda çağlar boyu adın-
dan söz ettirecek bir teknolojinin ürünü 
olmuştur. Peki ya yapay zekâ? Ona bu 
bağlamda Türk damgasını vurduracak 
nedir? Aslında önceki sorularınızda 
kısmen değinmiştik. Etik, estetik bir 
tutumla; doğayı ve insanı anlamanın 
okumanın bütünselliğini bir gerçeklik 
içinde kuşatıcı şekilde anlamak ve ona 
göre tavır almaktır. Maddeyi, zamanı, 
mekânı, nedenselliği ve nesnelliği ola-
nın dışında örüntü oluşturacak şekilde 
tarihteki kaynaklarımızı inceleyerek ve 
onları yeniden yorumlayarak tanım-
lamakla mümkün. Gelelim soruya gi-
rerken başvurduğunuz meseleler çok 
önemli, akıllı şehirler.  Ve o şehirlerle 
uyumlu akıllı bedenler eğer doğru etik, 
ontolojik, epistemolojik bir temellen-
dirme yapılmaz ise hem güvenliği hem 
sürdürülebilirliği açısından açıklar hep 
olacaktır. Şehri akıllı kılacak donanıma 
ne kadar sahip olunursa belki işler de 
o kadar kolaylaşır. Ama şehri akıllı kı-
lacak güvenli yazılımınız yok ise ya da 
yazılımınızın güvenliğini sağlayacak bir 
teknik-teknolojik imkân yok ise yaptığı-
nız işler yerini bulamayacaktır. Ayrıca 
şehrin planı insanın bakışını ve ufkunu 
da etkiler. Tasarım, tasavvur ve inşa... 
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SÖYLEŞİ

ÇITIR TAVUK
Yapılışı
Adım adım ve kontrollü ilerleyelim. Un ve baharatları bir kâsede 
harmanlayın. Başka bir kâsede de yumurtayı homojen olana dek 
çırpın. Geniş bir tabağa ise mısır cipsi ya da gevreğini aktarın ve 
küçük parçacıklar elde edene kadar ufalayın. Kızartmak için sıvı 
yağı da kızartma tavasına koyduktan sonra ocağın altını yakın ve 
yağı kızdırmaya başlayın. 

Artık her şey tamam, birleştirme zamanı! Buraya kadarki süreçte 
bir terslik olduğunu düşünüyorsanız en başa dönebilirsiniz.

Tavukları önce unlu karışıma, sonra yumurtaya ve son olarak ufa-
lanmış mısır cipsine bulayın. Evet, tavuk pişmek için hazır ve nazır!

Şimdi ne yapıyoruz? 

Sıvı yağı kontrol ediyoruz, aman ha elinizle falan değil. Ufaktan bir 
un serpin içine hemen köpürüyorsa muazzam bir ısıda demektir. 
Köpürerek hazır olduğu mesajını veren yağın çağrısına kayıtsız 
kalmayın ve tavukları kızartmak için tavaya alın. Buraya dikkat! Dışı 
nar gibi olana kadar değil, yeterince koyu turuncu olana dek pişirin. 
Bu nar gibi ifadesi insanların hep yemekleri yakmasına sebep olu-
yor çünkü.

Bir tane tavuğa çatalı batırın, eğer kolayca ikiye ayrılıyorsa pişmiş 
demektir. 

Tüm tavukları bu şekilde pişirip, havlu kâğıt serdiğiniz servis taba-
ğınıza alın, çok da soğutmadan ketçap mayonez ne varsa bandırıp 
çıtır çıtır tüketin. 

Afiyet olsun!

Malzemeler
1 kg jülyen doğranmış 

tavuk göğsü
2 su bardağı ufalanmış 
mısır cipsi ya da mısır 

gevreği
4 çorba kaşığı un

2 adet yumurta
Tuz, karabiber, kırmızı 

toz biber, kekik
Kızartmak için: sıvı yağ

Servis önerisi:  
Sweet Chili Sos,  

Ketçap, Mayonez

l t
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Şakİr
KOCABAŞ

DOSYA:  
YAPAY ZEKâ PROF. DR. ercan öztemel
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Şakİr
KOCABAŞ

HAKİKİ BİLİM İNSANI:

Şakir Kocabaş ile askeri pilotların savaşa hazır-
lık eğitimlerini yaptıkları sanal benzetim ortam-
larında düşman uçaklarını kullanan bir yapay 
savaş pilotu geliştirmiştik. Bu pilot gerçek uz-
manlar ile savaşmış ve neticede insan pilotlar, 
sanal pilotun çok zor bir düşman olduğunu iti-
raf etmişlerdi. 
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Belirli bir alanda bilgi ve deneyimi 
oluşturmak, bunu toplumun faydasına 
dönüştürmek,  bilgiden değer ürete-
bilmek herkesin harcı değildir. Büyük 
gayret ve çaba gerektirir. Hele bir de 
çevrenizde ilgili değerlendirmeleri ya-
pacak nitelikli insanların bulunmaması 
işinizi bir kat daha zorlaştırmaktadır. 
Bir taraftan bilimsel kavramların özünü 
yakalayacaksınız, diğer taraftan kritik 
analitik düşünce ile bunları yoğurup 
değere dönüştüreceksiniz. Belirsiz 
dünyayı belirgin hâle getirecek teorem 
ve tespitleri geliştireceksiniz. 

Rahmetli Şakir Kocabaş, benim bu kap-
samda örnek alınacak nitelikte tanıdı-
ğım nadir insanlardan birisidir. Hem 
kendi çevresine bilgi saçan hem de 
zamanında çok zor ve oldukça pahalı 
olan bir konuda bilimsel gelişmeleri 
yürüten oldukça nitelikli bir bilim in-
sanıdır. Kişiliği, bilim insanı duruşu, 
topluma değer üretme yönündeki bakış 
açısı ile gerçek ve hakikatin sağlam 
bir savunucusudur. Kendisinden çok 
şey öğrendiğimi ifade etmek isterdim. 
Hayatının merkezine “bilgi” kavramını 
oturtmuştur. Bilginin yaratılmışlığından 
keşfedilmesine kullanılmasından değer 
üretmesine yönelik birçok çalışma yü-
rütmüştür.  Karşılaştığı her olayı bilgi 
ekseninde yorumlamaya azami özen 
göstermiştir. Kısaca bilgi yoğun bir ya-
şamın örnek temsilcilerindendir. 

Şakir Kocabaş’ın yapay zekâ bilimin-
deki başarısı ve ülkemizdeki öncülüğü 
de bu bakış açısından kaynaklanmak-
tadır. Çünkü yapay zekâ, bilgisayarın 
veri yerine bilgiyi anlamasını, bilgileri 
birbirleri ile ilişkilendirerek yorumla-

masını, değerlendirip onlardan yeni 
bilgiler türetilmesini, bir neticeye gide-
cek sonuçlar çıkartılmasını, çevredeki 
değişikliklere anında tepki üretilmesini 
konu alan bir bilim dalıdır. Bu nedenle 
bilginin kaynağından (insandan, dijital 
kütüphanelerden, olayların yaşandı-
ğı ortamdan) alınması, toplanması, 
elekten geçirilmesi ve bilgisayarın 
anlayacağı hâle getirilmesi en öncelikli 
konulardan ve çalışmalarda olmazsa 
olmazdır. Bunu başaramayanlar oto-
matik sistem geliştirebilirler ama zeki 
sistem geliştiremezler. Bu nedenle 
yapay zekâ biliminde bilginin keşfe-
dilmesi, temin edilmesi, bilgisayara 
gösterilmesi vb. gibi konular başlan-
gıçta çok önemli gelişmelerden, bu 
çalışmaları yapanlarda öncülerden 
sayılmıştır. Şakir Kocabaş da bu ön-
cülerdendir. Bilginin keşfedilmesi ve 
modellenmesi konusunda önemli ça-
lışmalar gerçekleştirmiştir. Konunun 
özellikle derin felsefesini koyanların 
başında gelmektedir. Kendisi herhangi 
bir konuda zekâ oluşturabilmek için 
kavramların yerli yerinde kullanılma-
sını temel gereksinim olarak görürdü. 
O nedenle “ifadelerin gramatik ayırımı” 
isimli bir kitap yazmıştı ki bugün dahi 
bu kitabı okuyanlar hararet ile diğer-
lerine tavsiye etmektedir. Bu yönü ile 
de Şakir Kocabaş bilgilerin kitaplarda 
yazılı kalmaması gerektiğini gösteren 
örnek bilim insanlarından birisidir. Bir 
taraftan özellikle kavramların anlaşıl-
ması için kitaplar yazarken diğer taraf-
tan da kitaplardaki bilgileri sistemlere, 
ürünlere ve hizmetlere dönüştürme 
konusunda aktif olmuştur. 

Mesela, yapay zekâ biliminde, bilginin 
tıpkı o bilgiye sahip olan bir insanın 
kullandığı gibi bilgisayarında kullana-
rak muhakeme etmek, yorumlamak 
ve kararlar verebilmek sistemlerin 
temel niteliklerinden birisidir. Bunu 
sürekli yaparak çevredeki değişime 
uygun olan tepkiler üretilmektedir. 
Şakir Kocabaş, kendi zamanında bu 
kapsamda da hayallerin ötesini zorla-
yan çalışmalara imza atmıştır. Onun-
la birlikte yürüttüğümüz yapay savaş 
pilotu geliştirme projemiz bunun en 
güzel örneklerinden birisidir.  Askeri 
pilotların savaşa hazırlık eğitimlerini 
yaptıkları sanal benzetim ortamlarında 
düşman uçaklarını kullanan bir yapay 
savaş pilotu geliştirmiştik. Bu pilot ger-
çek uzmanlar ile savaşmış ve neticede 

ACABA MAKINALAR 
DA BILIMSEL 
BULUŞLAR 
YAPABILIRLER 
MIYDI? ŞAKIR 
KOCABAŞ BU 
SORUNUN CEVABINI 
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insan pilotlar sanal pilotun çok zor bir 
düşman olduğunu itiraf etmişlerdi. 

Bundan tam 25 yıl önce herkesin yapay 
zekânın ne olduğunu neler yapabilece-
ğini merak ederken Şakir Hoca ile bizler 
zekâyı bilgisayarlaştırma konusunda 
kafa yoruyorduk. Gece gündüz deme-
den çalışıyorduk. Hatta bir keresinde 
Ankara-İzmir arasında arabamız ile kar-
da mahsur kalmış ve sıkıntılı bir yolculuk 
yapmış idik. Ama bu tür yorgunluklar ve 
sıkıntılar bizleri hiçbir zaman yıldırmadı. 
Almanya, İngiltere, ispanya, İtalya, Hol-
landa ve Türkiye arasında tabiri caiz ise 
mekik dokuyorduk. Şakir Hoca ekibi ile 
çok yakından çalışıyordu. Hiçbir zaman 
geri durmadı. O hep önde ve aktif olarak 
değerlendirmeler yapıyor, yönlendir-
meler yapıyor ve gelinen noktaya hep 
son noktayı koyuyordu. Onun bizimle 
birlikte taşın altına elini koyması bizleri 
de mutlu ediyor ve cesaret veriyordu.

Yapay zekâ insanın aslında bir kopyası 
olamazdı. Olamayacak da ama insanın 
bilgiyi işleyebilme ve yorumlayabilme 
yeteneğinin çok güzel bir kopyası ola-
bilecektir. Yapay zekâ çalışanlar bu 
gerçeği çok iyi anlamalı ve çalışmaları-
nın merkezine bilgiyi modelleyebilme 
kabiliyeti geliştirmeyi temel amaç hâline 
getirmeyi koymalıdırlar. Bilgiyi modelle-
mekten kasıt aslında bilginin bilgisayar 
tarafından anlaşılarak işlenebilmesini 
sağlamaktır. Bu yolla bilgiden yeni bil-
giler türetmek onları kullanarak yeni 
bilgilere ulaşmak ve çevredeki olaylara 
ve gelişmelere gereken tepkiyi üret-
mek mümkün olabilmektedir. Bilginin 
modellenmesi konusunda standart bir 
yol olması da beklenmemelidir. Her 

olay için farklı nitelikler öne çıkmakta 
ve farklı bakış açıları farklı neticeler 
doğurabilmektedir. Dolayısı ile en doğru 
bakış açısını yansıtacak veya farklı bakış 
açılarına göre farklı kararlar verebilecek 
bir modelleme çalışması gerçekleştir-
mek gerekmektedir. Yapay zekâ bilimi 
çalışanların bu bakış açılarını ve mo-
delleme kabiliyetini geliştirmiş olmaları 
başarı için şarttır. Şakir Kocabaş bu 
kapsamda çevresindeki olayları yorum-
lama kabiliyeti oldukça yüksek ve bunu 
modelleyerek bilgisayara kazandırmada 
da çok başarılı bir bilim insanı idi.

Yapay zekâ biliminde bazı çalışma-
lar vardır ki! Bu konularda ülkemizde 
hâlâ yetkin bilimsel çalışmalar yapan 
bulunmamaktadır. Gelinen son nokta 
itibarıyla henüz neticelenmiş ve uygula-
nabilir net yöntemler geliştirilmemiştir. 
Bu alanlarda kısa zamanda çözümler 
üretilememesi bilim insanlarının da il-
gisini zayıflatmaktadır. Bazı yapay zekâ 
uzmanları ve bilim insanları da bu ko-
nularda ısrarla çalışmalar yapmakta ve 
gelecek nesillerin önünü açma gayreti-
ni göstermektedir. Bunlardan birisi de 
“Bilimsel Buluşların Modellenmesi”dir. 
Bu yolla yapay zekânın da yeni buluş-
lar yapmasının yolu açılacaktır. Şakir 
Kocabaş bu konuda sadece Türkiye’de 
değil dünyada en önde gelen bilim in-
sanlarından birisi idi. Acaba makinalar-
da bilimsel buluşlar yapabilirler miydi? 
Bu sorunun cevabını arıyordu. Aradığı 
cevaplardan biri de ya bilimsel buluş 
olarak sunulan teoriler hakikatte ger-
çeği yansıtmıyorsa o zaman hakikati 
ne idi? Kendisine neden böyle konulara 
kafa yorduğunu sorduğumda bana şunu 
söylemişti.  Acaba başlangıçta bilimsel 
çalışmalar farklı teoriler oluşturmuş 
olsa idi bugün dünya nasıl olurdu? As-
lında merak ettiği o idi. Yapay zekâ ile 
bunu keşfetmeyi kafasına koymuş idi. 
Dünyada birkaç sayılı isim ile birlikte 
çalışmalar yapıyor ve merakını gider-
menin yollarına bakıyordu. Ancak bu 
çalışmalarını nihayetlendirmek için 
ömrü vefa etmedi. Kendisini çok genç 
yaşta kaybettik. Eğer yaşamış olsa idi 
eminin o zamandan bu güne çok önemli 
gelişmelere imza atmış olacaktı. Onun 
bakış açısı ve yaşamının gençlere örnek 
olmasını tavsiye ediyorum. Öğrenilecek 
çok şey bulacaklardır. Ben kendisini 
tanıdığıma her zaman çok mutlu oldum. 
Bu vesile ile kendisine bir kez daha Al-
lahtan rahmet diliyorum.  
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Tarım kelimesinin bugün bizim için 
anımsattığı hiçbir şey yok. Belki aklı-
mıza buğday tarlaları falan gelebilir. 
Mesela askerlik dediğimiz zaman ak-
lımızda ve gönlümüzde oluşan hissi-
yatın temel sebebi vatan sevgisidir. 
Vatan sevgisini ise genellikle, vata-
nımıza kasteden düşmanlar üzerin-
den sağlamasını yaparak gönlümüze 
yerleştiririz.  Geçmişten günümüze 
kadar da sürekli saldırılar ve tehditler 
eşliğinde yaşamamızın verdiği bir 
alışkanlıkla, vatan sevgimizi sürdü-
rüyoruz. İnsanın düşmanlarını tanı-
ması kendisini tanıması üzerinden 
gerçekleşen bir hadisedir. Örneğin 
Türk milleti olarak kendimizi bilirsek, 
bizi istemeyenleri kolayca tespit ede-
biliriz. Yunus Emre’nin “ilim kendini 
bilmektir” dediği yeri de böylelikle ya-
kalamış oluruz. Türk dediğimizde bir 
ırkı değil de bir hayat tarzını, bir bakış 
açısını ifade ettiğimizi uzun uzadıya 
açıklama gereği duymuyorum. Top-

raklarımızda bir bomba patladığında 
nasıl üzülüyorsak, ekilmeyen veya 
ekilmesine rağmen heba olan her 
toprak için de aynı şekilde üzülmemiz 
lazım. Durumun önemini anlamak 
için birkaç örnek vermeye çalışaca-
ğım. Ünlü Amerikalı botanikçi Jack 
Harlan 1948 yılında Anadolu toprak-
larına gelir. Amerika’da tarımı yapılan 
buğdayların hastalıklarına dayanıksız 
olması hasebiyle, Anadolu’nun her 
köşesini gezerek tohumlar toplar. 
Bunu kendisinin hatıratlarından 
da okuyabilirsiniz. Daha sonra ise 
1980-1986 yılları arasında, tonlarca 
tahıl tohumu Mersin Limanı’ndan 
yurt dışına çok yoğun bir şekilde 
nakledilir. Liman âdeta boş kalmaz. 
Öyle bir tohum trafiği mevcuttur. Bu 
olaylardan 5-6 sene sonraysa, aynı 
kişiler Anadolu’ya gelip verimsiz ve 
dayanıksız olan Meksika buğdayını 
Anadolu köylüsüne ektirmeye ça-
lışır. Zamanında buradan toplanan 

tohumlarsa hibritlenerek tekrar bu 
topraklara gönderilir. Özellikle Türki-
ye, Pakistan ve Hindistan bu tohum-
ların denenmesi için seçilmiş pilot 
bölgelerdir. Atalık tohumların eki-
minin azalmasıyla, hastane sayısının 
aynı senelerde artmaya başlaması da 
ilginç bir bilgi olarak hatırlayabiliriz. 
Tarım, bir organik hayat fantazisi de-
ğildir. Rahat nefes almamız, sinirle-
rimizden kurtulmamız için bir terapi 
seansı değildir. Vatan savunmasıdır. 
Bir askerimizin kılına dahi zarar gel-
mesini nasıl istemiyorsak, bir karış 
toprağın bile boş ve heba edilmiş bir 
şekilde bırakılmasını da istememiz 
lazım. Türk askerinin diğer toplu-
lukların askerlerine nazaran neden 
daha çok öne çıktığını hiç düşündük 
mü? Burada şair Metin Eloğlu’nun  
“İstanbul çocukları askerlik edemez”  
dizesini hatırlayabiliriz. Bu dize bize 
aynı zamanda köylü çocukların çok 
iyi askerlik yapabileceğini de belirten 

Bir kahraman arıyorsak, o şuan da köyde. Sabah kalk-
tı. Köylülerini ve doğada uçuşan, uluyan, yiyecek ara-
yan milletinin diğer mensuplarını selamladı. Tek sahibi 
olan Allah’a, kimseye kul olmadan, güvenip işini yaptı. 
Adı ve sanı bilinmedi.

OĞUZ ÖZÇAY

TARIM 
KENDİNİ 
BİLMEKTİR
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de bir dizedir. Tarım ve Hayvancılık-
tan uzak yaşayan bir toplumda aske-
rin niteliğini de tartışmaya açmamız 
gerekir. İnsanın yaratılışıyla alâkalı 
meslek gruplarının insana kazandır-
dığı dikkat ve maharetler, eğitimle 
kapanacak bir eksiklik değildir. Ha-
berleri izleyen insanlar, şehitlerin 
evlerine yapılan ziyaretleri de gör-
müştür. Bu evlerin ekserisi köylük 
yerlerdedir. Tarım bu açıdan milli 
güvenlik meselesidir. Kanunların, 
internetin ve yeni hayat düzeninin 
getirdiği zorluklar bizi farklı yerlere 
sürüklüyor. Tarih boyunca engelle-
re rağmen bir şeyler yapabilmişiz. 
Büyük başarılar, zorluklarla yapılan 
küçük ve basit işlerle geliyor. Küçük 
ve basit işlere, bütün zorluklarına 
rağmen talip olabilirsek istediğimi-
zi başarabiliriz. Son dönemlerde 
köylere daha az kar veya yağmur 
yağdığını görüyoruz. Bereket, insana 
gelir. İçinde yaşayanı olmayan bir 

yere neden yağmur veya kar yağ-
sın? Genellikle kar ve yağmurun fazla 
yağdığı yerler, dışa en az göç veren, 
içleri dolu köylerden oluşur. 

Bir kahraman arıyorsak, o şu anda 
köyde. Sabah kalktı. Köylülerini ve 
doğada uçuşan, uluyan, yiyecek 
arayan milletinin diğer mensupları-
nı selamladı. Tek sahibi olan Allah’a, 
kimseye kul olmadan, güvenip işini 
yaptı. Adı ve sanı bilinmedi. Tıpkı 
bu ülkeyi oluşturan binlerce garip 
gureba şehidin adının sanının bilin-
memesi gibi, ülkeye bir şey kattı. Adı 
sanı bilinenlerse ülkeden bir şeyler 
aldı. Tarım, her şeyden önce bir ka-
bul, rızık ve hürlük girişimidir. İsmet 
Özel’in de söylediği gibi:

“çünkü bitkinliklerini günden saklar 
ekinler / ekinler çocukların en rahat 
uykuları”.

TARIM VE 
HAYVANCILIKTAN 
UZAK YAŞAYAN 
BIR TOPLUMDA 
ASKERIN 
NITELIĞINI DE 
TARTIŞMAYA 
AÇMAMIZ GEREKIR
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ASMAHAN

ŞARKIDAKİ KADIN

ÜMMÜ GÜLSÜM’ÜN 

KARŞISINDA  

BİR DAĞ PRENSESİ
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ASMAHAN
1

3

5

2

4

6

Aksiyonu bol hayatların olmazsa olma-

zıdır; düşersin, kalkarsın, bir an gelir ve 

her şey değişir. O an geldiğinde 1931 

yılıydı. Dünyada yeni bir harbin kıvılcım-

ları belirmeye başlamıştı; tabii her büyük 

ve değişik hikâye “tesadüfle” ortaya çı-

kar. Bu da öyle oldu. Kardeşi Farid, yeni 

yeni müzikal işler yapmaya ve tanınmaya 

başlamıştı; bir gün Mısır’ın en ünlü bes-

tecilerinden D. Hüsnü’yü evlerinde ağırladı, her şey 

o gün oldu. Amal odasında şarkı söylüyordu; bunu 

duyan D. Hüsnü, tekrar söylemesini istedi, duyduğu 

sese hayran kalmıştı. O gün, Amal’ın ismi, sahneye 

taşıyacağı Asmahan’a dönüştü ve hep öyle kaldı. 

Sesine geri döndü Asmahan. Unutul-

maz şarkılara imza attı. Aynı zamanda 

sinemaya da geçiş yaptı; önce 1941 ya-

pımı Intissar El-Şebab ardından 1944 

yapımı Gharam wa Intiqam filmlerinde 

başrol oynayarak, yüzünü, sesini ve 

şarkılarını ölümsüzleştirerek adını tüm 

Hicaz’a kazıdı. 14 Temmuz 1944 sa-

bahı, Gharam wa Intiqam filminin son 

sahnelerini çekmeden önce beraberindeki arkadaşı 

Mary Keltra’yla birlikte şoförünün kullandığı otomobi-

liyle Ras El Bar’a doğru giderken, nasıl olduğu anlaşıl-

maz bir şekilde otomobilinin Nil Nehri’ne uçmasıyla, 

kederli bir nihayete ulaştı Asmahan’ın hayatı. Şofö-

rün her nasılsa kurtulmayı başardığı bu kazadan arka 

koltuktaki Asmahan ve arkadaşı sağ çıkamayacaktı. 

Akdeniz’de başlayıp, Nil’de sonlanan bir hayat...… 

Prens Fahd el-Atraş ve ailesi Devlet-i 

Âliyye’deki görevinden ayrılıp, dağılmak 

üzere olan bir imparatorluktan, zorunlu 

göçle geldikleri memleketlerinde (Suri-

ye) 6 yıl geçirdiler; sonrasında Prens 

vefat edince, Fransızlara karşı yapılacak 

büyük bir Dürzî ayaklanması öncesin-

de, Amal’ın annesi Mısır’a göç etmeye 

karar verdi. Annenin kesin kararıydı 

bu: Amal, 6 yaşındaydı; annesi ve kardeşleriyle 

birlikte hayatını değiştirecek Kahire’ye ayak bas-

tığında...…Soyadlarını sakladıkları bu şehirde, ge-

mide doğan Amal’ın çocukluğunu sıkıntılı günler 

takip edecekti, annesi bu koca şehirde evin yükünü 

dikiş-nakış ve çamaşır işleri yaparak sırtlanmıştı. 

Asmahan’ın sesiyle adını duyurma-

ya başladığı bu yıllar -aynı zamanda- 

Ümmü Gülsüm’ün büyük bir rekabet 

içinde olduğu Münire’tül Mehdiye’den 

bayrağı devralarak, Arap kadın vokal 

tahtına oturduğu zamanlara tekabül 

etmekteydi. Hicaz’ın yeni divası belli 

olmuştu artık. Asmahan’ın icra kabili-

yetiyle, o dönemde Ümmü Gülsüm’e eş 

gösterilecek kadar dikkat çeken bir ses olduğu düşü-

nülüyordu. Asmahan, yıldızının parlamaya başladığı 

bu yıllarda, büyük abisi Fuad’ın ısrarlarıyla kuzeni 

Prens Hasan el-Atraş’la evlenip Şam’ın güneyindeki 

sarp bir alan olan Cebel el-Dürzî’ye taşınmasıyla, 

şarkı söylemeye uzun bir ara vermiş oldu. Bir dağ 

prensesiydi artık o. Şam’da (Dürzî Dağı) geçen bu 

yarı-sürgün 6 yılın ardından her şeyi göze alıp Mı-

sır’a gelmesiyle, kendi şarkısına geri dönmüş oldu. 

Çılgın bir hayattı onunkisi. 2. Dünya 

Savaşı’nda casusluk şüpheleri taşıyan 

bir hayat. Bu yakıcı sesli genç kadının 

ölümünün Arap dünyasında uyandırdı-

ğı yankı, ölümüne sebep olan kazanın 

üstündeki sır perdesinin büyüklüğüyle 

ilgiliydi. Asmahan’ı kim öldürmüştü? 

Dış istihbarat, iç siyaset, kraliyet ailesi, 

kabilesinden birileri, politik faaliyet-

leri… Asmahan’ın Kahire’de yıldızlaştığı dönem-

de (1941) Mısır, İngilizlerin, Suriye ve Lübnan ise 

Fransız Vichy Hükümeti’nin (Alman yanlısı Nazi 

Fransa’sı) kontrolü altındaydı. İngilizlerin planı 

doğal olarak Suriye ve Lübnan’a en kolay yoldan 

girerek, Almanları etkisiz hâle getirmekti. Bu se-

beple Kahire’de yaşayıp, Suriye- Lübnan bölgesi-

ni oldukça iyi bilen, etki alanı güçlü, meşhur bir 

Dürzî prensesine yani Asmahan’a çengel atmaları 

gayet olası ve mantıklı bir hamle gibi görünüyor.

G. Tornatore’nin The Legend Of 1900 filmin-

deki, gemide doğduğu yılın adını alan “1900” 

gibi bir gemide doğdu Asmahan. Filmde-

kinden farklı olarak, Avrupa-Amerika arası 

seyahat yapan lüks bir seyahat gemisinde 

değil de İzmir’den Beyrut’a doğru giden 

Nil isimli bir gemide, Arap coğrafyasında 

soylu bir aile olan ve Fransızlara karşı etkili 

direnişler gösteren Atraşlar’ın bir mensubu olarak 

doğdu. Sene 1917’idi o doğduğunda, doğar doğmaz 

suyla tanıştığında ve suya doğru ağladığında… Denizin 

ortasında doğan bu kıza önce Amal (Emel) adını verdi-

ler: Amal el-Atraş. Gemide doğdu çünkü Babası Prens 

Fahd el-Atraş, Dürzî İsyanı sebebiyle Manisa’nın 

Demirci kazasında Osmanlı kaymakamlığı görevini bı-

rakıp hamile eşi ve oğluyla Lübnan’a doğru kaçıyordu. 

ELİF ÖZOĞUL

Ya Toyour

Ya Habibi Taala

Yally Hawak
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Türkiye’nin en doğusun-
daki şehir Ağrı, Orta As-
ya’dan Anadolu’ya başla-
yan göçler sırasında bir 
geçiş kapısı konumunda 
olmuş ve bu nedenle de 
bağrında birçok medeni-
yetin büyüyüp serpilme-
sine neden olmuş. Kim-
merler, Medler, Persler 
ve Sakaların hâkimiyet 
kurduğu şehirde uzun 
yıllar süren Bizans ege-
menliği ve nihayetinde 
Türk boylarının Anadolu 
akınları sonrasında Ağrı 
Türk yurdu olmuş. Do-
ğuda İran ile sınır kom-
şusu olan Ağrı, bunun 

dışında; Erzurum, Muş, 
Kars, Van ve Bitlis ile de 
komşuluk etmekte. Ağrı, 
karasal ve sert iklimi 
nedeniyle daha çok yaz 
ve sonbahar aylarında 
artan bir ziyaretçi yo-
ğunluğuna sahip. Ancak 
Ağrı’yı ve Doğubeyazıt 
Ovası’nı karla örtülmüş 
bir şekilde, bembeyaz 
hâlde görmek isterseniz 
elbette kış mevsiminde 
gitmeyi tercih etmelisi-
niz. Peki, uygun zamanı 
belirledikten sonra Ağ-
rı’da bir gün, en verimli 
şekilde nasıl geçirilir 
gelin beraber görelim.

Ağrı Dağı Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın en yüksek 
dağı olarak yaz ayların-
da bile erimeyen karlı 
zirvesiyle ve eteğinde 
söylenegelmiş efsane-
lerle, masallarda anlatı-
lan Kaf Dağı’nı çağrıştı-
ran sönmüş bir volkanik 
dağ. Ağrı’nın doruğunun 
gidilmez, gidilse bile dö-
nülmez bir yer olarak ka-
bul edilmesiyle, dağ Türk 
halk söylencelerinde ve 
türkülerde özel bir yer 
edinmiş. Dünya’nın en 

büyük ikinci volkanik dağı 
olan Ağrı Dağı’nın büyük 
bir kısmı Ağrı ili sınırları 
içerisinde yer alıyor. Ağrı 
Dağı’na tırmanması ve in-
mesi yaklaşık 4 gün sürü-
yor. Ağrı’nın bir sembolü 
hâline gelen bu yüce dağ, 
dört mevsim karlı zirve-
si ve eteklerinde taşıdığı 
sayısız renkle Anadolu’yu 
her an gözeten yaşlı bir 
bilge gibi. Ağrı’ya yolunuz 
düşmüşken bu bilge dağı 
karşınıza alıp ona vakit 
ayırmayı ihmâl etmeyin.

İnşası doksan dokuz yıl 
süren İshak Paşa Sarayı, 
Ağrı’nın uçsuz bucaksız 
manzarasının seyredile-
bileceği mükemmel bir 
nokta. Sarayın yapılış 
hikâyesi ise göre paşa 
kızının bir çobana âşık 
olmasıyla başlıyor. Ağrı 
Dağı’nın eteğinde sürü-
lerini otlatan çobanı her 
gün izleyen paşa kızı, 
sevdasından ötürü ye-
meden içmeden kesilir. 
Bu duruma çok sinirle-
nen paşa ise mimarlarına 
hiçbir yerinden Ağrı Da-

ğı’nın görülemeyeceği 
bir saray yapmalarını 
emreder. Gerçekten 
de yapılan bu sarayın 
hiçbir köşesinden Ağrı 
Dağı görünmemektedir. 
Saray, İshak Paşa ve Ço-
lak Abdi Paşa tarafından 
1685 yılında yaptırılmış. 
Saray duvarlarında, hat 
sanatı, çeşitli ayetler 
ve beyitler bulunuyor. 
Bu saray, Osmanlı mi-
marisinin, Anadolu’da 
günümüze ulaşabilen 
tek saray yapısı olarak 
kabul ediliyor.

Kat Edilecek Mesafe: 
150 Kilometre
Görülecek Yer Sayısı:  
En az 5
Zamanda Yolculuk: 
1000 Yıl
Tanışılacak Medeniyet:
6
Lezzet Puanı:  
8 / 10

Türkiye’nin Zirvesini Gör! İshak Paşa Sarayı’nı Ziyaret Et!

AYŞE KAYGUSUZ
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Urartulardan kaldığı bi-
linen bu antik kale Do-
ğubeyazıt’a 5 km uzak-
lıkta bulunan Belleburç 
bölgesinde yer alıyor. 
Doğubeyazıt Kalesi, kök-
lü tarihi boyunca birçok 
medeniyetin eline geç-

miş ve Yavuz Sultan Se-
lim döneminde Osmanlı 
Devleti’nin himayesi 
altına girmiş. Sarp kaya-
lıklar üzerinde kurulmuş 
kale, Ağrı’nın görülmesi 
gereken tarihi zenginlik-
lerinden.

Nuh Tepesi, efsaneye 
göre tufandan sonra Hz. 
Nuh’un gemisinin büyük 
tufandan sonra durduğu 
yer. Halk tarafından, Ku-
ran-ı Kerim ve Tevrat’ta 
anlatılan tufan hikâyesinin 
son bulduğu yer olarak 
kabul edilmesi nedeniyle 
zamanla Ağrı’nın en çok 

ziyaret edilen yerlerin-
den biri hâline gelmiş bu 
tepe. Ağrı’ya gidenlerin es 
geçmek istemeyeceği bir 
gezi deneyimi sunan tepe 
hakkındaki söylencenin 
en büyük kaynağı olarak 
gemi tabanına benzeyen 
devasa boyuttaki yeryüzü 
formu gösteriliyor. 

Taşlıçay ilçe sınırında 
bulunan Üç Kilise’nin, 
eski kaynaklarda önemli 
bir inanç merkezi olarak 
geçtiğine inanılıyor. Biline-
ne göre eski çağlarda bu-
raya yerleşen Ermeniler 
burada bir manastır inşa 
etmişti. Bu şekilde uzun 
yıllar Ermenilerin ibadet 
yeri olarak kalan bölgede, 

Ermenilerin bölgeyi terk 
etmesiyle de manastır yı-
kılıp taşlarından cami inşa 
edildi. Günümüzde sadece 
temelleri kalan kilise ve o 
yıllarda yapılan iki kuyusu 
günümüze kadar ulaşmış. 
Ayrıca Hz. Nuh’un meza-
rının da bu bölgede oldu-
ğuna dair yaygın bir inanış 
mevcut. 

AĞRI’DA NE YENİR?
Hengel: Ağrı yöresine özgü üçgen şeklinde içi boş 
mantı. Yoğurt ve salçalı sosla servis edilir. 
Çiriş ketesi: Yufka içine Ağrı’da yetişen çiriş isimli bir 
bitki konularak sac üzerinde pişirilir ve üzerine tereyağı 
dökülerek servis edilir.
Haşıl: Buğdayla yapılan, üzerine sarımsaklı yoğurt ve 
eritilmiş tereyağı dökülerek servis edilen bir yemek.

Doğubeyazıt Kalesi’ne Çık!

Nuh Tepesi’ni Gör!

Üç Kilise’ye Uğra!

Abdigor Köftesi: Anadolu’nun en eski diyet yeme-
ği Abdigör köftesi, yaklaşık 400 yıl önce Doğubayazıt 
Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa için arayışa giren dö-
nemin aşçıları sayesinde günümüze kadar gelmeyi 
başardı.

Hasude: Şeker, un ve yağın pişirilmesiyle yapılan 
tatlı bir yiyecektir.

1GÜNDE 
AĞRI
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AĞRI’YI GEZERKEN ÇALMA LİSTESİ 
Gule Uyan Sabahtır, Oğuz Aksaç

Eleşkirt Türküsü, Kıraç

Sine Sine, Ender Balkır

Ağrı Dağı’ndan Uçtum, Kazancı Bedih

Tarama Yar Tarama, Gökmen Ürü
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Asla Yalnız 

Yürümeyeceksin

Bu topraklara aşina olan herkes ona 
da aşinadır; bağlama Anadolu insanı 
için sadece bir çalgı aleti değil, kültür 
aktarımının duygu dolu sesidir. Sesi 
tüm Anadolu’ya işleyen, kendine has 
geleneğiyle kültürümüzün ayrılmaz 
bir parçasıdır o. Çünkü Anadolu insanı 
için sözlü kültür aktarımının olmazsa 
olmaz bir aracıdır.

Kısaca tarihçesine bakacak olursak, 
bağlamanın köklerinin, benzer ens-
trüman tasvirlerinden yola çıkarak mi-
lattan önce Sümer, Mısır ve özellikle 
de Hitit Uygarlıklarına kadar gittiğini 
söyleyebiliriz. Ancak bizim bildiğimiz 
anlamda bağlamanın, araştırmalar 
ışığında köklerinin Orta Asya toprak-
larında yeşerdiğini söylemek yanlış 
olmayacaktır. 

Uygur Türklerinin kullandığı ve “ko-
puz” olarak bilinen saz, bağlamanın 
atasıdır. Bugün hâlâ bahsettiğimiz 
kültür aktarımı o yıllarda kopuz ara-
cılığıyla yapılmaktaydı. Kopuz, Uygur 
Devleti’nin gelenek ve yaşayış biçim-
lerini aktarmasının yanında inanç sis-
teminin de ayrılmaz bir parçasıydı. 
Yalnızca Uygur Türkleri değil Kırgız, 

Moğol gibi diğer Türk Devletleri de 
bu sazı kültürlerinin bir parçası olarak 
kullandılar.

Yıllar sonra Orta Asya’dan Anadolu’ya 
göç eden Oğuz Boylarının getirdiği 
saz, bugün bilinen bağlamaya olduk-
ça benzemekteydi. Üzerinde binlerce 
yıllık Türk Kültürünü taşıyan bu sazın 
serüveni o tarihten itibaren Anadolu 
topraklarında şekillenmeye başladı.

Bağlamaya eşlik etmesi için halk şi-
irlerini kullanan bağlama üstatları-
na ozan veya âşık denir. Dolayısıyla 
bağlama geleneğinden söz ederken 
halk şiiri geleneğini de aynı gelişim 
ve yayılım sürecinde değerlendirmek 
gerekmekte.

Bu şiir ozanları, sözlü geleneğin bir 
parçası olarak halk hikâyelerini, türkü-
leri, destanları ve ninnileri günümüze 
kadar getirdiler. Bunu yaparken çoğu 
zaman gezgindiler. Köy köy gezerek 
gittikleri yere bu göçebe sazın sesi-
ni götürdüler. Kimileri de köylerinde, 
yörelerinde karşılıklı âşık atışması 
yaptılar. Bu atışmalar anonim olarak 
yapılırdı ayrıca kendine özgü kural ve 
gelenekleri vardı. Anadolu’daki serü-
venine gezgin ve anonim olarak devam 

eden bu eserlerin birçoğu, doğası ge-
reği tarihi süreç içinde kayboldu. Ama 
anlattığı hikâyeler ve bıraktığı kültür 
sapasağlam kaldı.

Bütün dünyaya mâl olmuş eserler ve-
ren ve aynı zamanda birer halk kahra-
manları olan Yunus Emre, Dadaloğlu, 
Karacaoğlan ve Köroğlu bağlama ge-
leneğinde eserler vermiş çok değerli 
sanatçılarımızdandır. 

Günümüze en yakın bağlama ustaları-
nın başında tartışmasız Âşık Veysel ve 
onun unutulmaz eserleri gelmektedir. 
Bu noktada çağcıl ozanlarımızdan Ne-
şet Ertaş ustayı da tam bu noktada yâd 
etmek anlamlı olacaktır.

Sadece Orta Asya ve Anadolu kalma-
yan bağlama, balkanlar ve Avrupa’da 
yayılımını sürdürdü. Bununla birlikte 
Türkiye’de de gelişimine devam etti ve 
yazılı eserler vermeye başladı. Araş-
tırmacılara göre artık neredeyse son 
hâlini almaya başlayan bağlama, Türk 
Halk Müziği eserlerinin ayrılmaz bir 
enstrümanı oldu. Bugün birçok çeşidi 
bulunan bu saza; meydan sazı, divan 
sazı, çöğür, âşık sazı, tanbura, cura, 
bağlama ve tanbura curaları örnek 
olarak verilebilir.

ANADOLU’NUN SESİ: Bağlama
Oğuz Boylarının Anadolu’ya getirdiği saz, 
bugün bilinen bağlamaya oldukça benzemek-
teydi. Üzerinde binlerce yıllık Türk Kültürünü 
taşıyan bu sazın serüveni o tarihten sonra 
Anadolu’da şekillenmeye başladı.

İLKE ULAŞ KUVANÇ
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Memento, Yıldızlararası, Baş-
langıç gibi beyin yakan film-
ler sayesinde tanıyıp aşina 
olduğumuz, Christopher No-
lan’ın son filmi Tenet, kendini 
insanlığı kurtarmaya adamış 
protagonist yani kahramanın 
aksiyon dolu hikâyesini an-
latıyor. Tenet projesi basına 
servis edildiği ilk günden bu 
yana “kuantum soğuk savaş fil-
mi” olarak anılıyordu. Nitekim 
vizyona girmesiyle “İyi yürekli 
ve barışçıl” Amerikalıların dün-
yayı yok etmek isten Sovyetle-
ri engellemeye çalıştığı, artık 
kabak tadı veren hikâyelerin 
kuantum sosuyla yeniden ser-
vis edildiğine şahit de olduk.

Filmlerini izleyenlerin bileceği 
üzere Nolan, zaman ve mekân 
kavramlarına takıntılı bir yönet-
men. Öyle ki filmlerinin nerede 
başlayıp nerede bittiğini kestir-
mek bile çoğu zaman mümkün 
değil. Dolayısıyla da çektiği her 
film, anlaşılmak için özel bir çaba 
gerektiriyor. Evet, izlemesi zor fakat 
daha ilk sahnesinde “Bu çocukla bu kız 
kesin evlenir, çok mutlu olurlar” dediğimiz 
sonu baştan belli filmlere kıyasla Tenet, kafamızı 
çalıştırmamız konusunda bizi daha çok teşvik ediyor.

Tenet’te de kahramanımız gelecekteki insanlığın 
geçmişteki insanlığı yok etmek üzere tasarladığı 
zamanlar arası bir silahı durdurmak üzere hare-
kete geçiyor. Gelecekten geçmişi yok etmek üzere 
gelen bu silah, zengin bir Rus işadamının elinde ve 
bu silah tüccarının İngiliz eşiyle arası hiç iyi değil. 

Kahramanın  
Kozmİk  
Yolculuğu:

TENET

Dairenin bir noktasından 
ters yönlere eşit hızda ha-
reket eden iki cisim daire-
nin bir noktasında bir kez 
kesişir ve yine aynı nokta-
da buluşurlar. Tenet’in de 
hem kendisi hem kurgusu 
bir palindrom, yani baştan 
sona ya da sondan başa 
doğru bakıldığında okunu-
şu değişmiyor. Tıpkı filmde 
tekrar eden sahneler gibi.

FİL[İ]MLER
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Dolayısıyla silah tüccarının eşi hem 
çocuğunu hem tüm insanlığı kurtar-
mak adına kahramanımızın bu zor-
lu yolculuğunda ona yol arkadaşı 
oluyor. Evet, senaryo mantığı açı-
sından bakarsak klişe bir aksiyon. 
Fakat klişelere rağmen filmin ilginç 
tarafları var. Başka türlü 150 daki-
kalık filme odaklanmak zor olurdu.

Christopher Nolan, daha önce Yıl-
dızlararası filminde yaptığı gibi Te-
net’te de hikâyenin tüm mantıksal 
temelini kuantum teorisi üzerine 
oturtmuş. Peki, kuantum teorisi ne-
dir? Bir yerlerden kulağınıza çalınmış 
olmalı mutlaka ama biz yine de kısa 
bir özet geçelim. Her sabah yeni bir 
yarına uyanıyoruz. Dolayısıyla tüm 
zaman algımız nedenlerin sonuçları 
oluşturduğu doğrusal bir zeminde 
ilerliyor. Yani geçmişteki olaylar ge-
leceği belirliyor. Kuantum teorisinde 
ise zaman algısı çok farklı. Gelecek-
teki olaylar da geçmişi şekillendiri-
yor, yani tersine nedensellik mevcut. 

Keza Tenet’teki olaylar da bu şekilde 
gelişiyor. Buraya kadar kafanız karış-
mış olabilir. Öyleyse konuyu film üze-
rinden ilerleyerek biraz daha açalım. 

Dairenin bir noktasından ters yönlere 
eşit hızda hareket eden iki cisim da-
irenin bir noktasında bir kez kesişir 
ve yine aynı noktada buluşurlar. Te-
net’in de hem kendisi hem kurgusu 
bir palindrom, yani baştan sona ya 
da sondan başa doğru bakıldığında 
okunuşu değişmiyor. Tıpkı filmde tek-
rar eden sahneler gibi. Öncelikle bu 
temel bilgiler cepte dursun. Filmde 
de evirme makinesi diye bir şey var, 
bir çeşit zaman makinesi. İnsanlar bu 
makineyi kullanarak zamanın akışını 
tersine çevirebiliyorlar. Makineye gi-
ren kişi aynı zamanda çıkıyor. Daire 
örneğine dönecek olursak bir olayın 
başı ile sonunun evirme makinesi 
sayesinde çakıştığına şahit oluyoruz. 
Filmdeki çakışık zamanların çalışma 
mantığı temelde bu şekilde ama bu 
kadar da basit değil elbette. Çünkü 

meselenin esas beyin yakan kısmı 
evirtilen kişi ya da nesne zaman çiz-
gisinde yalnızca tersten ilerleyebili-
yor, tıpkı bir videoyu geriye sararak 
izlemek gibi fakat söz konusu video 
gelecek zamana ait. Ancak şöyle 
de bir şey var: doğrusal akıştaki bir 
olaya evirtilmiş zamanda müdaha-
le edersek doğrusal akıştaki olayı 
değiştirmiş oluyoruz. Filmin diliyle 
konuşacak olursak “Zamanda geriye 
gidip büyükbabanı öldürürsen bunu 
yapmak için nasıl doğmuş olabilir-
sin?” Cevabı elbette paradoks. Neden 
paradoks, nasıl paradoks bilmiyoruz. 
Christopher Nolan, meseleyi burada 
bırakırken bizi de sorular içinde bo-
ğulduğumuz kör kuyulara insafsız-
ca atıyor çünkü. Velhasıl sinemada 
“yalnızca fiziğiyle gündeme gelmek 
isteyen” Nolan, Tenet’te kurguyu 
takip edemiyor olduğumuz ön ka-
bulüyle bizi sözde biliminin detay-
larıyla boğarken belki de sormamız 
gereken asıl soru şu: Tenet, içinde 
hiçbir şey olmayan kilitli bir kutu mu?

BETÜL DURDU
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AMIRA MEDUNJANIN  

Eleno Kerko

BEN BÜDÜ  

Kamikaze

EIVØR 
Trøllabundin

NIKOS VERTIS  
An Eisai Ena Asteri

Dürüst olmak gerekirse; attığımız adımın ve kuvvetli 

bacaklarımızın işe yaramadığı durumlarda bazen 

sadece bir ses, bir nefes mesafeleri kat etmemizi 

sağlayabilir. Kadim bir Makedon türküsü olan “Eleno 

Kerko”yu yorumlayan Boşnak sanatçı Amira Medun-

janin’in sesinde de mesafeleri, yolları, insanları ve 

hayatı zamandan ve mekândan bağımsız kılan bir 

büyü var.

Batı Trakya’da yaşayan ve üreten Türklerden. Köyde büyü-

yen, yazları tütün toplayan Ben Büdü, aynı

zamanda Atina Üniversitesi’nde felsefe eğitimi görüyor ve 

çıkardığı Batı Trakya Türklerinin geleneksel

ritimlerini çokça kullandığı şarkılarıyla hem Türkiye hem 

Yunanistan’da rap müziğe farklı bir açılım sunuyor.

Eivør, ilk şarkısını 16 yaşında yaptı. Elektro pop, folk, caz ve rock türlerini harmanlayan, Faroe Adaları’ndan çıkmış besteci ve enstrümantalist Eivør, İskandinav rüzgârlarını derinden hissettiren müziği, hem vahşi hem de uysal olabilen karma yorumuyla zıtlıkların güzelliğini yeniden ve yeniden yaşatıyor dinleyicisine.

Kalbi kırıklar dikkat! Yunanistanlı şarkıcı Nikos Vertis, aşk acısı ve ulaşılamayan sevgili temalarının efendisi âdeta. Vertis, “An Eisai Ena Asteri” ile tüm kırgın duy-guları bir adım ileri taşıyor. Bu yüzden Nikos Vertis’in şarkılarına “Efkârlıyken, üzgünken veya depresyon-dayken dinlemeyin!” uyarısı mutlaka konulmalı.

ÜZİKDEFTERİI
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SHIGERU UMEBAYASHI  
Yumeji’s Theme

JÜLİDE ÖZÇELİK 
Bugün Neden Gelmedin

THE WHITE BUFFALO  
House of the Rising Sun

ELSIANE  
Vaporous

Shigeru Umebayashi, Japon bir besteci. Doğu mistisizmini kaybetmeden Batı ezgilerini yansıtan ve yaklaşık 40 adet film müziğini bestelemiş usta bir müzisyen. Wong Kar-wai’nin unutulmaz filmi Aşk Zamanı’nın müziği Yumeji’s Theme’de ise sanatçı, çoktan alışılmış bir hüznü anlatır gibi, eserini kelime-leri olmayan sinematik bir hikâyeye dönüştürüyor. 

Henüz kimse yokken Türkçe caz yapma amacıyla yo-lan çıkan Jülide Özçelik, kendi ürettiklerinin yanında Türk halk müziğinin nadide eserlerini de özgün caz anlayışıyla muhteşem bir şekilde yeniden yorumluyor. “Bugün Neden Gelmedin” şarkısı ise, sanatçının saf yorumuyla bir serzenişi dile getiriyor.

The White Buffalo, Amerikalı müzisyen ve söz yazarı Jake Smith’in sahne adı. Son of Anarchy dizisiyle tanıdığımız The White Buffalo’nun “House of The Ri-sing Sun” şarkısına yaptığı muhteşem cover, yıllardır tozlu raflardan indirip dinlemeyi istediğimiz fakat bir türlü fırsat bulamadığımız o şarkıyla beraber geçmişe dair her şeyi çıkarıp karşımıza koyuyor.

Kanada’da kurulmuş, deneysel senfonik pop ve downtempo-elektronik müzik yapan bir grup Elsiane. Perulu şarkıcı ve söz yazarı Elsieanne Caplette ve Stephane Sotto’nun ilginç bir şekilde gazete verilen bir ilanla bir araya gelmesiyle kuruldu. Yaptıkları müzik ise caz, klasik, rock, elektronika dâhil geniş bir yelpazeyi bünyesinde barındırıyor.
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Ahmet
O 

Be
ld

e Denizlerden
Esen bu ince havâ saçlarınla eğlensin.
Bilsen
Melâl-i hasret ü gurbetle ufk-i şâma bakan
Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!
Ne sen,
Ne ben,
Ne de hüsnünde toplanan bu mesâ,
Ne de âlâm-i fikre bir mersâ
Olan bu mâi deniz,
Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz.
Sana yalnız bir ince tâze kadın
Bana yalnızca eski bir budala
Diyen bugünkü beşer,
Bu sefîl iştihâ, bu kirli nazar,
Bulamaz sende, bende bir ma’nâ,
Ne bu akşamda bir gam-i nermîn
Ne de durgun denizde bir muğber
Lerze-î istitâr ü istiğnâ.

Sen ve ben
Ve deniz
Ve bu akşamki lerzesiz, sessiz
Topluyor bû-yi rûhunu gûyâ,
Uzak

Ve mâi gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak
Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkû-
muz...

O belde?
Durur menâtık-ı dûşîze-yi tahayyülde;
Mâi bir akşam

Eder üstünde dâimâ ârâm;
Eteklerinde deniz
Döker ervâha bir sükûn-ı menâm.
Kadınlar orda güzel, ince, sâf, leylîdir,
Hepsinin gözlerinde hüznün var
Hepsi hemşiredir veyâhud yâr;
Dilde tenvîm-i ıstırâbı bilir
Dudaklarındaki giryende bûseler, yâhud,
O gözlerindeki nîlî sükût-ı istifhâm
Onların ruhu, şâm-ı muğberden
Mütekâsif menekşelerdir ki
Mütemâdî sükûn u samtı arar;
Şu’le-î bî-ziyâ-yı hüzn-i kamer
Mültecî sanki sâde ellerine
O kadar nâ-tüvân ki, âh, onlar,
Onların hüzn-i lâl ü müştereki,
Sonra dalgın mesâ, o hasta deniz
Hepsi benzer o yerde birbirine...

O belde
Hangi bir kıt’a-yı muhayyelde?
Hangi bir nehr-i dûr ile mahdûd?
Bir yalan yer midir veya mevcûd
Fakat bulunmayacak bir melâz-i hulyâ mı?
Bilmem... Yalnız
Bildiğim, sen ve ben ve mâi deniz
Ve bu akşam ki eyliyor tehzîz
Bende evtâr-ı hüzn ü ilhâmı.

Uzak
Ve mâi gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak
Bu nefy ü hicre, müebbed bu yerde  
mahkûmuz...

ŞİİR 
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Haşim

KE
LİM

EL
ER

belde: memleket, şehir.
melâl: iç sıkıntısı, üzüntü, dert.
şâm: akşam.
mesâ: akşam.
dilber: sevgili, gönül alan, güzel.
hüsn: güzellik.
âlâm-i fikr: düşünce elemleri.
mersâ: liman.
âşinâ: tanıdık, bildik.
beşer: insan, insanlık.
iştihâ: iştah.
nazar: bakış.
nermîn: yumuşak, ince.
muğber: küskün, kırgın, gücenik, dargın.
lerze: titreme, titreyiş.
istitâr: içe kapanma, örtünme.
istiğnâ: çekimserlik.
bû: koku.
cüdâ: ayrı, ayrı düşmüş.
menâtık: bölgeler, mıntıkalar.
tahayyül: hayal etmek.
mâi: Su cinsinden, su ile ilgili, mavi.
ârâm: dinlenme.
ervâh: ruhlar.
sükûn: sakinlik, sessizlik.

leyl: gece.
hemşîre: kız kardeş.
tenvîm: uyutma.
giryende: ağlamaklı.
nîlî: mavi, çivit rengi.
istifhâm: soru, soru sorma.
mütekâsif: sıklaşmış, koyulaşmış, yo-
ğunlaşmış.
mütemâdî: sürekli.
samt: suskunluk.
şu’le: alev.
bî-ziyâ: ışıksız.
kamer: ay.
nâtüvân: zayıf, hâlsiz, kudretsiz, 
lâl: dilsiz.
muhayyel: …hayal edilen.
dûr: uzak.
mahdûd: sınırlanmış.
melâz: sığınak.
hulyâ: kuruntu, hayal, vehim.
tehzîz: titreyiş, titreme.
evtâr: teller.
nefy: sürgün.
hicr: ayrılık.
müebbed: ebedî, sonsuz, ömür boyu.

O BELDE NE ZAMAN YAZILDI? 

O Belde’nin ne zaman yazıldığı ve nere-
de neşredildiği hakkında net bir bilgi yok-
tur. Ahmet Hâşim bu şiirini ilk defa 1921 

Eylülü’nde bastırdığı Göl Saatleri adlı kita-
bında neşretmiştir. Mehmet Kaplan’a göre 
bu şiir, üslûp bakımından benzerliğinden 
dolayı Yollar ve Zulmet isimli şiirlerini ka-
leme aldığı yıllarda (1909) yazılmıştır.  

SÖZLÜK
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1980 Sonbaharında, Cortâzar’ın Kalifor-
niya Üniversitesi’nde, verdiği sekiz ders-
ten oluşan Edebiyat Dersleri, fantastik 
edebiyattaki zaman unsurundan, ger-
çekçi öykünün sınırlarına, edebiyattaki 
mizah ve oyun kullanımına kadar pek çok 
konuda dünyanın en az bilgiçlik taslayan 
hocası aracılığıyla ufkunuzu açacak. Yaz-
manın kıyısında dolaşmak isteyenler için…

Dil nasıl ortaya çıktı, bir ifade gücü ola-
rak... Eskiden bir tek dil mi vardı, varsa 
eğer diller neden farklılaştılar, bütün 
zamanların mucizesi olan insan yavrusu 
konuşmayı nasıl öğrenir vb. soruları ant-
ropologların ve nöröbiyoloji uzmanları-
nın şaşırtıcı buluşları eşliğinde herkesin 
anlayabileceği bir şekilde ortaya koyan 
araştırmacılar sizi en güzel tarihimiz 
olan dilin yolculuğuna davet ediyorlar. 

İnsansız Dünya & Transhümanizm’de 
Ahmet Dağ, akıllı şehirlerin, sürücü-
süz arabaların yetmediği bir dünyada 
yapay zekânın katalizör olduğu trans-
hümanizmin, evrimciliği de arkasına 
alarak dünyayı ve insanı neye ve nasıl 
dönüştürmeyi hedeflediğini, kusur-
suz bir dünya inşa etme fikrinin biz-
ler için neye mâl olacağını inceliyor. 

Çin Edebiyatı’nın en güçlü yazarlarından 
Yan Lianke, bu romanın kuraklığın baş 
gösterdiği Balou Sıradağları’nda, herke-
sin evini yurdunu terk ettiği bir ortamda, 
bir köpekle yoldaşlık eden ve tek amacı 
bir mısır fidesini korumak olan ihtiyar bir 
adamın hikâyesini anlatıyor. Susuzluk, 
kimsesizlik, günlerce süren açlık karşısın-
da diri kalabilen bir umudun romanı bu. 

Edebiyatı Anlamak İçin
Edebiyat Dersleri / Julio Cortâzar
Everest Yayınları - 336 Sayfa

Anlatılan Her Ne Varsa…
Dilin En Güzel Tarihi / P. Picq, L. Sagart, G, Dehaene, C, Lestienne 
İş Bankası Yayınları / 152 Sayfa

İnsansız Bir Dünyaya Doğru…
Transhümanizm / Ahmet Dağ
Ketebe Yayınevi - 248 Sayfa

Toprağı Anlama Cesareti
Günler Aylar Yıllar / Yan Lianke
Yan Lianke - 105 Sayfa

YE YE 
Nİ Nİ 
ÇI ÇI 

KAN KAN 
LARLAR

KİTAP LAFI“ “
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Türkçenin sahiplerinden biri o... İsmet 
Özel’in 40 yaşına kadar yazdığı şiirleri 
topladığı Erbain’de, Türkiye’yi, bu toprak-
larda olan bitenleri, Türkçenin bu olup 
bitenler karşısındaki tavrını bulacaksınız; 
halkın türlü huylarından, çocukların bir-
den neden büyüdüğüne, hep aynı adam 
olarak kalmanın zorluğuna ve sancısına 
tanık olacaksınız. Başucunda bulunsun!

Yorgunluk Toplumu’nu Almanya’da son 
on senenin en çok satan kitaplarından 
biri yapan şey kapitalizmin son yirmi 
yılında ortaya çıkan yeni bir yaşam bi-
çiminin insanı nasıl ufaladığını göster-
mesi: sıfırı tükettik ve devam ediyoruz. 
Byung-Chul Han’ın eseri sürüncemede 
kalmış, depresyondan çıkamayan, sür-
menaj olmuş insanın durumuna dair bir 
başyapıt. Elbette başucunda bulunsun!

Ahmet Uluçay, ağırlıklı olarak dört yıllık 
(2000-2004) bir dönemi içeren güncesin-
de; bir rüya defteri titizliğiyle kaydettiği 
düşlerini…ve yakarışlarını; çektiği acıla-
rın, fakirliğin, sonu gelmez sıkıntıların bir 
film karesi gibi renklendiği dualarını, onu 
yalnızlığa terk eden Türk sinemasını, 
Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’ın 
nasıl büyük sıkıntılarla ortaya çıktığını 
göreceksiniz. Başucunda bulunsun!

Mişkâtü’l-Envâr, İslâmî ilimler ve İslâm 
düşüncesi tarihinde bir dönüm noktası 
teşkil eden Gazzâlî’nin, Nûr Sûresi’nin 
35. âyetine yazdığı bir nevi tefsirdir. 
Tasavvufî ve felsefî bir bakış açısını 
bir ayetin tefsirinde birleştirmesi açı-
sından yazıldığı tarihten itibaren İslam 
dünyasına yeni bir bakış açısı sunan ve 
İslam dünyasında birçok şeyi değiştiren  
bu büyük eser başucunda bulunsun!

Durlanmış Kelimeler…
Erbain /  İsmet Özel 
Tiyo Yayınları – 240 Sayfa

Anlatılan Her Ne Varsa…
Dilin En Güzel Tarihi / P. Picq, L. Sagart, G, Dehaene, C, Lestienne 
İş Bankası Yayınları / 152 Sayfa

Yol Yorgunluğu
Yorgunluk Toplumu / Byung – Chul Han
Açılım Kitap – 63 Sayfa

Kirlenmemiş Bir Adam
Sinema İçin Bunca Acıya Değer mi? / Ahmet Uluçay
Küre Yayınları - 243 Sayfa

Toprağı Anlama Cesareti
Mişkâtü’l-Envâr / Gâzzâli 
Ketebe Yayınevi - 72 Sayfa

YE YE 
Nİ Nİ 

Den Den 
ÇI ÇI 

KAN KAN 
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KENDİMİ  

ARIYORUM…

Kendi hâlinde bir bakırcı çırağıy-

dım ben. Şehrin çarşısında usta-

sından iş öğrenen, Zehra’ya deli 

gibi yanık, Zehra’ya ibadet eder 

gibi âşık, ama ağzından iki kelime 

çıkmayan, iki güzel söz bilmeyen, 

Zehra’yı görünce eli ayağına do-

laşan, bakırcılıktan da pek bir şey 

anlamayan bir âşık.

1.
Çok gizli bir görev için yıllardır bura-
dayım, burada, bu sığınak benzeri yer-
de. Bir arama bekliyorum, bir telefon, 
bana iletilecek koordinatları alıp, o ko-
ordinatların bulunduğu yere doğru ha-
rekete geçmek için. Evet, vatanım işgal 
altında. Çok uzun zamandır; önceleri 

halk ayaklanmaya direndi, günlerce di-
rendi, aylarca, hiçbir zaman bitmeyen 
gecelerde direndi. Çünkü, işgal altında 
olmak hep gecede kalmaktır. Biz bunu 
biliriz. Güneş hiç doğmaz, “sen” artık 
“başkası”sındır. Elinde kalan tek şey 
hafızadır, hatıranda kalanlarla sürdü-
rebilirsin ancak hayatını. Bir millet, 
hafızasını kaybetmediği sürece, işgal 

altında olsa dahi “var” olduğunu bile-
bilir. Bu yüzdendir işgalci kuvvetlerin 
o hafıza’yı yaralayıp durma gayretleri. 
Televizyon yoluyla, radyolar yoluyla, 
gazeteler yoluyla ve en acıklısı belki de 
eğitim yoluyla yaparlar bunu. Çok ko-
nuştuğumun farkındayım ama aylardır 
buradayım, bir ayaklanma haberi, bir 
koordinat, gelecek bir telefon, bir ses 

FOTOĞRAFIN 
SÖYLEDİĞİ
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duymak için, bir ses: “Artık başlama 
vakti” demeli bana. Bunu duymak için 
yaşıyorum burada. Vatan kurtarılacak-
sa buradan, benden başlamalı. Çünkü 
ben beklemeyi öğrendim. İşgal altın-
daki bir milleti kurtaracak kişi “bekle-
meyi” bilendir demişti bana, ustam, 
beni buraya yollayan ustam. Teşkilatın 
önemli isimlerinden biri, Cevdet Usta. 

2.
Kendi hâlinde bir bakırcı çırağıydım 
ben. Şehrin çarşısında ustasından 
iş öğrenen, Zehra’ya deli gibi yanık, 
Zehra’ya ibadet eder gibi âşık, ama 
ağzından iki kelime çıkmayan, iki gü-
zel söz bilmeyen, Zehra’yı görünce 
eli ayağına dolaşan, bakırcılıktan da 
pek bir şey anlamayan bir âşık. Us-
tam Cevdet rahmetli babamın cep-
heden arkadaşı olduğu için bir türlü 
kovamıyordu beni. Biliyordum bunu, 
farkındaydım da gidecek yerim yok-
tu. Cevdet Usta’ya gücenmiyordum, 
kendime kızıyordum. Böyleydi benim 
hikâyem. Babasız büyümek zorunda 
kalmış bir çocuk, bakırcılar çarşısı, 
Zehra ve bir garip ana. Tâ ki...

3.
Sonra işgalciler geldiler. Askerleriyle, 
gemileriyle, silahlarıyla geldiler. Yanla-
rında kendi bildiklerini de getirdiler; en 
iyi neyi biliyorlarsa onu getirdiler. Bizi 
kendilerine benzetmek. Başkalarını 
kendilerine benzetmek. En iyi bildikleri 
şey buydu onların. O gün, onların şeh-
re baskın verdikleri gün, Zehra’ya “ben 
sana yanığım” diyecektim. Şartlamış-
tım kendimi. Vallahi billahi diyecektim. 
Diyemedim. Bulamadım Zehra’yı.

Yine de bugünün geleceğini bilmiyor 
değildik, içten içe biliyorduk bugünün 
geleceğini, devletimiz üst üste savaş-
lar kaybetmişti çünkü. Yine de kimse 
kendini işgal edilmeye hazırlayamaz 
bunu bilirsiniz. Gündelik olan devam 
eder, gündeliğin içine gizlenir de “işgal 
korkusu” kimseye tek kelime edemez. 
Hayat sürer, gündeliğin içinde “kader” 
diye bir fısıltı duyarsınız da duyduğu-
nuzu kimseye diyemezsiniz. Bekler-
siniz, bekler… Düşman gelene kadar, 
sonra aklınız başınıza gelir. Ve evet, 
bazen “sonralar” çok geciktirir insanı. 

4.
Önce direndik, sokaklara çıktık, gizli 
toplantılara katıldık ustamla. Anam-
la helalleştim ve köyümüze bir daha 
uğramadım. Toplantılarımız basıldı, 
sokaklarda arkadaşlarımız öldürüldü. 
Böyle böyle geçti günlerimiz, kan ve 
revan, kan ve hayat, kan ve ihtimâl. 
Biz o ihtimale tutunuyorduk. Yaşamak, 
ihtimalinin ucunu bırakmaya niyetimiz 
yoktu; ama gel zaman git zaman halk 
işgal altında yaşamayı konforlu bul-
maya başladı sanki. Sanki değil öyle. 
Çünkü insan alışır; daha doğrusu bir-
çoğu alışır. Biz alışmayanlardık. Ustam 
ve arkadaşları gizliden bir ayaklanma 
planlıyorlardı, bana uzunca bir plan 
anlattı. “Şuraya gideceksin, bir telefon 
gelecek sana, bu telefon ne zaman 
gelir tam bir şey söyleyemem ama 
gelecek” deyip, uzunca anlatmaya 
başladı planı. Kurtaracaktık vatanı, 
el altından, düşmana sezdirmeden, 
gırtlaklarına çökecektik. Plan buydu ve 
planın en önemli kişisi ben gibiydim, 
değildim elbette ama öyle hissediyor-
dum. Hissediyordum çünkü Zehra’yı 
bulamamıştım, bu planın nedense 
bana Zehra’yı da bulduracağını dü-
şünüyordum. Ölmemişti, bir yerlerde 
saklanıyordu. Zehra…

5.
Aylar sonra telefonum çaldı. Ben her 
şeyden uzakta, bir yerde öylece bek-
lerken çaldı. Rüya gibi geldi bu ses, 
sanki bir şarkıydı, büyük bir üstadın 
elinden çıkma bir ses gibiydi. Telefon 
çaldı, heyecandan açamadım, sonra 
tekrar çaldı bu sefer güç bela uzan-
dım. Tanımadığım bir sesti. “Cevdet 
Usta’nın notlarından ulaştık sana, be-
nim adım Rıfat, işgalciler def edileli 
5 ay oldu, Cevdet Usta’yı kaybettik, 
başımız sağolsun, artık oradan çıkmalı-
sın.” dedi. Sustum, beni unutmuşlardı; 
büyük bir planın parçası olan beni, ben 
Zehra’yı unutmamıştım, Cevdet Usta 
ölmüştü. İşgal bitmişti. Ben sadece 
beklemiştim. Belki de ben beklediğim, 
çok uzun beklediğim için işgal bitmişti. 
Hiçbir yere gidemeden, kimseye haber 
edemeden işgali sonlandırdım ben. 
Evet ben, ve artık koşmalıydım, bacak-
larım müsaade ederse koşmalıydım; 
Zehra’ya doğru.

Fotoğraf: Hojjat-Hamidi

ahmet yurdakul
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KODLAMA 101: 
{Merhaba Dünya!}

Hello World programı genellikle “Mer-
haba, Dünya!” mesajını çıkaran veya 
görüntüleyen bir bilgisayar programı. 
1978 yılında Brian Kernighan tarafın-
dan kodlanan bu program günümüzde 
kodlamayı yeni öğrenen insanlar ta-
rafından yazılan ilk program olmakla 
birlikte programlama dünyasında kod-
lanan her yeni programa başlarken 
kullanılan kod dizimi olarak gelenek 
hâline gelmiştir. Bu yazımızda ilk gün-
cemizi oluşturup Web üzerinde “Mer-
haba, Dünya!” mesajını yayınlayacağız.

Kullanacağımız yazılımın adı Wor-
dPress. Bugün web üzerinde yer 
alan sitelerin yüzde 39`u WordPress 
altyapısıyla çalışmaktadır. Böylesi-
ne çok tercih edilmesinin sebepleri 
başında tamamıyla açık kaynak bir 
yazılım olması ve sınırsız özelleştir-
me imkânı sunması geliyor. WordP-
ress kullanarak kişisel site, günce 
(blog), haber sitesi, çevrimiçi mağaza 
veya forum sitesi yapmak mümkün. 

5 Dakikada Merhaba Dünya!

Evet, yalnızca 5 dakikada ilk günce-
mizi hayata geçireceğiz. WordPress, 
kurulum kolaylığı ile tanınır. WordP-
ress`i kurmak çok basit bir işlemdir ve 
tamamlanması genellikle beş dakika-
dan az sürer. Birçok web sunucusu 
WordPress`i sizin için otomatik olarak 
kuracak araçlar sunuyor, bunu web 
barındırma hizmetinizin yönetim pa-

nelinde görebilirsiniz. Web sunucuları 
genellikle cPanel veya Plesk yöne-
tim paneline sahiptirler, bu yönetim 
panellerinde genellikle Fantastico, 
Installatron veya Softaculous eklen-
tileri dâhildir. Bu eklenti sekmele-
rinden tek bir tıklamaya WordPress 
kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

WordPress’i kurmadan önce, web 
barındırma sağlayıcınızın gerekli 
yazılım ve koşulları karşılayıp kar-
şılamadığını kontrol etmeniz gere-
kir. Ayrıca, sunucuya ve bazı araç-
lara erişim yönteminiz olmalıdır. 

Sunucu tarafındaki gereksinimler; 
PHP 7.3 veya üstü sürüm ve MySQL 5.6 
veya MariaDB 10.1 veya üstü sürüm.

Diğer gereksinimler; FTP istem-
cisi (Ör. FileZilla) ve FTP hesabı 
(kullanıcı kimliği ve şifre), metin 
düzenleyici (Ör. Notepad++) ve 
web tarayıcı (Ör. Google Chrome).

cPanel veya Plesk yönetim panellerin-
de genellikle dosya yöneticisi bulunur, 
bu sebeple FTP istemcisi ve FTP he-
sabı oluşturmanıza gerek olmayabilir. 
Wordpress kurulum dosyalarını sunu-
cu yönetim panelinizde yer alan dosya 
yöneticisi aracılığıyla yükleyebilirsiniz.

KURULUM AŞAMALARI

1- İlk olarak WordPress paketini 
indirmeniz gerekiyor. Bunun için 

https://tr.wordpress.org/downlo-
ad/ adresini tarayıcınızdan ziyaret 
edin ve güncel sürümü bilgisayarı-
nıza indirin ve sıkıştırılmış dosya-
yı istediğiniz bir konuma çıkarın.

2- Sunucunuzun bir dosya yöneticisi 
yoksa dosyaları sunucuya yüklemek 
için FileZilla istemcisini açın ve web 
sunucunuzdan aldığınız FTP hesabı 
ile sunucunuza bağlanın. WordP-
ress dosyalarını web sunucunuzda 
istediğiniz konuma yükleyin. Eğer 
WordPress sitenizi ornek.com kur-
mak istiyorsanız tüm dosyaları kök 
dizine yüklemeniz gerekiyor, ornek.
com/blog/ olarak kurmak isterseniz 
sunucudaki kök dizine küçük harf-
lerle “blog” klasörü oluşturun ve 
tüm dosyaları bu konuma yükleyin. 

3- Web sunucunuzda WordPress için 
bir veri tabanı (Database) ve tüm ayrı-
calıklara sahip bir MySQL (veya Mari-
aDB) kullanıcısı oluşturun ve veri taba-
nı adı, kullanıcı adı ve şifresini not edin.

4- Bir web tarayıcısı ile sahip ol-
duğunuz alan adı URL`sine yani 
site adresine erişerek WordPress 
kurulum yönergelerini izleyin. Bu 
WordPress dosyalarını yüklediğiniz 
adres olmalıdır; dosyalarınızı kök 
dizine yüklediyseniz ornek.com ad-
resini ziyaret etmelisiniz, blog kla-
sörüne yüklediyseniz ornek.com/
blog adresini ziyaret etmelisiniz.

Kullanacağımız yazılımın adı WordPress. Bugün web üzerinde yer alan sitelerin  yüzde 39`u Wor-
dPress altyapısıyla çalışmaktadır. Böylesine çok tercih edilmesinin sebepleri başında tamamıyla 
açık kaynak bir yazılım olması ve sınırsız özelleştirme imkânı sunması geliyor. WordPress kulla-
narak kişisel site, günce (blog), haber sitesi, çevrimiçi mağaza veya forum sitesi yapmak mümkün.

ÇAĞDAŞ BÜBER
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Bunlar Ne Ola Ki?

5- Kurulum yönergelerini tamamla-
yın. Bu aşamada Site Başlığı, Slogan, 
Site Adresi, Yönetim e-posta adresi 
gibi başlangıç ayarlarını yapmamız 
istenecek ayrıca 3. Adımda not et-
tiğimiz veri tabanı adı, kullanıcı adı 

ve şifresini bu kısımda kullanaca-
ğız. DB Host kısmı “localhost” ola-
rak kalmalıdır, Table Prefix (Tab-
lo ön eki) “wp_” olarak kalabilir.

Kurulum sırasında sorun yaşarsanız 
detaylı kurulum adımları için resmi 

WordPress sayfasını ziyaret ede-
bilirsiniz. (https://cutt.ly/EjWwgGO)

İşte bu kadar! WordPress kurulu-
munu tamamladınız. Bir sonraki 
yazımızda WordPress ayarları ve 
özelleştirmelerini anlatacağım. 

cPANEL: Linux tabanlı hos-

ting sunucularda çalışan li-

sanslı site yönetim aracıdır. 

Yani bir kontrol panelidir.

INSTALLATRON: İnternet or-
tamında sunulan hazır blog, 
forum, e-ticaret, eğitim, galeri, 
anket ve arama gibi birçok web 
sitenin otomatik olarak kurulu-
munu sağlamaktadır. Web site-
lerinin nasıl hostinge kuruldu-
ğunu bilmiyorsanız bu yazılım 
tüm ihtiyacınızı karşılayacaktır.

PHP: Web Tabanlı, nesne yönelimli bir programlama dilidir. Eskiden Personal Home Page (PHP) yani ‘Kişisel Anasayfa’ iken şimdilerde PHP: Hypertext Preprocessor ola-rak kullanıma devam edilmektedir. Dinamik, kendi kendine yönetilebi-lir web siteleri yapılmasını sağlar.

MYSQL: 1995 yılında kullanıma sürülen en popüler açık kaynak-lı ilişkisel veri tabanı yönetim sisteminden biridir. Serbestçe kullanılabilen bir veri tabanı sis-temidir. Ancak, gelişmiş işlevleri kullanabileceğiniz birkaç ücret-li sürümü de bulunmaktadır.

MARIADB: Dünyanın neredeyse her yerinde kullanılan açık kay-nak kodlu veri tabanı sunucu-sudur. Kâr amacı gütmeyen bir teknoloji olan MariaDB, gelecek de ücretsiz olarak kullanılabile-ceğinin garantisini vermektedir

FTP İSTEMCİSİ: FTP, “Dosya Ak-

tarım Protokolü”nün kısaltması-

dır. Bu protokol sayesinde, yerel 

bilgisayarınız ile STRATO hosting 

paketinizdeki depolama alanı 

arasında verileri aktarmak müm-

kündür. FTP aktarım protokolü, 

kullanılan işletim sisteminden ve 

bağlantının türünden bağımsızdır

FTP İSTEMCİSİ: FTP, “Dosya Ak-

tarım Protokolü”nün kısaltması-

dır. Bu protokol sayesinde, yerel 

bilgisayarınız ile STRATO hosting 

paketinizdeki depolama alanı 

arasında verileri aktarmak müm-

kündür. FTP aktarım protokolü, 

kullanılan işletim sisteminden ve 

bağlantının türünden bağımsızdır

PLESK YÖNETİM PANELİ: 

Web sitesi yönetimine yardımcı 

olan bir kontrol paneldir. Hem 

Windows hem de Linux işletim 

sistemlerinde kullanılabilir.

FANTASTICO:  cPANEL’de bulu-

nan bir eklentidir. Bu eklenti ile 

forumları, portalları,galeri script-

lerini vb scriptleri bir kaç adımda 

kolaylıkla kurabilir web sitenizi 

amacınıza göre oluşturabilirsiniz.
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Gerçekten  
Gördük Mü?

Mona
Lisa yı

20. yüzyılın başında Mona Lisa Louvre Müzesi’nde sergilenen diğer resimlerden, 
şöhret yönünden, pek farklı değildi. Bu 21 Ağustos 1911’de değişti. O gün Mona Lisa 
çalındı. Çalındığı yaklaşık 26 saat sonra anlaşıldı.

Leonardo da Vinci tarafından 
yapılan bu tabloyu ilk kez gören-
ler çoğunlukla şaşırırlar çünkü 
77cm*53cm gibi görece küçük 
bir boyuta sahiptir. 

Rönesans döneminde yaşayan sanat tarihçisi Giorgio Vasari, Le-
onardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosunu şu sözlerle tasvir eder: 
“Bu resim üstüne dört yıl çalıştı ama bitirmeden bıraktı. İnsan sana-
tın doğayı nasıl sadakatle taklit edebileceğini görmek isteseydi, bu 
portreden kolayca anlayabilirdi; çünkü burada Leonardo, her canlı 
ayrıntıyı ustaca yapmıştı. Gözler doğal parıltısına ve nemine sahipti, 
gözlerin çevresinde kirpikler, icrada en büyük nezaketi gerektiren 
bütün o pembe ve şeffaf tonlar mevcuttu. Kaşlar tümüyle doğaldı, 
bir yerde gür çıkmış, bir başka yerde seyrelmişti, derinin gözenek-
lerine uyuyordu. Burun çok zarif bir şekilde resmedilmişti, gerçek 
hayattaki gibi pembe ve narin burun delikleri vardı. Yüzün ten renk-
lerine dudakların kırmızısıyla katılan ağız, boya gibi değil kanlı canlı 
görünüyordu. Boğazının çukuruna bakınca, damarların attığına ye-
min edebilirdi insan. Bu resim, kim olursa olsun en kendinden emin 
sanatçının umudunu ve cesaretini kıracak bir şekilde yapılmıştı.” 

Mona Lisa bünyesinden birçok 
“en”i barındırır; en tanınan, en 
çok ziyaret edilen, hakkında en 
çok yazı yazılan, hakkında en 
çok şarkı söylenen, dünyanın en 
çok taklit edilen sanat eseridir.  

Sanat Bi̇zim

'
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Leonardo, Mona Lisa’yı yaparken değişik bir 
yöntem kullandı. Modellerin poz verirken ger-
gin olduklarını bilen usta sanatçı bu gerginliği 
ortadan kaldırmak için şarkıcı ve çalgıcıları ya 
da soytarıları çalıştırdı. Böylelikle her göreni 
büyüleyen ilahi gülümseme ortaya çıkabildi. 

Kültür endüstrisi alanında yapılan çalışmalar 
sadece Mona Lisa tablosunun Paris’e yıllık 
katkısının 1 milyar Euro olduğunu ortaya 
koyuyor. Louvre Müzesi’nde sadece Mona 
Lisa’yı ziyaret etmek isteyenler için ayrı bir 
giriş kapısı bile mevcut. 

Şimdiye kadar alınıp satılmış yani piyasada 
işlem görmüş en pahalı tablo Leonardo da 
Vinci’ye ait Salvator Mundi isimli eserdir. 15 
Kasım 2017 yılında satılan tablo tam 450.3 Mil-
yon dolara el değiştirdi. Bu tablo 1958 yılında 
sadece 45 pounda satılmıştı çünkü Leonardo da 
Vinci’ye ait olduğuna dair kuvvetli deliller yoktu. 

Mona Lisa, Leonardo da Vinci tarafından icat 
edilen sfumato tekniğinin en başarılı örneği-
dir. Sözlük manası duman gibi havaya karışıp 
yok olmak anlamına gelen sfumato açık ve 
koyu renk katmanlarının geçişiyle resme 
fluluk vermektir. 

20. yüzyılın başında Mona Lisa Louvre Müzesi’n-
de sergilenen diğer resimlerden, şöhret yönün-
den, pek farklı değildi. Bu 21 Ağustos 1911’de 
değişti. O gün Mona Lisa çalındı. Çalındığı yak-
laşık 26 saat sonra anlaşıldı. Kimse yokluğunu 
fark etmemişti. Hırsızlıktan sonra üzerine Mona 
Lisa’nın fotoğrafının yer aldığı on binlerce el ve 
duvar ilanı Paris sokaklarında yer aldı. Bu ilanlar 
sayesinde bugün bütün dünyada bilinen eser bir 
anda popülerleşti. Hatta bu ilanlar basıldığı za-
man Mona Lisa en fazla kopyalanan eser unvanı-
nı ele geçirmişti bile. Çikolata ambalajları, sigara 
paketleri, kartpostallar… Yapılan soruşturmada 
ünlü ressam Pablo Picasso ve Fransız şair Guil-
laume Apollinaire göz altına alınıp sorgulanırlar. 
Bu ünlü isimlerin soruşturmaya dâhil edilmesi 
eseri daha da bilinir hâle getirdi. 

İki yıllık yokluktan sonra Louvre’a geri 
dönen Mona Lisa bu tariften sonra iki kez 
başka yerde sergilenmek için müzeden 
ayrıldı. 1963’te ABD’nin başkenti Washin-
gton DC’de ve New York’taki Metropolitan 
Museum of Arts’ta; 1974’te ise Japon-
ya’nın başkenti Tokyo’da sergilendi. Bugün 
Louvre dışında sergilenmesi neredeyse 
imkânsız olarak değerlendiriliyor. 

SAMED karagöz
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Bir varmış bir yokmuş; uzak bir di-
yarda ulu bir çınar, çınarın gölgesine 
kurulmuş küçük bir köy varmış. Bu 
köyde yazın yedi ayrı renkte çiçek açıp 
sular gürül gürül akar, kışın bacası 
tüten evlerde kalabalık sofralar kuru-
lurmuş. Tek bir evde akşamları ışıklar 
erkenden söner, neşeli sesler yankı-
lanmazmış. Burası karısı genç yaşta 
öldüğü için başka bir kadınla evlenen 
oduncunun eviymiş. Oduncu eve pek 
sık uğramadığı için, yeni karısının ken-
di kızına bakacağını umuyormuş. Oysa 
genç kadın, kendi kızlarının yanında 
bir de oduncunun eski karısından kal-
ma yetimiyle uğraşamayacağını her 
fırsatta belli edermiş. 

Köylüler tüm gününü üvey anasının 
zoruyla ahırdaki hayvanlarla, çıkrık 
eğirmekle ya da ince ekmek yapmakla 
geçiren kıza üzülerek bakarlarmış. Gü-
zel kızın saçları tarladaki buğdaylarla 
yarışır, kokusu yedi renkli çiçekleri kıs-
kandırırmış. Üvey kardeşiyse köydeki 
arkadaşlarıyla gezer tozar, bir işin bile 
ucundan tutmazmış.  Güzel kızı mutlu 
eden tek şey, kar gibi bembeyaz bey-
giriyle uçsuz bucaksız yeşilliklerde 
dörtnala gitmekmiş. Hoş, üvey anası 
ona da kızarmış ya… O duymasın diye 
sabahın ilk ışıklarında evden kaçıp gi-
dermiş her seferinde. 

Günlerden bir gün yine üvey anasına 
görünmemek için evden hızlıca kaçar-
ken, ayağına anasından yadigâr, üs-
tünde üç parlak mor taşın bulunduğu 
terliği geçirivermiş. Beygirine atladığı 
gibi, yüzünü yeni doğan güneşe gös-
teren ayçiçeklerinin arasına karışmış. 
Saçları güneş ışığına karışmış, kokusu 

rüzgâra… Derelerden sel gibi, tepe-
lerden yel gibi geçerek bir köprüye 
varmış. Beygiri bir anda hızlanınca, 
parmak uçlarında sallanan terliklerin-
den biri ayağından fırlamış ve azgın 
sulara karışmış. Bizim kız, ne kadar 
üzülse de artık dönmesi gerektiğini 
bildiğinden terliğine dönüp bakama-
mış bile…

Kız öylece atını süredursun, biz haberi 
taş köprünün altında balık tutan bey 
oğlundan verelim. Bey Oğlu bir anda 
önüne düşen terliği bir hamlede yaka-
lamış. Başını kaldırıp nereden geldiği-
ne baktığında gözleri kızın saçlarının 
ışıltısından kamaşmış, burnuna daha 
evvel hiç duymadığı güzellikte bir koku 
gelmiş. Tek görebildiği güçlü beygirin 
üstünde altın sarısı saçları olan kızın 
sırtıymış. Bey Oğlu, elindeki terlikle 
kızın gittiği yöne doğru günlerce yürü-
müş. Geçtiği evlerde gördüğü her kıza 
elindeki terliği giydirir, olduğu takdirde 
kendisine eş alacağını da söylermiş. 
Oysa elindeki incecik terlik, kiminin 
ayağına küçük kimininkine büyük gelir-
miş. Yanlarına vardığında aldığı koku, 
hiç de günler önce burnuna ulaşan eş-
siz çiçek kokusu gibi değilmiş.Günler 
sonra yolu, o ulu çınarın gölgesindeki 
beş haneli köye varmış. Bey Oğlu’nun 
köylerine hangi sebeple geldiğini çok-
tan duymuş olan üvey ana,  terliğin 
diğer tekini kızın elinden kaptığı gibi, 
onu ahıra kilitlemiş. Kendi kızına en 
güzel kıyafetlerini giydirmiş, küçük 
beyi kandırdığı takdirde hayatlarının 
kurtulacağından eminmiş. Kızının 
kömür karası saçlarını, içine yaykın 

ağacı ve papatya yapraklarını attığı 
kaynar suya defalarca kez bandırıp 
çıkarmış. Bandırmış ki, üvey kızının 
saçları gibi olsun...

Bey Oğlu kızının önünde diz çöküp 
terliği ayağına geçirdiğinde, kızının 
kalın parmakları ince terliğe sığma-
mış. Anası hiç düşünmeden kızının 
ayaklarının iki yanını kesse de, terli-
ğin içine oturmamış. O sırada kadın 
terliğin öteki tekini çıkarınca, oğlan 
hem şaşırmış hem de buruk bir sevinç 
kaplamış içini. Kadın kendi kızını eş 
alacağından ümitli olsa da, Bey Oğlu 
buralarda başka bir kızın olduğundan 
artık eminmiş.  O sırada ahırdaki bey-
gir şaha kalkmış, sesi küçücük köyde 
yankılanmış. Oradan daha ileride bir 
köy olmadığını da bilen bey oğlu “Bu-
ralarda başka bir kız var mı?” diye 
sormuş. Beygirin sesini tekrar duy-
duğunda oraya doğru yönelip ahırın 
kapısını zorlamış. Tahtaların arasın-
dan sızıp gelen koku, bir defa kokla-
dıktan sonra her saniye hayal etmeye 
çalıştığı kokuymuş. Ahırın içinde onu 
bekleyen bir çift gözün sahibine bak-
tığı anda vurulmuş. Saçları gördüğü 
saçlar, beygir o gün rüzgârla yarışan 
beygirmiş... Elindeki üstü mor taşlarla 
süslenmiş terliği kızın ayaklarına giydi-
ren bey oğlu, kendisine gönül verdiği 
takdirde bütün ömrünü karşısındaki 
genç kıza adayacağına oracıkta söz 
vermiş. Kızın onayını aldıktan sonra 
onun diyarına doğru yola çıkmışlar. 
Kırk gün kırk gece düğün etmişler. 
Onlar ermiş muradına, biz çıkalım ke-
revetine. Gökten üç elma düşmüş, biri 
bu masalı derlediğim kişinin, biri siz 
okuyanların, biri de benim başıma...

MOR TAŞLI TERLİKMOR TAŞLI TERLİK
Köylüler tüm gününü üvey anasının zoruyla ahırdaki hayvanlarla, çıkrık eğirmekle ya da ince ekmek yap-
makla geçiren kıza üzülerek bakarlarmış. Güzel kızın saçları tarladaki buğdaylarla yarışır, kokusu yedi 
renkli çiçekleri kıskandırırmış. .

*Burcu Cürgül tarafından Aralık 2020 tarihinde Nazife Daş’tan, Gemlik’te derlenerek düzenlenmiştir.
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