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Ahmet Hamdi Tanpınar, 1901 yılında 
İstanbul Şehzadebaşı’nda dünyaya 
geldi. Annesi Nesime Bahriye Hanım, 
babası Hüseyin Fikri Efendi’dir. Ço-

cukluğu, babasının memuriyeti sebebiyle birçok 
şehirde geçmiştir. İlk şiirini 1920 yılında yayınla-
yan edebiyatçımız, aynı yıl dünya edebiyatından 
da çeviriler yapmaya başladı.1921 yılında üni-
versiteden hocası olan Yahya Kemal Beyatlı’nın 
çevresinde yer alarak Dergâh Dergisi’ni yayınla-
maya başladılar. Okulu bitirdikten sonra çeşitli 
şehirlerde edebiyat öğretmenliği yapan Ahmet 
Hamdi Tanpınar; Orhan Veli, Melih Cevdet, Ok-
tay Rifat, Samet Ağaoğlu, Fuat Bayramoğlu, Ah-
met Muhip, Cahit Tanyol ve Salim Rıza Kırkpınar 
gibi pek çok edebiyatçıya öğretmenlik yapmıştır. 
TBMM’de milletvekilliği görevini de üstlenen 
Tanpınar,24 Ocak 1962 yılında rahatsızlanarak 
kaldırıldığı hastanede vefat etmiştir. Huzur, Saat-
leri Ayarlama Enstitüsü, Beş Şehir, Mahur Beste, 
Aydaki Kadın, Sahnenin Dışındakiler eserlerin-
den bazılarıdır.  

İÇİNDEKİ İSTANBUL 
HUZUR OLDU

AHMET HAMDİ TANPINAR PORTRE

Düşün Hayri İrdal, düşün aziz dos-
tum bu ne sözdür? Bu demektir ki, 
iyi ayarlanmış bir saat, bir saniyeyi 
bile ziyan etmez! Hâlbuki biz ne ya-

pıyoruz? Bütün şehir ve memleket ne yapıyor? 
Ayarı bozuk saatlerimizle yarı vaktimizi kaybe-
diyoruz. Herkes günde saat başında bir saniye 
kaybetse, saatte on sekiz milyon saniye kaybe-
deriz. Hesap et artık, senede kaç insanın ömrü 
birden kaybolur. Hâlbuki bu on sekiz milyo-
nun yarısının saati yoktur ve mevcut saatlerin 
çoğu da işlemez. İçlerinde yarım saat, bir saat 
gecikenler vardır. Çıldırtıcı bir kayıp. Çalışma-
mızdan, hayatımızdan, asıl ekonomimiz olan 
zamanımızdan kayıp. Şimdi anladın mı Nuri 
Efendi’nin büyüklüğünü, dehasını? İşte biz 
onun sayesinde bu kaybın önüne geçeceğiz. 
İşte enstitümüzün asıl faydalı tarafı.
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Derrace süveran (Bisiklet yarışması)
27 Temmuz 1311 (1893 / 230. Sayı )

OSMANLI DÖNEMİNDE 
HEKİMBAŞI BİSİKLET YOLU

ADEM EYÜP YILMAZ TARİHTE ÜMRANİYE4



19. yüzyılın başlarında Avrupa’da icat edilen bisik-
let, ilk dönemlerde sadece seçkinlerin kullandığı 
bir araç olmuş daha sonra sportif  amaçla da kulla-
nılmaya başlamıştır.  Osmanlı Devleti’ne Tanzimat 
yıllarında giren bisiklet, gördüğü ilgi üzerine kısa 
sürede yaygınlaşmış, kamu hizmetlerinin daha hızlı 
bir şekilde yerine getirilebilmesi için öncelikle pos-
ta, polis ve ordu teşkilatında kullanılmıştır.

O dönem Osmanlı ülkesinde başkent İstanbul’un 
dışında bisikletin yaygın olarak kullanıldığı şehirler 
Osmanlı’nın Batı’ya açılan penceresi konumunda 
olan İzmir ve Selanik olmuştur. 19. yüzyılın sonla-
rına gelindiğinde bisiklet kullanımı o kadar popüler 
olmuştu ki bisiklet yarışmaları bile düzenlenmeye 
başlanmıştı. 

Osmanlı döneminde ilk bisiklet yarışları 1897’de 
Selanik’teki ahşap tribünlü velodromda düzenlen-
miştir. İzmir’de ilk bisiklet yarışması ise levanten* 
ailelerin öncülüğünde 15 Mayıs 1895 tarihinde ya-
pılmıştır. 1900 yılından itibaren İzmir’de düzenle-
nen spor oyunlarında bisiklet de yer almaya başla-
mıştır. Özellikle Bornova’da levantenlerin kurduğu 
kulüpler tarafından bisiklet ve atletizm yarışlarının 
düzenli olarak yapıldığı görülmektedir.

İstanbul’da ilk bisiklet yarışması 18 Ağustos 1895 ta-
rihinde yapılmıştır. Tarabya’daki bu yarışma 5 ayrı 
mesafede düzenlemiş ancak Türk ahaliden katılan 
olmamıştır. Uluslararası ilk yarışma olan Derrace 
Süveran Müsabakası ise 30 Temmuz 1900’de, çeşitli 
ülkelerden gelen bisikletçilerin de katılımıyla İstan-
bul Tepebaşı’nda yapılmıştır.

Bisiklet kullanımının artması, bisiklet yolu ihtiya-
cını ortaya çıkarmıştır. Sonraki süreçte İstanbul’un 
mesire alanlarında pek çok bisiklet yolu (derrace ta-
riki) yapılmıştır. Bunlardan biri de bugün Ümraniye 
(Yalnız Servi) sınırları içerisinde kalan Hekimbaşı 
bisiklet yoludur. Servet-i Fünûn** dergisinin 1893 
tarihli sayısında, bisiklet güzergâhlarıyla ilgili geniş 
bir yazı yayınlanmıştır. Yine bu sayıda, Çamlıca ve 
Göksu arasında düzenlenmiş olan Hekimbaşı bisik-
let yolunun iki fotoğrafına rastlanmaktadır. Fotoğ-
raflarda çevre düzenlemesi yapılmış olarak görülen 
bisiklet yolu, güzergâh boyunca uzanan ağaçlar ara-
sında nefes alınan, bisiklet sürücüleri için vazgeçil-
mez mekânlardan biri olarak tanımlanmaktadır. 

**Servet-i Fünun Dergisi: 1891-1944 arasında yayınlanan Ser-
vet-i Fünûn, (2461 sayı) Türk edebiyatın modernleşmesindeki 
rolüyle ünlenen haftalık bir dergidir. Ahmet İhsan tarafından 
yayınlanan dergi, önceleri günlük daha sonraları ise haftalık 
olarak çıkmaya başlar. Dergide teknolojik gelişmeler, yerel ve 
uluslararası haberler, seyahat yazıları, makale ve resimler ya-
yınlanır. Dönemin popüler bilim haberlerini konu edinen dergi, 
Ahmet İhsan, Recaizâde Mahmud Ekrem ve Tevfik Fikret’in gay-
retleriyle edebiyat ürünlerinin daha çok yayınlandığı bir merkez 
olur. Yayınlanan eserler ve yetişen edebiyatçılar dolayısıyla bu 
dönem, Türk edebiyatında Servet-i Fünûn dönemi olarak geçer. 
Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar farklı anla-
yışlara sahip yazarların eserlerine yer veren derginin son sayısı, 
25 Mayıs 1944’te yayınlanmıştır.   

*levanten: Levanten ya da argo tabiri ile Tatlısu Frenki, Osman-
lı Devleti içinde özellikle Tanzimat sonrasında büyük liman 
kentlerinde yoğunlaşan ve ticaretle uğraşan Hristiyanları ta-
nımlamak için kullanılır. En dar tanım olarak da; şu anki Doğu 
Akdeniz’e kıyısı olan devletlerde yaşayan Osmanlı döneminde 
yerleşmiş, Fransız-İtalyan kökenli Katoliklerdir. Yerel Hristiyan 
nüfusundan (Rum, Ermeni, Süryani...) farklıdırlar.

Derrace Tariki: Mezkûr caddede yokuş.
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KİBRİTÇİ 
KIZ’IN 
AYAĞI 
NEDEN 

ÇIPLAK?
Şoförün fatura kesmesini beklerken çocuklar “bir lira, bir 
lira” diye taksi camından içeriye sarkmaya başladı. Saat 
gece 12’ ye geliyordu. Martın başlarında serin bir geceydi. 
Bildikleri birkaç Türkçe kelimeden biriydi söyledikleri. Beni 
anlamadılar. Sorduğum sorulara “bir lira” diye cevap verme-
ye devam ettiler. Neyse ki yanımdaki arkadaşım Arapça bi-
liyordu. Onlara eve gitmeleri için bir şeyler anlattı. Koşarak 
gözden uzaklaştılar. Bir yandan eve gittiklerini umdum bir 
yandan endişelendim; bu saate çocuklarını sokakta yalnız 
başına bırakabilen ebeveynlerin yanına gittikleri için. 

Bu küçük hikâye, muhtemelen hepinize tanıdık geldi. Çün-
kü hepimiz onlarcasıyla karşılaştık bugüne kadar. Dünyanın 
en sevimli, en korunmasız, en masum canlıları çocuklar. 
Sokakta üstü başı yırtık bir halde dilendirilirken ya da bir 
şeyler sattıklarında çoğu zaman bakmaya tenezzül etmediği-
miz de onlar. Sanki küçük kardeşimiz, evladımız, yeğenimiz 
kadar savunmasız değiller gibi. Kimi işçi kimi dilendiriliyor.  
Nasıl oluyorsa bu haldeyken bile hala insanlığın dikkati-
ni çekmeyi başaramıyorlar. Toplum, Youtube kanallarıyla, 
Snapchat’le zihnini meşgul etmeyi tercih ediyor. Bir nebze 
olsun dikkat çekme çalışmalarıysa, Anderson’un Kibritçi 
Kız’ı gibi, ancak masallarda kalıyor. 

SELÇUK İÇEN MASALLAR6



Meşhur Anderson masalı, bir yılbaşı gecesi kibrit 
satarken donan, donarken hayaller kuran Kibritçi 
Kız’ı anlatıyor.  Böyle acıklı bir masalın yalnızca 
anneler çocuklarını uyuturken okusun diye yazıl-
madığı aşikâr. Masallar ve halk hikâyeleri üzeri-
ne çalışmalar yapan Muhsine Yavuz; “Bir ülkenin 
masallarında, o ülke insanının psikolojik, sosyo-
lojik, ekonomik, etik göstergeleri, değerleri kısa-
ca yaşam serüveni gizlidir.” diyor. Gerçekten de 
dikkatle okunduğunda Anderson’un bu masalda, 
Almanya’nın 20. yüzyılın başlarındaki sosyoeko-
nomik durumunu da değerlen-
dirdiğini görmek mümkün. 

Masallar evrensel gerçeklerin 
dilidir. Masallar ve mitler üze-
rinden insanı anlamaya çalı-
şan insan bilimci Carl Jung, 
masallardaki sembollerle ortak 
bilinçdışımızın yansıtıldığını 
söyler. Evrensel ve her çağa 
uyabilen yapısıyla bu masal da, 
Anderson’un dilinden çocuk 
işçiliğinin temel özelliklerine 
vurgu yapıyor. Masal dünya-
nın en iyi haber kaynağı olan 
çocuklar aracılığıyla yayılırken 
belki yetişkinler de biraz daha 
etrafa bakmayı öğrenecekti ki 
böylece çocuklarını da duyarlı 
bireyler olarak büyütecekti.

Masal bir yılbaşı gecesinde geçiyor; yani özel kut-
lamaların yapıldığı, insanların umutla yeni sene-
yi beklediği, olumlu duyguların yoğun yaşandığı 
özel bir gecede. Anderson, bu geceyi hem masalın 
etki gücünü arttırmak hem de bu tarz özel günler-
de insanların etraftaki acı olaylarla daha az yüz-
leşmek istediği bir gece olduğunu hesaba katarak 
seçmiş olmalı. 

Masalda, çocukların istismar karşısındaki tipik 
tepkilerinden birine vurgu yapılıyor. Kibritçi kız, 
hiç kibrit satamadığı için eve gitmekten korkuyor. 
Çocuk işçilerin çoğu, evin geçimini sağlamanın 
kendi sorumlulukları olduğuna inanır. Ebeveyn-
lerin eve para getirmediği için çocuğun gözlerine 
suçlayıcı ifadelerle bakması bile, onların kendini 
bu işten sorumlu tayin etmesine sebep oluyor. Kar-
şılanmayan ihtiyaçların sürekli çocuğun önünde 
gündeme gelmesi çocukta suçluluk uyandırıyor. 

Çocukların en güvendiği varlıklar anne ve baba-
larıdır. Çocuğun, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını 
gidermek konusunda ailenin gereken sorumlulu-
ğu almaması ise güven duygusunun parçalanma-
sına sebep oluyor. Çocuk, ebeveynin yerine getir-
mediği görevi başarabilmek için minik bedenini 
zorluyor. 

Fiziksel veya sözlü şiddetle korkutularak çocu-
ğun çalışmaya zorlanması, evdeki huzursuz or-
tam sebebiyle çocuğun evden kaçarak çalışmaya 

başlaması, ihtiyacı giderilme-
yen çocuğun para kazanarak 
ihtiyaçlarını giderebileceğini 
öğrenmesi, korumasız çocuk-
ların kötü niyetliler tarafından 
yönlendirilmesi hem bütün top-
lumun çocuklara karşı ihmali 
hem de çocuk işçiliği olarak 
karşımıza çıkıyor. İhmalin ve is-
tismarın her türlüsü çocukların 
büyüdüğünde tamiri zor prob-
lemlerle karşı karşıya kalması-
na sebep oluyor.

Masallar hep mutlu sonla biter. 
Kibritçi Kız masalın sonunda, 
oluşturduğu hayal dünyasın-
da sonsuza kadar mutlu mesut 
yaşıyor. İnsan zihni, kaldırama-
yacağı kadar ağır bir durumla 
karşılaşınca alternatif bir yol 

bulma eğilimine girer. Hayal kurmaya başlamak 
ve o hayallerin gerçek olduğunu düşünmek gibi 
bir zihinsel yanılsamayla rahatlamaya çalışıyor 
Kibritçi Kız. Donmak üzeredir. Hipoterminin so-
nuçlarından biri de halüsinasyondur. Kibritçi Kız 
da gerçekte hiç sahip olamayacağı sıcacık bir eve, 
dans eden bir yılbaşı hindisine, gördüğü halüsi-
nasyon sayesinde sahip olur. 

Çocuk işçilerin hepsi masaldaki kadar çarpıcı bir 
sonla karşılaşmasa bile; hepsi içlerinde bir şeyler 
don tutmuş olarak büyüyor. Karşılanmayan sevil-
me, değer görme, güven duyma ihtiyaçları, çocuk-
ların bu duygulardan habersiz büyümesine sebep 
oluyor. Bütün bu iyi duygulardan habersiz büyü-
yen çocukların oluşturacağı toplum ise, ne yazıkki 
her türlü fenalığa açık olacaktır.
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KOÇ: Henry James bir karakterini anlatırken “ Ufacık fır-
satlara büyük hataları sığdırabilmek gibi karşılığı olmayan 
bir yeteneğe sahipti.” diye anlatır. Burada anlatılan karak-
ter sensin Koç! 

BOĞA: Şöyle bir söz duymuştum: “ Komedi başkalarının 
başına gelen felakettir.” Bunu söyleyen yüzde beş yüz 
boğa burcu çünkü boğa, başkalarına güler kendine asla. 

İKİZLER: Hellman, insanların değiştiğini ama değiştikleri-
ni birbirlerine söylemeyi unuttuklarını yazmış. Muhtemel 
ki bu, senin başına geldi, iki arada bir derede değişiverdin 
ve bunu etrafına söylemeyi unuttun.

YENGEÇ: J.J.Rousseau’nun “İtiraflar” kitabını okuyup işte 
benim hayatım, demeyen kaç Yengeç vardır ki. Not: Kitap-
taki karakter, hayatın, kendisine haksızlık ettiğine inanır. 
Acı çeker suçu insanda arar.

ASLAN: “Siz lüksünüze bakın, lüzumlu işler kendi başı-
nın çaresine bakacaktır.” sözünü poster yaptırıp duvarına 
asacaksın.

BAŞAK: Sırf eleştirebilmek için olmayan bir kitap üzerine 
yazdığın eleştirilerden bir kitap çıkar. Yine bir gün “Kül-
türün en vazgeçilmez parçası eleştiridir.” deyip önüne 
geleni eleştirdin.

TERAZİ: T.S.Eliot “ İnsan olduğumuza göre yaptığımız 
her şey ya iyi olacaktır ya da kötü. Bu durumda ister iyi 
şeyler yapalım ister kötü, insanız işte; hem kötü de olsa 
bir şeyler yapmak hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Böylece 
hiç değilse var oluruz.” Aslında şunu söylemek istiyor: 
Teraziyiz işte, durduğumuz yerde duramıyoruz.
 
AKREP: Seni şu sözlerle özetliyorum: “Karanlık bir 
tünelin içindeki ışık, üstünüze gelen bir trenin lambası 
olabilir.”

YAY: “Candan söylemek ne demek bilmem. Benim de attı 
mı tepem candan söverim!” diyerek gemileri yakmaktan 
çekinmedin. 

OĞLAK: Forster “İngilizler hissetmedikleri için değil, his-
setmekten korktukları için böyledirler.” Burada küçük bir 
düzeltme yapmak istiyorum. İngilizler değil, Oğlaklar.

KOVA: Ulysses’i okuyup bitirmeyi başaranların kaçının 
Kova olmadığı konusunda bir araştırma yapılmalı.

BALIK: Hayat, Balıklar için tadı çıkarılacak bir armağan 
değil, canla başla çalışarak yerine getirilecek bir ödevdir. 
Çok da ünlü olmayan bir düşünür der ki: Balık tek kutup-
lu bir daire değil iki kutuplu bir elipstir. Elipsin bir ucun-
da hayaller diğer ucunda gerçekler vardır. 

NOT: Balık bunları okuduktan sonra şöyle diyecek: Beni 
bir sen anladın sen de yanlış anladın!

MELEK BÖLÜKBAŞI BAŞKA GÖZ

BİR 
GARİP 
BURÇ

YORUMU 
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Dünya sadece insanlara ait bir yer değil. Dünya aynı za-
manda hayvan dostlarımızın, bitkilerin ve ağaçların da 
dünyası. Bu bilinçle hareket eden Ümraniye Belediyesi 
tarafından Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merke-
zi’nde yeni kurulan kedi ameliyathanesi hizmet verme-
ye başladı. Veterinerler, yeni kurulan ameliyathanede 
ilk ameliyatı, fıtık olan bir sokak kedisine yaptılar.

Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitas-
yon Merkezi’nde yeni kurulan kedi ameliyathanesi 
hizmet vermeye başladı. Veterinerler, yeni kurulan 
ameliyathanede ilk ameliyatı, fıtık olan bir sokak ke-
disine yaptı.

Ümraniye Belediyesi, belediyenin Hayvan Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde yer alan mevcut ame-
liyathanesine ek olarak, sadece kediler için ayrı bir 
ameliyathane kurdu. Röntgen cihazı ve diğer tüm teç-
hizatı ile hazır hale getirilen kedi ameliyathanesi, ilk 
ameliyatını gerçekleştirdi. Abdominal bölgesinde fıtık 
olan bir sokak kedisi, veterinerler tarafından ameliyat 
edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Veteri-
ner Hekim Ece Arınır, “Burası 
Ümraniye Belediyesi tarafın-
dan kurulan yeni bir ameli-
yathane. Her türlü ihtiyaçları 
tamamlanarak hazır hale ge-
tirildi. Kemik, yumuşak doku 
gibi bütün operasyonlar yapı-
labiliyor, röntgen cihazı da 
mevcut.  Buraya gelen has-
ta hayvanların röntgenleri 
çekildikten sonra gereken 
operasyonlar neyse gerçek-
leştiriyoruz.” dedi.

Eğer siz de bir gün so-
kakta çaresiz bir hayvan 
dostumuza rastlarsanız 
bize haber verin. Onla-
ra bir tas su vermek, bir 
kap yemek ve varsa bir 
sağlık sorunları iyileş-
tirmek bizim insanlık 
görevimiz.

KEDİLER 
DE 
FITIK 
AMELİYATI 
OLUR
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SÜMEYYE ÖZBAY TANISAN SEVERSİN

Kelimeleri arasına koca âlemler sığdıran Nazan 
Bekiroğlu, 3 Mayıs 1957, Trabzon doğumlu-
dur. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 

mezun olduktan sonra dört yıl lise öğretmenliği yapmış, 
ardından 1987’de mezun olduğu bölüme bu kez öğretim 
görevlisi olarak geri dönmüştür. 1995 yılında, Şair Ni-
gâr Hanım konulu çalışmasıyla doçent olan Bekiroğlu, 
ilk kitabı olan Nun Masalları’nı 1997 yılında yayımladı. 
1998’den itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesinde 
açılan Türkçe eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak 
görev yapmakta olan Nazan Bekiroğlu, 4 Mayıs 2001’de 
profesör olmuştur. 

Pek çok dergide yazın hayatını sürdürürken aynı za-
manda bilimsel makale türü eserleri de yayımlanmıştır. 
Küçük yaşlarda kaybettiği babasına, İçinde Bir Sızı Var 
adlı hikâyesinde yer veren Nazan Bekiroğlu; sanatkâr, 
akademik ve duygusal yönleriyle okuyucusunun kalbine 
işlemeyi bilmiştir. Babasının vefatından sonra yaşadığı 
ekonomik ve sosyal problemlerin etkisiyle yönünü Ana-
dolu’ya çevirmiş, sonrasında da halk edebiyatı ve Orta 
Asya estetiğini incelemeye başlamıştır. 

İki çocuk annesi olan Nazan Bekiroğlu, anneliğin yanı 
sıra bir edebiyatçı ve akademisyen olmasıyla eserleri 
gibi oldukça dikkat çekici bir hayata sahiptir. Eserlerin-
de okuyucusuna aynı anda pek çok hissiyatı vermek gibi 
bir maharete sahip olmasıyla da dikkat çekmesinin yanı 
sıra en sıradan olayları dahi yapmış olduğu zarif betim-
lemelerle okuyucusunun zihnine nakşetmiş ve nakşet-
meye de devam etmektedir.

Nazan Bekiroğlu, kelimelerle adeta oyun oynayıp her 
birini birer yapboz parçasını tamamlar edasıyla oku-
yucusunun karşısına çıkararak eserlerinde adeta bir 
senfoni orkestrası ahengine ulaşmıştır. Onun bu özelli-
ğini İskender Pala, ‘okumayı lezzete dönüştüren yazar’ 
nitelemesiyle ifade etmiş ayrıca Mustafa Kutlu da onu 
Ahmet Hamdi Tanpınar’a benzeterek ondan övgülerle 
bahsetmiştir. Dilde çok kullanılmaktan belki bir nok-
tada pörsümüş olabilecek kelimeleri dahi kendine has 
yorumlama ve tanımlamalarıyla okurunun içine umut 
tohumları serpen yazar, aynı zamanda kişinin içinde 
biriktirdiği buhranlara da kelimeleriyle şifa olmaktadır. 
Mesela o, aşkı şu sözlerle tanımlamıştır: “Çünkü aşk ye-
niden var etme eylemidir. İçimizde sürekli yeni senler 
oluştururuz. Üstelik öyle senlerdir ki bunlar, sene de uy-
maz.” Dili ve üslubu nevi şahsına münhasır olan yazar, 
eserlerinde kendini var etmesini bildiği kadar okuruna 
da sirayet etmiştir. 

Nitekim Lâ: Sonsuzluk Hecesi isimli eserinde ilk adamı, 
ilk kadını, ilk sürgünü, ilk kıskançlığı, ilk cinayeti ve pe-
şinden gelen kaçma isteğinin yanı sıra gelen ilk pişman-
lığı ve ilk kaçamayışı ele alarak insanlığın duygularını 
adeta bir portrede incelemiştir. Cam Irmağı Taş Gemi 
adlı kitabıyla 2006 yılında Türk Yazarlar Birliği Hikâye 
Ödülü’nü alan yazar; İsimle Ateş Arasında, Yusuf İle Zü-
leyha, Nar Ağacı, Kelime Defteri ve Mücellâ gibi pek çok 
eseri kaleme almıştır. Oscar Wilde, Dostoyevski, Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Mutafa Kutlu ve Sezai Karakoç gibi 
isimlerin kendi yazın dünyasına son derece etki ettiğini 
ifade eden Nazan Bekiroğlu, tüm bu etkiyi kendi içsel 
tecrübeleri ve eşsiz kalemiyle dönüştürerek özgün eser-
ler vermeye devam etmektedir.

SEN ÖYLE ÇAĞIRMASAN
BEN BÖYLE GELMEZDİMNAZAN BEKİROĞLU
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Ümraniye Belediyesi, serebral palsi (beyin felci) sorunu olan 8 yaşın-
daki Efe’nin çöp kamyonu isteğini yerine getirerek bir sürpriz yap-
tı. Çöp kamyonu hayranı olan küçük Efe için seferber olan belediye 
ekipleri, önce kamyonla küçük Efe’nin yaşadığı sokakta tur attı sonra 
da Efe’yi araca alarak bir süre gezdirdi.

Cemil Meriç Mahallesi’nde yaşayan üçüz kardeşlerden biri olan se-
rebral palsi hastası Efe Artun, çöp kamyonlarını çok seviyordu. So-
kaktan geçen çöp kamyonlarını her gördüğünde heyecanlanan küçük 
Efe’nin ailesi, belediyenin sosyal medya hesabına mesaj atarak küçük 
Efe’ye sürpriz yapılmasını istedi. Bunun üzerine Ümraniye Belediye-
si, küçük Efe için bir çöp kamyonu göndererek sokakta tur attırdı.
 
Evin balkonunda bekleyen küçük Efe, çöp kamyonunu izlerken heye-
canlı anlar yaşadı. Daha sonra annesi Songül Artun tarafından aşağı 
indirilen küçük Efe, kamyona bindirilerek bir süre gezdirildi. Küçük 
Efe’nin bu mutlu anlarında kardeşleri Hayal ve Hüseyin de alkışlarla 
destek verdi. Efe’nin kardeşleri ve arkadaşları hem küçük Efe’yi kam-
yona binerken hem de gelirken yalnız bırakmadı. Bir süre kamyonla 
gezen küçük Efe, gezinin ardından kamyonun direksiyonuna geçerek 
kamyonun kornasına bastı ve çöp kamyonunun sürücüsü ile fotoğraf 
çektirdi.

Efe Artun’un annesi Songül Artun, “Belediyemize çok teşekkür edi-
yorum. Biz, olur mu diye bir mesaj attık ama hemen geri dönüşünü 
aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Küçük büyük demeden devletimiz her 
vatandaşının isteğini yerine getiriyor.” şeklinde konuştu.

Sokaktan ayrılan çöp kamyonunu küçük Efe ve arkadaşları el sallaya-
rak uğurladı.

EFE’NİN
HAYALİ
GERÇEKLEŞTİ

İNCELİK12



GÖZLERİMİ KAPATINCA 
BENİ KİMSE GÖRMEZDİ

Şehir hayatı, birçok alışkanlığımızı değiştirmek 
zorunda bıraktığı gibi çocukların büyürken elleri-
nin çamurla tanışmasına da engel oluyor. İstedim 

ki artık çok az bilinen sokak oyunlarını burada 
sizlerle paylaşayım. 

İP ATLAMA
Üç dört metrelik bir ip ile oynanan ip atlama oyunu, 
sokak oyunlarının içinde vazgeçilmezdir. Bu ipin iki 
ucunda birer kişi olur ve ipi çevirirler. Çevrilen ipte 
diğer oyuncular tek tek ya da dilerlerse birden fazla ki-
şiyle ipe basmadan, ipin üzerinden atlamaya çalışırlar. 
Atlayamayıp oyunu kaybeden kişiler bu kez ipi çevi-
renlerle yer değiştirir.

KÖREBE
Körebe oyunu, adını ebe olan oyuncunun göz-
lerinin bir kumaşla örtülmesinden alır. Körebe 
oyununda gözleri örtülen ebe, göremediği oyun-
cuları, çıkardıkları sesleri takip ederek yakala-
maya çalışır. Oyuncular ses çıkararak körebe-
den kaçmaya çalışırlar. Körebenin yakaladığı 
oyuncu ebe olur ve oyun başa sarar.

SAKLAMBAÇ
Saklambaç, en sevilen sokak oyunlarından biridir. Bu 
oyunda, oyunculardan biri ebe olur, diğer tüm oyuncu-
lar ise ebeden saklanırlar. Ebe, bir duvara yüzünü dö-
nerek yüze kadar sayar ve ardından ‘önüm arkam sobe 
saklanmayan ebe’ diyerek diğer oyuncuları bulmaya 
çalışır.  Bu arada diğer oyuncular saklanır, yerlerinde 
sessizce beklerler, ebe duvarından uzaklaşınca koşarak 
ebenin yüze kadar saydığı duvara dokunup ‘sobe’ de-
meleri gerekir. Eğer ebe onları fark edip onlardan önce 
duvara dokunursa oyuncu kaybeder. Ebenin sobelediği 
kişilerin arasından yeni bir ebe seçilir ve oyun tekrar-
lanır.

YAKAN TOP
Yakan top, yakar top ya da can diye adlandırılan 
bu oyun, bir takım oyunudur. Oyuncular kendi 
aralarında iki gruba ayrılır. Vurucu takımı, ara-
larında 10-12 metrelik mesafe olacak şekilde iki 
çizgi çekerler. Bu çizgileri geçmeden ortadaki 
takımın oyuncularını topla vurmaya çalışırlar. 
Ortada olan grupsa, vurucu takımının attığı top-
lardan kaçarak vurulmamaya çalışır. Gelen top-
ları yere değmeden, havada yakalayabilirlerse, 
can almış olurlar. Bu canları isterlerse kendileri, 
isterlerse de vurulan takım arkadaşlarını tekrar 
oyuna almak için kullanabilirler. Ortada son bir 
kişi kalınca, vurucu takımının attığı toplar sayıl-
maya başlar. Ortada kalan o son kişi bu toplar-
dan sekiz kere vurulmadan kaçmayı başarabi-
lirse, ortadaki takıma bir puan verilir ve vurucu 
takım ile ortadaki takım yer değiştirerek oyunu 
devam ettirirler.

RÜMEYSA KOCAMAN OYUNLAR 13



Fatma Nur Solak (20 yaşında)

Aslında tüm yazarlarla arkadaş olmak isterdim lakin bir 
tanesini seçmem gerekirse ben Mehmet Akif Ersoy der-
dim. Tabii Mehmet Akif Ersoy ile arkadaş olmayı dilemek 
benim haddime değil ama neticede bu bir hayal. Akif ile 
dost olup onun vatan sevdası ile çarpan yüreğinin çırpı-
nışlarına yakından şahit olmak isterdim, ülke meseleleri-
ni düşünmekten gözüne uyku girmediği gecelerde aynı 
dert ile dertlenmek isterdim. Mehmet Akif Ersoy’u rah-
met ve saygıyla anıyorum.

Fatma Zülal Göker (19 yaşında)

Okumaya başladığım ilk zamanlarda Mustafa Kutlu’nun 
eserlerinde bu ferahlığı buldum, bu durum bende hiç bit-
mesin istediğim bir okuma, okur olma isteği uyandırdı. 
Sadece bunlar bile okuduğum her satırın paha biçilemez 
olduğunu öğretti bana. Öğretmen gibi. Bence arkadaş da 
öğretmendir, iyideki kötüyü, yanlıştaki doğruyu öğretir, 
hangisini seçeceğimi bana bırakır. Belki onun yaptığı gibi 
insanlığı besler, iyileştirir, doğrultabilirim.

Zeynep Ülker (21 yaşında)

Okuduğum ilk etkileyici roman George Orwell’ın Hayvan 
Çiftliği’dir. Kitabı bir hocamızın ödev vermesi üzerine 
okudum ve okurken taşlamanın güzelliğine hayran kal-
dım. Kitap okumayı sevmiyordum fakat sebebinin ken-
dime uygun yazara rastlamamış olmam olduğunu bilmi-
yordum. Artık rastlamıştım, ben tam bir George Orwell 
okuyucusuymuşum meğer. Bu yüzden sorunuza George 
Orwell cevabını vermeliyim. Orwell okurken hatta her 
bir sayfayı çevirirken bir yandan hep yaşadığım dünyayı, 
yönetimleri, düşünce tarzlarını düşünüyorum ve sorgu-
luyorum da. Bu sorgulama elbette siyasi bir sorgulama 
veya siyasi eleştiri olarak algılanmamalı. Orwell’ın yap-
tığı eleştiri belirli bir düşünceye veya bir görüşe yönelik 
değil. İnsanlığı zor duruma düşüren, belli kesimleri ezen, 
belli kesimleri yücelten herkese ve her şeye yönelik. Ben-
ce Orwell’ın eleştirel yaklaşımı son derece güçlü ve ger-
çek. İçinde bulunduğu her yeri kitaplarında büyük özen-
le anlatmış. Bence Orwell herkesin okuması gereken ve 
bol bol çıkarım yapması gereken kitaplar ortaya koymuş. 
Sevgilerle.

Esma Nur Kalay (18 yaşında)

Bir yazarla arkadaş olma imkânım olsaydı eğer, o yazar 
Halide Edip Adıvar olurdu. Neden diyecek olursanız; bir 
kadın olarak Türk kadınının kendinde var olan güçlü ya-
pısını ortaya koymaya çalışan, milli mücadele yıllarında 
kadınların da en az erkekler kadar, ülkesi adına yaptığı 
fedakârlıkları yapıtlarında yer verdiği güçlü kadın karak-
terleriyle gözler önüne seren bir yazar olduğu için. Bu 
yönüyle beni etkileyen bir yazar olduğundan onunla ar-
kadaş olmayı çok isterdim.     

Halil İbrahim Okutan (17 yaşında)

Arkadaş olmak istediğim yazar, şair İsmet Özel. O, yetmiş 
altı yaşında ama şiirleri benden daha genç. Onun şiirleri-
ni okuyunca sadece genç olmuyorum, dünyaya da mey-
dan okuyorum.

“Gençler bizim geleceğimizdir.” dediğimizde bu bir gönül alma cümlesi olmaz. Bu bir gerçeğin tekrar tekrar dile geti-
rilmesidir. 16,17 ve 18 yaşlarındaki gençlere “çocukken bir yazarla arkadaş olma imkânına sahip olsalardı bu yazarın 
kim olacağını” sorduk. Onlar da cevap verdiler:

HANGİ YAZARLA 
ÇOCUKLUK ARKADAŞI OLMAK İSTERDİNİZ?

NURETTİN BOYDAK SORUŞTURMA14



Anne öldü mü çocuk
Bahçenin en yalnız köşesinde

Elinde siyah bir çubuk
Ağzında küçük bir leke

Mustafa Mataracı(18 yaşında)

Ben Orhan Pamuk hayranıyım. Bu büyük yazarın 
kitaplarında bıraktığı izleri tane tane kendimde 
gördüm. Cümlelerinin kurduğum hayallere çok 
yakıştığını fark ettim. Onun kitaplarını okurken 
müthiş bir tat aldığınızı hissedersiniz; ama za-
man zaman “ben bu kitabı anlamıyorum” hissi-
ne de kapılırsınız. “Bir gün bir kitap okudum ve 
bütün hayatım değişti.” cümlesinde verdiği mesaj 
çok önemlidir. ‘Nobel edebiyat ödülünü alan ilk 
Türk yazar’ olduğunu da unutmayalım tabii ki. 
En sevdiğim romanı ise Kafamda Bir Tuhaflık 
adlı romanıdır.

Cemal İnkçe (17 yaşında)

Tabii birçok başarılı yazarlarımız vardır fakat Sa-
bahattin Ali benim için daha ön plandadır, onun-
la arkadaşlık etmek isterdim. Çünkü Sabahattin 
Ali’nin romanlarında işlediği konular, temalar 
genel olarak aşk, evlilik vb. konulardır. İnsanlar 
her zaman kendi hayatından bir parça koparıl-
mış gibi, sanki onları anlatan olaylara daha ilgi 
duyarlar ve kendilerini kaptırırlar. Sabahattin 
Ali’nin, romanlarında aşka verdiği değer, aşkı-
na sahip çıkması ve sevgiyi yaşayarak bizlere 
aktarması, benim için onun bir adım daha önde 
olmasını sağlıyor. Kuyucaklı Yusuf, Kürk Manto-
lu Madonna ve İçimizdeki Şeytan adlı eserlerini 
bunlara örnek verebiliriz.

Sude Nur Kavakçı(18 yaşında)

Bir yazar ile arkadaş olabilseydim bu kesinlikle 
Sezai Karakoç olurdu. Onu ortaokul yıllarında 
Mona Roza şiiriyle tanıdım. Beni düşündürmüş-
tü. Daha sonra “Balkon” ve “Anneler ve Çocuk-
lar” şiirleriyle tanımaya devam ettim onu.
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MEKSİKA’DA BİR TÜRK ESERİ
MEKSİKA SAAT KULESİ

Meksika’nın başkenti Mexico City’de 
‘‘Osmanlı Saati’’ olarak bilinen tarihi saat kulesi, 

ülkede Osmanlı izlerini taşıyan tek yapı olarak 
yükseliyor

MAŞİDE MERYEM BOZKURT DÜNYADAKİ TÜRK ESERLERİ16



11.779 km uzaklıktaki bir ülke olan Meksika’nın 
başkenti Mexico City’de, tarihi Zocalo Meydanı 
yakınlarında gövdesi çinilerle kaplı bir saat kule-
si yer alıyor. Bu saat kulesi, zamanında gösterişli 
bir anıt olduğu halde şimdi biraz köşeye sıkışmış 
vaziyette. Ancak yine de zarifliğini ve güzelli-
ğini korumaya devam ediyor. Bolivar Caddesi 
kavşağında 110 yıldır zamanı gösteren bu saat, 
Meksikalılar tarafından ‘Osmanlı Saati’ olarak 
adlandırılıyor. Böyle olunca da haliyle yerli ve 
yabancı turistlerde Osmanlı tarihine dair yeni bir 
ilgi uyandırıyor.

16 Eylül 1810’da Meksika’nın İspanya’dan bağım-
sızlığını almasını isteyen İspanyol kökenli Meksi-
kalılar, Mestizolar ve Meksika yerlileri İspanya’ya 
karşı ayaklanmışlardı. Kendisi de bir İspanyol 
kökenli Latin Amerikalı olan Peder Hidalgo’nun-
yerli halkı ve melezleri arkasına alıp Dolores’te 
‘Bağımsızlık Feryadı’ ettiği bu gün Meksika’da 
“Bağımsızlık Feryadı Günü” olarak adlandırılmış-
tı. Saat kulesinin hikâyesi de 1910 yılında,yani 
Meksika’nın bağımsızlığının 100. yıl kutlamala-
rıyla başlıyor.

Meksika Devrimi’nin ayak seslerinin duyuldu-
ğu bu dönemde, Meksika’da yerleşik cemaatleri 
bulunan devletler, bağımsızlık kutlamaları hedi-
yelerini ekseriyetle cemaatleri aracılığıyla sun-
muşlardı. Göç hikâyeleri birbirinden farklı bu 
cemaatlerden biri olan Osmanlı cemaati de ken-
dilerine yerleşme hakkı veren Meksika’ya şük-
ranlarını göstermek ve bağlarını pekiştirmek için, 
modern çağın zaman algısının bir sembolü olan 
bu saat kulesini hediye etmişlerdi.

Bu cemaat, 1870’lerden itibaren Osmanlı Devle-
ti’nin idaresi altındaki Ortadoğu eyaletlerinden 
olan Lübnan ve Suriye’deki Katolik Maruniler 
ile Halepli ve Şamlı Museviler’den oluşuyordu. O 
yıllarda tüm Latin Amerika ülkeleri, Osmanlı tez-
keresi ya da pasaportu taşıyarak ülkelerine gelen 
bu göçmenleri aslen Türk olmasa da ‘Los Turcos’ 
şeklinde adlandırıyorlardı. 

Ancak, 1910’da hâlâ Osmanlı tebaası olan bu 
cemaat, 100. yıl Bağımsızlık Kutlamasına gön-
derdikleri hediyede kendilerini ‘Türk’ olarak ta-
nımlamak istemeyip ortak bir üst kimlik olarak 
‘Osmanlı’ kavramını kullanmışlar ve hediye et-
tikleri saat kulesinin üzerine eklenen yazıta ‘Os-
manlı Cemaati’ yazmışlardı.

Saat kulesi, mimarî olarak incelendiğinde Osmanlı mimarîsinin 
izlerinden ziyade, Lübnan esintisi taşıdığı görülür. Bu da saat ku-
lesini taçlandıran ve üç çanın tepesine yerleştirilmiş bronz sedir 
ağacında kendisini hissettirir. ‘Moresque’ bir stilde inşa edilmiş 
kulenin gövdesindeki çiniler de sanıldığı gibi İznik çinisi değil, 
Meksika yapımı ‘azulejos’ adı verilen fayanslar olup, Şam’daki 
Emevi Camii’nin çinilerini andırır. Dört yüzünde saat bulunan 
kulenin kadranlarından ikisi Latince ikisi Arapça sayılarla nu-
maralandırılmıştır. Saat kulesinin gövdesindeki plakette ise şu 
ibare okunur: “La Colonia Otomana a Mexico. Septembre de 
1910.” Yani: “Meksika’daki Osmanlı Kolonisi. Eylül 1910.” 

Meksikalılara 100 yıldır zamanı gösteren Osmanlı saatinin me-
kanizması hâlâ tıkır tıkır işliyor ve üzerindeki levha bugün de 
Osmanlı’ya atıfta bulunan ibareyi koruyarak, Mexico City’nin 
ünlü meydanını süslemeye devam ediyor.
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Günümüzden gerilere doğru bakarken çoğunlukla 
skolastik sadık gibi oluyoruz. 1800’lerde denenen ilk 
fotoğraf karesindeki o belli belirsiz görüntü demetini 
andırıyor tavrımız. Geçmişe dönük hatırladıklarımız 
sıklıkla yerini özlemlere, yad etmelere hatta hayıflan-
malara bırakıyor. Bir yerlerden tanıdık gelen geçmi-
şin izlerini bugün revize edilmiş bulmak değil fakat 
özünden kopmuş olarak görmek canımızı sıkıyor. Sa-
nırım çayevlerinin geçirdiği dönüşüm de bu türden 
bir can sıkıntısı. 

Toplumsal yapımızın bir yerden sonra vazgeçilmezi 
haline gelmiş olan sosyalleşme, iç dökme, meselelerin 
kritiğini yapma mekânları olan çayevleri günümüzde 
daha çok şekle dönük, müdavimlerini küstürmüş ve 
yönünü popüler kaygılara dönmüş halde. Bunu söy-
lemek karamsarlık da sayılabilir fakat rahatlıkla söy-
leyebiliriz ki bildiğimiz çayevlerinin sonlarındayız. 
Avampesent duruşlarının yerinde yeller esiyor. Buna 
alfabetik üzülsek kronolojinin hatırı kalıyor.

Çayevlerinin -kıraathane, çay ocakları, kahvehaneler 
olarak da bilinen bu yerlerin- geçmişi, biraz da ça-
yın etnografik ve kültürel marifetinden gelir. Beş bin 
yıllık bir geçmişi var çayın. Nüvelerini ilkin Çin’de 
bulan çay yaklaşık olarak iki bin yedi yüz otuz yedi 
yaşında. Buna hürmeten bugün evlerimizde başta ol-
mak üzere en az iki kişinin bir araya geldiğinde bile 
sırlarına, gülüşmelerine, politik kırılganlıklarından 
yarım yamalak atışmalarına dahi şahitlik ediyor çay. 
Ayrıca çayı bir nesne olmaktan kurtarıp ona toplum-
sal statü atfeden bir gerçeklik de var. 

Bu gerçeklik, çayın kendinden menkul anlamına ek-
lemeler yapıp ona mekânsal anlam da kazandıran 
değerli bir tutum. Kültürümüzde geleneğe eklenen 
yeni değerler, geleneğin çayevlerine yansımasını, 
oradan da bizlerin çayevlerine atfettiğimiz yeni an-
lamları beslemiş. Çay içme biçimlerimiz, demleme, 
servis etme, kıtlama, ince belli bardak hassasiyeti 
derken ortaya devasa bir çayevi kültürü çıkmış. İşte 
bugün eksiğiyle fazlasıyla ortalama olarak yıllık kişi 

ÇAY 
2 BİN 700 YAŞINDA
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başına 6.87 kg tüketimle ilerliyoruz. Tekrar etmekte yarar var: Bütün bunlar bir 
nesne olan çayın toplumsal bir değer haline getirilmesinin izdüşümüdür.

Ulusal değerlerin bir yerden sonra küresel ölçekli meta haline gelmesi durumu-
na tarih ilmi sayesinde epey aşinayız. Çayevlerinin de bizim tarihimiz açısından 
başköşeye kurulma geçmişi uzak sayılmaz. Osmanlı Devleti zamanında kültürel 
unsurlara önayak olunarak imparatorluk topraklarına katılması durumları ya-
şanmıştır. Sultan II. Abdülhamid vaktinde payitaht İstanbul’da çay ithalatı yapan 
birkaç esnafla başlayan furya, devletin de teşvik ve dahliyle iyiden iyiye toplum-
sal bir mekân tasarımına dönüşmüş. Rivayet ve hikâye odur ki bizatihi Sultan’ın 
Bursa’da ektirdiği çay fidanları olmuş ancak ekolojik engellerden dolayı pek de 
hasat alınamamış. Bu girişim bir kere gırtlaktan sıyrılıp geçen çayın bir ikişer 
değil, doğrudan avamın, ayaktakımının hatta kudemanın bile bir araya gelip ken-
dilerini birer özneye evirecek süreci de başlatmaya yetmiş. Çayevleri başlangıçta 
ikramların, vakit öldürmelerin alanıyken süreç içerisinde bir araya gelinip ülke-
nin vaziyetini masaya yatırmanın, mümkünse birkaç okkalı müdahalenin, çaye-
vinin de verdiği yetkiye dayanarak ihtilal veya muharrir olma coşkusunun dem-
lendiği yerler de oluvermiş. Anlayacağımız, çayevleri bu topraklarda insanların 
toplumsallaştığı, edilgen konumdan etken konuma geçtiği yerler olmuş. 16. yüz-
yıldan bu yana bu vasfını korumuş, üstüne sıklıkla erkeklerin kümelendiği alan-
lar olmasından ötürü de toplumsal cinsiyet mefhumunu epey meşgul etmiştir. 
Bugün yeni bir form kazanarak ışıklı, şık ve temiz caddelerin kenarlarına birer 
çil gibi serpiştirilerek müşterek mekânlar haline gelmeleri, toplumsal cinsiyetin 
epey yol aldığına işaret olsa da çayevlerinin çıkış noktaları babayiğitlerin ispat 
ve iddia alanları, civanmertlerin racon kestiği, çok bilenlerin tavşan kanından 
aşağı çay kabul etmedikleri, söyleyecek sözü olanların cümle sonunda bekleyip 
başıboşların da saatlerce pinekledikleri alanlar olmuş.

Cumhuriyetle birlikte, pahalı ve üst sınıf içecek olan kahvedense, ucuz ve ava-
mın damağına hitap eden çaya geçiş, bu alanları da baştan ayağa yeniden revize 
etmiş. Anayasal statü kazanan çay, sunulan mekânlara da karargâh, istihbarat 
yuvası, vaktin en acısız ve delilsiz öldürülme alanları özelliğini bağışlamış. Öyle 

ki günümüz kafelerinin ataları olan çayevle-
ri ve kıraathanelerde dönemin gazete tirajla-
rı 12-15 bin arasında değişmekteydi; çünkü 
bu mekanlar kültürlenme mekânları olarak 
da işlev görüyordu. Gelgelelim bugün arka-
ik, çağdışı ilan edilen klasik çayevleri ancak 
belli bir yaşın üzerindeki insanların uğradı-
ğı, çayın da ancak oynanan oyunların yanın-
da işletmelere gelir kapısı olsun diye ikram 
edildiği yerlere dönüşmüş durumda. Devlet 
destekli yeni çay evleri projeleri de politik 
duruşlara kurban olduğundan sıklıkla belli 
başlı kesimlerin ilgisini çekebiliyor. Murat 
Tunalı, hızlı okuma ve anlama üzerine kale-
me aldığı eserinde ülkede kişi başına düşen 
kıraathane sayısının kişi başına düşen kü-
tüphane sayısından fazlasıyla düşük oldu-
ğundan dem vurarak çayevlerinin işlevsizli-

ği ve/veya kitlelerin çayevlerinden el etek çekmelerine dikkat çekiyor. Neticede 
her iki durumda da çayevlerinin belli bir yaşta muhabbete cazip geldiği, şanslıy-
salar futbolun konuşulduğu, topluca tarafgirlik yapıldığı alanlar olduğu gerçeği 
taptaze duruyor. 
Çayevlerinin talihi nereye kadar böyle sürecek kestirmek zor. Ancak çağın ge-
rektirdiklerine uygun olmaları özlerinden, özlerine sadakatleri kitlelerin terci-
hinden olmalarını sürdüreceğe benziyor. Bu alanda yapılması gereken akademik 
araştırmaların azlığı bir yana, çayın da kendisini köhne bir çayevi mantığından 
kurtarma yolunu bulduğu kesin.

19



Düşünsel dünyanın sürekli yolunun kesiştiği isimlerden biri olan Muhyiddîn İbnû’l -Arabî ile son dönemde yaşadı-
ğımız meseleler ve eserlerinin yansımaları üzerine hayalî bir röportaj yaptık. Her anlattığında daha derin yönle-
rini keşfettiğimiz bu muhabbette özellikle karantina sürecini izah etmesi bizlere yeni bir hayal kazandırmış oldu.

MUHYİDDÎN İBNÛ’L -ARABÎ İLE RÖPORTAJ YAPTIK: 
KARANTİNA HAKİKATİN MEVSİMLİK BİR HEVES 

OLMADIĞINI ANLATTI

MUSTAFA TOPRAK HAYALÎ20



Mustafa Toprak: Endülüs’ten başlayan ve Mekke, 
Şam, Bağdat, Konya gibi birçok şehri kapsayan uzun 
yıllar süren bir yolculuğunuz var. Nedir sizi memle-
ketinizden uzaklaştırıp yollara düşüren sebep?

Muhyiddîn İbnû’l -Arabî: Aslında arayış bizim çok 
uzağımızda gibi görünür; hep daha uzaklara gittikçe 
kendimize yaklaşacağımıza güveniriz. Hâlbuki ru-
hun da bir ikameti vardır. Önce orada beslenmek is-
ter sonra uzun yolculuk hikayesi başlayabilir. Bizler, 
ilim sabırsızlarıyız. İlim için ruhumuzu ilk yalnızlığı-
na terk etmekten çekinmeyiz. Aslında ilk yalnızlık da 
ruhumuzun hoşuna giden bir taraf barındırır. Hem 
bizim bulunduğumuz yerde kalıp onu beslememizi 
ister hem de yolculuk boyunca ilmin ruhu sarıp he-
yecanlandıracağı tarafların mutluluğunu yaşar. Her 
zaman yolculuk kendine erişme ile noktalanmayabi-
lir. Kaybolmayı göze almadan çıkılan yolcu-
luk ise sessiz bir kibir barındırır. 

Mustafa Toprak: Son zamanlar-
da daha fazla konuştuğumuz bir 
‘karantina’ kavramı var. Siz, bir 
düşünür olarak bu kavrama 
hangi anlamları yüklüyorsu-
nuz?

Muhyiddîn İbnû’l -Arabî: 
Meseleye güncel davranışları 
yorumlamakla başlamak her 
zaman hata olur. Zaten karanti-
nada yaşamayı kalbine inşa etmiş 
insanlar için kendinde kalmak ne 
kadar garip olabilir ki? Ötelediğimiz ya-
şam modelleri çeşitli sebeplerle bizim gerçe-
ğimiz olduğunda yaşadığımız şaşkınlığa şaşırıyorum. 
İçindeki kapalı havzaya nefes aldıramamış insanın 
uzaklara açılması böyle sonuçlanabiliyor. Biraz daha 
konuyu izah etmem gerekirse, kalbini bırakıp dün-
yaya açılan insanlar kendi evlerine döndüklerinde 
huzursuz bir kalbin onları beklediğini fark ettiler. 
Gerçekle yüzleşmek, gerçekten kaçmanın başlangı-
cı oluyor. Burada hakikat devreye giriyor. Hakikatle 
başladığın nefes hangi alanda olursan ol seni kalbine 
sığdıracak aralığı buluyor. Eğer hakikatin uzağında 
durursan ister evinde ol ister dünyanın tüm imkan-
ları sende olsun, ister gönlünü her an hoş etmenin 
peşinde ol, yine de ferahlayamazsın. Aslında geçtiği-
miz karantina günleri hakikatin mevsimlik bir heves 
olmadığını anlattı. Hakikat en yakın fakat en fazla 
yol kat ederek ulaşılacak bir ferahlığın anahtarıdır.

Mustafa Toprak: Fütuhât-ı Mekkiyye, Füsus’ül Hi-
kem gibi çok kıymetli eserler yazdınız. Herkes eserle-
rinizi konuşuyor. Birçok kitapta kaynak olarak göste-
riliyor. Bu nasıl bir duygu sizin için? 

Muhyiddîn İbnû’l -Arabî: Eğer bu eserleri yazmak 
benim için önemli olsaydı bu eserleri yazamazdım 
ve yüzyıllar boyunca konuşulan eserler olmazdı. Siz, 

gerçek bir varlığa teslim olursanız ancak içinizde-
ki damlalar birikebilir. Yoksa buharlaşıp gitmesi de 
imkânsız değildir. Gözünüzde büyüttüğünüz şeyler 
kabrinizde sizinle olmuyorlar. Gönlünüzde büyüt-
tüğünüz ve insanlara manevi yolculuklarında yol 
aydınlatıcı olan bir eser bıraktıysanız geride ancak 
bunlar kabrinizde sizinle oluyor. Ömrümüzü nefes 
aldığımız vakitlere göre planlarsak bunda belki mad-
di bir gelir ve başarı elde edebiliriz fakat ebedi olana 
hazırlık yapılmadan ilerlenen her kazanım kaybın en 
şatafatlısıdır. İnsan, kaybettiğini yeterince anlamasın 
diye kendisine süslü kazançlar inşa eder. Ara ara da 
bu kazancının en büyük kaybı olacağı içine sızı ola-
rak düşer fakat sızıya kulak vermek kazandığına gü-
venmekten büyük değildir onun için.

Mustafa Toprak: Düşünsel bir tartışma varsa konu 
bir şekilde dönüp dolaşıp sizin fikirlerinize 

geliyor ve fikirlerinizi çok farklı yorum-
layan insanlar yazdıklarınız çerçeve-

sinde zıt kutuplarda olabiliyorlar. 
Bunu bilmek sizi rahatsız ediyor 

mu?

Muhyiddîn İbnû’l -Arabî: 
Farklı fikirler olmasa yazdık-
larımın yetersiz anlamlar 
barındırdığını düşünürüm. 
Anlam aralığı açık metinler 

insanların düşünsel serüven-
lerine önemli manada katkı su-

nar. Bu katkı çoğu zaman kaostan 
beslenir. Düzlüğe çıkmış fikirler bir 

müddet sonra durulur. Bununla ilgili 
şunu söylemekte fayda görüyorum. Son dö-

nemde anlattıklarımdan derinlikli anlamlar çıkarıp 
düzlükte kendisine yer bulan bir ismi sizinle paylaşa-
yım. Ayşe Şasa. Delilik Ülkesinden Notlar ve Bir Ruh 
Macerası kitaplarını okurken Ayşe Hanım’ın anlat-
tıklarımdan etkilendiğini ve Kemal Tahir’den aldığı 
görüşle benim anlattıklarımı harmanlayıp istifade 
edilesi eserler ortaya koyduğunu fark ettim.

Mustafa Toprak: Şiir ile derin bir irtibatınızın oldu-
ğunu biliyoruz. Şiir insanın hangi boşluğunu doldur-
mak için vardır?

Muhyiddîn İbnû’l -Arabî: Şiiri boşluk doldurmak 
için değerlendirirsek eksik bir yönden bakmış olu-
ruz. Şiir, insanın yarasını deşip hakikate yönlendi-
ren bir yarayı inşa etme fırsatıdır. Şiirin katmanları 
vardır. Herkes nasibine göre şiir katmanlarından is-
tifade eder. Şiir katmanlarında son dönemde en nite-
likli ilerlemeleri sağlayan şairlerin Sezai Karakoç ve 
İsmet Özel olduğunu söyleyebilirim. Şiiri bir anlatım 
aracı olmaktan çok bir anlama ve hissetme aracı ola-
rak görüyorum. Şiirsiz bir ruh kalbine hiç yalnızlık 
lezzetini tattırmamış bir çaresizlik gibidir.
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Çölde vaha neyse Kütahya Tavşanlı’nın Te-
pecik köyünde Ahmet Uluçay odur. Bir film 
senaryosuna verdiği isim, Bozkırda Deniz 
Kabuğu da aynı şeyi çağrıştırır. Çölde vaha 

hakim güce, sıcağa, kurumaya nasıl direnirse ayrıksı 
bir adam da öyle direnir kucağında büyüdüğü toplu-
luğa. Hem onun içinde hem de onun ötesinde. Hem 
ondan hem de bambaşka. İlkin her şey normal gö-
zükür. Herkesle aynı elbiseleri giyer, aynı yemekleri 
yer, aynı muhitte yaşar. İçine doğduğu ortamın ka-
bullerine uygun davrandığı müddetçe de böyle sürüp 
gider hayat. Ama bir gün çıkıp da başka türlü de ola-
bilir deyince bu ılıman iklim sertleşir birden. En acı-
masız tepkiler en yakınlardan gelir. Sonra bir başına 
kalır aklını kullanmaya cesaret eden adam. 

İÇE DOĞRU BÜYÜYEN ADAM
Ahmet Uluçay, yaşadığı ortamla kurduğu çelişki-
li ilişkiyle hem vahadır hem deniz kabuğu. Kütah-
ya’nın bir köyünde sinema rüyaları görmek hayal-
lerin de ötesini istemektir. Gerçeği inkar anlamına 
da gelen bu tavır, hayatları gerçeğe sıkı sıkıya bağlı 
insanları ürkütür. Bir insanın aynı koşullar içinde 
farklı bir hayat yaşayabileceğini göstermesi başkala-
rına da örneklik edecektir. Bu örneklik çoğu zaman 
mevcut düzeni sarsma ihtimalini içinde taşır. Mev-
cut düzenin bozulma ihtimali çoğunluk tarafından 
endişeyle izlenir. Bu şüpheli yaklaşımları çok mutlu, 
çok rahat olduklarından değil; mevcudu bilmenin 
verdiği güvenden, olanı muhafaza duygusundandır. 
Bu duygular, ortamdakilerin ekseriyetini ayrıksı 
adama muarız yapar. Farklı düşünmek, yaşamak bir 
sorun haline gelir. Uluçay’ın hayalleri babasından 
başlayarak neredeyse tüm köyü kendine düşman 
etmiştir. Onun deli olduğunu düşünmeye başlarlar. 
Sokakta gördüklerinde yollarını değiştirmeye kadar 
varır bu tepkileri. Uluçay, arkadaşları İsmail Mutlu 
ve Şerif Akarsu ile toplumun dışında kalmak paha-
sına hayallerine sadık kalır. Tepecik Köyü Arkadaş 
Sinema Grubu bu sadakatten yetişen ağaçtır. Sonra 

bu ağaçtan birer meyve hükmünde filmler çıkacak-
tır. İlk filmleri, büyük zorluklarla çekebildikleri kısa 
filmler olur. Bu filmlerin isimleri de sanatçının ha-
yal dünyasından esintiler taşır. İnci Deniz Dibinde, 
Minyatür Kosmos’da Rüya, Bizim Köyün Orta Yeri 
Sinema, Optik Düşler, Koltuk Değneklerinden Kanat 
Yapmak, Exorcise, Uzun Metrajın Resmi ve Epileptic 
bu süreçte yaptıkları kısa filmlerdir. Filmlerin düşsel 
yoğunluğu gerçek hayattan başka bir hayatı yaşayan 
bir yönetmenle karşı karşıya olunduğunu işaret eder. 
Teknik imkansızlıklar, maddi sorunlar ya da altyapı 
eksikliği bu filmlerin büyük film olmasını engelleye-
memiştir. Bu, Uluçay’ın sinemanın büyük kısmının 
insanın içinde çok küçük bir kısmının da maddi ko-
şullarda yapıldığına inanmasından kaynaklıdır biraz 
da. Böyle bir inanışla tüm çabasını içsel gelişimine 
sarf eden Uluçay’ın dışarısında çözülmeyi bekleyen 
günlük dertler birikir. O, bu dertlerle başa çıkarak bir 
hayatın içinde bin hayatlık acıyla düşlerini kovalar. 
Çektiği acılar, Uluçay’ı erken yaşlandırır. Hayatını 
ayakları altına alarak film çekmek için zemin yapan 
Uluçay, bedenini çok erken yaşta tüketir. Bu da onun 
bedenle düşleri arasındaki tercihinin belirgin bir gös-
tergesidir. Bedenini düşleri için feda eden Uluçay, bir 
uzun metraj filmi ve çok sayıda kısa filmiyle Türk si-
nema tarihine adını hayatı pahasına yazdırmıştır. 

İSTANBUL’A HAYAL SEFERLERİ
Uluçay’ın bir ayağı Kütahya’da ise diğer ayağı da 
İstanbul’dadır. Film yapmak için İstanbul ile bir şe-
kilde ilişki kurması gerekmiştir. Özellikle Karpuz 
Kabuğundan Gemiler Yapmak’ın çekimlerinden 
önce filmine sponsor bulmak için defalarca kez İs-
tanbul’a gitmiş ve bu yolculukların çoğunda eli boş 
dönmüştür. İstanbul’daki sinema çevreleriyle tanış-
mış, onların küçümseyen, riyakâr ve hatta alay eden 
tavırlarına muhatap olmuştur. Köylüleri, Uluçay’ın 
sinemayla uğraşmasını ne kadar aptalca buluyorsa 
İstanbul’daki sinema çevresi de bunu o ölçüde afa-
ki bir çaba olarak değerlendirmiştir. Uluçay bunlara 

“ÜÇ DERDİM VAR BİRBİRİNDEN SEÇİLMEZ”
BİR AHMET ULUÇAY PORTRESİ
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aldırmamış arayışından bir an vazgeçmemiştir. İstanbul’a 
gidip dönerken çoğu zaman simit çayla karnını doyurmuş 
ama yolundan dönmemiştir. İstanbul’da Uluçay’a yardım et-
mek için büyük gayretler gösterenler de olmuştur. Ona en 
çok yardım edenlerin başında Ezel Akay gelir. Akay’ın çaba 
ve yönlendirmeleri olmasa Karpuz Kabuğundan Gemiler 
Yapmak (2004) hiç yapılamayabilirdi. Ahmet Uluçay’ın vefa-
tından sonra yayımlanan günlüklerinde bu zorlu süreç tüm 
berraklığıyla görülür. Uluçay’ın umutları, hayal kırıklıkları, 
acıları, parasızlığı bir yumak haline gelip günlüğüne dökül-
müştür. Bu günlük de olmasa, bu büyük yönetmenin yaşadı-
ğı içsel gerilimi yeterince anlamak mümkün olmayabilirdi. 
Hele bir baba, bir aileyi geçindirmesi gereken bir adam, bir 
hasta olarak sızıları hiç görülemeyebilirdi. Günlükteki yazı-
lar, bir sanatçının sırtındaki bıçak yaralarından kaynağını 
alır. Her yara Uluçay’ı daha da kamçılar. Küçümseyenlere, 

deli yurduna koyanlara yapacağı büyük filmlerle cevap ve-
receği günleri bekler. Aslında beklemez gece gündüz hem 
okur-yazar hem de filmlerini çekebilmek için insan üstü gay-
ret gösterir. Karşısına kendini anlayacak biri çıkacağı umu-
duyla sessiz seferler düzenler İstanbul’a. İstanbul bu taşralı 
sanatçıyı epey hırpalar. İnce bir ruh taşıyan her insan gibi 
pek çoklarına sıradan gelen şeyler bile Uluçay’ın dünyasında 
bir ızdıraba dönüşür. Sonunda hayalleri kucağına üç büyük 
dert bırakır: Yoksulluk, yalnızlık ve hastalık. Üçü bir bedene 
sığar sonunda. Dünya hayatı bir ur gibi oturur göğsüne, ne-
fes aldırmazcasına. Uluçay’ın baş ettiği dertler, sanatçı kav-
rayışını bilemiş ama bir yandan da sanatını gerçekleştirme 
enerjisini düşürmüştür. Yapacağı filmlerin onda birini yapa-
bilmesi bundandır. Dağlar kadar azimle hayallerinin çok kü-
çük bir kısmını hayata geçirebilmesi engellerin dağlardan da 
büyük olmasıyla ilgilidir. 
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MERVE ZENGİN YEŞİL ALAN

Vatandaşların aileleriyle birlikte hoşça zaman 
geçireceği Ümraniye Millet Bahçesi, doğal bitki 
örtüsü korunarak ve tabiata hiçbir zarar verilmeden 
inşa edilerek, yeşilin en doğal hâliyle 2 Ağustos 2019 
tarihinde hizmete sunuldu. Bu kapsamda çevre ve 
hava kirliliğine geçit vermeyen Ümraniye Belediyesi, 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Millet Bahçesi’nde 
vatandaşlara doğalgazlı mangallarda barbekü 
yapabilmenin ayrıcalığını yaşatıyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından 330 bin metrekare 
alana yapılan ve yeşilliğiyle ilçeye yeni bir görüntü 
katan Ümraniye Millet Bahçesi’nde; 2700 metre koşu 

parkı, 7 adet oyun alanı, 1 adet basketbol sahası,
2 adet futbol sahası, 2 adet voleybol sahası, 1000 
araçlık otopark-otomatik kontrol sistemi, kafeteryalar, 
2700 metre bisiklet yolu, 16 adet erkek WC, 16 adet 
bayan WC, 4 adet engelli WC, ücretsiz internet, yaşlı 
ve engelli vatandaşları taşıyacak çevre dostu elektrikli 
araçlar bulunuyor.

Yürüyüş ve koşu parkurları, bisiklet yolu, çocuklar için 
oyun alanları, voleybol sahaları ve ayrı ayrı masaların 
bulunduğu Ümraniye Millet Bahçesi’nde, vatandaşlar 
adeta şehrin dışındaymışcasına rahat bir nefes alıyor.
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Artık Ümraniyeli 
dostlarımızın nefes 

alacağı, dinleneceği, mutlu 
zamanlar geçireceği, 

şiirlere ilham olacak bir 
parkı var: Millet Bahçesi. 
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ERGENLER 
NE İSTER?

Bir sabah uyandınız ve geçen sene severek 
giydiğiniz kazağın boğazınızdan geçmediği-
ni fark ettiniz. Ellerinize baktınız ve devasa 
gelmeye başladı. Tutmaya çalıştığınız şeyleri 
kavrayamadınız veya adım atarken farkında 
olmadan bir şeyleri devirdiniz.  Aynanın kar-
şısına geçtiğinizde yüzünüzde daha önce hiç 
görmediğiniz iltihaplı sivilceleri görmeye baş-
ladınız. Tüm bu bedeninizle ilgili değişiklik-
ler yetmezmiş gibi bir anda ağlayasınız geli-
verdi. Beş dakika sonra içiniz içinize sığmadı. 
Bu yaşananları hepiniz az çok hatırlarsınız. 
Çünkü hepiniz ergen oldunuz. 

Ergenlik, sancılı bir evre. Hayattaki tek var-
lığının siz olduğunu düşündüğünüz minik 
yavrunuzun sizi odasına kabul etmemeye 
başladığı, suratınıza kapıları çarptığı, dedik-
lerinizin ısrarla tersini yaptığı bol çatışmalı, 
bağrışmalı, kavgalı, gürültülü geçebilen ve 
çoğu anne babaya ‘büyüdükçe dertleri de bü-
yüyor,’ dedirten bir savaş alanı ergenlik. 
Ebeveynler, o minik varlığın her anında ya-
nında olmak gibi zorunlulukları tam bitti 
ve artık rahata erdik diye düşünürken evde 
kendisine çoğu zaman düşman bakışlarla ba-
kan bir çocuk-yetişkin ile karşılaşınca neye 
uğradığını şaşırıyor. Haliyle büyüyen bu ço-
cukların ne istediğini, ne düşündüğünü, ne 
hissettiğini ve neye ihtiyaç duyduğunu anla-
yamayabiliyor. 

Gerçekte ergenler ne istiyor? Anne ve baba-
larının dert sahibi olmasını mı? Evde sürekli 
bir çatışma ortamının oluşup herkesin huzur-
suz olmasını mı? Tüm bunların bir ebeveynin 
veya bir gencin istediği şeyler olmadığı açık. 
Oluşan karmaşanın altındaki gerçek ihtiya-
cın neler olduğunu anlamak için biraz çaba 
göstermek gerekir. 

Ergenler anlaşılmak ister. Ergenler beyin-
deki kimyasal değişim ve hormonların etki-
siyle pek çok farklı duyguyu inişli çıkışlı bir 
şekilde yaşayabilir. Bir anda sinirlenip bir 
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anda yatışabilir. Kendilerinin de bir dakika sonra anlam ve-
remedikleri değişiklikler onları oldukça yorarken yetişkin 
ebeveynlerin bu duyguları yok sayması ya da küçümsemesi 
işlerini bir nebze daha zorlaştırır. 

Ergenler sevilmek ister. Ergenler içinde bulundukları yaş 
itibariyle ne eskisi kadar çocuk ne de henüz bir yetişkindir. 
Yaptıkları çocukça şeyler eleştirilirken yetişkince şeyler de 
her zaman kabul görmez. Bu bazı ergenler için aile ile de-
vamlı çatışma şeklinde sonuçlanabilir. Sürekli çatışma yaşa-
dığı kişiler için değerini de sorgulamaya başlar. Kabul edil-
meme ve eleştirilme ‘sevilmiyorum’ düşüncesini destekleyip 
ergenlerin kendilerini değersiz hissetmesine yol açabilir. 

Ergenler bağımsız olmak ister. Ergenler yaşlarına uygun be-
yin gelişimleri sebebiyle artık çocukluk 
çağındaki kadar çok yönlendirmeye ihti-
yaç duymaz. Ne zaman uyumaları gerek-
tiğini duymak, kimlerle görüşeceklerine 
ailenin karar vermesi, hoşlanmadıkları 
bir ortamda oturmak, her düştüğünde bir 
ebeveynin koluna girmesi artık yaşı itiba-
riyle bağımsızlık arayan genci birkaç yıl 
öncesinden daha fazla rahatsız edebilir. 
Eskiden sadece aile ve okuldan oluşan 
bakış açısı dünyaya açılmaya başlar. Er-
gen, yetişkin olmak için çocukluktan 
kopma denemelerine girişir. Bu girişim 
aile için de oldukça zor ve alışılmadık bir 
durumdur. Küçük çocuğu yetişkin olma-
ya başlıyordur. Artık onu istediği zaman 
kucağına alıp hoplatamayacaktır ya da 
onunla ilgili bütün kararları kendisi ve-
remeyecektir. Fakat sağlıklı bir yetişkin 
olabilmek için sağlıklı bir çocukluktan 
kopuş süreci şarttır.  

Ergenler karar vermek ister. Ergenlikte karar verme becerisi 
bir yetişkininki kadar gelişmemiş olsa bile belirli bir düzeye 
ulaşır. Kendi doğrularını ve yanlışlarını, değer sistemlerini, 
dünya görüşlerini oluşturmaya başlar. Tüm bu bilişsel süreç-
ler özgür bir ortam arar gelişmek için. 

Ergenler popüler olmak ister. Ergenlik, bireyin bir başkası-
nın gözüyle kendini değerlendirmeye başladığı yaşlardır. Bir 
başkasının kendisi hakkındaki düşünceleri bu yaşta oldukça 
önem kazanır. Dünyanın sadece ailesinden veya kendi kü-
çük çevresinden ibaret olmadığını keşfeder. Diğer insanlar 
için de önemli ve değerli olmak sadece o ailenin bir parçası 
olmadığını aynı zamanda bu toplumun da bir ferdi olduğunu 
hissettirir. 

Ergenler eğlenmek ister. Mizah, iyi bir başa çıkma yöntemi-
dir. Strese yol açan faktörlerin daha karmaşık bir hal aldığı 
ergenlik döneminde gülmek, eğlenmek, tabiri caiz ise tiye al-
mak gençler için koruyuculuk oluşturmaktadır.  Bu dönem-
de gelişen zihinsel beceriler soyutlama becerisinde de geli-
şimi sağlar.  Daha erken yaşlarda bir anlam ifade etmeyen 
durumlar artık bir ergen için anlamlı ve komiktir. İki lafın-
dan biri espri olan gençlerin kendilerini stres faktörlerinden 
korumak için de ciddi bir gücü var demektir. Aynı zamanda 
mizah ve eğlence gençlere yaklaşabilmek açısından da iyi 
bir araç olarak karşımıza çıkar. Sürekli yapma, etme keli-
meleri ile iletişim kurulan gence mizahi bir dille yaklaşmak 
hem ergenin duygularını düzenlemesine hem de etkileşimi 
arttırmaya yarar sağlayabilir. 

Ergenler bir yol gösterici ister. Yetişkin-
liğin karmaşık dünyasına adım atmaya 
hazırlanan gençler, ünlü birini veya ha-
yatındaki etkileyici birini ileride olmak 
istedikleri kişi için kendilerine rol model 
belirleyebilir. Örnek alınan kişi ergenlik 
çağında çoğunlukla anne veya baba de-
ğildir. Ebeveyn her ne kadar örnek alı-
nacak yönleri olan anne babalar olsa da 
yaşanan çatışmalar ve ayrışma ihtiyacı 
sebebiyle model alma konusunda ergen-
lerin ilk tercihi olmaz.  Bu rol model her 
zaman yaşayan biri olmayabilir. Bir dizi 
karakteri, bir roman kahramanı gençler 
için hayranlık uyandıran şahsiyetler ola-
bilir. Bu şahsiyetler tamamen toplumsal 
normlara uyan kişiler de olmayabilir. Ge-
nellikle örnek alınan kişi ergenin kabul 
edilme ve değer görme ihtiyacını karşıla-
yan birisidir. Ergen eğer ebeveynin tasvip 
etmediği bir yetişkin ile çok fazla zaman 
geçiriyorsa bu noktada nasıl bir ihtiyacı 

bu kişi ile karşıladığına bakmak faydalı olabilir. 

Ergenlerin her biri yaşadığı çevreye, içinde doğduğu aileye, 
kişiliğine, inancına, değerlerine, arzularına göre farklı farklı 
birçok şeye ihtiyaç duyuyor olsa bile onlarla yaptığım sayısız 
görüşmeye dayanarak sanırım hepsinin ortak isteği yetişkin-
liğe geçtikleri zor evrede biraz daha anlayış. Çocukları için 
her şeyin en iyisini isteyen anne babalar için bu anlayışı gös-
termek çok kolay olmasa bile ergenlerimizin sancılı dünya-
sına kabul almak için başka bir yol yok gibi görünüyor. Hem 
onları anlamaya çalışmak, kendini bir birey olarak var etme-
ye çalışan ve bu süreçte tanımadığımız bir hal alan evdeki 
tehlikesiz yabancıları tanımaya çalışmak bir yetişkin için de 
oldukça keyifli bir süreç haline gelebilir.  
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Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Anadolu’dan İstanbul’a göç etmiş bir ailenin çocuğuyum. 
Varoş semtlerde doğmuş büyümüş, ergenlik döneminde 
hafızlık yapmış biriyim. Askerlik ve üniversite sonrasında 
hayata atıldım. Çocukluğumdan bu yana Rap Müziği hep 
içimde büyüttüm. Elbette muhafazakâr bir ailede yetişmiş 
olmam, Rap Müziğe karşı ilgimi, hayatıma aktarmamda 
zorluklara sebep oldu. Müziği tabu olarak gören bir ailede 
ve toplumda yaşıyor olmam, bu zorlukların en büyük sebe-
bidir. Ama bir şekilde kader Rap Müzikle yolumu kesiştir-
di. Sonuç olarak hayatımı Rap Müzikle idame ettiriyorum, 
ailemi ve çocuklarımı da Rap Müzikle bu günlere getirdim. 

Müziğe ilgi duymaya ilk ne zaman başladınız?
 
Muhafazakâr bir ailede yetiştiğimden bahsetmiştim. Bu ne-
denle müziğe ilk ilgim ezgi ve marşlarla oldu. Bu tür mü-
ziklerin çoğunu ezbere bilirdim. Sonraki süreçte, Anadolu 
Rock ilgi odağım haline geldi. Cem Karaca, Barış Manço, 
Erkin Koray, Murat Kekilli ve Kıraç gibi isimlerin şarkı-
larıyla müziğe olan ilgim arttı. Rap Müzikle tanışmamsa, 
Almanya’da yaşayan akrabalarımın getirdiği kasetlerle ve 
televizyonda kısa da olsa dinleme imkânı bulduğum Rap 
Müziklerle gerçekleşti. Ayrıca Cartel isimli grupla da tanış-
mam, Rap Müziğe bakış açımı değiştirdi. Tabi ilgi duymak, 
biraz da kulakla alakalı bir durum. 

Pop yada Rock değil de, Neden Rap Müzik?

Önceki cevabımla irtibatlı güzel bir soru oldu bu. Rap Müzik 
bir dünya görüşüdür. İnsanları ayrıştırmaz ve tüm dünyaya 
geniş bir açıyla bakar. Dünya vatandaşlığını ortaya koyar. 
Rap; ırk, renk, dil ayrımı gözetmemesinin yanında, ezilen 
insanların da sesi olan bir müzik türüdür. Özellikle Rap 
Müziğin, zalimlere ses çıkarıp, mazlumların yanında olma-
sı, yetiştirilme tarzım açısından beni de çok etkiledi. Zaten 
bu türün tarih sahnesine çıkış hikayesi de böyledir. Siyahi 
insanların, kendilerine zulmedenlere karşı haklı isyanlarıy-
la ortaya çıkmıştır. İsyan müziği olarak bi-
linmesinin sebebi de bu-
dur. 

Rap Müziğe başladığınız dönemde, hafızlık yapmışsınız. 
Bu süreci bizimle paylaşır mısınız?

Aslında hafızlığa başlamam, daha sonraki dönemlerime 
denk gelir. Ancak bu süreç, Rap Müziğe olan ilgimin yoğun 
olduğu bir süreçtir. Ortaokuldan sonra hafızlık yapmaya 
başladım. Ergenlik dönemi, hafızlık eğitiminin de zorluğuy-
la birleşince, stresli günler beni Rap Müzikle daha da yakın-
laştırdı. Yaşadığım süreçteki stres ve sıkıntıyı Rap Müzikle 
içimden atabildim. Babam, o zamanlarda müzik yapmamı 
isteyecek dünyadaki son insan bile olamazdı; ancak şu an 
en büyük destekçilerimden biri kendisi. Hafızlık süreci hem 
ufkumu açtı, hem de söz yazabilme yeteneğimi besleyerek, 
daha derin duygularla yazmamı sağladı. Ayetlerin bizlere 
her şeyi açık bir şekilde iletmesi, yazdığım şarkı sözlerinde 
de açık ifadelerde bulunmama katkı sağladı diyebiliriz. 

Kaydettiğiniz ilk parçayı dinlerken neler hissettiniz?

İlk şarkımı kayda almadan önce, çok fazla şarkı ve şiir ses-
lendirdim. Bir parçayı insanlara okuduğunuzda, bu şarkıyla 
hislerinizi insanlara yansıtıyorsunuz ve aynada sizin silueti-
nizi görmelerini sağlıyorsunuz. İlk kaydettiğim şarkı, ayna-
nın karşısına geçip kendi siluetimi görmem gibiydi. Kendi 
sesimi duyduğumda çok değişik gelmişti. Yapılan düzenle-
meler sonrasında şarkımı ilk kez dinlediğimde, gözümden 
yaş geldi. Çok hoşuma gitti. Güzel oldu. “Bu çocuk, Misal 
olmak için tam on beş sene bekledi” diyorum bir parçamda. 
Niye bekledi? Müzik bilgisi olarak, kalite yönünden, bilgi 
dağarcığı olarak kendini değiştirdi ve kimsenin ne gönlünü 
ne de kulağını taciz etti. 

Ocak ayında Ümraniye’de bir konser vererek gençlerle 
bir araya geldiniz. Ardından pandemi sürecinde, sosyal 
medya hesabınız üzerinden evinizde online konserlerle 
hayranlarınızla buluşmaya devam ettiniz. Peki, gençler 
sizi dinlerken siz neler düşünüyorsunuz? Onlara vermek 
istediğiniz bir mesaj var mı?

Ümraniye’de verdiğim konserde de salon tam anla-
mıyla dolmuştu ve bitene kadar da kimse yerini terk 
etmedi, hatta yer bulmakta zorlanan insanlar bile 
oldu. Tabi bu insanı mahcup ediyor. “Vay be” diyor-
sun. Kendini, kendine ve insanlara kanıtlamış olu-
yorsun. Kader gayrete tabidir ve bu sonuçtan dolayı 
çok şükrediyorum Allah’a. Rap Müzik adına gençler 
için güzel şeyler yaptım. Beni dinleyen, daha dinle-
medim diyen, kısaca 7 den 70 e herkese mesajım, 
“lisan, konuşmak değildir, yaşamaktır.” Şarkılarla, 
video kliplerle bir şeyler anlatıyoruz insanlara, 
ama daha da önemlisi yaşayarak anlattıklarımız-
dır. Bunun için gençlere, superman ve spiderman 
gibi yabancı hayali karakterler yerine, Seyid On-
başı, Fatih Sultan Mehmed, Harezmi, İbn-i Sina 
ve El-Cezeri gibi kendi kahramanlarını örnek 
almalarını tavsiye ediyorum. “Ülkemde Her An 
Doğar Kahramanlar şarkısını, kendi kahraman-
larımız hatırlansın diye yazdık.” Her kesimden 
dinleyicim var. Nesilden nesile aktarılacaktır 
şarkılarda anlattıklarımız. Biz de dilimiz ve 
gönlümüz döndüğünce anlatmaya devam ede-
ceğiz. Onlar da dinlemeye devam etsinler.
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Makarnanın ilk kez hangi 
toplum tarafından yapıldı-
ğına dair pek çok araştır-
ma yapılmış olsa da net bir 

bilgiye ulaşılamamıştır ancak milattan 
önce dahi insan hayatında yer aldığı bi-
linmektedir. 

Tarihi Çinlilere, Romalılara ve Yunanlı-
lara dayanan makarna, özellikle İtalyan-
lar tarafından çokça kullanılmaktadır ki 
bu nedenle onlar ‘makarnacı ulus’ olarak 
tanınmışlardır. Günümüzde Roma’da 
bulunan Makarna Müzesi’nde makarna-
nın tarihine dair birçok belge bulunmak-
tadır. Marco Polo, Çin’e yaptığı seyahat 
sonrasında dönüş yolunda Spagettiyle 
yoldaşlık etmiş aynı zamanda pişirme 
tekniklerini de öğrenmiştir. İtalyanlar 
zamanla bu konuda o kadar ustalaşmış-
lardır ki makarna denince akla ilk onlar 
gelmektedirler. Elbette makarnanın İtal-
yanlarla özdeş olduğu düşüncesi daha 
çok öğrenci evlerinde yapılan makarna-
ya dair bir bilgi sahibi olmayanlar için 
geçerlidir. Öğrenciler, öğrencilik hayat-
ları boyunca makarna konusunda adeta 
ihtisas yapmışlar, yapıyorlar ve yapacak-
lardır da. 

Bir miktar un, yumurta ve suyla yapılan 
makarna, 1780li yıllarda Osmanlı Devle-
ti’nde üretilmiş, 1921 yılında da Hasan 
Tahsin beyin kurduğu ilk makarna fabri-
kasıyla gündemin tam ortasına oturmuş 
ve zengin, fakir her sosyal statüden insa-
nın sofrasına konuk olmuştur. 

Makarnanın onlarca çeşidi ve her tür 
yiyecekle uyumlu hali, öğrencileri faz-
lasıyla cezbetmiş olacaktır ki o, özellikle 
öğrenci evlerinde bir yaşam biçimidir. 
Üniversiteyi kazanıp türlü hayal, duygu 
ve düşüncelere kapılan öğrenci bu dü-
şünceleri arasında makarnaya yer ver-
memiş olsa da makarna onun en sadık 
yoldaşı olmuştur. Özellikle bursun bit-
mesine günler kalmışsa hem doyurucu 
hem maliyeti uygun olan makarna, tüm 
çeşitleriyle öğrencinin masasını süsle-
mekten geri kalmamıştır. 

Öğrencilerin yaptığı makarna, elbette 
normalde yapılan makarnadan son de-
rece farklıdır. Genelde besin değerinin 
artması ve tadının daha güzel olması 
amacıyla makarnayla eş değer miktar-
da yoğurt ve bolca salça sosu kullanıla-
rak yapılır makarna. Tabii evde yoğurt 
ve salça varsa. Bu yoğunlukta yapılan 
makarnada bazen yoğurt ve sosun yo-

ğunluğundan makarnaya ulaşmak zorlu 
da olabilmektedir. Zaman zaman evine 
arkadaşlarını çağırıp aynı lezzetten on-
ları da mahrum bırakmayan öğrenciler, 
konuklarının makarnanın genel menü 
olduğunu anlamaması için sanki hafta-
lardır ilk kez makarna yiyormuş gibi dav-
ranmaktan da geri kalmazlar. Ayrıca her 
gün aynı yemeği yeme hissinden uzak 
olmak amacıyla genel tercih olan çubuk 
makarna dışında fiyonk, kelebek, burgu, 
mantı, kuskus, boncuk gibi pek çok çe-
şitlerini tercih ederek zengin bir menü 
oluşturma imkanının da olması öğrenci 
için makarnayı cazip kılmaktadır. 

Görüldüğü üzere ‘yüce makarna’ tabi-
ri hiç de mübalağalı değildir. Öğrenci-
nin hayatını idame ettirmesini sağlayan 
kutsal bir yiyecektir makarna. Öğrenci 
evlerine zaman zaman makarna dışın-
da yiyecekler de girmektedir elbette. 
Ancak sürece adapte olamayıp alışkan-
lıklarından vazgeçemeyen öğrenciler bu 
yemekleri de makarnayla birlikte tüket-
mektedirler. Yılda belki birkaç kez eve 
giren sucuk, tavuk ve kıyma türü besin 
değeri yüksek yiyecekler özenle haşla-
nan makarnayla buluşturularak enfes 
bir yemek hazırlanır ve afiyetle yenir. El-
bette baharatlar da makarna yapımında 
oldukça önemlidir. Az miktarda tavuk ve 
bol miktarda köri sosuyla yapılacak olan 
makarna, öğrenci evlerinde ayrı bir mut-
luluk sebebidir. 

İnsanın hem midesi hem de cebi için son 
derece dost canlısı olan makarnanın kul-
lanım alanları sayılmakla bitecek cinsten 
değildir. Kilo kontrolü konusunda hassas 
bireyler için kepekli türünün de mevcut 
olması ve türlü sebzelerle salata yapma 
imkanını vermesi onu vazgeçilmez kıl-
maktadır. Öğrenci bilir ki, yemekte ma-
karna varsa hem doyacaktır hem de yük-
sek meblağlar ödemekten kurtulacaktır. 

Ayrıca farklı kültürlerin mutfaklarına ev 
sahipliği yapan restoranların pahalılığı-
na inat çeşitli marketlerde 1-1,5 lira gibi 
bir ücretle satılan noodle, öğrencinin 
farklı coğrafyalara açıldığı bir pencere 
haline gelmiştir. Sebzeli, tavuklu, etli, 
spesiyal ve sumaklı gibi birçok çeşidiyle 
noodle makarna, hem öğrenci evlerinin 
hem de her kesimden insanların beğeni-
sini cezbetmiştir. 

Ey yüce makarna, sen nelere kadirsin! 

31



MELTEM GÜLNAME KAYNAR MÜZİK32



Sakarya’nın Akyazı ilçesinden Hindistan’a uza-
nan hikâyenin kahramanı, asıl adı ‘Hikmet Yılan-
cı’ olan Özgür Baba, çıraklık yaparak biriktirdiği 
harçlıklarla, gövdesi kırık bir saz alarak müzikle 
tanışma fırsatını yakalar. 20’li yaşlarında, doğup 
büyüdüğü ilçeden sıkıldığı için çantasını alıp çı-
kan Özgür Baba, plansız bir yolculuğa koyulur. 

Seyahatin önündeki tek engel olan kapı eşiğine 
karşı galip gelen Özgür Baba, uzunca bir serüve-
nin ilk adımını atmıştır.  Gittiği yolların çok büyük 
bir kısmını yürüyerek aşan Özgür Baba, ilk olarak 
yönünü Ege’ye çevirmiş; Ege’nin en uç kıyılarına 
kadar yol aldıktan sonra Akdeniz’e doğru yolcu-
luğunu devam ettirmiştir. Yolculukları sırasında 
geçimini deriler işleyerek, takılar yaparak sağlar. 
Çok uzun yıllar süren bu seyyahlık döneminde 
bir gün olsun bir otelde soluklanmamıştır üstelik. 

Yolculuğu sırasında sayısız insanla tanışan Özgür 
Baba, hayata karşı açtığı pencerelere nice yenile-
rini ekleyerek birçok insandan birçok şey öğre-
nir ve bu düzende yürüyüşüne devam eder.  Bir 
yandan da yürüdüğü her yolda kendini aramaya 
ve kendini anlamaya çalışır. Dünyadaki bütün 
sınırları ve ön yargıları kaldırarak seyahatine de-
vam eden Özgür Baba, denizler, sınırlar, ülkeler, 
inançlar aşmak fırsatını kollamış, seyahatlerinde 
bir yere varmak maksadı taşımamıştır hiç. An-
layacağınız Özgür Baba, neticeyi değil de yolun 
kendisini güzel bulanlardandır. Daha sonraları 
ise tanıştığı bir iki müzisyenin etkisi ile tekrar 
müzik hayatına atılan Özgür Baba, kendisine bir 
gitar ve bağlama alır. O dönemlerde Hint müziği-
ne ilgi duyan ve Hint telli çalgılarına merak salan 
Özgür Baba’nın yolculuk serüveni bu kez Hindis-
tan’a kadar uzanır. Perküsyona büyük ilgi duyan 
Özgür Baba, buradaki ustası tarafından cura çal-
maya teşvik edilir. Böyle bir serüvenin içerisinde 
müzikte yavaş yavaş ilerlemeye başlar. Böylelikle 
Özgür Baba, bilmediği bir yolculuk neticesinde 
bilmediği bir yönünü gün yüzüne çıkarma imkâ-
nı bulur. 

Umutla yolculuk etmeyi gidilecek yere varmak-
tan çok daha keyifli bulan Özgür Baba, betonlar 
arasında sıkışmış ve sistemin birer parçası olma-
ya çalışan insanları imrendirecek bir yaşam alanı 
oluşturuyor kendine. Bir yandan sürekli seyahat 
halindeyken bir yandan da müziğini icra etmiş, 
kimi zaman tek kimi zaman ise yolculukları es-
nasında tanıştığı müzisyenlerle müzik hayatına 
renk katma imkânı oluşturmuştur. Hindistan’da 
geçirmeye başladığı süre zarfında binlerce insa-

na konserler verir. Artık şifa olduğuna inandığı 
müziği, insanlara şifa niyetine sunuyor hem de 
geçimini bu kanal ile sağlayabiliyordur. 

Hindistan’da kendisine yaşam alanı oluşturan 
Özgür Baba, Himalaya’nın dağ köylerinden bi-
rine küçük bir ev inşa ederek burada yaşamaya 
başlar. Özgür Baba’nın özgür ve özgün yapısı, dı-
şarıdan görenleri etkilemişti. Özgür Baba ezber 
bozan müziğinin yanı sıra 30 yıl boyunca taşıdığı 
rastalı saç ve sakallarıyla da dikkatleri üzerine 
çeker. Özgür Baba, doğadan uzak yaşayan birçok 
insanın hissettiği  eksik yanını tamamlayan bir 
hayat seçmiştir kendisine. Muhtemeldir ki yine 
bizler evimizde, ofisimizde dört duvar arasında 
Özgür Baba’yı dinlerken ve izlerken içimizdeki 
o eksiklik hissine bir cevap bulabiliyoruz. Kliple-
rinde bizi ansızın zamandan ve mekândan uzak-
laştıran, bir anlık da olsa doğa ile tanıştıran mis-
tik havaya seyirci olmak bile eşsiz bir his. Doğayı 
yakından hisseden, yaşayan, koklayan, dinleyen 
birilerine şahit olmak bizlerin aklına peş peşe sı-
ralanan bir dizi soru ve cevaplar getirmekte; içi-
mizde arayıp durduğumuz bir şeylere bazen ce-
vap bazen ise soru oluşturmakta. 

Doğa ile bağımızı bize hatırlatan Özgür Baba, 
aynı zamanda derkenarda kalmış, kıyıya köşeye 
sıkışmış eserleri su üstüne çıkararak bizlerle bu-
luşturmuştur. Yunus Emre’nin ‘Dertli Dolap’ şiiri, 
anonim olan ‘Çay Taş’ı eseri ise bu güzelliklerin 
sadece iki örneği. Curasının tınısı, seslendirdiği 
eserlerin sözleri, doğadan kesitler ve o, insanı de-
rinlerden etkileyen yorumu, özgünlüğünün ema-
relerini oluşturuyor. 

Uzun yıllar seyyahlığına ve müziğine Hindis-
tan’da devam eden Özgür Baba, yaklaşık 5-6 yıl 
önce Türkiye’ye ziyaret amaçlı gelmiş ve daha 
da geri dönmemiştir. Türkiye’de çeşitli yerlerde 
müziğini icra etmeye devam etmektedir.  Özgür 
Baba’nın hikâyesi binlerce kilometrelik bir yolcu-
luğun tek bir adımla başladığını bizlere kanıtlar 
nitelikte. Kapının eşiğinden atılacak bir adımın, 
insan hayatını ne denli şekillendirebileceğini, sü-
rekli plan proje içerisinde hayatımıza düzen arar-
ken, plansız bir yolculuğun da insana bir şeyler 
sunabileceğini gösteriyor. 

Bir gezginin her an nerede olacağı belli olmaz bel-
ki ama bu aralar Özgür Baba’ya Üsküdar sokak-
larında denk gelmek mümkün. Umarım bir gün 
geçtiğiniz yollar Özgür Baba’nın yollarıyla kesişir.

ÖZGÜR BABA’NIN ÇAY TAŞI
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‘Matematik’ kelimesi ilk kez M.Ö. 550’lerde, Pisagor Oku-
lu üyeleri tarafından kullanılmıştır. M.Ö. 380’lerde Platon 
tarafından yazılı kaynaklara giren ‘matematik’ kelimesi-
nin manası öğrenilmesi gereken şey, yani bilgidir. 

Matematiğin ne zaman doğduğuna dair net bir ifade kul-
lanmak oldukça zor olsa da M.Ö. 3000–2000 yılları ara-
sında Mısır ve Mezopotamya’da başladığını söyleyebiliriz. 
Herodot’a göre matematik Mısır’da yapılan tarımın bir 
sonucu olarak doğmuştur. Benzer şekilde, geometrik ça-
lışmalarda  toprakların sürülmesi ve elde edilen ekinlerin 
vergilendirilmesi için aynı dönemde başlamıştır. 

Aristo (M.Ö. 384-322) da yine matematiğin Mısır’da doğ-
duğunu ileri sürer. Ancak ona göre sebep; geçimleri halk 
tarafından temin edilen ve çalışmak zorunda olmadıkları 
için canları sıkılan din adamları, rahiplerdir.  Kendilerini 
meşgul etmek için, başkalarının satranç, briç gibi oyunları 
icat ettikleri gibi onlar da geometri ve aritmetiği yani o za-
manın matematiğini icat etmişlerdir.

Matematiğin yazılı tarihi beş döneme ayrılır. İlk dönem 
Mısır ve Mezopotamya dönemi, ikinci dönem Yunan Ma-
tematiği dönemi, üçüncü dönem Hint, İslam ve Rönesans 
dönemi, dördüncü dönem klasik matematik dönemi ve 
beşinci dönem 1900’lerin başından günümüze uzanan ve 
modern matematik çağı olarak adlandırılan, içinde bulun-
duğumuz dönemdir. 

Eski Mısır matematiğine dair yazılı belge yok denecek 
kadar azdır. Bunun temel iki nedeninden birincisi, eski 
Mısırlıların yazıyı papirüslere yazmaları, ikincisi ise İs-
kenderiye kütüphanelerinin geçirdiği üç büyük yangındır. 
Günümüze Mısır’daki matematikle ilgili sadece iki papirüs 
gelmiştir. Bu papirüslerden ilki Ahmes ya da Rhind papirü-
sü olarak bilinen, 6 metre uzunluğunda ve 35 cm kadar ge-
nişliğinde olan bir papirüstür. Moskova papirüsü diye bili-
nen ve şimdi Moskova müzesinde olan ikinci papirüs ise 
M.Ö. 1600’lerde yazılmış bir kitapçıktır. Bu iki papirüsten 
edindiğimiz bilgilere göre; Mısır sayı sistemi, on tabanına 
göredir. Rakamların yazımı ve kullanımı Romen rakamla-

KİM BULDU BU 
MATEMATİĞİ
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rının yazım ve kullanımı gibidir. Dönemin matematiğini 
genel çerçevesiyle değerlendirecek olursak; bu matematik-
te teorem, formül ve ispat yoktur. Kullanım alanları ise, 
zaman belirlemek, muhasebe işleri, bunun yanı sıra miras 
dağıtımı gibi diğer işlerdir.  Dönemin matematiği, bölgede-
ki ülkelerin kültürel varlıklarının Pers istilasıyla son bul-
ması neticesinde sona erer. 

M.Ö. 479, Yunan medeniyetinin başlangıcı olarak kabul 
edilen tarihtir. Bu tarih, bilimde, sanatta ve edebiyatta çok 
parlak bir dönemin başlangıcıdır. Tales (M.Ö. 624-547) ve 
Pisagor (M.Ö.569-475), Yunan matematiğinin babaları 
olarak kabul edilirler. Pisagor’un bir süre Tales’in yanın-
da kaldığı, onun tavsiyelerine uyarak Mısır’a gittiği, orada 
geometri öğrendiği, Mısır’ın Persler tarafından işgali sı-
rasında Perslere esir düşerek Babil’e götürüldüğü rivayet 
edilmektedir. Üçgenin kenarları arasındaki temel ilişkiyi 
kuran ilk teoremlerden biri Pisagor’a aittir.

Dönemin bir diğer önemli matematikçisi, Platon’un aka-
demisinde de hocalık yapmış olan, Eudoxus’tur. Eudoxus, 
Pisagorcuların sayı anlayışını değiştirerek, sayıyı iki uzun-
luğun oranı olarak tanımlamış ve bu tanıma uygun bir 
sayılar aritmetiği geliştirerek, irrasyonel sayıların keşfi so-
nucu matematiği içine düşmüş olduğu krizden kurtarmış-
tır. Entegral/İntegral kavramının temeli olan ‘exhaustion’ 
yöntemini geliştiren ve ilk olarak bir evren modeli tasarla-
yan da yine Eudoxus’tur.  

Bunlardan başka; Museum’da ders veren ilk önemli ma-
tematikçi olan Öklid ve bütün zamanların en büyük bilim 
adamlarından biri olarak kabul edilen Siraküslü Arşimed 
(M.Ö. 287-212) de yine bu dönemin büyük matematikçileri 
arasında sayılabilir.

İslam Dünyasında ve Orta Çağda Matematik...
İslam dünyasına bilim, 750’den sonra, Abbasiler zamanın-
da girmeye başlamıştır. İlk ele alacağımız matematikçi Mu-
hammed b. Musa el-Hârizmî’dir (780-850).  El-Hârizmî’nin 
en ünlü kitabı olan Kitâbü’l -Muhtasar 
fî hisâbi’l -Cebr 
ve’l -Mukâbele, 
1140’larda Latin-
ce’ye çevrilmiş, 
1600’lere kadar da 
Batı okullarında 
ders kitabı olarak 
okutulmuştur. Ki-
tapta, bugün kul-

landığımız rakamlar (0,1,2…9) tanıtılmakta, onlarla sayıla-
rın nasıl yazıldığı, toplama, çarpma gibi işlemlerin nasıl 
yapıldığı anlatılmaktadır. (Küçük bir not düşüp, burada sı-
fırın (0) sayı olarak değil, ‘boşluk dolduran sembol’ olarak 
kullanıldığı bilgisini verelim. Sayı olarak sıfır (0), ilk kez 
876 yılında ,Hindistan’da kullanılmıştır.)

Çalışmalarına değineceğimiz ikinci büyük matematikçi 
Ömer Hayyam’dır (1048-1131). Hayyam, Cebir adlı kita-
bında, üçüncü dereceden polinomların sınıflandırmasını 
yapmış, konik kesitlerini kesiştirerek, bu polinomların 
köklerini geometrik olarak bulmaya çalışmıştır. 

Şerafüdîn et-Tûsî, Nasîrüddîn et-Tûsî ve Cemşid el-Kâşî de 
bu dönemin önemli Müslüman matematikçileri arasında 
sayılabilir. 

1700 - 1900 yılları arasını kapsayan dördüncü dönem, ma-
tematiğin altın çağı olarak da bilinen Klasik Matematik 
dönemidir. Büyük hipotez ve teorilerin ortaya çıktığı, ma-
tematiğin kullanım alanının bütün bilim dallarını kapsaya-
cak şekilde genişlediği bu dönemin önemli matematikçile-
rinin başında Newton, Leibniz, Euler, Laplace, Lagrange 
ve D’Alembert’i sayabiliriz. Bugün üniversitelerde okutu-
lan matematiğin büyük bir kısmı bu dönemin ürünüdür.

Son dönem, yani Modern Matematik Çağı ise 1900’lü yıl-
ların başından günümüze kadar uzanan, içinde bulundu-
ğumuz dönemdir.  Matematik, deneysel bir bilim olmadığı 
için, kesin yargıyı deneyle elde etme olanağı yoktur. Bu 
nedenle matematiğin temellerini sorgulayan sorunların 
çözüme ulaştırılması gerektiğini düşünen matematikçiler, 
matematiği tutarlı yasalara dayalı bir temele oturtma ça-
basına girişmişlerdir. Bu uğraşların sonucunda doğan mo-
dern matematiğin en önemli özellikleri, önceki dönemlere 
kıyasla daha soyut, göreceli ve kuramsal oluşudur. 

Matematikte çalışan insan sayısı ve yapılan üretim hiç-
bir asırda 20. asırdaki kadar yüksek olmamıştır. Üretimin 

çokluğu, çeşitlili-
ği, kullanılan di-
lin konuya özel 
oluşu, modern 
matematiğin bü-
tünü hakkında 
bir bilgiye sahip 
olmayı ne yazık 
ki imkânsız kıl-
maktadır. 
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Kanada tarihinde bir ilk gerçekleşti. İlk kez 
bir Müslüman, vali yardımcısı olarak atandı. 
Kırk yıldır Alberta eyaleti olan Edmonto’da 

yaşayan Salma Lakhani, Alberta vali yardım-
cısı olarak atandı ve Kanada başbakanı Justin 

Trudeau tarafından övgüler aldı. 

Vatandaş, yetkililerden Gaziantep’e deniz yapmasını 
istedi. Geçtiğimiz yıllarda etkisini daha da arttıran 

sıcak hava dalgası neticesinde Adana’da güneşe ateş 
edildiğine şahit olmamızdan sonra termometrenin 
43 dereceyi görmesiyle bir tepki de Gaziantep’ten 

geldi. Gaziantep’te yaşayan bir vatandaş yetkililere 
“Deniz yapın, yüzelim, siz de rahatlayın biz de rahat-

layalım!” çağrısında bulundu.

Alman ve İsveçli bilim insanları koronavirüsün 
yirmi sekiz bin yıllık bir miras olduğunu ileri 

sürdü. Yapmış oldukları araştırmalar sonucun-
da koronavirüsten ölüm riskini arttıran genle-

rin, o dönemde yaşayan insanlardan günümüze 
miras kaldığı bilgisine ulaştılar. 

Konya’da yaşayan Himmet Tabak adlı 
vatandaş, bir kişinin bile tek başına ne çok 
şeyi değiştirebileceğini gösterdi. On bir yıl 
boyunca dikmiş olduğu ağaçlarla bozkırın 

ortasında adeta küçük bir orman oluşturdu. 

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir ilke imza atıl-
dı. Hasan Kaval adlı kişi paraşütüne bağladığı 

koltukla yüzlerce metre yüksekten bir uçuş 
gerçekleştirdi. Paraşütüne bağladığı koltukla 
uçuş yaparak bir ilke imza atan Hasan Kaval, 
havadayken sakince ayakkabılarını çıkarıp 

terliklerini giyerek televizyon izledi.

Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. 13 Aralık 
2018’de yayımlanan kararname ile kurulan 

Türkiye Uzay Ajansı için A takımı belirlendi. 

Space X, Falcon 9 roketini bir haftalık gecik-
meyle uzaya fırlattı. Böylece tarihe uzaya ro-

ket gönderen ilk özek şirket olarak geçti. Elon 
Musk’ın şirketi Space X gönderdiği Falcon 9 
roketiyle yeni bir GPS Navigasyon teknolojisi 

başlatmayı amaçlıyor. 

Berlin’de yaşayan Çinli opera sanatçısı Liu Keqing, 
Çin devlet başkanı Şi Cinping’e benzemesi sebebiy-
le sosyal medya hesaplarının kapatılması şokunu 
yaşadı. Kırk binden fazla takipçiye sahip olan Liu 

hesabının sahte profil olduğu gerekçesiyle kapatıldı-
ğını öğrenince kimlik ve belgelere dayanan bilgile-

riyle hesabının sahte olmadığını ispatlamaya çalıştı. 

SİZİN DE 
BİR ORMANINIZ OLABİLİR
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Bir görsel bilgi havuzu olan YouTube’te izlenecek faydalı kanalları sizler için derledik.

Fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral’ın bel-
gesellerle süslediği güzel bir kanal. Bir-
birinden ilginç videolar var. 

Tarih severler kaçırmayın. Yoksa tarihi 
siz kaçırırsınız. 

Gündelik hayatımızın karmaşasında gö-
zümüzden kaçan veya umursamazlık-
tan dolayı es geçtiğimiz farklı yaşamları 
tanımak için izleyebileceğiniz kanalda 
esnaflardan, sanatçılara kadar pek çok 
kesimden örnekler bulabilirsiniz.

2010 yılından itibaren dünyayı gezme-
ye çıkan Mehmet Genç, bu süre içinde 
birçok projeye imza atıp, iki kitap ya-
yınladı. Gezilerine hâlâ devam ediyor. 

Henüz ortaokul çağında olan Mehmet 
Kanur, doğadaki canlıları tanıtıyor.

Dünya üzerinde 1 milyar insan su sı-
kıntısı çekiyor. Her yıl 5 milyon insan, 
suya bağlı hastalıklardan hayatını kay-
bederken, 40 ülkede ciddi su krizi ya-
şanıyor. Her saniye 1 çocuk bu nedenle 
hayatını kaybediyor. Su Savaşları’nın 
bu bölümünde Çağlar Demirkapı ve 
Hakan Girginer, Afrika’nın köylerinde 
su sıkıntısını çözmek için yola çıkıyor.

Havacılık konusunda bilgi edinmek is-
tiyorsanız mutlaka bakmanızı öneririz.

COŞKUN ARAL DFT TARİH

ROTASIZ SEYYAH

MEHMET KANUR

CEP HİKAYELERİ

TRT BELGESEL / SU SAVAŞLARI 

KEREM GÖK

YOUTUBE’TA
DİKKAT ÇEKENLER
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PORTRELERMEHMET CİHAN OYUKTAŞ

OTO
BENGA

Coğrafya kader midir yoksa ça-
resizlik midir? Yalnızca filmlerde 
görebileceğiniz vahşetin sahnele-
rinden bahsedeceğiz. Tam olarak 
kendilerini medeniyetin kurucula-
rı olarak gören Batı medeniyetin-
den ve onların vahşetinden.

Ota Benga, 1883 yılında bugünkü 
Afrika/Kongo Demokratik Cum-
huriyeti, eski adıyla Belçika Kon-
gosu’nda dünyaya geldi. Afrika 
bölgesinde yaşayan Mbuti pigmele-
rinden yalnızca biriydi.

Ota Benga, 19 yaşındayken 2 ço-
cuk babasıydı. Bir gün başına ge-
leceklerden habersiz, ailesini do-
yurabilmek için mızrağını aldı ve 
ava çıktı. Birkaç günlük avlanma-
dan sonra bir fil avladı ve ailesine 
yetecek kadar kısmını alıp evine 
dönmeye koyuldu. Köyüne yaklaş-
tığında dumanların olduğunu gör-
dü ve hızla köye koştu. Her yer kan 
içindeydi, insanların kimi ölmüş, 
kimi can çekişiyordu. Derhâl eşini 
ve çocuklarını aramaya başladı, so-
nunda onların cansız bedenleriyle 
karşılaştı. Köyü talan eden, herkesi 
öldüren ve kendilerine ‘Halk Kuv-
vetleri’ (The Force Publique) adı 
veren militan ve kaçakçı bir grup 
tarafından yakalandı. Ota Benga ve 
hayatta kalan birkaç kabile üyesi 
artık birer esirdi. Günlerce yürüyü-
şün sonunda Basişeller adı verilen 
bir grup aracılığıyla köle pazarına 
götürüldü.

Hristiyan köle taciri ve misyoner 
Samuel Philips Verner, cebinden 
çıkardığı, şov yapmayı çok seven 
Antropolog William McGee’nin si-
parişlerini yazdığı notu okudu:
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MERHAMET YOKSA 
MEDENİYET DE OLMAZ

“1 adet pigme ya da şefi. 1 yetişkin kadın, mümkünse şefin 
eşi. 1 yetişkin erkek, mümkünse şefin oğlu. 1 yetişkin kadın, 
ilkinin eşi veya kızı olacak. 1 evlenmemiş genç kadın. 2 ço-
cuk. 1 kadın rahip, 1 erkek rahip (veya tıp doktoru), müm-
künse yaşlı. Bu sayılanların hepsi pigme olacak.”

Ota Benga’yı diğer pigmelerden ayıran en büyük özelliği, 
inançları gereği dişlerini sivriltmesiydi. Köle taciri Samuel 
Philips Verner tarafından özellikle seçilip, kendisiyle bera-
ber 7 pigme daha ABD’ye götürüldü. 

1904 yılında önce ABD’nin Missouri Eyaleti’nin St. Louis 
kentinde düzenlenen Louisiana Alım-Satım Sergisi’nde ser-
gilendi.

Gündüzleri hayvanat bahçesinin temizlik işleri ile uğraşıyor 
ve ziyaretçilere hizmet ediyordu. Geceleri ise goriller, may-
munlar ve şempanzelerin olduğu kafeste kalıyordu.

Köle ticaretinin yaygın olduğu o dönemlerde başka bir ge-
lişme daha yaşanıyordu: Evrim Teorisi. Darwinist öğretinin 
yaygınlaşmasından, Ota Benga da payına düşeni alacaktı.

‘İnsanların aslında hayvandan geldiği’ tezi üzerine Ota Ben-
ga,‘insana en yakın ara geçiş formu’ olarak, aynı hayvanat 
bahçesinde, yine sahibi tarafından para karşılığında teşhir 
edilecekti. Avrupalıların evrim kuramını yanlış anlamaları, 
kendilerini üstün ırk olarak görme merakıyla birleşti. 

Ota Benga, sıcakkanlılığından ve de sivri dişlerinden dolayı 
insanların ilgisini çekiyordu. Sadece kendisini görmek iste-
yenlerden 25 sent, ekstradan sivri dişlerini görmek isteyen-
lerden ise 50 sent alınıyordu. 

Yeteri kadar para kazanıldığını düşünen Verner tarafından, 
Ota Benga ve diğer sergilenen pigmeler Afrika’ya geri gönde-
rildi. Burada bir kadınla evlendi, bir süre sonra kadın zehir-
li bir yılan tarafından ısırılarak öldü. Bulunduğu bölgedeki 
insanların uğursuz, lanetli gibi söylemlerine dayanamayıp 
Verner ile beraber ABD’ye dönerek Newyork’ta bulunan 
Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nde çalıştı. Müzeye gelenlerle 
ilgilenmek gibi görevleri olan Benga, kısa bir süre sonra bu 
işten sıkıldı fakat müzeden kaçmayı başaramadı. Müzedeki 
macerasının bitimi ise başka bir trajediye yol açtı.

Verner, 1906 yılında Bronx Hayvanat Bahçesi’nde açılacak 
olan ‘İnsan Sergisi’nde Ota Benga’yı sergileme kararı aldı. 
Dönemin çarpık antropoloji algısına uygun bir şekilde Afri-
kalı toplumlar, evrimin ‘alt ırkları’nı gösterecek şekilde ser-
gilendi. Hayvanat bahçesinde Ota Benga’dan başka hiçbir 
insan sergilenmedi. Ota Benga’nın sergilenmesi toplumda 

ciddi bir tepkiye neden oldu. 

Ota Benga aslında hayvanat bahçesi içerisinde bir tutsak 
değildi; bahçe içerisinde istediği gibi özgürce dolaşıyordu, 
buna ne kadar özgürlük denilebilirse. Uzun bir süre hayva-
nat bahçesinde özel olarak eğitilen maymun Dohong’la bera-
ber kaldı. Ota Benga’nın bulunduğu yerin adı ‘Maymun Evi’ 
olarak biliniyordu. 

8 Eylül 1906 yılında kafeslerin önüne bir tabela yerleştirildi 
ve kafesin içindeki bir hayvan gibi tanıtıldı.

“Afrika Pigmesi, ‘Ota Benga’
Yaş: 23 Yıl

Boy: 1,49 metre
Ağırlık: 46 kg

Kasai Nehri, Kongo Özgür Devleti, Güney Orta Afrika’dan 
Dr. Samuel P. Verner tarafından getirildi. 

Eylül boyunca her öğleden sonra sergilenecektir.”

Ota Benga’nın sergisi yalnızca iki gün sürdü. İlk gününde 
sergiyi 40 bin kişi ziyaret etti. O günlerde Newyork Times 
gazetesinde şu manşet yer alıyordu. 

“Çocuklara Zalimliği Önleme Cemiyeti gibi bir topluluğun 
olmaması ne kadar üzücü! Misyonerlerimizi Afrika’ya ora-
ları Hristiyanlaştırsın diye gönderiyoruz; sonrasında onları 
buraya getirip zulmediyoruz.”

Bu olaylardan kısa bir süre sonra Benga, bahçeden çıkarıl-
mıştır ve Rahip Gordon’un denetimine verilmiştir. Rahip 
onu, Howard Colored Yetimhanesi’ne yerleştirmiştir. Rahi-
bin amacı Ota Benga’yı medenileştirmektir. Batı giysileri giy-
dirilmesi, yeme – içmeyi ve konuşmayı öğrenmesi, yani bir 
Amerikalı gibi davranmasıdır.

Ota Benga, 1910 yılına kadar medya tarafından konuşuldu. 
Bunun önüne geçmek için Virginia’ya taşındı. Burada dişle-
rine dolgu yapılarak sivrilikleri kapatıldı.  Bu arada Ameri-
kalılar gibi giyinmeye başlamış ve İngilizcesini geliştirmiştir. 
Ayrıca Lynchburg’ta bir tütün firmasında çalışmaya başla-
mıştı. 

20 Mart 1916 yılında, Maymun Evi’nde sergilenmesinden 10 
yıl sonra, 32 yaşındayken dişlerindeki dolguları sökerek, ça-
lıntı bir tabanca ile kalbine ateş edip intihar etmiştir.

* Ota Benga ismi, kendi dilinde DOST anlamına geliyordu.
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Ümraniye’de, yani yanı başımızda, ömrünü 
evlatlarına siper eden bir annemiz var. O 
öyle bir anne ki iki evladına siper, merhamet 
ve duygu oluyor. Onların yıllardır yanında 
onlara cennet oluyor. 

İnsan, imtihan üzere yaratılmıştır. İlk nefes 
alışla ağlayarak başlayan insan hayatı da bu-
nun bir göstergesidir. Nitekim o, hayatta her 
an sınanan bir varlık olarak dünyaya geldi-
ği andan itibaren güldüğü kadar ağlamış-
tır da. Ayrıca nisyanla malul olan insan en 
çok unutandır da. Sahip olabileceği birçok 
şeyin meşguliyeti insanı ziyadesiyle oyalar-
ken aslında en önemli zenginliğin sağlık ol-
duğunu unutur lakin bazıları vardır ki hem 
imtihanı çok çetindir, hem de vicdanı çok 
kavidir. O insanlardan bazıları özel çocuk-
ların özel anneleridir. Yavrusu için yaşarlar 
onlar. Onların imtihanı rahimlerindeki ilk 
kımıldama ile başlar. O andan itibaren sa-
dece canından bir parça olan varlık için ya-
şamaya başlar anne. Onların sınavı dokuz 
ay karnında taşıdığı yavrusunu bir ömür de 
omuzlarında taşımaktır. 

Heyecanla, nice umutla ve mutlulukla bekle-
diği bebeğinin engelli olacağını ve yaşamını 
idame ettirmekte zorlanacağını öğrenmek 
en büyük hüzündür bir anne için. Doğal ola-
rak çocuğunun hep mutlu olmasını isteyen 
bir anne onun ayağının altına dünyaları ser-
mek isterken böyle bir çaresizliğin hüznüyle 
yine de sımsıkı sarılır evladına. Belki diğer 
annelerden daha fazla. Belki çok daha içten 
bir sarılışla. Çünkü anne, anahtardır, imtiha-
nın anahtarı, cennetin anahtarı, yeryüzünün 
anahtarı. Özel bir çocuğun annesi olmak en 
çok çocuğunun ölümündense kendisinin on-
dan önce ölmesinden korkarak yaşamaktır. 
Çünkü onların en büyük korkusu gözlerini 
sonsuzluğa yumduklarında arkalarında ka-
lan yavrularına kimin bakacağı, sahip çıka-
bileceği düşüncesidir. Bu yüzden onların 
gözlerindeki hüzün hep “Ben gidince ne ya-
pacak? “ sorusunu taşır derinlerinde. 

Caize annemiz de böyle bir annenin yüreği-
ne sahip. O, Ümraniye’de kızı Raziye ve oğlu 
Mustafa’ya kenetlenip onların mutluluğu 
için tüm hayatını onlara adayan bir anne. 
Çocuğu ne kadar büyürse büyüsün her anne-
nin gözünde yine küçücük bir bebektir, anne 
hep aynı şefkatle bakar ona. Caize anne de 
otuz iki yaşındaki Mustafa ve yirmi yedi ya-
şındaki Raziye’ye aynı şefkatle bakmış yıllar-
ca. Onların hiçbir eksiği olmasın diye çalışıp 
çabalamış onca zaman. Yüzde 90 oranında 
engelli olan çocukları için büyük bir özen 
gösteren ve onların eli, kolu olan  Caize an-

nemiz, ”Bu benim kaderimdir deyip boyun 
büktüm, Allah’tan geldiğine şükredip hamd 
ettim. Böyle evlatlarım olduğu için, melek-
lerim olduğu için seve seve de bakıyorum.” 
diyerek hem büyük bir teslimiyet ve şükür 
örneği sunuyor bizlere hem de anneliğin 
kutsallığını hatırlatıyor bir kez daha. Her 
anne özeldir ancak bazı anneler çok daha 
fazla özeldir. Tıpkı Caize annemiz gibi. Özel 
bir çocuğun annesi olmak bir müddet son-
ra onu tamamen kabullenip o olmaktır. O 
olmak, onun hiçbir eksik yanını görmeden 
onunla yanyana yürümektir. Özel anne; ço-
cuğu yürüyemiyor, koşamıyor, konuşamıyor, 
kendini ifade edip gülümseyemiyor olsa da 
onu anlar, ihtiyaçlarını bilir, onun kendisini 
yetersiz hissetmemesi için her şeyi yapmaya 
çabalar. Caize annemiz de yıllarca hem oğlu 
Mustafa hem de kızı Raziye’yi birer melek 
kabul edip onların her türlü ihtiyaçlarına 
yetmeye çalışmış. 

“Çorbasını büyüleyen biridir anneler
Hasta yatağımızda

Elleri yüzleri hoş kokar”

Caize annemiz her evlenip yuva kurmak is-
teyen kadın gibi bir bebek istemiş, Allah ona 
ömür boyu bebek kalacak yavrular nasip et-
miş. Bu  dönemlerde yavaş yavaş yürümeye 
başlayacak, bu aylarda artık ilk kelimesini 
söyleyecek, bu yaşta okula başlayacak gibi 
her yaşta yeni endişeler getirmeyecek ona 
yavruları.

Onun deyimiyle, iki meleği var Caize anne-
mizin ve meleklerinin ne okula gitmesine ne 
yürümeyi öğrenip ilk kez dizlerini acıtmala-
rına şahitlik etmesine gerek olmamış. Onun 
melekleri hala kundakta, ağzı süt kokan iki 
bebek gibi yanında, yanı başında. Bir ömür 
neyle sınanacağını bilmeden yaşayan bizle-
rin, Caize annenin meleklerim diyerek ka-
zandığı bu zaferine onun adına gülümseyen 
gözlerle bakmaktan başka bir şey gelmiyor 
elimizden. Belki de Allah’ın ona sunduğu 
cennetin anahtarı elindedir bu annemizin. 
Biz Caize annelere gıpta ile bakmaya ve on-
larla dualarda buluşmaya devam edeceğiz.

Bir anne ile çocuklarının arasındaki sevgi ba-
ğına şahit oluyoruz. İnsan kendisi için yaşa-
maz, bazen başka hayatlar için de yaşar.

Bize düşen ise onları yalnız bırakmamak. 
Hem Ümraniye Belediyesi olarak hem de tek 
tek insan olarak.
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TAVSİYE

Tatar Çölü

Sur Kenti Hikayeleri

Küçük Ağa

Malcolm X

Küçük Prens

Kötü Çocuk Türk

Gül Yetiştiren Adam

Zorba

Semaver

Semai Kahvehaneleri

DINO BUZATI

ALI AYÇIL 

TARIK BUĞRA

ALEX HALEY 

EXUPERY 

NURDAN GÜRBILEK

RASIM ÖZDENÖREN 

KAZANCAKIS

SAIT FAIK ABASIYANIK 

ÖMER ÇAKIROĞLU 

GENÇLER İÇİN 
10 KİTAP TAVSİYESİ
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ABD’deki Edison Re-
gional Gifted Center 
isimli üstün zekâlı-
lar okuluna tarihte 
ilk defa bir Türk tam 
burs ile kabul edildi. 
Yalnızca 28 kişilik 
kontenjanı olan oku-
la giriş için devletin 
yaptığı sınava ise 3 
bin 500 öğrenci ka-
tıldı. 153 puanlık 
IQ’suyla 5 yaşındaki 

Eren Akdoğan bu sınavda birinci olarak üstün zekâlılar 
okuluna ilk sıradan kabul edildi.

Eren’in babası Erman Akdoğan IBM’de bulut bilişim ve 
yapay zekâ alanında çalışmalar yapıyor. Annesi Serin 
Akdoğan ise Bilişim Uzmanı. 5 yaşındaki Eren’in bir de 
3 yaşında Deniz adında bir kardeşi var. Eren ve ailesi 
ABD Chicago’da yaşıyor.

ABD’de devletin yılda bir kez üstün zekâlı çocukları 
belirlemek için yaptığı ‘Regional Gifted Centers Ad-
missions Testing’ sınavına Eren’i, devam ettiği James G. 
Blaine kreşindeki öğretmenleri yönlendirdi. Eren, 3 bin 
500 adayın yarıştığı sınavda ABD’nin üstün zekâlılar 
eğitiminde en prestijli okuluna alınacak 28 kişi içinden 
birinci olmayı başardı.

Edison Regional Gifted adlı üstün zekâlılar okuluna 
şimdiye kadar kabul edilen ilk Türk olan Eren’in baba-
sı Erman Akdoğan, “ABD’de doğan Eren, 2 ile 4.5 yaş 
arasında Türkiye’deydi. Geçtiğimiz Ağustos buraya gel-
di. Anadili İngilizce değil ve hiçbir hazırlığı da yoktu. 
Çok umutlu değildik. Aileler, bu sınav için çocuklarını 
2 yaşında kurslara gönderiyormuş. Eren rekor kırarak, 
birinci olunca herkes çok şaşırdı” dedi.

Baba Erman Akdoğan sözlerini, “Meraklı, çok soru so-
ran bir yapısı var. Kitaplar, futbol, basketbol, satranç, 
canlılar, doğa olayları ve robotlarla çok ilgili. 3 yaşında, 
‘Robot mühendisi olacağım.’ dediğinde de şaşırmıştık” 
diye tamamladı.

Okulun Özellikleri
• ABD eğitim sistemindeki en başarılı ilk ve ortaokul 

yapısı.
• 45 yıldır zekâ testi sonuçlarıyla özel öğrencileri se-

çiyor.
• Eğitimde en prestijli ödül Blue Ribbon’u kazanmış.
• Okulda halen üstün zekâlı 275 öğrenci okuyor.
• Anaokulundan 8’inci sınıfa kadar hızlandırılmış 

müfredat var.
• Ekonomi, siyaset, hukuk, felsefe, kodlama eğitimi 

de veriliyor. AV-Dersler keşfetme, sorgulama, prob-
lem çözme odaklı yapılıyor.

• İngilizce ve Fransızca eğitimde, ilaç farkındalığı 
gibi dersler de var.

BAŞARILI TÜRK GENÇLERİ HABER

ZEKÂSI 
GÖZ KAMAŞTIRIYOR
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Tarih boyunca milyonlarca insanın ölümüne sebep olan 
veba, hayvandan insana ve insandan insana bulaşan 
ölümcül bir hastalıktır.  Hastalığa, 1894 yılında Alexandre 
Yersin tarafından keşfedilen ‘Yersinia Pestis’ bakterisi se-
bep olmaktadır. 25 yıl boyunca canlılığını koruyabilen bu 
bakteri türü, hastalığa yakalanan kişinin derisinin altında 
kan ve iltihapla dolu koyu renkli şişliklere yol açtığından, 
hastalık Kara Ölüm olarak da adlandırılırmıştır. 
Bubonik veba, Septisemik veba, Akciğer vebası ve Gast-
rointestinal veba olmak üzere farklı türleri bulunan has-
talık, bir haftadan kısa sürede ortaya çıkan titreme, ateş, 
kusma, baş ve sırt ağrısı, halsizlik, nefes darlığı, kasık ağrı-
sı ve kanamayla kendini gösterir, tedavi edilmezse ölümle 
sonuçlanır. 

Geçmişten Bugüne Veba

Tarihin kaydettiği ilk büyük veba salgını M.S 6. yüzyıla 
rastlasa da M.Ö 2000’de yazılmış olan Gılgamış Desta-
nı’nda veba hastalığından söz edildiği görülmektedir. 
Destan’da veba tanrısı Nergal olarak anılır. Yine Hititler 
döneminde I. Şuppiluliuma’nın, ardından da oğlu II. Ar-
nuvanda’nın vebadan öldüğü ve vebanın tüm şehre yayıl-
dığına dair kayıtlar bulunmaktadır. 

Millattan öncesine ait bir diğer salgın da M.Ö 429-430 yıl-
ları arasında Yunanistan’da meydana gelen ve özellikle 
Atina’da binlerce kişinin ölümüne yol açan salgındır. 
Milattan sonraya gelindiğinde ise, karşımıza ilk çıkan sal-
gın, Bizans döneminde, İmparator Titus zamanında görü-
len veba salgınıdır. Bunu, M.S 164’te Roma’da başlayıp 
Etiyopya’ya kadar sıçrayan salgın izler.

Yüzyıllar boyunca pek çok kez karşımıza çıksa da toplum-
sal etkileri açısından üç büyük veba salgınından söz edi-
lebilir. 

Bunlardan ilki, adını İmparator Justinianus’tan alan Jüs-
tinyen Vebası’dır. M.S 541’de İskenderiye’de ortaya çıkan 
ve 542’de tahıl taşıyan gemiler yoluyla İstanbul’a da ya-
yılan bu salgın, 8. yüzyılın ortalarına kadar özellikle Ku-
zey Afrika, Filistin, Suriye, İstanbul, İtalya, Galya ve Ger-
menia bölgelerini etkisi altına almıştır. Kaynaklara göre 
Jüstinyen Vebası’nda yaklaşık 100 milyon insan hayatını 
kaybetmiştir.

Tarihin kaydettiği ikinci ve en büyük veba salgını,14. yüz-
yılın ortalarında görülmeye başlayan, Batılıların Kara 
Ölüm adını verdikleri salgındır. 700 yıl önce, Jüstinyen 
Vebası’nda Mısır’dan hareket edip Orta Asya’ya giden 
veba, bu kez aynı güzergâhı kullanarak, Hazar’ın kuzey ve 
güneyinden geçip İstanbul’a, oradan da tekrar Mısır’a geri 
dönmüştür. 1348-1349 yıllarında Kahire caddeleri, yalnız-
ca cenazelerin taşındığı kanallar görünümündedir. Yeterli 
tabut ve kefen bulunamadığından, cesetlerin bulunabilen 
her şeyle, hatta evlerden sökülen kapı ve pencerelerle taşı-
narak toplu halde Nil’e atıldığı bu salgında, Avrupa’da da 
tahmini olarak, bütün Avrupa nüfusunun 3’te 1’i hayatını 
kaybetmiştir. 

O tarihten sonra veba, Müslüman ve Hıristiyan şehirleri-
nin sürekli misafiridir artık. Kıyıdaki yerleşim yerlerine 
gemilerin taşıdığı mikroplarla ulaşan hastalık, iç kısımlar-
daki şehirlere de bu limanlardan gönderilen gıda ve giye-
cek malzemesiyle ulaşır. Deprem, yangın, sel, çekirge isti-
lası gibi doğal afetlerle boğuşan şehirlerde, bütün bulaşıcı 
hastalıklar gibi veba da rahatça yayılma imkânı bulur.
1720’lere kadar Lyon, Napoli, Barselona, Venedik, Cenova 
vb. Avrupa kentleri de Osmanlı şehirleriyle birlikte veba-
ya yüz binlerce kurban verirler. Ancak 1720’de Marsil-
ya’da görülen ve şehir nüfusunun yarısını yok eden son 
büyük salgından sonra veba, Kuzey ve Orta Avrupa’dan 
başlamak üzere Hıristiyan dünyasından çekilir. Bunda 
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özellikle İtalyanların aldığı sıkı tedbirlerin ve Avustur-
ya-Macaristan İmparatorluğu tarafından Osmanlı sınırına 
çekilen 1900 km.lik karantina sınırının büyük payı vardır. 
Avrupa’ya diş geçiremeyen veba, 18. yüzyılda var gücüyle 
Osmanlı topraklarına saldırmaya başlar. Ortalama onar 
yıllık aralarla çıkan salgınlar, İstanbul, İzmir ve pek çok 
Osmanlı şehrini perişan eder. 1778 yılının Haziran ayında 
tırmanışa geçen salgında, iki ay boyunca her gün yaklaşık 
5000 kişi ölür. Osmanlı’da hastalığa karşı bilinçli ve örgüt-
lü mücadele, bu hadiseden 61 yıl sonra, 1839’da Karantina 
Nazırlığı’nın kurulmasıyla başlar. 

Bilinen üçüncü büyük salgın, Bombay Vebası olarak anı-
lır. 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ortalarına 
kadar süren bu salgın da Güneydoğu Asya’dan başlayarak 
bütün dünyayı etkisi altına almıştır. 

Bugüne gelindiğinde; Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine 
göre 1989-2003 yılları arasında, 25 ülkede toplam 38.359 
veba vakası (yılda yaklaşık 2.557 vaka) meydana gelmiş ve 
bunlardan %7’si ölümle sonuçlanmıştır. 

Vebanın Toplumsal Etkileri

Başladığı ve yayıldığı andan itibaren, ekonomik hayatı 
çıkmaza sokan bu salgınların az sayıdaki olumlu etkile-
rinin başında feodalizme vurduğu yıkıcı darbe sayılabilir. 
Köylülerin ve serflerin özgürleşmesinde Kara Ölümün 
etkisi oldukça fazladır. Çok sayıda insanın ölmesiyle, ta-
rımda çalışacak insan sayısı azalmış, toprak sahipleri de 
çalışanların ücretlerini zorunlu olarak artırmışlardır. De-
rebeylerinin eski güçlerini ve zenginliklerini kaybetmele-
rine sebep olan bu salgınlar sonrasında, ücret artışlarını 

düzenlemek için 1350’de İngiltere’de İşçi Nizamnamesi, 
1351’de de Fransa’da Kraliyet Emirnamesi oluşturulmuş-
tur. 

Nüfus azalışına bağlı olarak tüketimin büyük ölçüde azal-
ması tüccarları dünyanın başka yerlerine, yeni arayışlara 
yönlendirmiştir. 

Veba, yayıldığı bölgelerde sadece ticareti etkilemekle kal-
mamış, tarım ve hayvancılığa da darbe vurmuştur. Yeterli 
ekim- dikim yapılamayan yerlerde kıtlıklar baş göstermiş, 
insanlar daha da çaresizleşmiştir.

Devletlerin gücünü oluşturan askeri kapasitenin zayıfla-
masına da sebep olan veba salgınları, dolaylı olarak Avru-
pa’da oluşan güç savaşlarını ve siyasal etkinlik girişimleri-
ni de etkilemiştir.

Kilisenin bu hastalık karşısında çözümsüz kalması, in-
sanların gözünde kilisenin önemini kaybetmesine yol 
açarken, aile bireylerinin ölümüyle de aile yapısında bo-
zulmalar başlamıştır. Birçok kişi hastalığın kendilerine 
bulaşması korkusuyla akrabalarını ve yaşadıkları yerleri 
terk etmeye başlamış, bu da geçici veya daimî göç hareket-
lerini hızlandırmıştır. 

Toplumların salgın hastalıkları yok etmek için temizlik 
adabını öğrenmeleri, mezarlıkların çevreye yayılan ağır 
kokuyu uzaklaştırmak için şehirlerin dışına taşınması da, 
tıpkı feodaliteye vurulan darbe gibi bu salgınların ender 
olumlu sonuçlarındandır.
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AŞK RİSALESİ 

Ama sen uzaklardaydın ey kalbim
Uzaklardaydın, sevdiğim uzaklardaydı
Ayın yıldızların çağlayarak
Berrak şelaleler yaparak
Coşku içinde aktığı
Bir yerlerdeydi.

Hani bir gün bir çobana rastlamıştık
Adı Ferhat mıydı neydi
Koyunların, kuşların, böceklerin ve çiçeklerin
Sadakatten mest oldukları
Her birinin gözlerinde
Kaybolur gibi kayar gibi
Dalıp gittiğimiz o saadet evreni
Kayaların yüzlerinden okuduğumuz o ebedi bilinç
Bizi çekip almıştı kılcal damarlarımızdan

Yaslan göğsüme sevdiğim
Benim gönlüm gök gibidir, açık deniz gibidir
Pas tutmaz benim içim yeryüzü gibidir
Toprak gibidir
Sen ki bulut gibisin
Ay gibisin, güneş gibi bazen

Usul usul inen
Yağmur tıpırtılarını
Dinler gibi
Dalıp gitmiştik
Sen konuşuyordun
İpil ipil yağan bir yağmur gibi konuşuyordun
Onlar ki konuklarımızdı
Adları Kerem’di, Yusuf’tu, Kays’tı
Hepsi de ezelden tanıdıktı dosttu

ERDEM BAYAZIT
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İNCELİK

Cengizhan Kuru, 21 Ocak 2002 yılında Ümraniye’de 
dünyaya geldi. Ailesi Kastamonulu ve çocuk yaşların-
dan itibaren sporla ilgileniyor. Kick Boks sporunun 
yanında aynı zamanda Muay Thai de yapıyor.

Spora ilk başladığında önce amatör olarak birçok 
başarı elde ediyor. Profesyonel bir sporcu olduktan 
sonra Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası ve ar-
kasından Avrupa Şampiyonası’nda dünyanın çeşitli 
ülkelerinden sporcularla karşılaşıp birçok başarılar 
kazanıyor. 

Şampiyon olmaya giden yolun çok çalışmak gerektir-
diğini iyi bilen Cengizhan Kuru, kendisiyle yapılan 
bir röportajda bunu şöyle ifade ediyor: “Hayatımda 
çok şey değişti, fakat söyleyebileceğim en önemli şey 
şu: Sorumluluklar arttı ve bazı şeyleri üstlenmek ge-
rekti. Mesela, Dünya Şampiyonu olduktan sonra, 
Dünya Şampiyonluğunu korumak için, Avrupa Şam-
piyonası’nda daha çok sorumluluk sahibiydim, üze-
rimde daha çok yük olduğunu hissettim. ‘Ben Dünya 
Şampiyonluğunu aldım Avrupa Şampiyonluğunu mu 
alamayacağım?’ diyerek kendimi motive ettim.”

Müzikle de ilgilenen Cengizhan Kuru’nun favori şar-
kıcısı, geçtiğimiz yıllarda vefat eden Müslüm Gürses. 
Müslüm Gürses’in kendisini motive ettiğini söylen 
Kuru, müzik ve spor arasındaki olumlu ilişkinin ba-
şarıya giden yolda olumlu etkileri olduğunu düşünü-
yor. 

Hayatta en çok değer verdiği şeyler sorulduğunda bir 
Türk genci olarak şöyle diyor: Vatanım, ailem ve yap-
tığım spor. 

İlk başlarda her şeyin göze zor geldiğini, fakat azimle 
birçok hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen şampiyon 
sporcunun, bu spora yeni başlayanlara da bir mesajı 
var: “İstedikten sonra, yeni başlayan herkes İstanbul 
Şampiyonu, Türkiye Şampiyonu hatta Dünya Şam-
piyonu olabilir ve en güzel yerlerde ülkemizi temsil 
edebilir.”

Ümraniye Belediyesi’nin desteklediği Ümraniye Du-
dullu Kick Boks Akademi Spor Kulübü’nün sporcusu 
olan Cengizhan Kuru, 75 kg kategorisinde yarışıyor. 

ÜMRANİYE’DE BİR DÜNYA ŞAMPİYONU 
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