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Ümraniye
Sergi ve Fuar
Alanı Merkezi

yakında hizmetinizde



SÖZLÜK

ASPİRİN:
Türkiye’de birçok ailenin her 
türlü hastalığa derman olduğunu 
düşündüğü sevimli ilaçtır.

KULAKLIK:
Kimseyi duymamak için kullanılan, 
bir tarafı mutlaka bozuk olan alet. 

OTOMAT:
Biraz daha para olsa kafeye gidecektik. 

Olmayınca otomata hayran kaldık.

AKBİL:
Yetersiz bakiyenin meydana getirdiği 
acıklı ses tonu.

KASİYERLİK:
Öğrencilerin kısa yoldan zengin 
olma hissini tattığı meslek. 

FOTOKOPİCİ:
Öğrencilerin mezun oluncaya değin ne kadar 
para kazandığını hesapladığı kurum, kuruluş. 

GÜÇ BANKASI:
Diğer adı Powerbank olan,

bugünlerde herkesin kankası. 

SAKIZ:
Bakkallarda para üstü olarak verilen ödül.

TAVUK - DÖNER:
Yanına ayran da alındığında tedirginlikle beraber, 
ayranla aynı anda bitirildiğinde mucize yaşanmış 
gibi tokluk hissi veren muhteşem besin kaynağı.

WI-FI:
Üç çay, bir Wi-Fi şifresi. 

SANTRAL SÖZLÜK
3



ADEM EYÜP YILMAZ TARİHTE ÜMRANİYE

HER ŞEYİN
İLK İSMİ 
YALNIZ
SERVİ 
OLAMAZ
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Ümraniye toprakları; Osmanlı Devleti’nde zirai faaliyetlerin yapıldığı, hü-
kümdarların, devlet adamlarının ve ahalinin dinlenme yeri olarak kullan-
dığı önemli bir bölgeydi. Orman bitki örtüsünün yoğunlukla görüldüğü bu 
bölge, Osmanlı tersanesi için kereste ihtiyacını karşılaması yönüyle de bü-
yük bir öneme sahipti. Çevresindeki köylere nazaran daha yeni bir tarihi 
olan Ümraniye’nin kuruluşu, Osmanlı İmparatorluğu’nun son demlerine 
rastlamaktadır. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına rastlayan 93 Harbi sonra-
sında Osmanlı Devleti; siyasi, askeri, sosyal ve iktisadi anlamda problemler 
yaşamış ve bir göç olgusu ortaya çıkmıştı. 

Ruslar ve Bulgarların yaşanan savaş sonrasında adeta bir Türk imhasına 
girişmesi, göç olgusunu besleyen etkenlerden biridir. Özellikle Bulgaristan 
ve Arnavutluk’taki Türkler, yaşanan bozgunlar neticesinde çareyi İstanbul’a 
göç etmekte bulmuş ve buraya ulaşabilen muhacirler için çeşitli yerleşim 
alanları oluşturulmuştur. Aralarında Ahıska Türkleri, Batum ve Balkan mu-
hacirlerinin bulunduğu bu topluluk, Ümraniye’nin kurulmasında son dere-
ce etkili olmuştur.

Ümraniye, ilk olarak Yalnız Servi ismiyle tanınmıştır. Özellikle Ümrani-
ye’nin kuruluşuyla ilgili rivayetlerde Yalnız Servi isminden bahsedilirken 
Namazgah civarındaki bir tepede tek başına duran bir selvi ağacından do-
layı bu ismin verildiği ifadelerine rastlanılmaktadır. Bu ifadelerle birlikte, 
Yalnız Servi isminin Orhan Gazi tarafından bölgeye özellikle verildiğine 
dair bilgiler de mevcuttur. İlk iskan zamanında Yalnız Servi ismiyle tanı-
nan bölge, buraya yerleşen muhacir nüfusun yoğunluğundan dolayı zaman-
la “Muhacir Köy” olarak adlandırılmıştır. 

Ümraniye’nin günümüzdeki ismini almasında ise Kısıklı’da yaşamakta olan 
Cevher Ağa (ö. 1909) etkili olmuştur. Bir av sonrasında bu bölgeye dinlen-
mek için uğrayan Cevher Ağa, yaşanan yoksulluk ve sefalete şahit olmuş, 
buranın kalkınması için bazı çabalarda bulunmuştur. Bölgeye kendi adına 
bir cami ve çeşme de yaptıran Cevher Ağa inşaatın bitmesiyle bu bölgeye 
Ümran Köy/ Ümraniye ismini vermiştir.

*Ümraniye ismi “umrân” kelimesinden gelmektedir. Umrân, “ma’murluk, 
bayındırlık, bayındırlaşma/medeniyet, ilerleme, refâh ve saadet, mutluluk” 
demektir. Umrânî, ma’murluk, bayındırlığa ve medeniyete ait, ma’murluk-
la, bayındırlıkla ve medeniyetle ilgilidir. Aynı dönemde Anadolu’nun başka 
yörelerinde de görülen Umrâniyye/Ümraniye adı altında teşekkül eden yer-
leşim yerlerinin, ekseriyetle 93 Harbi sırasında ortaya çıktığı gözlemlenir.
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NAZAN ADSIZ GENÇLER 

ÖĞRENCİ 
EVLERİNDE
BUZDOLABI
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ÖĞRENCİ 
EVLERİNDE
BUZDOLABI

Tarih boyunca gıda ürünlerini korumak ve daha uzun süre sakla-
mak genel bir problem olmuştur. Önceleri yiyeceklerin kurutula-
rak saklanması gibi çözümler geliştirilmiş olsa da zamanla soğuk 
hava şartlarının yiyecekleri korumak için kullanılabileceği fark 
edilmiştir. Böylece kış mevsiminde yağan kar ve buzun muhafaza 
edilmesiyle soğutarak yiyecek saklama çabaları ortaya çıkmıştır. 
Bu usulün M.Ö 1000 yıllarında dahi kullanıldığı bilinmektedir.

Önceleri daha ilkel şartlarla gerçekleştirilen bu soğutma işlemi gü-
nümüz teknoloji dünyasında oldukça gelişmiş durumdadır. Özel-
likle John Long ve Thomas Harris’in 1790 yılında oluşturdukları 
cihazla ortaya çıkan buzdolabı, bugün hala onların oluşturduğu 
yöntemle çakışmakla birlikte daha modern ve rengarenk bir gö-
rüntüyle karşımıza çıkmaktadır ve her ailenin birer ikişer sahip 
olduğu bir ev eşyası haline gelmiştir. 

Buzdolabı, bir aile kurmaya niyetlenildiğinde hayli kabarık ve 
uzun ihtiyaç listesinde de önemli bir yere sahiptir. Boyu, rengi, ge-
nişliği hatta kaç kapaklı olduğu ve kapaklarının nerede olacağına 
dair pek çok özelliği belirlenerek alınan buzdolabı, içindeki türlü 
türlü yiyeceklerin adeta bir kast sistemine tabi olmuşçasına yerleş-
tirilmesiyle mutfağın merkezindeki yerini almaya hazırdır. 

Öğrenci evlerinde ise buzdolabının hikayesi pek de aynı gözükme-
mektedir. Genellikle üniversitenin ilk yıllarından sonra bir araya 
gelip eve çıkmayı planlayan arkadaşların durağı ikinci el eşyalar 
satan bir spotçu olur. Zaman zaman çalışıp eser miktarda buz üre-
tebilen, kapağı çoğunlukla kapanmayan, orta boy yahut ofis boy 
bir buzdolabı alınır. Dolu da olsa boş da olsa günde on kez açılan 
buzdolabı, öğrenci evinin neredeyse en uğrak yeridir.

Bursun yattığı ilk günler ya da memlekete yapılan kısa ziyaretler 
ve dini bayramlar sonrası dolu olan öğrenci buzdolapları sair za-
manlarda genellikle boştur. Elbette içinde aylar öncesinden unu-
tulmuş ve başkalaşım geçirmiş yiyecekleri saymazsak. Bu yanıyla 
öğrenci evlerindeki buzdolapları henüz ismi dahi konulmamış 
yeni mikroorganizmaları keşfetmenin mümkün olduğu laboratu-
varlar gibidir bir bakıma. Kapakta bulunan ve yumurtalar için ay-
rılmış olan hazne, çoğu zaman içi neredeyse boşalmış limonlara 
ve yarısı kullanılmaya kıyılamamış soğanlara ayrılır. Tabii onların 
durumu da başkalaşım geçirmeye çokça müsaittir. 

Öğrenci evlerinde buzdolabı, yemek saklamanın yanı sıra çoğun-
lukla başka amaçlar için kullanılmaktadır. Bunların en yaygın ola-
nı telefon rehberliğidir. Kapağına yapıştırılan restoran magnetleri, 
özellikle sınav zamanları yemek yapma işlerinden kurtarır öğren-
cileri. Bu arada geri kalan yiyecekler ertesi gün yenilmek üzere 
buzdolabındaki yerini alsa da genellikle yenmez. Ofis boy buzdo-
lapları ise mutfak tezgahında kendisine asla yer açılamayan ocak 
için bir masa işlevi görebilmektedir. 

Öğrenci evlerinde temizlik sürecinden asla nasibini alamayan eş-
yaların başında da buzdolabı gelir. Normal zamanda eser miktarda 
oluşan buz, aylarca çözülüp temizlenmediği için küçük çaplı bir 
kutup ekseni oluşturabilir ki; bu durumda buzdolabının kapağını 
açmak dahi imkânsız hale gelir. Komşulardan ödünç alınan çekiç 
ya da tornavida gibi aletlerle kısa sürede atlatmaya çalışılan süreç, 
genellikle evi su basmasıyla sonuçlanır.

Dış görünüşüne son derece önem verilen buzdolapları, beyaz eşya 
olmaktan çıktığı zamanlarda gazete ya da renkli kağıtlarla kapla-
nır, yahut kapağına yapıştırılan magnetlerle güzelleştirilmeye çalı-
şılır. Ancak ne yapılırsa yapılsın paralel evrene açılabilecek gizem-
li bir kapı görüntüsünden çok fazla uzaklaşılamaz. 

“

”

KADAR, 
HİÇBİR ŞEY 
BOŞ
VE DEĞERLİ
OLMAMIŞTI.
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AKIN AKSOY SİNEMA

GÜNEY KORE’DEN 
DÜNYA’YA YAYILAN SALGIN:

15 – 16 yaşlarındaki sevdiğiniz bir gencin Güney Kore’ye 
gitmek veya estetik yaptırmak için para biriktirdiğini 
duysanız ne yapardınız? Ona neden estetik yaptırmak 
istediğini sorduğunuzda belki daha önce Twitter trend-
lerinde ilk sıralarda adını gördüğünüz “Park Chea-young 
veya Leeteuk gibi olmak istiyorum” cevabını almanız 
muhtemel. Peki, kim bu Park Chea-young ve Leeteuk, 
nasıl hayatımıza girdiler? 

Hallyu kavramı, Güney Kore Dalgası anlamına geliyor. 
Genel olarak Kore dramaları ve Kore pop müziğini kap-
sayan bir kavram. Tabi, Kore sineması da ülkemizde ve 
dünyada oldukça popüler. Malumunuz Oscar ödüllü Pa-
razit filminin yanı sıra, pek çoğunun diğer ülke sinema-
larının tabiri caizse hemen çakmasını yaptığı A Moment 
To Remember (Hatılanacak Bir Anı), My Way gibi birçok 
başarılı Kore filmi bulunmakta. Ancak Hallyu akımının 
ülkemize girişi filmlerle değil televizyon dramaları ile 
gerçekleşti. 2005 yılında TRT’de “Denizler İmparatorlu-
ğu” dizisi yayınlandı. İlk dizi pek ilgi görmese de sonra-
sında yayınlanan “Düşlerimin Prensi” dizisi ülkemizde 
bu akımın ilk önemli yapımı sayılabilir. Dizinin yaz tati-
linde yayına girmesi sayesinde öğrenciler, diziye olduk-
ça ilgi gösterdi. “Düşlerimin Prensi”nin son bulmasıyla 
birlikte TRT’nin yeni Kore dizileri yayınlaması için imza 
kampanyaları bile başlatıldı. Bu durumun sonucunda 
“Sarayın Rüzgarı”, “Savaşçı” ve tüm dünyada büyük sük-
se yapan “Yaban Gülü” dizileri yayına alındı. Tabi bu 
dizilerle birlikte Kore 

mutfağı, Kore modası ve idollerinin hayatımıza girmesi-
ni sağlayan Kore popüler müziği (K-Pop) de ilgi görmeye 
başladı. 

İşin bu kısmında birçok nedenden bahsedilebilir. Ancak 
en önemlisi Güney Kore devletinin politikaları. Öyle ki 
Güney Kore devleti bu durumu bir “yumuşak güç sila-
hına” çevirmiş durumda. Yumuşak güç kavramı, askeri 
veya ekonomik yaptırımlar gibi “katı” güçlerin haricin-
de kültür ve ideolojinin dönüştürücü etkisini ifade eder; 
yani devletlerin kültürlerini tüm dünyaya pazarlaması-
dır. Tabi bu durumda akla gelen ilk ülke ABD. G. Kore, 
ABD’nin TV program formatlarını ve pazarlamasını ken-
dine örnek alarak yeni bir dil geliştirdi. İçeriklerde kendi 
kültürel ögelerini kullandılar. Ancak içerikleri üretirken 
Koreli olmayanları da dikkate aldılar. Böylelikle kendi 
kültürleriyle küresel popüler kültürü sentezleyerek Hal-
lyu akımını ortaya çıkardılar. 

Güney Kore devletinin bu konudaki önemli politikaların-
dan biri de yabancı ülkelerdeki fanlara yani hayranlara 
destek vermek. Ülkemizde, Güney Kore elçiliği, fanları-
nın etkinliklerine önem vermekte ve faaliyetlerini bizzat 
desteklemektedir. Kore dili ve kültürünün öğretilmesi 
amacıyla “King Sejong Enstitüleri” kurulmuştur. 

Şimdi gelelim K-Pop gruplarına… Grup üyeleri küçük 
yaşlarda 

HALLYU
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yetenek yarışmaları aracılığıyla yapım şirketleri tarafından 
seçiliyor. Ve belirli bir yaşa gelinceye kadar danstan vokal-
liğe, vücut dilinden dil derslerine kadar yoğun bir eğitimden 
geçiyorlar. Küresel bir Pazar hedeflendiği için grup isimleri 
genel olarak İngilizce seçiliyor ve İngilizce şarkılar da albüm-
lerde yer alıyor. Bütün bunların yanında dış görünüş de tabi 
çok önemli. Bu sebeple grup üyeleri birçok estetik operasyon 
geçirebiliyor. K-Pop grupları, bu estetik operasyonlar, kıyafet-
ler ve makyajları sayesinde tüm dünyada nereye gittiği belli 
olmayan, kendilerine göre yeni bir güzellik algısı geliştirmiş 
durumda. Özellikle yüzünüzün görünüşünü baştan aşağı de-
ğiştirebilen makyaj teknikleri mevcut; günümüzde bu makya-
jı yapan gençleri sosyal medyada görmüş olmanız çok muhte-
mel. Ülkemizde gelişim çağındaki gençler, Park Chea-young, 
Leeteuk, Jennie Kim ve J-Hope gibi K-Pop “İdol”leriyle özde-
şim kurmakta ve onlara benzemek istemektedirler. Bu sebep-
le günümüzde Kore makyaj teknikleri çok popüler, internette 
bu konuyla ilgili birçok makyaj yapım içerikleri milyonlarca 
tık alıyor. Hal böyleyken dışarı çıktığımızda Hallyu akımının 
neden olduğu yeni bir stille karşı karşıya kalıyoruz.

 Hazır internet demişken gelelim en afili kısma: Sosyal 
medya ve fan siteleri! Ülkemizdeki fanlar 2006 yılı itibariyle, 
Kore filmleri, müzikleri, dizileri ve kültürü hakkında merak 
ettikleri bilgileri paylaşabilecekleri internet 

siteleri kurmaya başladılar. Bu internet sitelerinde Kore ya-
pımı dramaların, fanlarca yapılan kritiklerin yanı sıra Kore 
mutfağı, modası, coğrafyası, müziği, tarihi ve ekonomisi gibi 
konularla ilgili birçok bilgi bulunmakta. Hallyu akımı etki-
sinde olan birçok fenomen isme ve fenomen olma çabasında 
olanlara sosyal medyada rastlamak mümkün. Hatta bazıları-
nı bir Koreliden ayırt edebilmeniz bile neredeyse imkânsız. 
 Hallyu’nun bir başka sevilme sebebi de çelişkilerle 
dolu bir başkaldırı oluşu. Günümüzde tüketilen birçok içe-
rik, ya popüler Amerikan kültürü ürünü ya da bu kültürle 
direkt olarak bağlantılı. Amerikan kültürü üzerine inşa edil-
diğini söyleyebileceğimiz Hallyu akımı ile gelen içerikleri be-
nimseyen gençler kendilerini farklı, sıra dışı ve belki de özel 
olarak görüyorlar. Akımın dip notlarından biri de “sürüyü 
takip etme, süründen ayrıl!”. Fakat çelişki aslında tam da bu-
rada başlıyor. Bir sürüden koparken tam anlamıyla popüler 
kültür ürünü olan, insanların fiziksel ve davranışsal olarak 
birbirlerine çok benzediği Hallyu akımı ile başka bir sürüye 
dahil olmuş oluyorlar. Özetle yeni bir kültür emperyalizmi 
ile karşı karşıyayız! Gençleri tabiri caizse tek tip bir kalıba 
sokan, kendi öz kültüründen uzaklaştıran ve paralarını bu 
akımın sunduğu boş hayaller için kendi markalarına harca-
tan bir kültür… HALLYU AKIMI!
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NURETTİN BOYDAK SORUŞTURMA

Hale Karataş- 16 yaşında
Bir icattan bahsedilince aklıma hemen uçaklar gelir. 
Uçmak belki de tarih boyunca insanların en çok iste-
diği şeydir; çünkü şiirlerde, şarkılarda sıkça kuşların 
uçuşundan bahsedilir. Bunun bir sebebi de uçmanın 
insana özgürlüğü çağrıştırması olabilir. Ama ben uça-
ğı icat eden Wright kardeşlerden ziyade Hezârfen 
Ahmed Çelebi’nin uçuşuna şahit olmak, bu uçuş için 
gereken çalışmalarda onunla birlikte yer almak ister-
dim. Galata kulesinden Üsküdar’a uçarak dünyada 
kıtalar arası ilk uçuşu gerçekleştiren Ahmed Çelebi 
elbette bu başarılı uçuşundan önce defalarca deneme 
yapmış ve asla vazgeçmemiş. Onun tüm denemeleri-
ni bizzat izleyip yanında çalışmayı çok isterdim. 

Umut Mert- 19 yaşında 
Robotlar çok ilgimi çekiyor. Günümüzde de robotlara 
ciddi derecede bir merak var ve bu alanda çalışma-
lar hızlanmış durumda. Günümüzdeki robotlardan 
ziyade ben, insana ilk robot yapma fikrini veren ki-
şiyle birlikte çalışmak isterdim. Yani Cezeri ile bir-
likte. Onun yaptığı icatlar robotik biliminin oluşması 
ve belki de günümüzdeki şartlara gelmesi için çok 
önemli. Robotik bilimine yön veren Cezeri’nin ilk ica-
dında çalışmak, onun fikirlerini bizzat kendisinden 
dinlemek ve çok yönlü kişiliğinin bizzat şahidi olmak 
müthiş bir şey olurdu. 

Yasin Özdemir- 22 yaşında
Kameranın icadında çalışmak isterdim. Çünkü insa-
nın en kıymetli anılarını ve sevdiklerini kaydetme im-
kânını veren bu icat gerçekten çok değerli. Tarihte ilk 
fotoğrafı çeken kişi Joseph Nicephore Niepce’in o ilk 

HANGİ 
MUCİTLE 

NEYİN 
İCADINDA 
BİRLİKTE 
ÇALIŞMAK 
İSTERDİN?
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fotoğrafı çekme anı ve çabalarına şahit olmak gerçekten 
çok güzel bir deneyim olurdu benim için. Güzel geçirdi-
ğimiz anları kaydedip sonraları izleyerek tekrar yaşaya-
bilmek, sevdiğimiz insanları, onlarla geçirdiğimiz anları, 
onları kaybetsek de onlar uzakta olsa da tekrar tekrar ba-
karak özlem giderebilmek aslında çok kıymetli. 

İbrahim Ağa- 15 yaşında
Percy Shaw ile kedigözünün icadında çalışmak ister-
dim. Kedilerin gözlerinin geceleri parlamasından ilham 
ve isim alarak icat edilen ve yollara yerleştirilip gece 
kaza oranlarını düşüren bu icada borçlu olduğumu söy-
lemeliyim. Takdire teslimiz fakat tedbirle yola konulan 
kedigözü sayesinde ailemle uçurumdan yuvarlanmak-
tan kurtulmuştuk. 

Ayşegül Koçak- 17 yaşında
Alexander Graham Bell’in 1876 yılında gerçekleştir-
diği telefon buluşunun bir parçası olmak isterdim. İlk 
görüşmeyi yapmak için ihtiyaç duyacağı insan olmak 
isterdim. Bu buluşunda yer almak harika bir deneyim 
olurdu. Ama aynı zamanda ilk akıllı telefonun icadı için 
IBM’de de yer almak isterdim. Kablo aracılığıyla sesin 
iletiminin sağlanması ne kadar merak konusuysa kab-
lo dâhil hiç bir bağlantı olmaksızın arama gerçekleştir-
mek daha hayret verici. Bu çabalara şahit olmak harika 
olurdu. 

Meltem Keskiner- 19 yaşında 
Küçük yaşlardan itibaren uzağı görmekte zorlandığım 
için kesinlikle gözlüğün icadında bulunmak isterdim. 
Uzağı görebilmek büyük bir nimettir. İtalyan fizikçi Ar-
mati’nin gözlüğü icat etmesiyle günümüzde hala dünya-
mızı renklendirmeye devam ediyor ki onun yanında bu 
icadında çalışma fikri dahi beni çok heyecanlandırdı. 

Aslıhan Er- 18 yaşında
Zaman ve insan yeri dolmayan unsurlardır. Meryem 
el- Usturlabî, yaptığı usturlaplarla insanların zaman ve 
yön algısını değiştirmiştir. O, günümüzdeki saat ve Na-
vigasyon gibi cihazlara ilham olmuş, cağının ötesinde 
ilk Müslüman kadın mucittir. İcadında çalışmanın gü-
zelliği bir yana onunla sadece birlikte yıldızlı gökyüzü-
nü izleyip mana, zaman ve yön aramak bile mutluluk 
verici olurdu.

Merve Kaya- 15 yaşında
Karanlık benim en büyük korkum. Günümüzde belki 
çok sıradan gelse de ben ampulün icadında bulunmak 
isterdim. Işıksız bir hayat düşünemiyorum. Bu neden-
le Edison’la birlikte ampulün icadında çalışmak, onun 
denemelerinde ona yardımcı olmak isterdim. Çünkü 
ampulün icadı şimdi ne kadar sıradan gelse de insanlık 
tarihi için çok önemli. O olmasa koca metropolleri nasıl 
aydınlatırdık? Geceler yaşanmaz olurdu. 

Şevket Yalman- 20 yaşında 
Elbette sihirli kutu. John Logie Baird ile televizyonun 
icadında çalışma fikri çok cazip. Koca dünyaları küçü-
cük bir kutuya sığdırmak için yaptığı deneme ve çalış-
malarda ona yardımcı olmak ve ilk denemelerin keyfini 
sürmek çok güzel olurdu. İlk televizyon görüntüsünün 
yayınlandığı anın keyfi de bambaşka olsa gerek. Za-
manla her evde bir hatta birden fazla televizyon bu-
lunacağını da fısıldamak isterdim John Logie Baird’e. 
Zeki Müren bizi görmüyor belki ama biz onu görmek-
ten son derece mutluyuz. 

Burak Çalışkan- 17 yaşında 
Bu soru benim için gerçekten zor bir soru. Seçmek o 
kadar zor ki. Çünkü insanlık tarihini değiştiren pek çok 
önemli icat var ve ben bunların bir çoğuna şahit olmayı 
dilerdim. Ama sanırım aralarından en çok yakın olanı 
teleskopun icadı. Önce Hans Lippershey ile teleskopun 
icadında çalışıp daha sonra Galilei ile birlikte gökyüzün-
de gözlemler yapmak isterdim. Çünkü uzay bir muamma 
ve bu muammaya belki insan için açılan ilk pencere te-
leskoptur. Ben de bu icat için bizzat çalışıp ilk icat edildi-
ği zamanlarda da gözlemler yapmayı çok isterdim.
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RUMEYSA KOCAMAN MÜZİK

Bir rivayete göre Beethoven ve arkadaşı, Viyana sokakların-
da gezerken çalınan bir piyanonun sesiyle dururlar, etrafa 
bakınan Beethoven sesin bir apartmanın ikinci katının açık 
olan penceresinden geldiğini görür. Yanındaki arkadaşına 
kimin çaldığını gidip görmeliyiz der ve büyülendiği sesin ki-
min eseri olduğunu görmek üzere apartmanın ikinci katına 
çıkarlar, kapıyı çalarlar ve kapıyı bir kadın açar. Kadın, Beet-
hoven’ı görür görmez tanır ve çok heyecanlanır. Beethoven 
piyanonun sesinden büyülendiğini, çalan kişiyle tanışmak 
istediğini ifade ettiğinde kadın, piyanoyu çalanın içerideki 
kızı olduğunu ve onunla tanışmaktan onur duyacağını söyler. 
Beethoven’ın geldiğini duyan kız çok mutlu olur. Beethoven 
duyduğu sesin onu büyülediğini ve kızın kendisinden bir şey 
istemesini söyler. Kız maddi şeyler yerine Beethoven’a ay ışı-
ğını hiç görmediğini ve görmeyi çok istediğini söyler. Bunun 

üzerine Beethoven piyanonun başına oturur ve doğaçlama 
olarak Ay Işığı Sonatı’nı (Moonlight sonata) besteler.

Notalar, göremeyen birine hiç görmediği ay ışığını gösterebi-
lir. Notalar, hiç kimse farkında olmadan bir ayaklanma çıka-
rabilir. Notalar, yaralarımızı yara bandı olmadan iyileştirebi-
lir ya da hiçbir silah ateşlenmese de içimizi bir kurşun gibi 
delebilir. Notaların bu kuvvetini parmak uçlarında tutan bir 
kadın, Büşra Kayıkçı.

 1990 yılı Üsküdar doğumlu olan genç sanatçı, henüz çocuk 
yaşlarda, ailesinin de desteği ile sanatla tanışmış. 9 yaşınday-
ken babası elinde orgla eve gelmiş. Annesi onu Müjdat Ge-
zen Sanat Merkezine org sınıfına yazdırmak için gitmiş; ama 
son dakikada piyano sınıfına yazdırmış. Burada iki yıl eğitim 

“Sese zaafım var. Her çeşidine, sadece melodilere değil. Bazen sayfa çevirme, yazı yazma gibi ses kütüphaneleri-
ni dinlerim. Bu işin de en sevdiğim kısmı, arkadan gelen kirli sesler. Kumaşın sesi, çekicin sesi, pedalın sesi hatta 

bazen bozuk akordun.”
Büşra Kayıkçı

BÜŞRA KAYIKÇI
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alan genç sanatçı sonrasında konservatuar mezunu bir ho-
cadan 7-8 yıl özel ders almış. Üniversite hayali konservatu-
ar ve resim bölümü olsa da mimarlık bölümünden mezun 
olmuş. Mimarlığın sanat yönünü beslediğini söyleyen Büş-
ra Kayıkçı, çok yönlü bir sanatçı. Piyanist, ressam ve mimar 
olan sanatçının on parmağında on marifet var dersek tam da 
doğruyu söylemiş oluruz.
 
Kuzguncuk’ta Sulu Fikirler Atölyesi’ni açan sanatçı, burada 
sulu boya çalışmaları yaparken sonrasında atölyede piyano 
dersleri vermeye de başlamış. Üç alanda son derece başarılı 
olan sanatçıya imrenerek ve takdir ederek bakmamak elde 
değil. 

Sanatçı bu yılki 27. İstanbul Caz Festivali’ne katılmaya dere-
ceye girerek hak kazandı.

Etkilendiği sanatçılardan bahsederken Chopin’in hayatında 
önemli bir yeri olduğuna değinen genç sanatçı, Bach ve Be-
ethoven’ı da sevdiğini söylüyor. Günümüz sanatçılarından 
ise Ludovico Einaudi, Fazıl Say, Tuluyhan Uğurlu’nun isim-
lerini veriyor. Minimalist müziğin öncülerinden olan Phillip 
Glass’ı kendine örnek alan sanatçı, Adnan Saygun’un Horon 
adlı eserini de çok sevdiğinden bahsediyor.

 20 yıldır piyona çalan sanatçının biten çalışmaları ise şu şe-
kilde;

Eskizler   (2019)
Kuledibi No. 1   ( 2020)
Tuna   (2020)

Notalar, 
göremeyen 
birine hiç 
görmediği 
ay ışığını 

gösterebilir
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FURKAN TORTOP TEKNOLOJİ

“AT ÇÖPE GİTSİN” 
DEĞİL ARTIK

Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların 
daha verimli kullanılmasını, atık oluşum se-
beplerinin gözden geçirilerek atık oluşumu-
nun engellenmesi veya minimize edilmesini, 
atığın oluşması durumunda ise kaynağında 
ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlan-
masını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak 
tanımlanan bir hedeftir. 

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süre-
ci içinde değerlendirilmeden bertaraf edilme-
si hem maddesel hem de enerji olarak ciddi 
kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmak-
tadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam stan-
dartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şe-
kilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal 

kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak 
dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynak-
larımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. 
Bu durum göz önüne alındığında, doğal kay-
nakların verimli kullanılmasının önemi daha 
da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son 
yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalış-
maları hem bireysel hem kurumsal hem de 
belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.
Sıfır atık yaklaşımının esas alın-
ması ile sağlanacak avantajlar;

• Verimliliğin artması,
• Temiz ortam kay-

naklı olarak perfor-
mansın artması,
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• İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
• Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
• Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişme-

sine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketi-
ci” duygusuna sahip olmasının sağlanması,

• Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevre-
ci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu 

sayede saygınlığının arttırılmasıdır. 

12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlana-

rak yürürlüğe giren Sıfır 
Atık Yönetmeliği’nin ar-

dından harekete geçen 
Ümraniye Belediyesi 

de kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile çalışmalarını 
hızlandırdı ve bu konuda çok sayıda çalışma yaptı. 

Başta geri dönüşüm konusunda çocukların ve gençlerin 
bilinçlenmesini hedef alan paneller olmak üzere, giysi 
kumbaraları ve geri dönüşüm kutularının çeşitli mahalle-
lere yerleştirilmesi gibi birçok proje gerçekleştirdi.
 
Tüm bu çalışmaların ardından İstanbul Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Sıfır Atık Belgesi almaya 
hak kazanan Ümraniye Belediyesi, Sıfır Atık Belgesi alan 
sayılı belediyeler arasına girdi.
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GÜLZADE AYDEMİR GENÇLİK EVRENİ

DİPLOMAYLA BABA 
EVİNE DÖNMEK 

MEZUN PSİKOLOJİSİ

Üniversite, kişinin kendi devriminin başladığı süreçtir. 
Kariyer için yola çıkarken tıka basa doldurur valizini öğ-
renci. Özlemlerini, inançlarını, yargılarını ve öğrenilmiş 
tüm düşünce kalıplarını da alır yanına haberi olmadan. 
Yalnızca üniversitenin öğrencisi değildir artık; gerçek ha-
yatın öğrenciliğine de dahil olacaktır, farkına varmasa da. 

Üniversiteyi kazanıp gününü gün ediyor sanılırken esaslı 
bir mücadeleyle baş başa kalır öğrenci. Aile evinde ya-
şarken fatura nereden ödenir bilmeyen çocuk, ay sonunu 
nasıl getireceğine dair strateji geliştirmede yan dal yapar.  
Bilinen tüm teorilere karşı üç saatlik uykuyla yaşanılabi-
leceğini, makarnanın yararlı, muzun ise pahalı olduğu-
nu öğrenir. Hastalandığında ayağını sürüye sürüye kal-
kıp kendine çorba yaparken, bu ilk “kendini iyileştirme 
deneyiminin” en çok işine yarayacak gücü olduğunu da 
sonradan öğrenir.

Tüm kazanımların yapı taşıdır kayıplar. Kaybettikçe öğ-
renir, düştükçe yol alır. Kayıplar, farkındalıklar, tecrübe-
ler ve tüm gelişimlerin yanında kişinin bireysel olarak 
var olma çabası en büyük mücadelesidir. Bulunduğu ka-
labalığın ve atraksiyonların içinde hissettiği yalnızlığının 
en ironik hallerine tanıklık eder kendi içinde. Arayışı va-
roluşudur.   Varoluşun sancısı ağırdır da aynı zamanda, 
sorgularken kabul etmekten, olgunlaşırken yere düşmek-
ten korkar. Ama artık taktığı gözlüğün numarası değiş-
miştir; baktığında, gördüğü şey aynı değildir. Misal, yur-
da geldiği ilk gün dolabını yerleştirirken, askı getirmeyi 

unuttu diye ağlayan kız da değildir. Çünkü kendini oku-
maya başladığından beri zayıf yanlarına, güçlü yanları-
na ve nelerle mücadele edebileceğine tek başına tanıklık 
etmiştir. Artık ağlamak için bahaneye ihtiyacı yoktur. 
Neye ulaşmak istediğini, neyi nasıl yaşaması gerektiğini, 
deneye yanıla öğrenmiştir.

-Simülasyon tamamlanmıştır.

Kariyer hayalleri ile yola çıkılan bu serüvende, kişi ileri-
de yaşayacağı hayata büyük bir pencereden bakma fırsa-
tını bulmuştur. Bir nevi zor bir oyunun demosunu oyna-
ma şansına erişmiştir.  Ve o son sayılan gün, farklı yaşam 
tecrübesine ve değerlere sahip binlerce kişinin heyecanla 
attığı kepler, birbirine dolanan uçurtmalar gibi havada 
karışırken, yaşamlarının birbirine karışmalarını resme-
diyordur belki de. Tüm ortalamaların dışında, hepsinin 
bulunduğu ortak payda kendilik zaferidir aslında. 

Hayatının öznesini keşfeden benlik için eve dönüş yolu 
zamanla bir mücadeleye dönüşür. Aileden ayrı geçen 
uzun yıllar, çok şeyi değiştirmiştir. Uyandığı saatten ve 
yemek yeme düzeninden tut da bardağı koyduğu yere ka-
dar her şeyin problem olabileceği yere geri dönmüştür. 
En bilindik şartlar, sınırlar ve normlar yabancıdır ona. 
Kişideki bu demlenme hali aile tarafından tedirginlikle 
karşılansa da değişimin, öğrenmenin, gelişmenin ve ba-
ğımsızlaşmanın, kısaca birey olmanın olağan sonuçları-
dır bunlar.
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Baba evine kuşbakışı ba-
kacak hatta filmi biraz da 
geriye saracak olursak, 
birinci perdeden itibaren 
orada da çok şeyin değiştiği 
görülebilir. Başlarda daha 
hızlı dönen çark, zaman 
geçtikçe yavaşlamaya ve 
kemikleşmeye başlar. Oysa 
çocuklar o çarkın yalnızca 
küçük dişlileridir. Zamanla 
büyük mekanizmadan ayrı-
lıp tek başına dönebileceği 
alan bulana kadar görevini 
yerine getirmiştir. Ebeveyn-
lerin yaşam boyu sürecinin 
dördüncü perdesinde dina-
mikleri ve yapısı daha yavaş 
değişir ya da hiç değişmez. 
Değişimin hızı ebeveyn ve 
genç arasında çatışmaların 
temelini oluştururken, otuz 
yıllık alışkanlıklarla beş 
yıllık alışkanlıklar kıyasıya 
yarış haline girer. Eve dö-
nüş hikâyesinde yaşanan-
lar ne gencin ailesine sırt 
dönmesiyle ne de aileden 
kopmasıyla ilişkilidir, sade-
ce kendi kimliğini özgürleş-
tirdiğini belirtir. 
Tüm bu değişimleri kişinin 

yaşam boyu öğrenmeleri 
ışığında değerlendirmek 
mühimdir. Her birey do-
ğuştan bir mizaçla dünya-
ya gelir. Ardından yetiştiği 
aile, yaşadığı sokak, oku-
duğu okul ve karşılaştığı 
tüm şartlar, kısaca bireyin 
etkileşime girdiği bütün 
çevresel faktörler onun öğ-
renmelerini oluştur. Netice-
de bugün kişinin korktuğu, 
heyecanlandığı, hoşlandığı 
ya da hoşlanmadığı birçok 
tercihinde belirleyici önem-
li faktör, onun öğrenmeleri-
dir. Her öğrenme değişime 
gebedir ve sonucunda de-
ğişen karakterlerimiz değil, 
seçimlerimizdir. 

“Değişim, değişmeyen tek 
şeydir” diyor A. Schopen-
hauer. Ucu birilerine do-
kunmuş olsa gerek; “Hiç 
kimse değişime karşı değil-
dir, yeter ki ucu kendisine 
dokunmasın” diyor Ahmet 
Hamdi Tanpınar da. Oysa 
bizim farklılıkları içtenlikle 
kucaklayan insanlara ihti-
yacımız var.

HER 
ÖĞRENME
DEĞİŞİME
GEBEDİR.
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MELEK BÖLÜKBAŞI BAŞKA BİR GÖZ

SONBAHAR 
GELİYOR 
SERÇE
YUVANI NE 
YAPACAKSIN?
Hani bilirsin, çırpınışların fayda etmediği bir dem 
vardır. Bir yer vardır artık hangi kelimeyle çağırır-
san çağır kifayetsizdir. Giden gitmiş, geride soğuk bir 
mevsim kalmıştır; sessiz bir teslim oluş, dünyayı ateşe 
versen geçmeyecek bir üşüyüş…  Bir de Elhân-ı Şitâ’sı 
Cenap Şahabettin’in… 

Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, 
(Bir beyaz titreyiş, bir dumanlı uçuş,) 
Eşini gaib eyliyen bir kuş
(Eşini kaybeden bir kuş) 
Gibi kar 
Geçen eyyâm-ı nev-baharı arar..
(Geçen ilkbahar günlerini arar) 

Ey kulûbün sürûd-i şeydâsı, 
(Ey kalplerin divane şarkısı) 
Ey kebûterlerin neşideleri, 
(Ey güvercinlerin şiirleri) 
O baharın bu işte ferdâsı 
(O baharın bu işte yarını)  
Kapladı bir derin sükûta yeri 
(Kapladı bir derin sessizliğe yeri)  
Karlar 

Derken nihayet coşkuyla parlayan güneş, ısıtıverir ar-
tık ısınmaz sandığın yanlarını. Sesini ısıtır, gözlerini, 
gülüşü, saçlarını… Hele bir de şairsen, Cansever’sen 
mesela, aklını bir karanfile takmışsan… Bir karanfile 
yüreğini…

Sen bir karanfilsin, delisin
İçlisin de, bükersin hemen boynunu
Mendilimin içindeki kirazdır
Mendilimin içi kiraz
Bilmem ki, ne desem, yaz mutluluğu

Oysa yaşıyorsan, nefes alıyorsan ve güneş, bir mucize 
gibi günü doğuracak gücü bulabiliyorsa her sabah; sen 
neden kapayasın ki güneşe gözlerini? Neden kalbini 
mahrum edesin ki hızla çarpmaktan? Hem demiyor 
mu Ziya Osman Saba;

Ama biter. Bu da biter. Belki bir gün yeniden başlamak 
üzere yine biter. Biliyordum dersin omuzlarını dik 
tutmaya çalışarak. Dilinde Cahit Külebi ve yağmur ve 
rüzgar bir de kaldırımlar…

Sonbahar geliyor serçe
Yuvanı ne yapacaksın?
Ayva çiçek açmadan önce.
Meyvelerin içi geçecek
Rüzgâr başka çeşit esecek
Yağmurlarla ıslanacaksın.
Halbuki ne kadar sıcaksın

KIŞ 

YAZ

İLKBAHAR

SONBAHAR

Bu bahar güleceğiz en içten bir sevinçle,
Bir melek ordan bize uzatacak elini.
Beni bırakma kalbim, kalbim sen bana söyle.
Ümitlerin en güzelini!..
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MEHMET CİHAN OYUKTAŞ PORTRELER

Çocukken hepimizin diline pelesenk olan 
“Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım!” cüm-
lesinin sahibi Muhammed Ali, adını tarihe ve 
Amerika’nın duvarlarına yazdırmış tek kişidir. 
Bilindiği üzere ünlü yıldızların isimleri 1958 
yılından beri Hollywood Bulvarı, yani Şöhret 
Yolu’nda sergilenmektedir. Yalnızca bir kişinin 
adı yolun üzerinde değil binanın duvarında yer 
alır: MUHAMMED ALİ.

“Ben peygamber ismi taşıyorum, ismimi yerle-
re yazdırmam!”

Müslüman olmadan önceki  ismi Cassius Mar-
cellus Clay olan Muhammed Ali, 17 Ocak 1942 
yılında ABD’nin Kentucy eyaletinin Louisville 
kasabasında dünyaya geldi. Boksla tanıştığın-
da on iki yaşındaydı. Bisikletinin çalınması 
üzerine gittiği karakolda komiser, şikâyetini 
dinlemiş ve ona, “Eğer boks bilseydin, bisikle-
tini onların elinden alırdın.” cevabını vermişti. 
Muhammed Ali’nin Afro Amerikan kökenli 
oluşundan kaynaklanan fiziki yapısının, boksa 

çok uygun olduğunu ilk o keşfetmişti. Spora 
çocuk denecek yaşta başlayan Ali, genç yaşta 
tüm zamanların en iyi boksörü olduğunu bü-
tün dünyaya kabul ettirecekti.

Kariyeri boyunca yaptığı maçlardan sadece 
beş tanesini kaybeden Muhammed Ali, spor 
tarihinde bu başarıyı yakalayan ender spor-
culardandır. Henüz yirmi iki yaşındayken S. 
Liston’u yenip dünya şampiyonu olmuştu. Bu 
müsabaka, spor kariyerinde büyük bir yol al-
masını sağlamasının yanında, Muhammed Ali 
için dinini değiştirdiğini açıkladığı maç olması 
bakımından da çok önemlidir.

1964 yılında Malcolm X (ö. 1965) hareketi ola-
rak bilinen Nation Of Islam hareketine katılmış 
ve ardından Müslüman olduğunu açıklamıştı. 
İlk ismi olan “Cassius Marcellus Clay”ın ken-
disine kölelik ismini çağrıştırdığı gerekçesiyle, 
ismini Peygamber Efendimizden örnek alıp, 
Muhammed Ali olarak değiştirdi. 

WHAT IS MY NAME?
MUHAMMED ALİ
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1960’lı yıllarda Amerika’daki siyasi olaylarla ilgi-
li olarak yaptığı “Vietnamlılar bana hiçbir kötülük 
yapmadılar ki onlarla savaşayım.” açıklaması bazı 
çevreleri rahatsız etmişti. Tarihteki en büyük siyasi, 
ekonomik ve askeri darbesini alan Amerika, bu açık-
lamasından dolayı 1967’den 1970’e kadar boks yap-
masını yasakladı. Ayrıca Vietnam savaşına gitmediği 
için de beş yıl hapis ve on bin dolar para cezasına 
çarptırdı. Bokstan uzaklaştırıldığı bu dönemde de 
boş durmayan Muhammed Ali, üniversiteleri dolaşa-
rak İslamiyet’i anlatmaya başladı.

Muhammed Ali geleneksel boks anlayışına farklı 
bir soluk, farklı birçok teknik getirmiştir. Gelenek-
sel boks maçları, sık sık alçalıp yükselerek ve 
zikzaklar çizilerek yapılırken o, gelenek-
sel boksörlerin ve spikerlerin ölüm-
cül bir teknik olarak düşündükleri 
geriye doğru yaslanmayı tercih 
ediyordu. Zaman içerisinde bu 
tekniğin işe yaradığını göstermek-
le kalmadı aynı zamanda bununla 
ringleri fethetti.

Bir röportaj esnasında, 1965 yılı 
Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu Ernie 
Terrell’ın kendisinden Cassius Clay 
olarak bahsetmesine çok sinirlenen Ali, 
1967 yılında yaptıkları unvan maçında 
Terrell’ı “What is my  name?”/ “Benim Adım 
Ne?” sorusu eşliğinde nakavt etmiştir.
 
Bokstan sonraki yaşamında da siyasetten uzak dur-
mayan Ali; ABD Başkanı Ronald Reagan’ın yeniden 
seçilebilmesi için destek çalışmalarına katılmış, 1991 
yılında Körfez Savaşı sırasında Irak’a giderek Ame-
rikalı rehinelerin serbest bırakılmasını müzakere et-
mek amacıyla Saddam Hüseyin ile bir araya gelmiş, 
17 Kasım 2002 tarihinde BM Barış Elçisi olarak gittiği 

Afganistan’ın başkenti Kabil’de üç gün süren iyi niyet 
ziyareti çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunmuştur.

27 Temmuz 2012 tarihinde Londra’da düzenlenen, 
2012 Yaz Olimpiyatları Açılış Töreninde olimpiyat 
bayrağını taşıyan Muhammed Ali’nin, boksta tüm 
zamanların en iyisi olduğu kabul edilir.

 
Parkinson hastalığı yüzünden uzun süre Michi-
gan’daki çiftliğinde gözlerden uzak yaşamayı tercih 
eden ünlü boksör, 3 Haziran 2016 tarihinde solunum 
yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 
yaşamını yitirmiştir.

“BEN 
PEYGAMBER 

İSMİ 
TAŞIYORUM, 

İSMİMİ YERLERE 
YAZDIRMAM!”
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TUĞÇE KAPLAN BİYOGRAFİ

DÜNYANIN 
BÜTÜN 
SABAHLARINI 
ALIP 
GİDELİM

Türk edebiyatının sade, sağlam ve akıcı kalemlerin-
den olan Tarık Tufan, 1973 yılında İstanbul’da doğdu. 
Kabataş Erkek Lisesi’ni ardından İstanbul Üniversi-
tesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi 
Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü Sosyoloji Bölü-
münde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yazın hayatı, üniversite yıllarında bir radyoda çalı-
şırken programda anlattıklarını kaleme almasıyla 
başladı.1990-2000 yılları arasında İslamcılık söy-
leminin bir tarafında yer tutmuş kuşağın içinde 
biriktirdiklerinin konu edildiği ilk kitabı “Kekeme 
Çocuklar Korosu”nu 2000 yılında yayınlandı.

Kitaplarında insanın varoluşsal sorunlarını ve kim-
lik arayışlarını nahif ve zarif bir üslupla işleyen 
Tarık Tufan; iç çatışmayı, modern hayattan kaça-
mayışı ve huzursuz bir ruhu ele alır. Şanzelize Dü-
ğün Salonu’nda arayışı, buluşu ve kaybedişi; Düşer-
ken’deyse hayatta tesadüfe yer olmadığını anlatır. 

Tarık Tufan’ın roman ve öykülerindeki zarif üslubu-
nu senaryolarında da görmek mümkündür. Senar-
yosunu yazdığı ilk film olan, “Uzak İhtimal” isimli 
eserinde de bu üslubu görmek mümkündür. Hika-
yelerindeki üslubu ise çok sert ve gerçekçidir. 

Kekeme Çocuklar Korosu, Kraliçenin Pireleri, Ve 
Sen Kuş Olur Gidersin, Hayal Meyal, Bir Adam Gir-
di Şehre Koşarak, Şanzelize Düğün Salonu, Beni 
Onlara Verme, Düşerken gibi eserlere sahip olan Ta-
rık Tufan için modern zamanın entelektüeli tanımı 
çok da abartılı olmasa gerek. Şimdi, onu kısa ama 
etkili sorularla daha iyi tanıma vakti.

Tarık Bey, hangi türküyü dinlerken omuzlarınız çöker?

“Ahirim Sensin” türküsünü her dinlediğimde sadece omuzlarım 
değil, kalbim, ruhum o ağırlığın altında ezilir. “Cahildim dünyanın 
rengine kandım” diye başlayıp içimizde bir kor haline dönüşüyor.    

Keşke benim aklıma gelseydi, dediğiniz bir kitap var mı?

Kırmızı Pazartesi / G. G. Marquez.

Hangi filmde hangi karakteri canlandırmak isterdiniz?

Guguk Kuşu / R. P. McMurphy.

Size durup dururken iç çektiren bir dize var mı?

“Ve bunları elbette çabucak geçelim sevgilim” / Cahit Zarifoğlu.

Uzun süre etkisinden kurtulamadığınız bir kitap ya da film var mı?

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu / Peyami Safa.
Bir Ayrılık / Asghar Farhadi.

Cahilken dünyanın hangi rengine kandınız?

Siyahına, beyazına.

En yakın dostunuzun adı nedir? (Soyadı sizde kalabilir)

Fyodor.

Ümraniye denince aklınıza ilk ne geliyor?

Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi. Açılışını hatırlıyorum. Orada bir prog-
ram yapmıştık. 

Edebiyat dışında hangi sanat dalında yeteneğiniz olsun isterdiniz?

Resim, illüstrasyon. 

Alo Santral! Sizi kime bağlamamızı isterdiniz?

Yıldız Tilbe.

Tarık Tufan
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Zahmet çekmeden kumandanın bir düğmesine basarak ya 
da mouse sayesinde tek tıkla onlarca film arasından bir 
film seçivermek inkar edilemez bir konfor, bunu kabul 
edelim. Peki ama o zaman niye, -yani böyle bir konfora 
sahipken - tutup eskilerin iç çekerek anlattıkları o meşhur 
yazlık sinemaların konseptinden uyarlanan açık hava si-
nemaları, bu kadar popüler son günlerde?

Size biraz yazlık sinemaları, ailelerin yazlık sinema ritüel-
lerini anlatmak istedim. Kim bilir belki aradığımız cevap 
anlatacaklarımın içinde gizlidir.

Yazlık sinemalar Mayıs ayında açılır, sonba-
harda okulların açılmasıyla kapanırdı. Yaz-
ları sinema olarak kullanılan bu alanların 
çoğu kışları da açık otopark olarak kullanı-
lırdı.  Seyirciler, bugünkü sinema salonların-
da bulunan yumuşacık koltukların aksine 
tahtadan eğri büğrü sandalyelerde otururdu. 
Rengârenk bu sandalyelerin bir hizada olma-
sıysa, arka ayaklarından uzun ince kalaslarla 
birbirine raptederek sağlanırdı.

Özellikle aileler için en favori seans saat 
21.00’de başlayandı. Zira o saate kadar baba-
lar işten gelmiş, akşam yemeği de evde hız-
lıca yenmiş olurdu. Her ne kadar sinemada 
satılsa da dışarıdakine kıyasla daha pahalı olduğundan 
yol üstündeki kuruyemişçilerden tercihe göre kabak ya da 
ay çekirdeği almadan olmazdı. Film sırasında çekirdek ye-
mek yasaktı; ama yine de gürültülü sahnelerde ya da alkış 
sırasında küçük kaçamaklar yapmak mümkündü. Bu ara-
da film sırasında sigara içmek de serbestti. 

Biletler sinema girişindeki derme çatma gişeden alınır, 
sandalyelere yerleşilir, genellikle bembeyaz bir badana 
ile boyalı kocaman duvara bakarak, sabırsızlıkla filmin 
başlaması beklenirdi. Nihayet bir süre sonra bütün renkli 

floresanlar söndürülür ve duvara filmin jeneriği akseder-
di. Gösterdikleri filmler de yerli-yabancı karışık olurdu. 
Gong sesi filmin ilk yarısının bittiğini haber verdiğinde 
ışıklar yeniden yanardı. O kısacık 10 dakika aileler en 
çok da çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için koştu-
rurlardı. O yılların gözde sinema yiyeceği; “Alaska” ve 
“Frigo” adlı parlak metalik ambalâj kâğıtlarına sarılı tatlı-
lardı. Hemen her çocuk ya ağlayarak ya tatlılıkla mutlaka 
birer tane aldırtırdı.

Tabii hepimizin nostaljik filmlerden bildiği meşhur bir de 
filmin kopması hadisesi vardı. Hemen her filmde en az bir 

iki kere film kopar,  önce filmin sesi gider ar-
dından da görüntü ya duvardan yandaki bi-
nalara doğru kayar ya da tamamen dururdu. 
Işıklar tekrar yanar, seyirciler söylenmeye 
başlardı. Filmin yeniden başlaması gecik-
tikçe seyircilerin kendi aralarındaki söylen-
meleri “Makiniiisttt!... Seeessss!...”  şeklinde 
sataşmalara dönüşürdü.  Ta ki film yeniden 
başlayana kadar. Film yeniden başlayınca 
seyirciler koca bir alkışla makinistin gönlü-
nü alırlardı.

Filmin ikinci yarısında çocukların çoğu uyu-
yakaldığından ortalık nispeten sessizleşir, 
filmin finali daha seyredilebilirdi. Film gece 

11 civarı sona erip de dışarı çıkılırken, bir sonraki filmin 
afişlerine kısaca göz atılır ve gidilip gidilmeyeceği konu-
sunda ayaküstü karar alınır, gün belirlenirdi.
Gerçi bugünkü açık hava sinemalarında tahta sandalyele-
rin yerini armut minder, şezlong ya da açılıp uzatılabilen 
sandalyeler almış durumda; ama çekirdek, patlamış mısır 
ve cipse rağmen hala popülerliğini koruyor. 

Evet ne diyorsunuz? 

Siz olsanız özlemez miydiniz?

MÜCAHİT SOYSAL NOSTALJİ

SİZ 
OLSAYDINIZ

ÖZLEMEZ 
MİYDİNİZ?

Ben
olsaydım

çok
özlerdim.
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SÜMEYYE ÖZBAY ORTA SAYFA

ÜMRANİYE ÇİĞDEMİ
CROCUS PESTALOZZAE

“Narin Bir Çiçek”

Ülkemiz, coğrafi ve iklim özellikleri bakımından dünyada 
eşine az rastlanan bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Hemen her 
coğrafi bölgede kendine özgü çeşitliliği olan çiğdem çiçeği 
de bunlardan birisidir. Latincede crocus olarak adlandırılan 
çiğdemler, süsengiller (Irıdaceae) familyasına ait soğanlı bir 
bitkidir; ve türüne bağlı olarak, ilkbahar veya sonbaharda çi-
çek açarlar. 

“Aslında dağ eteklerinde, çayır ve yamaçlarda, yaban kırlar-
da açan, yaz ve kışın gelişini haber veren çiğdem çiçeği, narin 
görünüşünün aksine toprağa sımsıkı bağlıdır; bu yönüyle ade-
ta zarif bir gücün timsali gibidir.”
 
İlk olarak 1841’de Pestalozza adlı bir gezgin tarafından Bolu 
ilimizde toplanan ve 1853 yılında Botanikçi Pierre Edmond-
Boissier tarafından “crocuspestalozzae” adıyla bilim dünya-
sına tanıtılan Ümraniye Çiğdemi, ülkemizdeki bitki çeşitli-
liğinin en güzel örneklerinden biri olup dünyada sadece 
Trakya Bölgesi ve İstanbul’da yetişen endemik bir bitkidir.
 
Geçmişte Ümraniye’nin geniş çayırlıklarında yoğunlukla 
yetişen Ümraniye Çiğdemi, ne yazık ki hızlı kentleşme so-
nucunda ortaya çıkan doğa tahribatıyla yok olma tehdidi al-
tında kalmış, bir süre sonra varlığı yerli halk tarafından dahi 
unutulmaya yüz tutmuştur.

 Ümraniye’de bulunan tarihi, doğal ve kültürel varlığı koru-
ma altına alıp, geçmişten gelen birikimin, sürekli katlanarak, 
gelişerek ve daha ileriye taşınarak daha bilinçli, eğitimli; 
kendini ve içinde bulunduğu toplumu bilen ve tanıyan birey-
ler yetiştirmek ve kent imajını hem ulusal hem de uluslara-
rası platformlarda tanınır hale getirmek konusunda pek çok 
çalışmaya imza atan Ümraniye Belediyesi, bu düşünceyle 
2017 yılında Ümraniye Çiğdemi Araştırma, Eğitim ve Koru-
ma Merkezi’ni açıp, nesli hızla tükenmekte olan Ümraniye 
Çiğdemi’nin üretimi, tanıtımı, doğal yayılış alanlarının ko-
runması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışma 
başlatmıştır.
 
Ümraniye’de bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’n-
de kurulan merkez, başta öğrenciler olmak üzere tüm ziya-
retçilere çiçeği tanıtma amaçlı tasarlandı. Merkezde, bu en-
demik bitkinin yok olmadan tabiatta var olmasını ve gelecek 
nesillere ulaşmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmak-
tadır. Bu sayede Ümraniye Çiğdem’i önce Ümraniyelilere ve 
İstanbul halkına; sonrasında ülkemize ve tüm dünyaya tanı-
tılacaktır.

“Ümraniye Çiğdemi Araştırma, Eğitim ve Koruma Merkezi, 
nesli hızla tükenmekte olan Ümraniye Çiğdemi’nin üretimi, 
tanıtımı, doğal yayılış alanlarının korunması ve gelecek nesil-
lere aktarılmasını hedeflemektedir.”
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Yarı gölge ve / veya aydınlık bölgeleri tercih eden beyaz çi-
çekli Ümraniye çiğdemi, yetersiz ışıkta ve yağmurlu havalar-
da çiçeklerini kapatırlar. Çiçeklenme zamanı şubat – mart 
aylarıdır. Hatta zaman zaman ocak ayı sonlarına doğru kar-
ların altından çıkan mevsimin ilk çiğdemlerindendir.

Çok yıllık otsu bir bitki olan Ümraniye Çiğdemi’nin yaşam 
döngüsü bir yıldan fazladır. Çiçeklenme döneminden sonra 
yaza doğru yaprakları kurur ve soğanları yaz boyunca toprak 
altında uyku halinde kalır. Sonbahardan itibaren soğanları 
uyanmaya başlayarak aktif yaşama geçer ve mevsimi geldi-
ğinde tekrar çiçeklenir.
 
Bitki soğanının toprakta kurumadan yaşamını devam ettire-
bilmesi için bol suya ve nemli toprağa ihtiyacı vardır. Kum ve 
kil içeriği yüksek olan toprak yapıları, çiğdemlerin severek 
yetiştiği toprak türleridir.

Genel olarak çiğdemlerde 3 – 6 adet arası çiçek yaprağı ola-
bilmektedir. Fakat Ümraniye Çiğdemi’nde genellikle 0,5 – 
1,5 mm et kalınlığında 6 adet çiçek yaprağı bulunur. Bunlar 
küt ya da sivri uçlu olabilir ve beyaz renkli kısımlarda leylak 
mavisi geçişler bulunabilir. İç kısmı tabanda sarı renkli olup 
çiçek örtüsünün boğazı sarı, çıplak ya da seyrek tüylüdür. 

Stillus (dişi organ) üç ince portakal rengi dallara ayrılmıştır. 
Filamentleri (erkek organ) 3 – 6 mm sarı renkli, tabanda hafif 
siyahımsı ve sert tüylüdür. Filamentlerin dip kısmında bu-
lunan siyah noktalar ve taban kısmında bulunan sarı halka, 
Ümraniye Çiğdeminin ayırt edici özelliğidir.

Ümraniye Çiğdemi’nin Yetiştirilmesi
Ümraniye Çiğdemi’ni yetiştirmek için, çiğdem soğanlarının 
yaz sonundan kış başlangıcına kadar geçen süre zarfında 
dikilmesi gerekmektedir. Çiğdem doğal bir kır bitkisi oldu-
ğu için, dikimi yapıldıktan sonra özel bir bakıma ihtiyaç 
duymaz. Dikim için su geçirimi az, su tutabilen ve organik 
maddesi bol orman toprağı kullanılmalıdır. Dikim yapıla-
cak alanda soğanlar 5 – 7 cm aralıklarla, 7 – 15 cm derinliğe 
dikilmelidir.

Soğan sayısını hızlı çoğaltmak için verimli toprakta yetiştir-
diğimiz çiğdem çiçeklerini solmadan kesip, tohum oluştur-
masına izin vermeden, soğanın bölünmesi sağlanmalıdır. 
Çiğdemler aynı zamanda tohumla da üretilebilir; ancak ko-
ruma amaçlı üretimlerde genetik çeşitlilik açısından tohum-
la üretim uygun görülmemektedir. Bununla birlikte soğanla 
yapılan üretim işlemi zaman, iş gücü ve maliyet açısından 
çok daha avantajlıdır.
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HATİCE GÜNDOĞDU MASALLAR

“Ağlama, Gretel! Sen uyumana bak. 
Allah bize yardım edecektir.”
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Pek çok farklı versiyonu olan Hansel ve Gretel masalı-
nın önce Giambattista Basile sonra da Grimm Kardeşler 
tarafından derlenmiştir. Masalın yaygın olarak bilinen 
versiyonu Grimm Kardeşler tarafından derlenen versi-
yon olduğundan Alman kökenli bir anlatı olduğu görü-
şü ağırlıktadır.

Masal; iki küçük kardeş, baba ve üvey anneden oluşan 
çok fakir bir aile ile kötü kalpli ihtiyar bir kadın (cadı) 
arasında örülüdür.  Masalların ya da anlatıların o ülke-
nin psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve ahlaki değer-
lerinin bir yansıması olduğu muhakkaktır. Bu bilgiyi 
yedeğimizde tutarak Hansel ve Gretel masalını okudu-
ğumuzda Orta Çağ Almanya’sına dair pek çok bilgiyi 
teyit edebildiğimizi görürüz.

Masal, yoksullukla başa çıkamayan bir ailenin çocuk-
larını ormana bırakıp kaçma, böylelikle evdeki nüfu-
su azaltma isteğiyle başlar. Bu 
durum, günümüz şartlarından 
bakıldığında bizlere akıl almaz 
gelse de açlık, savaş, salgın hasta-
lıklar ve diğer sebeplerle çocuk-
ları ormanda bırakmak, özellikle 
geç Orta Çağ dönemindeki kriz 
sırasında bilinen bir uygulamay-
dı. Bu yüzden pek çok eleştir-
men, mesela Jack Zipes ve Maria 
Tatar, masalın açlık nedeniyle 
meydana gelen gerçek terk edil-
me vakalarından esinlenerek or-
taya çıktığını öne sürmüşlerdir. 

Üvey annenin çocukları ormana 
bırakma teklifine ilk başta itiraz 
eden baba, onun bu konudaki 
telkin ve ısrarlarına dayanama-
yarak teklifi istemeyerek de olsa 
kabul etmek zorunda kalır. Bu 
durum üvey anne ve babaları 
arasında geçen konuşmayı tesa-
düfen duyan çocuklar için olduk-
ça yıkıcıdır. Baba ve üvey de olsa anneleri tarafından 
gözden çıkarılabildiklerini gören iki küçük çocuk için 
birbirlerinden ve Allah’tan başka sığınacak bir şey kal-
mamıştır. Nitekim, çocukların ilk seferde yola bırak-
tıkları çakıl taşlarıyla eve dönüş yolunu bulmalarının 
ardından, benzer konuşmayı ikinci defa duymaları üze-
rine Hansel’in kardeşine söyledikleri bunu açıkça gös-
termektedir: “Ağlama Gretel, ve haydi git sessizce uyu. 
Allah bize yardım edecek.”

İlkinde biraz şans biraz da yaptıkları zekice planla ev-
lerine dönebilen çocuklar ikinci defa şanssızlıklarının 
kurbanı olup kaybolurlar. Birkaç gün ormanda aç kal-
malarının ardından kötü kalpli ihtiyar kadının (cadı) şe-
ker ve kurabiyeden yapılma eviyle karşılaşırlar. Günler-
dir uykusuz ve aç olduklarından ötürü, bunun kendileri 

için bir tuzak olup olmayacağını sorgulayamazlar bile.

Masalda cadı için, ilk karşılaşmada çok sevecen ve cö-
mert bir ihtiyar kadın profili çizilir. Burada verilmeye 
çalışılan nasihat, bazı durumlarda karşılaşabileceğimiz 
cömert insanların art niyetinin olabileceği ve dikkatli 
olunması gerektiğidir. Gerçekten de o sevecen ve cö-
mert ihtiyar kadın, çocuklar eve girdiği anda (tuzağa 
düştüklerinde) gerçek yüzünü gösterir. Kötü kalpli ihti-
yar kadının, ormanda kaybolan çocuklara ne sahip çık-
mak ne de onları doyurmak gibi bir niyeti vardır aslında. 
Şekerleme ve kurabiyeden yapılmış ev, tuzakların göz 
boyayan güzelliğini resmetmektedir. İnsanlar en çok ih-
tiyaç duydukları anda ihtiyaç duydukları şeyi fazlasıyla 
vaat edenlere dikkat etmelidir, mesajı burada saklıdır.

Çocuklar içeri girdiklerinde kötü kalpli ihtiyar kadın, 
aralarından birini seçer. Niyeti onu besleyip şişmanlat-

mak, böylece kendisine ziyafet çek-
mektir. Yenmek için seçilen çocuk 
(Hansel), kardeşi (Gretel) eliyle bes-
letilir üstelik. Cadının korkunç pla-
nının belki de en can yakan kısmı 
budur; kardeşlerin birbirinden ayı-
rılması, bir anlamda birbirlerinin 
başına gelecek kötülükte aracı ol-
maya zorlanması. Nitekim Gretel’in 
abisinin pişirmesi için su ısıtırken 
söyledikleri dikkat çekicidir: “Yüce 
Rabbim, yalvarırım bize yardım et! 
diyerek ağladı, eğer vahşi hayvanlar 
tarafından ormanda yenseydik en 
azından birlikte ölmüş olurduk.”

Masalın finalinde Gretel, kötü kalp-
li cadıyı fırının içine iter ve iki kar-
deş kaçarlar. Zahmetli bir yolculuk-
tan sonra evlerine ulaştıklarında, 
babaları gözü yaşlı ve pişman bir 
şekilde onları beklemektedir. Bu 
arada üvey anneleri de ölmüştür. 
Bu yanıyla Hansel ve Gretel masalı, 

masalların mutlu sonla bitişine örnek olarak verilebilir.

Yazımızın başında masalların o ülkenin psikolojik, sos-
yolojik, ekonomik ve ahlaki değerlerinin bir yansıması 
olduğunu söylemiştik. Hansel ve Gretel masalında Orta 
Çağ Almanya’sındaki yoksulluğu, bu sebeple ailelerin 
çocuklarını ormana terk etmesi gerçeğini gördüğümüz 
gibi dönemin etik değerlerine dair izler görmek de 
mümkün. Bugün üvey de olsa bir annenin çocuklarını 
ormana terk etmesine ihtimal vermezken karanlık Orta 
Çağ’da kadın ve cadı figürlerinin bu kadar iç içe geçmiş 
olmasına şaşırmamak gerekir. Masaldaki kötü anne ve 
ihtiyar cadı figürlerinin kadın olması, bunun yanında 
baba figürünün kadın (dönemin dini inanışına göre po-
tansiyel cadı) tarafından kandırılabileceğinin gösteril-
mesi de tesadüf değildir.

Şekerleme ve
kurabiyeden
yapılmış ev,

tuzakların göz
boyayan güzelliğini 
resmetmektedir.
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MAŞİDE MERYEM BOZKURT ESERLERİMİZ

KUZEY MAKEDONYA’DA 
BİR TÜRK MİRASI 

HARABÂTÎ BABA TEKKESİ
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Günümüzde Kuzey Makedonya’nın, Kalkandelen 
(Tetovo) şehrinde bulunan Sersem Ali ya da daha 
çok bilinen adı ile “Harabâtî Baba Tekkesi”, Bek-
taşiliğin Balkanlar’daki en önemli yapılarından 
biri ve Bektaşiliğe büyük hizmetler yapılmasına 
vesile olan bir tekkedir.  Tekke kaynakların ver-
diği çoğu bilgiye göre, Dimetoka Bektaşî Âsitâne-
si’nde yetişip 1551’de Kalkandelen’e gelen Ser-
sem Ali Baba tarafından kurulmuştur. Sersem Ali 
Baba, kaynaklara göre Kanunî’nin ilk eşi olan Ma-
hidevran Sultan’ın kardeşi ve Kanuni’nin veziri 
olarak “Server Paşa” iken, mesleğinin zirvesinde 
Bektaşilikten etkilenerek, tekkede dervişlik yap-
mak için görevinden azlini istemiştir. Padişahın 
kendisine, “Sen sersem mi oldun, vezirlik bıra-
kılır da orada dervişlik mi yapılır” sualinin üze-
rine, “Varsın bundan sonra Sersem Ali desinler 
sultanım, kabulümdür” diyerek yanıt vermiş ve 
Paşanın adı “Sersem Ali Baba” olarak kalmıştır. 
Öte yandan muhtemelen toplumda üstü başı kı-
lık kıyafeti ile harap bir halde olduğu için bu ismi 
almış olan “Harabâtî Baba”  ise, XVIII. yüzyılda 
yaşamış ve Sersem Ali Baba’ya büyük saygı duya-
rak, Rumeli’de Bektaşiliği yaymak gayesi ile onun 
adına türbe yaptıran ikinci önemli Bektaşî babası-
dır. Bu sebeple türbenin kuruluş tarihi de tam ola-
rak bilinmemektedir.  Tekkenin ilk kurucusunun 
Sersem Ali; ancak türbe olarak yaptıran Harabâtî 
Baba’nın da isim babası olduğunu ise bugün kay-
nakların verdiği bilgilere dayanarak söylemek 
mümkündür. XVIII. yüzyılın sonlarında ise tekke-
nin, bölgenin yöneticileri olan Recep Paşa ve oğlu 
Abdurrahman Paşa tarafından büyütüldüğü hatta 
Makedonya bölgesi dâhil Paşa sancağındaki tüm 
tekkelerin merkezi haline geldiği bilinmektedir.

Diğer Bektaşî tekkelerinin birçoğu gibi şehir mer-
kezine uzak bir yerde kurulmuş olan ve mimari 
olarak Barok ve Rokoko üslubu ile yapılmış olan 
“Harabâtî Baba Tekkesi”, içerisinde birçok dini 
ve sivil yapıdan oluşan bir tarikat külliyesi olarak 
inşa edilmiştir. Dini yapılar içerisinde Sersem Ali 
Baba ve Harabâtî Baba’nın türbesi, birçok dervi-
şin kabri, mescit, köşk ve hane yapıları bulunmak-
tadır. Sivil yapılar arasında ise Recep Paşa’nın 
kızı Fatma’nın evi, şadırvan, misafirhane, aşevi, 
ahır, çeşme ve kapılar yer almaktadır. Tekke içe-

risinde yer alan kütüphanede 1912 yılında 216 
adet yazma eserin mevcut olduğu kaydedilmek-
tedir. Ancak bu eserler günümüzde muhtemelen 
Üsküp’teki “Narodna i Univerzitetska Biblioteka 
Kliment Ohridski” adlı kütüphane ve Üsküp İsa 
Bey Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

Tekkede ibadetlerin sürekliliği 1912 Balkan Har-
bi’ne kadar sürmüş; ancak bu tarihten sonra ha-
rabeye dönerek büyük bir kısmı yıkılan Harâbâtî 
Baba Tekkesi, 1967’de Kalkandelen’deki bir tekstil 
fabrikası tarafından restore edilip turistik amaçla 
hizmete açılmıştır. 1994’te Makedonya Kültür Ba-
kanlığı Eski Eserleri Koruma Kurumu kapsamın-
da bir kültür eseriyken, bu yıl sonrasında yeniden 
Bektaşîlere verilmiştir. Makedonya’nın Yugoslav-
ya’dan ayrılması döneminde epeyce hasar gören 
külliye daha sonra Türkiye Cumhuriyeti tarafın-
dan onarılmıştır. Günümüzde liderliğini, Edmond 
Brahmaj (Baba Mondi), dervişliğini ise Abdul-
muttalip Bakıri’nin yaptığı tekkede, gayrimüslim 
Makedon halkının dinî ve millî bayramlarını tek-
ke külliyesi içerisinde kutladıkları bilinmektedir. 
Bu da tekkenin bölgede ne kadar önemli bir dinî 
merkez olduğunu göstermektedir.

29



MUSTAFA TOPRAK UZAKLARDAKİ SES

YAZAR RUHUNDA 
BİRİKTİRDİĞİ ACILARI 

SEVİNÇLERİ OKURA SUNAR
Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkirlerinden olan Cemil Meriç ile kalemin insana sunduğu imkânları haki-
kat yararına kullanma üzerine röportaj yaptık. İlmin nesiller boyunca nasıl ilerlemesi gerektiğini de anlatan Cemil 

Meriç hayatımızın önceliklerinin neler olması gerektiğini detaylarıyla izah etti.

CEMİL MERİÇ İLE 
RÖPORTAJ YAPTIK:
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Mustafa Toprak: Edebiyat, felsefe, dil, tarih ve sosyolo-
ji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araş-
tırma yapmış ve yazılar kaleme almış birisi olarak yazı 
yazmanın insanın üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler-
den bahsedebilir misiniz?

Cemil Meriç: Evet aslında hep olumluyu konuşuyorduk 
ve bu biraz da kısa yoldan sorunları kabul etmek gibi. 
Halbuki yazı yazmak insanı eksiltiyor. İnsan, kendi ru-
hunda biriktirdiği acılardan sevinçlerden koparıp okur-
lara sunuyor. Oysa insan, kendi acısına ve sevincine en 
çok kendisinin muhtaç olduğu varlıktır. Tabi yazarlığın 
kahramanlık tarafını seçenler, kendilerinden önce ge-
lecek nesilleri düşünmek zorunda hissederler. Gelecek 
nesle ilim aktarmayıp ruhunda kapanmış sevinçlerin 
neşesiyle şen olanlar bencilliği kalplerine misafir etmiş 
insanlardır.

Mustafa Toprak: Düşünce hayatının olmazsa olmazı 
nedir sizin için?

Cemil Meriç: Kaygılı olmak bu işin te-
melini oluşturur. Bir endişeniz varsa 
dünyaya seslenecek bir hikayeniz de 
olur. Kendi halinizde yaşamak dün-
yanın size sunduğu bir fırsat olması-
na rağmen siz başka dertlerin peşin-
den koşmak zorunda hissetmelisiniz 
kendinizi. Aslında sizden önce ilmi 
size taşımış insanlara bir vefa borcu 
yazının ve kelimelerin peşinden git-
mek. Siz, nasıl istifade edip kendini-
zi yetiştirdiyseniz sizin yazdıklarınız 
da başkalarına yüksek bir aktarım ol-
malı. Yoksa düşünce birikim halinde 
ilerlemez, sonra boş konuşanların düşünceleri hakikat 
yolunun nişaneleri gibi anlaşılır ve siz bu pespayeliğin 
içinde hakikate dair çalışmadığınız için vebal altında 
kalırsınız.

Mustafa Toprak: “Dergi, hür tefekkürün kalesidir.” ifa-
deniz büyük heyecanlarla dergicilik yoluna çıkanların 
adeta kalkanı oluyor. Dergilerin bu kadar önemli ol-
masını nasıl izah edersiniz?

Cemil Meriç: Dergiler yapıları itibariyle farklı anlam bi-
rikimlerini aktarma imkanı sunuyorlar. Belirli aralıklar-
la çıkan bu yazı mecraları, yazarlarının düşünce alem-
lerini okura sunuyor. İki kapağı olan bir kağıt bütünü 
alıyorsunuz elinize ve o size tahmin edemeyeceğiniz ka-
dar kapı açıyor. Her yazarı okumak zorunda değilsiniz 
istediğiniz sayfadan başlıyorsunuz. Heyecanlı kalemler 
fikirlerini sunmuşlar. Ceplerindeki son paraları matba-
aya vermişler. Can havliyle edebiyata, sanata dair bir 
şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Birçok kişi ev arsa araba 

hesabı yaparken cebindeki son parayı dergiye yatırmak 
Cahit Zarifoğlu’nun şu ifadelerini aklıma getirdi: 

“Bir kalbiniz vardır onu tanıyınız.
Bir şehir kadar kalabalıktır bazıları
Bir dehliz kadar karanlıktır bazıları
Konuşurlar
İsterler
Susarlar
Dinlememişseniz nice yıl kalbinizi
Ev, meslek, iş,  para, geçim diyerek
Düşünün şimdi bir de
Şehirlerde kasaba ve köylerde
Başını eğmiş kalbiyle söyleşen bir kişi olduğunuzu.”

Mustafa Toprak: İnsanlar fikirlerini aktarmak için ki-
taplar, dergiler gibi çeşitli mecraları kullanıyor. Peki 
bunların dışında yeni bir yöntem olan sosyal medyayı 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cemil Meriç: Aslında önemli olan fik-
rin varlığıdır. Aktarım mecrası olarak 
dönemin şartlarına göre farklı yerler 
tercih edilebilir fakat kalıcılık ve cid-
diyet nazarıyla baktığımızda farklı so-
nuçlar ortaya çıkabiliyor. Sosyal med-
ya gündem esası ve kurallarına göre 
kurulmuş bir yapı. Nitelikli olan, bir 
gün gündemde kalıp ertesi gün fersah 
fersah uzaklaşmış bir bilgiye dönüşe-
biliyor. Bu bilginin niteliksizliğini or-
taya koymaz sadece hakikate ait ola-
nın gündemde çok durma lüksünün 
olmadığını belirtir. Bu mecraların fay-

dalı ve kalıcı olana işaret etmeleri ve yönlendirmeleriy-
le kullanışlı olabilir fakat derinlik ve incelik noktasında 
eksik kaldığını söyleyebilirim. 

Mustafa Toprak: İlim irfan yolculuğunuzun bir döne-
minde öğretmenlik de yaptınız. Öğretmenlik yapmak 
nasıl bir his uyandırdı sizde?

Cemil Meriç: Sizden ilim öğrenmek için sabahın nurun-
da kalkıp gelen talebelerin heyecanına şahit olunca hey-
benizde ne kadar bilgi varsa paylaşmak istiyorsunuz. 
Onca konferans verdim fakat sadece okulda verdiğim 
bir derste aldığım mutluluğun köşesinden bile geçmez. 
Derste öğrencilerle baş başa Balzac’tan Dostoyevski’ye, 
Fuzuli’den İmam Gazali’ye kadar her yere temas ediyor-
sunuz. Öğrencilerin de hiç beklemediğim sorularla der-
si açması bambaşka huzurlara kapı aralıyor. Şimdi ders 
zili çalsa ve bir köy okulunda olsam. Bu dünyalara bedel 
benim için.

Kendi halinizde
yaşamak dünyanın 

size sunduğu
bir fırsat. 

31



HÜSEYİN HAKAN MEKANLAR

Öyle cömert, eli açık, verdikçe veren birisi olmayı bece-
remedim. Gamsız, tasasız da olamadım. Denemedim de-
sem yalan olur, birkaç kez denedim. Ama üzerime otur-
madı. Hep sırıttı. Ben onu ciddiye alsam bile o beni gayri 
ciddiye aldı. Hem neden cömert olacaktım ki? Kederden 
tırnaklarıma musallat olduğum zamanlarda sevdiklerim 
birer ikişer ölmemişler miydi? Üstelik hemen hepsi de 
yalnızlıktan korktuğumu bildikleri halde, defalarca kez 
ölümden korktuğumu söylememe rağmen öldüler. Şimdi 
benden mahdumuna eli açık olan bir baba olmamı bek-
leyen hayat, pardon ama, avucunu yalardı. Sır gibi içi-
me sinmeye devam edecektim. Kendimin şu hayat için işe 
yarar bir yanını göremedim, kabul; ama yine de işe  yara-
mayan kısımlarım da yok denecek kadar azdı. Ama bugün 
feleğin sofrasından nasibimi almaya yeltenecektim. Köhne-
miş, paslanmış ruhumla zar zor ayakta durmama rağmen 
hayata akacak, nasipse yaşamaya yeniden başlayacaktım.

İçeri girdiğimde ortalığı aydınlatan ışık nezih bir ortam 
hazırlamıştı bile. Böyledir buralar. Şimdilerde muadille-
rinin yerlerine bankalar dikildiği için köşe bucak gizle-
nen bu pastaneler İstanbul’a Bolşevik Devrimi’nin yadi-
gârlarıydı. Kitabın yalancısıyım, 1925-40 yılları arasında 
İstiklâl’de pastaneler çil sürüsü gibi diziliymiş. Rusya’da 
Bolşevikler yönetimden yaka silkip ayaklanınca oradan 
kaçan Beyaz Ruslar gelip buralarda pastaneler açıp yö-
netiyormuş. Bizim aydın kesim de pek severmiş buralara 
uğramayı. Sadece Ruslar da değil, İtalya’dan, Yugoslav-
ya’dan, Macaristan’dan kaçan aydınlar İstanbul’a gelip 
yerleşirmiş de hayallerini bıraktıkları memleketlerinin 
yerini tutsun diye entelektüel sohbetlerini bu pastane-
lerde yaparmış. Peki bunlar beni ilgilendiriyor muydu, 
hayır, hem de hiç. Çünkü yerlerinde yeller değil banka-
lar esen pastanelerden geriye şimdi geldiğim ve birkaç 

başka yer daha kalmıştı. Özlerini koruyup nezih bir or-
tam sunmayı sürdürüyordular. Ben ise birazdan kişisel 
ekinoksumu başlatıp geriye kalanımla bundan sonramı 
eşitlemeyi deneyecektim. Devrimse en iyisini, kaçmaksa 
âlâsını yapacaktım.

Kendini kabul ettiren dondurma ve limonataları vardır 
buranın. Sırasıyla istedim. Akide şekerleri, kurabiyeler 
ve demli içemediğim halde gık çıkaramadığım çayıyla 
iki aşığın uğrak mekânıydı burası. O yüzden bunları bi-
razdan isteyecektim. Dikkatimi hep çeker, pastane sahi-
binin sırtında dünyanın derdi tasasıyla imar ettiği etten 
bir kambur o nereye giderse gitsin takip eder. Daha baş-
tan sarsıcılığı belli olan ahir ömründe onlarca yaşanmış-
lığı bu rutubetten ıslanmış tavanların ve iyi aydınlatan 
paslı avizelerin içinde, sırtında taşır. Ben ise bunca entri-
kanın yalnızca benim başıma gelmediğini anlamak için 
karşı duvardaki Osman Hamdi Bey’in eserine baktım. O 
meşhur tabloda birkaç kaplumbağa bir adamın önünde 
el pençe durmuş terbiye oluyordu. Hikmetini bilemem 
ama adamın elindeki neyi terbiye aracı olarak tuttuğunu 
görünce Bolşeviklerin ayaklanmasını hatırladım. Kim bi-
lir, onların başardığı ayaklanmayı kaplumbağalar da ba-
şarabilirdi. Belki dini bütün birisi kendisini onlara vakfe-
der de esaretlerine son verir. Tablodaki adamla kötü kötü 
bakışırken biraz sonra sevdiğimin gözlerine bakacağımı 
hatırladım. Gözlerimde başka izler kalmamalıydı. 

Son kalan izi yok etmem uzun sürdü. Dışarıdan belli 
etmedim ama içten içe kıvranıp duruyordum. Temiz ör-
tülerle müşterisini bekleyen masalarından duvara asılı 
raflardaki antika eşyalara, hafifçe yamulduğu aşikâr 
olan Atatürk portresinden aynı ölçüsüzlükle asılan ver-
gi levhasına, camekâna yığılmış kalabalık tatlı sürüsüne 

Sevgiyi 
Bir Zamanlar 
Öldürdüğüm 
Yere Artık 
Çiçekler 

Dikeceğim 

32



Eğer, yeniden 
başlayabilseydim 

yaşamaya,
diyordu Borges,

ikincisinde, daha çok 
hata yapardım. 

baksam da olmadı. İçimden debelendim. Çünkü yan 
masanın olduğu duvarda Borges’in Anlar şiiri asılıydı 
ve oradaki bir söz dikkatimi dağıtmanın yanında ne için 
yaşayıp öldüğümüze dair düşünmeme sebep oldu. “Eğer, 
yeniden başlayabilseydim yaşamaya,” diyordu Borges, 
“İkincisinde, daha çok hata yapardım.” Olacak iş değil-
di. Borges, yaşadıklarının hafifliğinden olsa gerek yaşa-
dığını yaşamış, kalan kaldığıyla kalmıştı. Yetmemiş, bu 
sözüyle söylemek istediklerini bir güzel söylemiş, yükü 
üzerinden atmıştı ama şimdi aynı 
yükü bana yüklemişti. Şunca yıllık 
ömrümde tasasız günlerimi saymaya 
kalksam borçlu çıkar, rastgele bir ha-
zineye denk gelsem içinden gırtlağı-
ma kadar borç çıkardı. 

Babamın bir kez bizi sevdiğine şahit-
lik etmemiş, elini başımın üzerinden 
kayıp giderken görmemiştim. Ama 
aynı elin annem için elem ve kahır 
dolu uzandığını, hırpaladığını, ha-
yatını zehir zıkkım ettiğini iyi hatır-
larım. Sevgisizlikten kurumaya yüz 
tutmuştum da bereket ki sevdiğim in-
sanlar vasıtasıyla ayakta kalabilmiştim. Sevdiğim insan-
ların varlıklarına öylesine tutunmuştum ki birisi onların 
da bir gün çekip gideceklerini falan söylese onun başına 
her türlü felaketi müstahak görürdüm. İyice büyüdü-
ğümde bir baba da aramıyordum, sevecek kimseyi de. 
Gel gör ki Borges’e kalsa sevgisini esirgemesi alenen bir 
hata olmasına rağmen babam bir daha dünyaya gelecek 
olsaydı ikincisinde daha çok hata yapsındı.  Olacak iş 
miydi bu?

Masamda yarım yamalak duran dondurmam da giderek 
yaşamaktan umudunu kesiyor, eriyordu. Bununla bir-
likte müdavimlerinin siyaset, futbol, ekonomi konuştu-
ğu, doların dengesiz tavırlarına rağmen altının dediğim 
dedik kararlı yükselişini tartıştığı masaların arasında 
iyice içime büzüşmüş, sevdiğim kadının gelmesini bek-
lerken Borges’e hayret ediyordum. Burası umutsuz, kal-
dırımlarında mutsuz insanların çok, kentlerinin yorgun 
insanlarla dolu olduğu bir ülkeydi. Sevmesini bilmeyen 

insanların da olduğu, hatalarıyla gurur du-
yanların hayatı anlamsız kıldığı bir yerdi. 
Bu insanların yeniden yaşasaydılar ikinci-
sinde daha çok hata yapmalarını aklım al-
mıyordu. Habis ruhların çoğunlukla hatala-
rıyla mahvettiği yaşamda kendisine iyi kötü 
ufacık bir alan bulup yaşayan diğerlerine 
yapılabilecek daha kötü bir çözüm yoktu. 
Borges, öyle zannediyorum ki yarım yama-
lak hayatların haklarını görmezden geliyor-
du fakat heyhat, yanılıyordu. 

Bu yaşıma kadar atlattığım musibetlerin 
haddi de hesabı da yoktu. Fakat hangi to-
pala ayak, hangi dilenciye kuruş olduy-

sam artık onların duası koruyup kolladı beni. En son 
sevdiklerim de öldükten sonra sıkça buraya gelir, belki 
çok sürmez de helalinden bir ölüm de beni bulur diye 
muhasebe yapardım. Ama bugün yeniden yaşamaya ve 
sevdiğim kadına açılmaya karar verdiğimde bir şey daha 
öğrenmiştim: yeniden dünyaya gelseydim sevecek, daha 
az hata yaparak sevecektim. 

Sevgiyi bir zamanlar öldürdüğüm yere artık çiçekler di-
kecektim.
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GÜNCEL NELER OLUYOR

NASA burçlar hakkında yeni bir açıklama 
yaptı. Astrolojiye meraklı olanların günde-
minde uzun süredir konuşulan burçların 
değişmesiyle ilgili iddia NASA tarafından 

doğrulandı. Böylelikle burçların 12 değil, 13 
tane olduğu açıklandı

Facebook ve NYU, MRI taramalarını dört kat 
daha hızlı hale getirmek için yapay zekâdan 
faydalanmaya başladı. Yapılan araştırmalar 

ve analiz sonuçları, yapay zekâyı tıbbi görün-
tülemeye dahil etmenin çok büyük bir adım 

olduğunu gösteriyor.

Yalova’nın Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bir 
taksi durağında çalışan Suat Üzülmez, du-

rakta iguana olduğunu fark etti. Üzülmez’in 
durumu itfaiyeye bildirmesi ile olay yerine 

gelen ekipler hayvanı yakalıdı.

Hint Sinemasının ünlü oyuncusu Aamir 
Khan, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gel-
mişti. Niğde ve Adana’daki incelemelerini 

tamamlayan Khan’ın bir sonraki durağı İstan-
bul oldu. Aamir Khan ile birlikte ocak başına 
geçen kebapçı Mehmet Gemicioğlu, ‘Adana 

kebabını çok sevdi, 3 kişilik kebap yedi’ dedi.

Teknoloji şirketleri, gergin ABD-Çin ilişkileri 
nedeniyle üretimleri Hindistan’a kaydırmayı 
hedefliyor. Birkaç hafta önce iPhone 11 üreti-
mini Hindistan’da gerçekleştirmeye başlayan 

Apple, pandemi sonrasında da burayı bir 
merkez haline getirmeyi planlıyor. Bu furya-

ya Samsung da katılıyor.

ABD’de kalkışa dakikalar kala bir adam uça-
ğın kapısını açarak piste atladı. Çılgın yolcu, 
uçaktan atlamadan önce kendisini durdur-
maya çalışan bir başka yolcunun da kolunu 

ısırdı.

Dünya bir yandan koronavirüs salgınıyla 
boğuşurken, diğer yandan bilim insanları-

nın uzay çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 
NASA, Perseverance ismini verdiği yeni uzay 

aracını Mars’a yolladı. Burada uzun süre 
kalacak olan uzay aracıyla bilimsel pek çok 

araştırma yürütülecek.

Türkiye’nin sismik gemileri Doğu Akde-
niz’de! İsimleri Fatih, Yavuz, Barbaros Hayret-
tin Paşa ve Oruç Reis olan milli gemilerimiz, 
Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve KKTC’nin 
haklarını korumaya, ülkemizin denizlerdeki 

varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

ÜÇ KİŞİLİK
KEBAP YEDİ 
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TAVSİYE

PODCAST’TE
DİKKAT ÇEKENLER

Biraz da nostalji yapalım diyenler için 
müjdemizi isteriz çünkü bir zamanlar 
TRT’de yayınlanan ve tüm aileyi radyo 
başında toplayan Radyo Tiyatrosu’nun 
bir bölümü dijital ortama taşındı. 15 bö-
lümden oluşan podcast serisinde, Mo-
liere’in Hastalık Hastası’ndan, Agatha 
Christie’nin Cinayet Alfabesi’ne, birçok 
tiyatro klasiğini efsane tiyatrocuların 
ağzından dinleyebilirsiniz.

RADYO TİYATROSU

FİLMLOVERSS

Parasite’in En İyi Film Oscar ödülü-
nü almasından, Adèle Haenel’in 45. 
César Ödülleri’nde En İyi Yönetmen 
ödülünü alan Roman Polanski’ye yap-
tığı protestoya kadar, sinemaya dair ne 
varsa konuşulan, sinema dünyasından 
yeni haberlerin verildiği podcast serisi. 
Şimdilik toplam 68 bölümü var. 

Birbirini gençlik yıllarından bu yana 
tanıyan iki arkadaşın her ay 2 kitap 
okuyup, bu kitapları birlikte yorumla-
yarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdiği 
bir edebiyat yayını.  

SATIR ARASI

Aykut İbrişim’in sunduğu sanal ger-
çeklik, yapay zekâ, şeylerin interneti, 
beyin & bilgisayar etkileşimi, 3 boyutlu 
yazıcılar, sürücüsüz araçlar, blokchain 
gibi konular üzerinden teknolojinin 
insan hayatını ve geleceğini nasıl etki-
lediğine dair sohbetlerin yapıldığı bir 
podcast.

HA GELDİ HA GELECEK
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Astronomi, gök cisimlerini fiziksel ve kimyasal yapıları, hareketleri gibi yönleriyle inceleyen bilim dalıdır. 
Eski Yunancada “astron” ve “nomos” kelimelerinin birleşiminden meydana gelen astronomi, ‘yıldızların 
yasası’ anlamına gelmektedir. 

Rönesans Öncesi Astronomi

İlk Çağlar
Bu dönemde astronomi bir bilimsel alan olarak görülmekten oldukça uzaktı. Bunun yerine daha çok bir 
inanç sistemi ve gündelik yaşamı düzenlemek için bir araç niteliğindeydi. İlk medeniyetler gök cisimlerinin, 
özellikle de güneş ve ayın hareketlerini inceleyerek takvim ve mevsimleri oluşturmuş, tarım faaliyetlerini 
bu takvimlere göre düzenlemişlerdir. Bilinen ilk kayıtlı gözlemler M.Ö. 2000 yıllarında çok sayıda yıldızın 
konum bilgilerini kaydeden Babiller tarafından yapılmıştır. İlk çağlardaki astronomi çalışmalarına katkıda 
bulunan bir diğer medeniyet ise Çin’dir. Bilinen ilk yıldız kataloglarını hazırlamalarının yanı sıra Ay, Güneş 
tutulmaları ve kuyruklu yıldız gözlemlerini de kaydetmişlerdir.

 Antik Yunan Dönemi
Antik Yunan’ın en önemli düşünürlerinden olan Aristoteles bu yıllarda her şeyin merkezinde Dünya’nın 

olduğu kendi evren modelini geliştirmiştir. Aristo’nun evren modeli, 1543 yılında N. Copernicus kendi 
evren modelini tanımlayana kadar bilim dünyasınca kabul görmüştür.

M.Ö. 3. yüzyıla gelindiğinde Eratosthenes, Dünya’nın çapını gerçeğe oldukça yakın bir değerde 
ölçmüştür. Dünya merkezli bir evren modeli tasarlayan başka bir düşünür de Ptolemaios (Bat-
lamyus)’dur. Ayrıca ölçüm sonuçlarındaki hatayı azaltmak için astronomik ölçüm aygıtları ge-
liştirmiştir. Batlamyus sonrasında Batı, kilisenin kontrolünde uzun bir karanlık çağa girmiştir.

 İslam Astronomisi
14-15. yüzyıllar arasında Müslüman bilim insanları için oldukça parlak bir dönem söz konu-
suydu. Müslümanların, Çin ve Antik Yunan eserlerini kendi dillerine çevirmeleriyle başlayan 

bilimsel atılım Emeviler döneminde başlamış ve Abbasilerle birlikte zirveye ulaşmıştı. Bu dö-
nemde astronomiye katkı sağlayan bilim insanlarından kısaca bahsedelim: El-Fezârî, İslam 
dünyasında kullanılan ilk usturlabı yapmıştır. Hârizmî Ay, Güneş ve gezegenlerin konumlarını 
hesaplamak üzerine çalışmalar yapmıştır. Ömer Hayyam ise bir yıldaki gün sayısını hesaplamış 
ve Sultan Melikşah için bir takvim hazırlamıştı. Müslümanların astronomiye en önemli katkısı 
ise, ilk defa düzenli gözlemlerin yapıldığı gözlem evlerinin (rasathane) kurulmuş olmasıdır. 

Rönesans Sonrası Astronomi
15. yüzyılda İtalya’da başlayan Rönesans dönemi ile modern Astronomi de bu aydınlanma çağı-
nın getirdiği ivmeyle şekillenmeye başlamıştır. İlk kez Güneş merkezli bir evren modeli tanımla-
yan (M.Ö. 270) Aristarchus’tan yüzyıllar sonra Copernicus kendi evren modelini 1543’de yayın-
ladı. Dönemin önemli astronomlarından olan Tycho Brahe hangi evren modelinin hatalı olduğu 
tespitinin ancak hassas gözlemlerle mümkün olduğunu düşünerek detaylı gözlemler yapmıştı. 
Brahe’nin ölümünün ardından onun asistanı olan Johannes Kepler gezegenlerin yörünge hare-
ketlerini formulize ettiği “Kepler Kanunlarını” yayınladı ve gezegenlerin eliptik bir yörüngede 
Güneşin etrafında döndüğünü ispatladı.

Hans Lippershey’in 1608 yılında teleskopu icat etmesiyle birlikte astronomideki gelişmeler de 
hızlanmaya başlamıştı. Bu dönemde Galileo Galilei, Lippershey’in icadını kullanarak kendi 
daha gelişmiş teleskobunu icat etti. Galileo bu teleskopla ay yüzeyini inceleyerek ilk ay haritası-
nı yapmış, Jüpiter’in dört uydusunu ve Güneş lekelerini keşfetmiştir.

Kepler ve Galileo’dan sonra astronomiye en büyük katkıda bulunan bilim insanı Isaac Newton 
oldu. Newton, Kepler’in bir çözüm bulamadığı “Gezegenler neden yörüngede kalmaya devam 
ediyor?” sorusuna uzun bir süre cevap aramış ve kütleçekim kanunu ile aradığı cevabı bulmuş-
tu. Bunun yanı sıra mercek yerine ayna kullanarak yeni bir teleskop da icat etmiş ve astrofizik 
alanın doğuşuna önayak olacak olan ışık tayfını keşfetmişti.

Günümüzde uzay bilimleri bir meraktan çok daha fazlası olmuş durumda, ABD Mars’a koloni 
kurmanın planlarını yaparken Çin, Ay’da kalıcı bir üs kurmaya hazırlanıyor. Bunların yanı sıra 
sıralanabilecek çok fazla gelişmenin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bunların neler oldu-
ğundan bahsetmeyi bir başka yazının konusu olmak üzere şimdilik erteleyelim.
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Ümraniye Belediyesi tarafından sosyal destek kartı veri-
len ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için Gönül-
den Gönüle Giyim Mağazası açıldı. 

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için Necip Fazıl Mahallesi’nde 
hizmete sunulan mağazanın açılışı nedeniyle düzenle-
nen programa katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet 
Yıldırım, yardımlaşma müessesesinin inançlarımızdan 
geldiğini belirterek, belediye olarak her zaman ihtiyaç 
sahibi vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlayışının 
uzun bir süredir ülkemizde yerleşen bir anlayış oldu-
ğunu belirten Yıldırım, ihtiyaç sahibi insanlara yapılan 
yardımların dünyada benzeri olmayan bir dayanışma 
örneği oluşturduğunu söyledi.  Ümraniye Belediye-
si’nin ihtiyaç sahibi insanlara yönelik yaptığı çalışmala-
rı anlatan Başkan Yıldırım, “Bizim Ümraniye Belediyesi 
olarak ihtiyaç sahibi halkımıza hem yiyecek konusunda 
hem giyecek konusunda daha önce marketlerimiz var-
dı, biliyorsunuz. Biz bunları Sosyal Destek Kart’a çevir-

dik. Marketlerimizi tadil ettik. Bunlardan bir tanesini 
de bugün açacağımız ‘Gönülden Gönüle Giyim Mağaza-
sı’ haline getirdik. Vatandaşlarımız artık giyim ihtiyaç-
larını da kartla alabilecekler. Sağ olsunlar hayır sahibi 
vatandaşlarımız, onların gayretleri ile ihtiyaç sahipleri, 
beş yüz metrekareden oluşan bu güzel marketimizden 
gelip herhangi bir lüks mağazadan alışveriş eder gibi 
çocuğunun, kendinin ya da eşinin ihtiyacını buradan 
giderebilecek” şeklinde konuştu.

Yardımlaşma müessesesinin önemine değinen Başkan 
Yıldırım, “Bu sosyal işlerimiz önemli. Covid-19 münase-
beti ile bilhassa Ramazan ayında belediyemiz, STK’ları-
mızla birlikte çok ciddi yardımlar yaptı. Zannedersem 
ilçe belediyeleri arasında en büyük yardımı bizim beledi-
yemiz yaptı İstanbul’da. Yetmiş bine yakın koli dağıttık” 
ifadelerini kullandı.

Gönülden Gönüle Giyim Mağazası, yapılan konuşmala-
rın ardından dualarla açıldı. Giyim mağazasından sosyal 
destek kartı sahibi olan vatandaşlar yararlanabilecek.

GÖNÜLDEN GÖNÜLE
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DİLEK KARTAL BÜYÜK BUHRAN

BÜYÜK 
BUHRANLARIN

YILI
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı veya Büyük Buhran, 1929’da başlayan ve et-
kilerini 1930’lu yıllar boyunca devam eden ekonomik buhrana verilen isim-
dir. Krizin ardından, dünyada 50 milyon insan işsiz kalmış, dünyadaki toplam 
üretim %42, dünya ticareti de %65 oranında azalmıştır. Her ne kadar ABD 
borsalarının çöküşünden kaynaklandığı söylense de o yıllarda tüm dünya ül-
kelerindeki genel ekonomik duruma krizin etki alanına bakıldığında Büyük 
Dünya Bunalımı adını alması çok da abartılmış bir yorum olmaz. O tarihe yani 
1929 yılına kadar dünyada görülen ekonomik krizlerde dünya ticaretinin en 
fazla %7 oranında düştüğünü düşünürsek 1929 krizinin ne denli etkili olduğu 
tahmin edilebilir.

Krizi hazırlayan ortamı detaylı olarak konuşmadan önce 
genel çerçevesiyle sebepleri sıralayacak olursak; gelir ve 
servet dağılımındaki eşitsizlikler, şirketlerin mali yapıları 
arasındaki dengesizlikler, bankaların mali yapılanmaların-
daki bozulmalar, dış ödemeler dengesindeki açıklar, eko-
nomi yönetimindeki tecrübesizlik, uluslararası borçların 
kararsız yapısı ve tedavül aracı olarak altın standardında 
ısrar edilmesi sayılabilir.

1. Dünya Savaşı’nın getirdiği zorluklar karşısında irili ufak-
lı pek çok ABD şirketi birleşmek zorunda kalmış ve savaş 
sonrasında ülkede tekeller oluşmuştu. Dengeler öylesine 
bozulmuştu ki Amerikan ekonomisinin %50’sinde sadece 
200 kadar holding söz sahibiydi. Bu da tek bir holdingin 

bile iflasının ekonomiyi sarsmaya yeteceğini gösteriyordu. 
Ülkede 1920’li yıllarda yapılan vergi indirimleriyle yüksek 
servet yoğunlaşması artmış, üretim büyük ölçüde azalmıştı. 
1929 yılına gelindiğinde mevcut duruma, riskli kredilerde 
görülen yükseliş de eklenince ekonomideki var olan dur-
gunluk bunalıma dönüşmüştür.

Bankacılarca verilen spekülatif kredilerin geri dönmemesi 
ve doğan güvensizlik ortamında yoğun mevduat çekişleri 
nedeniyle bankalar krize girmiş, ABD ekonomisinde önemli 
bir para stoğu açığı ortaya çıkmıştır. Bu güvensizlik ve kriz 
dönemi uluslararası ticaretin durma noktasına gelmesine 
neden olmuştur.
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Dikkat çekici bir diğer sebep de ABD’nin dünya üzerin-
deki net kreditör olmasıydı. ABD’nin I. Dünya Savaşı son-
rası Almanya ve İngiltere’den istediği tazminatların altın 
olarak ödenmesini talep etmesine karşın dünyadaki altın 
stoğu yetersizdi ve var olan stoğu da zaten Amerika 
kontrol ediyordu. Almanya ve İngiltere bahsedi-
len tazminat ve kredileri mal ve hizmet ola-
rak ödemeyi denedi. Ancak bu da ABD’nin 
mal ve hizmet sektörüne darbe vurdu. 
ABD, son çare olarak gümrük duvarları 
koyma yoluna gittiyse de bu uygulama 
da dış ticareti küçültmekten başka bir işe 
yaramadı. Sonuçta Amerika hesapsızca 
vermiş olduğu kredileri geri alamadı.

M. Friedman ve A. Schwartz; 1929 büyük 
bunalımının 1867’li yıllardan beri uygulanan 
para politikalarındaki yetersizliklerden dolayı or-
taya çıktığını ve bu bunalımın para arzındaki mutlak dü-
şüşle yakından ilişkili olduğunu savunmuşlardır.
Keynesyen iktisatçılara göre ise ABD’de 1929 krizinin te-
mel nedeni, yatırımlardaki büyük azalmadır. Bu azalma 
geliri azaltarak, harcamaları geriletmekte ve ekonominin 
eksik istihdama sürüklenmesine neden olmaktadır. Ayrıca 
Keynesçi yaklaşımı savunan iktisatçılar; gayrisafi milli ha-
sıladaki düşüşün para arzında önemli gerileme yaparak, 
bu krizde önemli rol oynadığını savunmuşlardır.

Büyük kriz döneminde ABD Başkanı Franklin Roosevelt, 
ekonomiyi durgunluktan çıkarabilmek için; talep artışını 
sağlamaya yönelik olarak ücretlerin arttırılması, spekü-
lasyonların önlenmesi, ihracat artışı için kur ayarlaması, 
üretimin arttırılması için teşvikler, istihdam olanaklarının 
geliştirilmesi, işsizlik ödeneklerinin verilmesi ve kamu 
hizmetlerinin arttırılması gibi birtakım önlemler almıştır.

Dünya çapında oluşan ekonomik güvensizlik ortamı, ser-
mayenin reel yatırımlara yönelmesini engelledi. Bu da 
üretimin düşmesine, talep yetersizliğine ve işsizliğin art-
masına sebep oldu. Mevcut bunalımdan çıkmak için dev-

letin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savu-
nan Keynesyen politikalar yükselişe geçti. 

Türkiye, 1929 bunalımı karşısında, ihracat 
ve ithalatını artırmak için çeşitli politika-
lar izledi. 1933’te dış ödemelerde malını 
alanın, malını alma ilkesine dayanan kli-
ring ve takas sistemi uygulandı. Böylece 
ithalat ihracata bağlandığından, ihracat 
teşvik edilmiş oldu. 

Bu buhranı yenerek tam istihdama ulaşan 
ilk sanayi ülkesi, Almanya’dır. Almanya, enf-

lasyonsuz orijinal finansman yöntemleriyle iç 
piyasayı canlandırmayı başarmıştır. Ancak dünya pa-

zarları Almanya’nın ihracatına açık değildi. Alman fab-
rikalarına sürüm alanları temin etmek ve hammadde 
bulmak gerekiyordu. Almanya, doğrudan serbest döviz 
transferi olmaksızın malın malla mübadelesini gerçek-
leştirmek imkânını sağlayan bir karşılıklı ticaret mode-
lini benimseyerek, serbest döviz piyasalarında ihracat 
mallarına uygun fiyatla alıcı bulamayan Güney Amerika, 
Orta Avrupa, Balkanlar ve Türkiye’nin müşterisi duru-
muna geçti. Tarım ekonomilerinin ihracat mallarını yük-
sek bedelle satın aldı ve onlara kendi sanayi ürünlerini 
sattı. Planlama ve benzeri yöntemlere başvuran ABD ile 
Fransa gibi demokrasiler ılımlı çözümlere yönelirken, 
Almanya’da işsizler Nazi totalitarizminin çılgınlıklarına 
kapıldılar. Böylece bunalım ilerleyen süreçte, II. Dünya 
Savaşı’nın da başlıca nedeni oldu.

1929
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ZEYTİN
ÇEKİRDEĞİNDEN 
BİYOPLASTİĞE

MELTEM GÜLNAME KAYNAR BAŞARILI TÜRK GENÇLERİ

Elazığlı, iki çocuklu bir ailenin kızı olan Gıda Mü-
hendisi Duygu Yılmaz; ‘’Mideme iyi geliyor,’’ diye-
rek zeytin çekirdeği yutan gazi babasının sağlığını 
tehdit eden bir durum olup olmadığını araştırma-
ya koyuldu. O dönemde bir bal şirketinde çalışan 
Yılmaz, çalışma saatlerinden arta kalan vaktinde, 
evinde kurduğu laboratuvarında zeytin çekirdeği 
üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Bir noktaya 
geldiğinde çalışmalarına daha da yoğunlaşmak 
için işinden ayrıldı ve iki arkadaşını da yanına ala-
rak “Biolive” adlı Ar-Ge şirketini kurdu.
 
Bu yola çıkarken tek sermayesi isteği ve inancı 
olan Yılmaz, azimle çalışmasına rağmen yanına 
destekçi bulmakta bir hayli zorlanıyordu. Zira iki 
ortağı dışında hiç kimse, 26 yaşında Ar-Ge şirketi 

kuran genç bir kadının başarılı olabileceğine 
inanmıyordu. Ancak genç girişimci önce evin-
deki laboratuvarında sonrasında ise kurdukla-
rı Ar-Ge merkezinde çalışmalarına yılmadan 
devam etti. 2 yıllık uzun soluklu bir çalışma 
sonucunda zeytin çekirdeğinden biyoplastik 
üreten Duygu Yılmaz, çalışmalarının ilk mey-
vesini 2015’te İTÜ Çekirdek girişimcisi olarak 
almaya başladı. Henüz daha 29 yaşındayken 
Garanti Bankası, KAGİDER ve Ekonomist Der-
gisi’nin yapmış olduğu yılın Kadın Girişimcisi 
Yarışmasında ‘’Gelecek Vaat Eden Kadın Giri-
şimci’’ olarak seçildi.
 
En büyük hayali, insanların hayatına doku-
nacak işler yapmak olan Duygu Yılmaz, bu 
uğurda adımlarını sağlamca atarken bizlere de 
gurur kaynağı oluyor. Ürünlerin raf ömrünü 
uzatan anti bakteriyel biyoplastik ambalajdan 
bebek emziğine kadar birçok faklı ürünün üre-
tilmesine imkân veren bu çalışmasıyla sektör-
ler arasında yankı uyandıran genç girişimci, 
yabancı şirketlerden gelen teklifleri şimdilik 
rafa kaldırmış gibi görünüyor. 

Başarısı ve azmi ile daha nice gencimizin ha-
yallerine umut ışığı olan, yol gösteren Duygu 
Yılmaz’a bir teşekkür de bizlerden olsun. 
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ENES ARAS RÖPORTAJ

Selçuk Bayraktar genç yaşında çok büyük sorumluluklar üstlenmiş bir mühendis, gecesini gündüzüne katan bir iş 
insanı, bir eş ve bir baba. Santral Dergisi olarak Selçuk Bey ile kısa ama anlamlı bir röportaj yaptık. Alçakgönül-

lülüğü ve misafirperverliği için kendisine çok teşekkür ederiz. 

ROPÖRTAJ

Santral: Selçuk Bey nerelisiniz, nerede okudunuz, kaç 
yaşındasınız? Bu konularda merakımızı giderir misi-
niz? 

Selçuk Bayraktar: 40 yaşındayım. İstanbul Sarıyer’de 
doğdum. Robert Koleji’nde okudum. İTÜ’de elektronik 
bölümüne devam ettim. University of Pennsylvania’da 
burslu olarak insansız hava araçları konusunda master 
yaptım. Sonrasında MIT’de ikinci yüksek lisansımı ha-
vacılık ve uzay bölümünde yaptım. 1.5 sene kadar Ame-
rika’da George’da araştırma görevlisi olarak çalıştım. 
2007 yılında Türkiye’ye geri döndüm. 

Santral: İnsansız hava araçları, havacılık ve uzay… 
Bunlar çok da alışılagelmiş tercihler değil gençler açı-
sından. Biraz bu konuyu açmak ister misiniz?

Selçuk Bayraktar: Aslında bu çok güzel bir soru. Be-
nim çocukluğumdan beri havacılığa merakım vardı. Bu 
biraz da babamdan kaynaklanıyor. Babam mühendisti, 
pilotluk kursuna gidiyordu aynı zamanda. Uçuşa gitti-
ğinde beni de beraberinde götürüyordu. Bir defa aya-

ğınız yerden kesildi mi o hissiyat hep sizinle kalıyor, 
vazgeçemiyorsunuz. Hep hayalimdi uçak yapmak, pilot 
olmak. Yanı sıra robotiğe de merakım vardı. 

Santral: Bize biraz BAYKAR’dan bahsedebilir misiniz?

Selçuk Bayraktar: Aslında BAYKAR eski bir müessese. 
Babam Özdemir Bayraktar tarafından 1985’te hassas 
makina parçaları üretmek amacıyla kurulmuş. Ben de 
ufak yaştan itibaren iş yerinde çalışıyordum, çıraklık ya-
pıyordum bir anlamda. Tabii o dönemin sanayisi biraz 
daha farklıydı. Ağır Sanayi hamlesiyle beraber Türki-
ye’de özellikle imalat sanayiinde bir atılım vardı. İHA ve 
SİHA’ya girmemiz, daha sonra, benim yüksek lisansım-
la başlıyor. İHA’lar dünyada da yeni doğuyordu 2000’li 
yıllarda. İnsanlar o dönemde “İnsansız uçak mı olur, ne 
demek o?” diyorlardı. Bu tür yenilikler uzay teknolojisi 
olarak görülüyordu neredeyse. Mesela şimdi dronelar 
yaygın, ama o dönemde yoktu.

Santral: Günümüze gelirsek, malum şu sıralarda en çok 
konuştuğumuz konu salgın. Ülkemiz de bu salgından 

SELÇUK BAYRAKTAR: 
“ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ 

GÖKYÜZÜNE MERAKIM VARDI!”
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ciddi bir biçimde etkileniyor. Hatırlarsanız salgının 
başlarında tıbbı ekipman, özellikle de solunum ci-
hazları konusunda büyük felaket senaryoları yazıldı. 
Denildi ki; öyle bir an gelecek ki hastalar hastanelere 
akın edecekler ve solunum cihazları yetmeyecek. İşte 
tam bu noktada siz, ‘Yerli solunum cihazımızı üretebi-
liriz,’ dediniz. Hatta sonrasında şöyle bir açıklamanız 
da var: ‘Mühendislerimiz bizi bir odaya kapatın başa-
rana kadar da çıkarmayın dediler ve bunu başardılar.’

Selçuk Bayraktar: Salgının başladığı dönemde uz-
manlar, özellikle hastalığın kötü seyrettiği durumlar-
da ağır bir zatürreye dönüştüğü ve o tür durumlarda 
hastaların solunum cihazına bağlanması gerektiği 
yönünde makaleler yayınlıyorlardı.  
Ben de yoğun bir biçimde bu makale-
leri takip ediyordum.

Bu arada salgın ülke-
mize geldikten sonra 
da, ülkemizin şu yö-
nünü gördük: Dünya-
da kişi başına en çok yoğun bakım 
ünitesi düşen ülkelerden biriydik 
ve altyapımız çok sağlamdı. Sağlık 
görevlileri hayatları pahasına mü-
cadele veriyorlar, belki de öleceğini 
bilmesine rağmen insanları tedavi 
etmeye çalışıyorlardı. Biz de dedik 
ki bu mücadeleye mühendislik ola-
rak destek verelim. Mühendis arkadaşlarla birlikte 
pandemi hesapları ve modellemeler yapmaya başla-
dık hemen. Bu arada salgın bütün dünyayı sarıyor-
du. Kafamızda hep aynı soru: Acaba Türkiye’de so-
lunum cihazı ihtiyacı olur mu?

Hemen bir firma tespit edip ürünlerini sorduk. Ürün-
lerinin çok kullanıldığını ve beğenildiğini söylediler. 
Firma çok ufak bir firmaydı, 3-4 kişilik. BAYKAR’da 
biz kalabalık bir ekibiz. Konuyla ilgili ASELSAN ile 
temas kurduk. Öncelikle mühendislikle alakalı ek-

sikleri gidermek, hızlıca üretmek gerekiyordu ve bi-
zim imalat tarzımız biraz daha butik bir tarzdı. Zira 
havacılıkta böyledir, bir şeylerden yüz binlerce yap-
mazsınız. Haftada bir uçak yaparsınız, ayda bir uçak 
yaparsınız. Otomotiv ve beyaz eşyada ise çok yüksek 
hacimler olur. Arçelik ile de görüşüldü. Oradaki mü-
hendisler de büyük heyecan duydular. Bu şekilde, 
bu takım bir araya geldi ve çalışmaya başladı. 

Santral: Son olarak, başlattığınız bağış kampanya-
sından biraz bahseder misiniz?

Selçuk Bayraktar: Az önce de söylediğim gibi ül-
kemizin sağlık sistemi dünyadaki pek çok ülkeye 

kıyaslanınca çok iyi durumda. 
Ekipman anlamında da iyi du-

rumdayız. Dünyada ise 
pek çok zengin ülkenin 
ekipman konusunda 
sıkıntı yaşadığını bili-
yoruz. Hele fakir ülke-
lerde ekipman bulmak 

neredeyse imkansız. Biz de dedik 
ki bir şey yapalım, hem ülkemize 
hem de gerektiğinde insanlığa 
bir faydası olsun. Bir kampanya 
başlattık. Sağlık Bakanlığı’na ba-
ğışlamak üzere solunum cihazı 
siparişi verdik. Bu kapsamda biz 
BAYKAR olarak 250 adet bağış-

ladık. Peşinden ASELSAN 250, ROKETSAN da yine 
250 adet cihaz bağışlayacağını açıkladı. Amazon 
Türkiye 100 adet, Arçelik 150 adet, Havelsan da 100 
adet solunum cihazı bağışlayarak kampanyaya des-
tek oldular. Böylelikle binin üzerinde solunum ciha-
zı toplanmış oldu.

Santral: Çok teşekkür ederiz.

Selçuk Bayraktar: Ben teşekkür ederim. Santral’in 
yolu açık olsun. 
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ŞİİR

GÜLCE
Uçurumun kenarındayım Hızır
Ulu dilber kalesinin burcunda
Muhteşem belaya nazır
Topuklarım boşluğun avcunda
Derin yar adımı çağırır
Dikildim parmaklarımın ucunda
Bir gamzelik rüzgâr yetecek
Ha itti beni, ha itecek
Uçurumun kenarındayım Hızır
Civan hazır
Divan hazır
Ferman hazır
Kurban hazır

Uçurumun kenarındayım Hızır
Güzelliğin zulme çaldığı sınır
Başım döner, beynim bulanır
El etmez
Gel etmez
Gülce’m uzaktan dolanır
Uçurumun kenarındayım Hızır
Gülce bir davet
Mecaz değil
Maraz değil
Gülce bir afet
Peri değil
Huri değil
Gülce beyaz sihir
Gülce ölümcül naz
Buram buram zehir
Yar yüzünde infaz

Bir gamzelik rüzgâr yetecek
Ha itti beni, ha itecek
Güzelliğin zulme çaldığı sınır
Uçurumun kenarındayım Hızır
Ben fakir
En hakir
Bin taksir
Ateşten
Kalleşten
Mızrakla gürzden
Dabbetülarz’dan
Deccal’dan, yedi düvelden
Korku nedir bilmeyen ben
Tir tir titriyorum Gülce’den
Ödüm patlıyor Gülce’ye bakmaktan
Nutkum tutuluyor, ürperiyorum
Saniyeler gözlerimde birer can
Her saniyede bir can veriyorum

ÖMER LÜTFİ METE
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SPOR

MOUSSA SOW
ÜMRANİYESPOR’DA

Senegalli yıldız Moussa Sow, Ümraniyespor’a transfer olarak 
Türk futboluna geri dönüyor. 

Moussa Sow (d. 19 Ocak 1986, Mantes-la-Jolie), Fransa doğumlu Senegal-
li millî futbolcudur. Aynı zamanda Fransa vatandaşlığı da vardır. Forvet bölgesinde 
oynamakla beraber ofansif orta saha bölgesinde de oynayabilmektedir.
Sow, Fransa U-19 ve Fransa U-21 millî takımlarında da mücadele verdi. 2005 yılında 
Fransa U-19 ile Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’nı kazandı. 2008 yılında tercihi-
ni Senegal’den yana kullandı ve Sow, Senegal formasını ilk kez 2009 yılında Demokra-
tik Kongo karşısında giyerken; ilk golünü de yine Demokratik Kongo karşısında attı. 
Sow, millî takımıyla 2012 Afrika Uluslar Kupası’nda da top koşturdu, Sow bu turnu-
vada sadece bir gol atabildi ve Senegal turnuvadan puansız olarak elendi. Moussa 
Sow, ülkesinde ‘2013 yılının en iyi futbolcusu’ seçildi.

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, yaptığı paylaşım ile Moussa Sow’un transferini 
açıkladı. 2012’de Fenerbahçe’ye transfer olan ve hem santrfor hem de sol açıkta 
önemli performans ortaya koyan, özellikle röveşata golleriyle hafızalara ka-
zınan yıldız, Ümraniyespor formasını giydi. Ümraniyespor Kulübü Başkanı 
Tarık Aksar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Moussa Sow ile 
anlaştık. 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun. İlerleyen 
günlerde imza töreni düzenleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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