
MART 2021 3

ÖNCE KENDİNİ
DİNLEELEKTRİĞİNİ

GENÇLERDEN

ALAN DERGİ 





SÖZLÜK

Kütüphane: ‘Deneme’lerin 
üstünde uyuya kalmışız. Ne planlarla 
gelmiştik oysa!

Tükenmez Kalem: 
Adını yalanlarcasına, çantamıza her 
elimizi attığımızda tükenmiş olanına 
denk geldiğimiz kalem.

Gitar: Her gencin ömründe en 
az bir kere öğrenmeye niyet ettiği 
ve “Akdeniz Akşamları”nı çalmayı 
başarınca virtüöz oldum zannettiği 
müzik aleti.

Burs: Yattığı ilk gün bit- 
meyecekmişçesine hunharca 
harcanan, ayın ilk haftası gizemli
bir şekilde buharlaşan para öbeği.

Format: Yeni bir bilgisayar 
alma hissinin en ucuz yolu.

Toka: Biz size saçınıza tokadan 
başka bir şey takmayın dedik; tokanı-
zı saçınızdan başka bir şeye takmayın 

demedik ki. Son Trend: Bir maske 
aparatı olarak kancalı saç tokası.

Soda: Hayatımız boyunca alama-
yacağımız tüm minerallerin 200ml’lik 
bir şişe sodaya sığabileceğine inandık.

Selfie: On yıl önce kimse, 
otobüste, kafede hatta yolda, kala-

balığa aldırmadan yüzünü şekilden 
şekle sokmaya cesaret edemezdi.

Pandemi: Dünyadaki her tür-
lü olumsuzluğu sırtına yükleyebilece-
ğimiz günah keçisi nihayet bulundu!

Scooter: Minicik tekerlekle-
riyle bizi çocukluğumuza geri götü-

ren sevimli ulaşım aracı. 

S  A  N    T  R  A  L
S  Ö  Z   L  Ü  K
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ADEM EYÜP YILMAZ ÜMRANİYE TARİHİ

Madenlerde kömür taşıma işinde kullanılan bir 
nakil aracından örnek alınarak keşfedilen atlı 
tramvay, ilk kez 1832 yılında New York’ta çalış-
maya başlamış; onu, 1854 yılında Paris, 1860 
yılında Londra ve 1868 yılında Viyana ve Sof-
ya’da kurulan atlı tramvay sistemleri izlemişti.
 
Osmanlı’da ise bu konudaki ilk çalışmalar, 
Konstantin Karapano Efendi’nin 1870 yılında 
kurduğu Dersaadet (İstanbul) Tramvay Şir-
keti ile başlar. Şirket, ucuz nakil vasıtalarına 

en çok ihtiyacın olduğu iş ve ikamet hacmi-
nin en yoğun olduğu bölgelere hat döşemeye 
karar vermiş, yapılan uzun araştırmalar so-
nucu dört hattın açılması uygun görülmüştü.

3 Eylül 1872’de, Tophane Meydanı’nda, İstan-
bul’un ileri gelenlerinin de bulunduğu kalaba-
lık bir topluluk, o güne kadar hiç görmedikleri 
taşıtın etrafını sarmışlardı. Azapkapı-Ortaköy 
atlı tramvay hattının açılmasıyla, halkın aya-
ğı yerden kesiliyor; taht-ı revanlara, kühey-

İnsan
Önce Ata Binerdi 
Şimdi Demire
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lanların çektiği tenteli arabalara, kupalara, 
faytonlara binemeyen orta halli ya da yoksul 
halk, nispeten ucuz bir taşıta kavuşuyordu.

İlk işletilmeye başladığı yıllarda, şirketin hiz-
met verdiği toplam atlı tramvay sayısı 45’ti. 
Bunların 14 tanesi yazlık türü denilen açık 
tramvaylardı ve bir bölümü de sadece kadın 
yolcuların taşınması için ayrılmıştı. Macaris-
tan ve Avusturya’dan bu iş için 400 civarında 
at getirilmişti. Sürücü, biletçi ve vardacı olmak 
üzere üç personeli olan atlı tramvayların sürü-
cüsüne vatman değil ‘ıspir’ adı verilmekteydi. 
Ispirler iyi kamçı kullanmak ve atlardan an-
lamak zorunda olduklarından; tanınmış, tec-
rübeli arabacılar arasından seçilirlerdi. Atlı 
tramvayın en ilgi çeken personeli ise ellerin-
de ‘nefir’ denen borazanı ile tramvayın önün-
den ‘varda-varda’ diye bağırıp koşarak atlı 
tramvaya yol açmaya çalışan ‘vardacı’lardı. 

Toplu ulaşımın miladı sayılan atlı tramvaylar, 
Osmanlı’da tam 42 yıl boyunca hizmet verdi-
ler.  1912 yılındaki Balkan Savaşı ve ardından 
patlak veren I. Dünya Savaşı sürecinde tram-
vaylarda kullanılan atlar satılmış, bu sebeple 
atlı tramvay uygulaması sekteye uğramıştı.

Bu arada başka gelişmeler de olmuyor değildi:
Çamlıca’da yaşayan Hasan Beyefendi, Hükû-
met’e, Üsküdar, Çamlıca, Erenköy, Bağ-
larbaşı, Göksu, Beykoz ve Alemdağ’a ula-
şım sağlayacak yeni bir tasarı bildirmişti.

Mart 1912 tarihli ihale sonucunda, Fransız 
Omnium D’Entrepie firması ile geçici bir 
sözleşme yapılmış, Üsküdar-Kısıklı-Alem-
dağ tramvay hattı tasarısı gerçekleştiril-
mek istenmiştir.  Fransız firması ile Evkaf 
Nezareti arasında projeyi kimi uygulaya-
cağı arasında çekişmeler sürerken pat-
lak veren I. Dünya Savaşı, bütün çalış-
maların ertelenmesine sebep olmuştu.

Osmanlı’da ilk elektrikli tramvay işlet-
meciliği 1913’te Silahtarağa’da ilk elekt-
rik fabrikasının kurulması ve 11 Şubat 

1914 tarihinde tramvay şebekesine ilk cere-
yan verilmesiyle başlar. Ancak Üsküdar-Kı-
sıklı-Alemdağ tramvay hattı, hizmete girebil-
mek için uzunca bir süre daha bekleyecektir. 

Nihayet, Cumhuriyet’in ilanından sonra ku-
rulan ‘Üsküdar-Kısıklı-Alemdağ Halk Tram-
vayları Türk Anonim Şirketi’nin çalışmaları 
ile tamamlanan yaklaşık 4600 metrelik hat, 7 
Haziran 1928 tarihinde törenle hizmete açılır.

Günümüzde artık raylı ulaşım, kalabalık 
şehirlerin ağırlaşan trafik yükünü hafiflet-
mek için eşsiz bir çözüm olmuştur. Bugün 
İstanbul’da yer altı ve yer üstünde olmak 
üzere hizmet veren 7 metro, 4 tramvay, 
3 füniküler ve 1 banliyö hattı mevcuttur.  
2012 yılında temeli atılan ve 2017-2018 yılları 
itibariyle iki etap şeklinde açılışı gerçekleş-
tirilen Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro 
hattı da bunlardan biridir. Bu hatta Üsküdar, 
Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, 
Bulgurlu, Çarşı, Ümraniye, Yamanevler, Çak-
mak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip 
Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl ve Çekmeköy 
istasyonları mevcuttur. Bu metro tam otoma-
tik ve sürücüsüz olduğu için tüm istasyonla-
rında peron ayırıcı kapı sistemi mevcuttur.
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NAZAN ADSIZ GENÇLER 
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DEREDE KALDINIZ MI?
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1970’lerden sonra hızlı kentleşme neticesinde orta-
ya çıkan çekyat akımı, öğrenci evlerinin en büyük 
kurtarıcısı olmuştur. Bu özel eşya, Türk yaşam tar-
zına ve kültürüne kolayca uyum sağlamış ve nere-
deyse her evde kendine bir yer edinmiştir. İsmi ve 
biçimi zaman içerisinde değişse de işlevi hem otur-
ma grubu olmak hem de gerektiğinde evdeki yatak 
sayısını arttırmaktır. 

Çekyat hem koltuk hem de yatak olarak kullanılma-
sının dışında büyük bir depolama kapasitesine de 
sahiptir. Bu yüzden de bireysel yatağa sahip olma-
nın lüks olduğu öğrenci evlerinde genellikle yatak 
ve ardiye olarak kullanılır. Kullanılmayacağı iyice 
anlaşılan kıyafet ve gereksiz eşyaların yeri, çekyat 
altındaki baza bölmesidir. Burada uzunca bir za-
man unutulan eşyalar eskimeye terk edilir.  Mem-
leketten aile bireylerinin ziyarete geleceği duyulur 
duyulmaz hızla bu ardiyeye çekidüzen verilir. Asla 
kapanmayan ve bazen kendi ayakları üzerinde bile 
duramayan çekyat, özenle duvara yaslanarak otur-
mak için alan oluşturulur.

Öğrenci evi dekorasyonunda önemli bir yere sahip 
olan çekyat, temiz olamayacak kadar masum ve 
lüks olamayacak kadar eskidir. Baza bölmesindeki 
eşyaların yoğunluğundan yer yer yüksek ve alçak 
kısımlarıyla eve ayrı bir ahenk katmaktan da geri 
durmaz. Çamaşırlık gibi bir eşyaya asla sahip olu-
namayan öğrenci evlerinde çekyatın yeni yıkanmış 
kıyafetlerin kurumaya bırakıldığı özel bir alan hali-
ne geldiği görülür.

Öğrenci evleri, pek çok icadın fark edilmeden ger-
çekleştiği bireysel laboratuvarlardır. Genellikle ikin-

ci elden alınan televizyonlar için, çekyatın yanların-
da bulunan başlıklardan özenle yapılan televizyon 
sehpaları ile hem ekstra masraftan kurtulmuş hem 
de kullanım alanından tasarruf etmiş olursunuz.

Çekyatın sadece ev dekorasyonunda değil, sanat 
alanında da yaratıcılığımıza katkısı inkâr edilemez. 
Mesela bir öğrenci evinde yaşadıysanız ya da misa-
fir olduysanız, onun açılıp kapatılırken makasların-
dan çıkan seslerle yapılan eşsiz besteleri mutlaka 
dinlemişsinizdir. 

Bir çekyatın ömrü, ortalama bir insanın ömründen 
daha uzun olabilir. Parçalandı parçalanacak diye 
beklenen çekyatlar, sürekli el değiştirir ve hep bir 
talibi bulunur. Öğrenciler için eşya satılan platform-
larda, katlanma seviyesini aşmış bir çekyatın ‘az 
kullanılmış’ ibaresiyle pazarlanması herkesin öngör-
düğü bir reklam hilesidir. Bu eskimiş çekyatlar için, 
çekyata ödenenden daha fazla parayı nakliye için 
ödemekse öğrenci talihsizliğinin kurallarındandır.

Eğer eşyaların bir kalbi olsaydı, en kırılganı mu-
hakkak çekyata ait olurdu. Zira çekyatlar maruz 
kaldıkları en küçük bir yanlış harekette, hemen her 
köşesinden bir somun ya da vida bırakıp sahibini 
sessizce protesto etmekte ustalaşmışlardır. Öğren-
ci evlerinde somun ve vidası tam olan bir çekyata 
rastlamaksa fazlasıyla zordur. Bu yüzden bir çek-
yatı açmak ya da kapatmak bazen tam anlamıyla 
çin işkencesine dönüşmektedir. Öğrenci evlerinde 
sabit bir dizaynın olmasının sebebi de budur. Aksi 
halde yeni bir dekorasyona sahip olmak istenirken 
elde olan da kaybedilebilir. 

BİZ
HEP
ORADAYIZ!
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AKIN AKSOY SİNEMA

Barışın ve Doğanın 
Sinemadaki Yüzü: 

Miyazaki
Sinemanın toplum üzerindeki etkisi fark edildiğinden 
beri birçok devlet bu gücü, propaganda amaçlı kullan-
mıştır. Nazi Propaganda Bakanı Gobbels ile başlayan 
bu süreç, günümüzde de adı lazım olmayan ülkelerin, 
sinemayı kendi ahlaksız savaşlarını meşrulaştırmak 
için kullanmasıyla devam etmektedir. Ancak bazı yö-
netmenler vardır ki; o ülkenin kendisine hayran bir 
gazetecisine “Bana bu filmi siz çektirdiniz, Irak’taki 
savaşınız bana bu filmi çektirdi!” diyebilecek kadar 
cesurdur. Bana sorarsanız anime sineması bir başkal-
dırıdır ve yazımızda bu başkaldırının en büyük yönet-
meninden bahsedeceğiz: Hayao Miyazaki 

Miyazaki, 1941 yılında Tok-
yo’da doğdu. Babasının 

savaş uçakları için 
parçalar üreten bir 

fabrikada yöneti-
cilik yapması, 
onda uçuşa 

dair büyük 
bir ilgi oluş-

turdu ve 

bu durum filmlerine de yansıdı. Ancak ‘Rüzgâr Yük-
seliyor’, ‘Rüzgarlı Vadi’ ve ‘Kırmızı Kanatlar’ gibi bu 
tutkunun en çok hissedildiği filmlerin uçma tutkusu 
dışında başka bir mesajı daha vardır: “Uçaklar özgür-
lük içindir, savaşmak için değil!” Miyazaki, özellikle 
‘Rüzgar Yükseliyor’ filminde Japonya’nın 2. Dünya Sa-
vaşı’na katılmasını sert bir şekilde eleştirir. 

Yönetmenin savaş karşıtı mesajlarını en net görebile-
ceğiniz filmi ‘Yürüyen Şato’dur. Filmde, ana karakter-
lerden Howl, güç elde etmek için kalbini Calcifer adlı 
küçük bir ateşten oluşan karaktere verir. Bu güç saye-
sinde şato hareket etmekte ve Howl savaşlara katıla-
bilmektedir. Howl’un, savaşlardan döndüğünde barut 
kokması, ateşten oluşan fantastik Calcifer karakterini 
bile rahatsız etmektedir. Bir gün Howl’a dönüp “Barut 
kokuyorsun, barut ateşinden nefret ediyorum!” der. İn-
sanın neden olduğu ateş, insan kalbiyle beslenen Cal-
cifer’i bile rahatsız edecek kadar çirkindir.

Animelerde post-apokaliptik yani kıyamet sonrası dö-
nemde geçen filmler sıklıkla görülür. Miyazaki’ye tüm 
dünyada ün kazandıran ilk filmi ‘Rüzgarlı Vadi’ de 3. 

Dünya Savaşı’nın neden olduğu post-apokaliptik 
bir dünyada geçmektedir. Filmde, savaş yüzün-
den dünyada ekoloji mahvolmuştur. Film, çevre-
ci söylemleriyle öne çıkmaktadır. 

Güçlü kadın ana karakterler, Miyazaki film-
lerinin bir başka dikkat çekici özelliğidir. 

Hikâyeler, ailesini, doğayı veya ülkesini 
savunan bu karakterlerin gelişimi üze-
rinden işlenir. ‘Prenses Mononoke’de 
Kurtlar tarafından büyütülen San ve 

Demir Dağın efendisi Lady Eboshi, 
‘Ruhların Kaçısı’nda Chihiro ve 

ruhlar hamamının patroni-
çesi Cadı Yubaba, ‘Yürü-

yen Şato’da ise Sophie 
gibi güçlü ve idealist 
karakterler, Miyazaki 
filmlerinde kadının 
gücünü yansıtır. 
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Eğer günün birinde 
tanışırsak ve bana en 
sevdiğim anime filmi-
ni sorarsanız; hiç şüp-
hesiz, açgözlülükleri 
yüzünden domuza 
dönüşen ailesini kur-
tarmaya çalışan Chi-
hiro’nun hikâyesini 
konu alan ‘Ruhların 

Kaçışı’ derim. Japon mitoloji- sine dair birçok ögeyi 
bir arada göreceğiniz film, her ne kadar bir masalı an-
dırsa da aslında ağır bir kapitalizm eleştirisi barındır-
makta. 75. Akademi Ödülleri’nde Oscar kazanan ‘Ruh-
ların Kaçışı’, Oscar ödülünü alan ilk anime filmidir. 

Miyazaki sinemasının en ilginç yanlarından biri de 
kötü karakterlerin, senaryolarda eşik bekçisi olarak ta-
bir edilen karakterler olmasıdır. Yani bu kötü karakter-
ler, ana karakter onları yendikten sonra, -ki bu yenme 
kavga dövüşle olmak zorunda değildir- ana karaktere 
amacına ulaşması için yardım ederler. Böylelikle izle-
yici, başta kötü olan o karakterlere karşı bir sempati 
duymaya başlar. Miyazaki filmlerinde kötülük kavra-
mı, her zaman saf bir iyilikle yenilebilir. 
 
Miyazaki çocuk ruhlu bir dâhidir. O’nun çocukları ne 
kadar sevdiğini ve önemsediğini gösteren filmi ise, hiç 
şüphesiz kendi çocukluğundan da izler taşıyan ‘Kom-
şum Totoro’dur. Tıpkı filmlerindeki kadın karakterler 
gibi, oğullarına her şeyi sorgulamayı öğreten özgür 

düşünce tutkunu bir kadın alan annesi, Miyazaki’nin 
çocukluğunda ağır bir hastalık geçirir. Aile, en iyi tıbbi 
tedaviyi bulmak için ülkeyi baştan başa dolaşır. Yönet-
menin o dönem yaşadıkları, ‘Komşum Totoro’nun ya-
ratımında etkili olmuştur. 

Miyazaki için çocuk filmleri yapmak bir sorumlu-
luktur. Bu sorumluluğun nedenini gelin kendisinden 
dinleyelim: “Çocukların ruhlarının, daha önceki ku-
şaklardan gelen tarihsel hafızanın mirasçıları olduğu-
na inanıyorum. Büyüdüklerinde ve gündelik dünyayı 
deneyimlediklerinde, söz konusu hafıza gittikçe daha 
da derinlere iner. Ben, işte o seviyeye ulaşan filmler 
yapmak zorundaymışım gibi hissediyorum.”  Miyaza-
ki’ye göre Japon mitolojisi, hikâyeleri, kısacası kültürü, 
hayal gücü için oldukça zengin materyallere sahiptir. 
Ancak günümüzde yüksek teknoloji yüzünden çocuk-
lar köklerini kaybetmektedirler. Birilerinin onları tek-
nolojinin neden olduğu bu kültür emperyalizminden 
kurtarıp köklerini hatırlatması gerekmektedir. İşte Mi-
yazaki, çocuklar için yaptığı filmleriyle tam olarak bu 
görevi üstlenmektedir. 

Bu yazıyı belki de aranızdan birine ilham olacak 
küçük bir soruyla bitirmek isti-
yorum: Tam olarak aynı görevi, 
keşke biri de bizim kültürümüz 
ve çocuklarımız için yapsa. Çok 
güzel olmaz mı?

Çocukları 
teknolojinin neden 
olduğu kültür 
emperyalizminden 
kurtarıp  köklerini 
hatırlatmamız gerek. 
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NURETTİN BOYDAK SORUŞTURMA

Zeynep Dağ - 18 yaşında

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi...
O dönemde doğmamış olsam bile; ailemin, öğretmenleri-
min ve çevremin anlattıklarından, izlediğim görüntülerden 
sonra içimde bir acı oluşmuştu. Depremin ağır kayıpları ve 
hasarları hâlâ devam ediyor. Bugün hala deprem denince 
herkesin aklına ‘99 Depremi’ geliyor. İnsanların korkuları 
devam ediyor ama alınmayan tedbirler yüzünden olacak 
olan bir başka büyük deprem daha kötü hasarlara yol açabi-
lir. Halkımızın daha çok bilgilenmesi ve tatbikatların sade-
ce kurum ve kuruluşlarda değil evlerimizde, apartmanları-
mızda hatta ve hatta köy ve kasabalarımızda da olması çok 
büyük bir etkiye sahip olacaktır. Unutmamalıyız ki öncelik 
kendi hayatımız, sonra malımızdır.

Yağmur Atmaca - 18 yaşında

1347-1351 yılları arasında Avrupa’da ortaya çıkan Kara 
Ölüm (Veba) kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştı. 
İnsanlar yaşam mücadelesi vermeye başlamış; veba, en alt 
tabakadan en üst tabakaya kadar yayılmıştı. Bununla sınırlı 
kalmayıp Çin, Orta Asya, Osmanlı gibi devletler de ciddi 
bir şekilde etkilenmişti. Yüzlerce binlerce insan hayatını 
kaybetmişti. Günümüzde de aynı mücadeleyi vermekteyiz. 
Elimde olsa bu felaketi değiştirmek isterdim. İnsanlar ölme-
sin, korkuyla yaşamasın, çocuklar endişeli gözlerle hayata 
bakmasın isterdim.

ELİNİZDE 
OLSA TARİHTE 
HANGİ OLAYIN 
GERÇEKLEŞMESİNİ 
ENGELLERDİNİZ?   
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Bilal ASAR - 19

Tarihteki bir olayı değiştirebilseydim 14 Temmuz 
1683’te yaşanan II. Viyana kuşatmasını Osmanlının 
başarıyla neticelendirmesini sağlardım. Eğer Osman-
lı İmparatorluğu Viyana’yı topraklarına katmayı ba-
şarsaydı, yitirdiğimiz psikolojik üstünlük tam tersi şe-
kilde katlanarak çoğalacak, tüm Avrupa’nın korkusu 
da artacaktı. Çöküntüye uğrayan Avrupalıların Türk-
ler ile olan umutsuz mücadelesi sona erecek ve belki 
birkaç devlet dışında tüm Avrupa Osmanlı’nın ege-
menliğini kabul edecekti. Karşısına çıkacak bir güç 
olmayacağı için Osmanlı İmparatorluğu da sınırlarını 
İtalya ve Fransa’ ya kadar genişletecekti. Avrupa’nın 
büyük çoğunluğu bizim idaremizde olacağından Av-
rupa’ da yaşanacak bilimsel ve teknik gelişmelere 
ayak uydurmamız da çok daha kolay olacaktı.

“Gitti koçyiğitler ağlar anası
İş Mevla’dan geldi nedir çaresi 
Sağ u sol yanında veba yarası 
Kudret hançerini vurdu bu sene”
yata bakmasın isterdim.

Hicran KOÇKAR - 20 yaşında

1939-1945 yılları arasında gerçekleşen II. Dünya 
Savaşı’nı engellemek isterdim. Bu dönem, hastalık-
ların ve krizin had safhada olduğu, ölümlerin çok 
fazla olduğu dönem. Sonuçta sadece askeri güçler 
ölmedi. Ölenlerin %65’i sivil halk ve savunmasız 
olan çocuklardı. Çocukların feryadını duyan olma-
dı. İmkânım olsa tarihte bunu engellemek isterdim. 

Bunun yanı sıra Müslüman ülkelere işgalini devam 
ettiren ülkelerin, çocuklara ve sivil halka karşı kim-
yasal silah kullanılmasını engellemek isterdim.

Hatice PEKŞEN - 19 yaşında

Birçok anne ve babanın evlatsız, birçok evladın ise 
anne babasız kaldığı o gece silinmeliydi tarihten. 
Sahi “darbe” ne demekti? Nasıl bu kadar derin bir 
anlam taşıyabilirdi beş harflik bir kelime. Bir tarafta 
masum halk, diğer tarafta vatan hainlerinin açtığı 
acımasız ateş. Onca ailenin ocağına düşen o kor ateş 
hiç yanmamalıydı. 15 Temmuz gecesi hiç yaşanma-
mış olmalıydı.
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ELEKTRO 
BAĞLAMANIN
KISA TARİHİ

SERDAR AYDIN MÜZİK

“İlk elektro bağlama
Erkin Koray’ın

gitarının manyetiklerinin
Orhan Gencebay’ın bağlamasına

takılmasıyla elde edilmiştir.
Onunla da

Hey Gidi Koca Dünya
çalınmıştır.”
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Bağlama; ilk olarak 14. yüzyılda 
Dede Korkut hikayelerinde kopuz 
olarak karşımıza çıkar. Cura, Tanbu-
ra, Meydan ve Divan Bağlama gibi 
farklı isim ve boyutları olan bağlama, 
70’li yıllara kadar Anadolu’da yaygın 
olarak âşık atışmalarında kullanılır-
dı. 60’lı yılların sonunda kırdan ken-
te taşınan bağlamanın, doğal olarak 
evlerden meydanlara çıkması gerek-
mişti. Fakat mevcut düzeniyle bunu 
yapmak ne ses ne icra olarak müm-
kündü. Batı’da, özellikle Rock ve Jazz 
gibi kendi enstrümanlarını ortaya çı-
karan türlerin 
gelişmesinden 
ilhamla, Orhan 
G e n c e b ay 
ve arka-
daş- l a r ı 

da bağ-
l a m a n ı n 

mevcut dü-
zeninde ciddi bir deği-

şiklik yapma gereksinimi 
duydular. Buradan hareketle 

müziğe kazandırılan elektro bağla-
manın öyküsü çok taze olmasına rağ-
men hala müphemdir.
 
Etnomüzikoloji araştırmacısı Martin 
Stokes’a göre; “Elektroyu ilk kimin ge-
liştirdiğini kesin olarak belirlemek güç-
se de bağlama yapanlar ve bağlamayı 
çalanlar, 1970’lerde ticari kayıtlarla 
elektro kullanımını yaygınlaştıran ilk 
müzisyenler olarak Ragıp Akdeniz ve 
Kazım Alkar’ı sayarlar.” 

 “İlk elektro bağlama, Erkin Koray’ın 
gitarının manyetiklerinin Orhan Gen-
cebay’ın bağlamasına takılmasıyla 
elde edilmiştir. Onunla da Hey Gidi 
Koca Dünya çalınmıştır. Bu böyle 
biline,” diyen Özer Şenay’a göreyse 
elektro bağlamanın bulunuşu ve icra-
sı çok nettir.  
 
Elektro bağlama ile icra edilen ilk 
eserler 70’li yıllarda karşımıza çıkar. 
Açıkçası, deneysel çalışmalar deni-
lebilecek bu ürünler için net bir tür 
bulmak pek mümkün değildir.1972 
yılında Erkin Koray’ın Goca Dünya 
şarkısıyla başlayan bu serüven, son-
raki yıllarda Özer Şenay’ın şarkıları 
üzerinden devam eder. Bu dönemin 

en popüler Erkin Koray şarkıların-
dan olan Estarabim’in bestekârı olan 
Özer Şenay, aynı zamanda şarkıdaki 
elektro bağlamanın icrasını da yapan 
isimdir. Yine 1976 tarihli Sevdiğim, 
Cümbür Cemaat, Arap Saçı ve Tım-
bıllı, 1977 yılına ait Hadi Hadi Or-
dan ve 1983 yılında yapılan Sarhoş 
Gibiyim şarkıları Erkin Koray – Özer 
Şenay ikilisinin başarılı çalışmaları 
arasında sayılabilir.

Özer Şenay’ın, Erkin Koray’la yaptığı 
çalışmalarda daha çok rock öğeler 
kullandığı gözlemlenirken, aynı dö-
nem Biricik’le ortaklığında alternatif 
denemeler yaptığı görülür. Birick’in 
yorumladığı 1974 tarihli Dermansın 
Gel ve Aşk Bence Sen Demektir; 
1975 yılına ait, Âmin ve Seven Gözle-
rim; 1976’da Ayrılığı İsterken ve son 
olarak 1978 tarihli Dert mi Sana şar-
kılarına serpiştirilen elektro bağlama 
nüansları, bu aletin ilk dönemine dair 
en estetik örneklerdir. Aynı dönem-
lerde Arif Sağ’ın Akbaba İkilisi ile 
yaptığı Darıldım Darıldım şarkısı ise 
en başarılı psychedelic rock* örneği 
olarak dinlenebilir. 

Elektro bağlamanın en özgün örnek-
lerini veren ve bir anlamda elektro 
bağlamanın kendine özgü dilini bulan 
isimse Orhan Gencebay’dır. 1974 ta-
rihli Boynu Bükük Sevgililer ile baş-
larsak, Kara Çalı (1976), Bırakın da 
Yaşayalım (1977), Her Günüm Gamlı 
Geçer (1978), Vazgeç Gönlüm (1980), 
Nazar Değmez (1989), Gözüm Kes-
miyor (1991), Nihavent Uvertür ve 
Demedim mi (1994) şarkıları ile son 
olarak 2010 tarihli Diriliş (Etrüskler) 
besteleri, Gencebay’ın elektro bağla-
maya getirdiği yorumları görmek açı-
sından dikkate değerdir.     
Elektro bağlamanın seyri, ne yazık ki 
düz bir çizgi üzerinde ilerlememiştir. 
Bir yanda çok üst düzey, deneysel de-
nilebilecek eserler üretilirken diğer 
yanda daha üstünkörü işler yapıldığı 
da görülmüştür. Özellikle 80’li yılla-
rın sonunda başlayan bu süreç, göre-
ce kitsch** denilebilecek örneklerin 
arttığı bir süreçtir.  Bir yanda Orhan 
Gencebay, Özer Şenay, Şükrü Uğur-
luel gibi isimler hem beste hem de 
virtüözlük çalışmaları yaparken; öte 

yandan Süleyman Oruç ve Rahmi 
Aydın gibi isimler daha tekdüze çalış-
malarla ticari denilebilecek bir üreti-
min içerisindedirler. 

80’lerde daha çok arabesk müzikte 
karşımıza çıkan elektro bağlama, 
90’lardan sonra en azından virtüöz-
lük açısından farklı türlerde karşımı-
za çıkmıştır. İsmet Topçu ve Japon 
Fikret dönemin öne çıkan virtüözleri 
arasında sayılabilir. 90’larda başla-
yan bu sürecin günümüzde özellikle 
Ahmet Koç’un çalışmalarında devam 
ettiğini söylemek mümkün.

Daha underground*** denilebile-
cek örnekler ise şüphesiz Ankara 
Ekolündeki sanatçılardan çıkmıştır. 
Birçoğu düğün / nişan gibi organizas-
yonlarla müzik hayatına başlayan bu 
isimler daha çok gazinolarda üretilen 
bir virtüözlük ile bilinen sanatçılar-
dır. En çok bilinenleri Ankaralı Tur-
gut & Namık, Hüseyin Kâğıt, Metin 
Işık ve Bülent Gökçe’dir. 
 
Şu kısacık tarihine bakarak, elektro 
bağlamanın evrimini tamamladığını 
ya da tam manasıyla kendi dilini bul-
duğunu söylemek güç. Zaman içeri-
sinde daha üst seviyelere çıkabilece-
ği aşikardır; tıpkı daha alt seviyelere 
inebileceği gibi. 
Kim bilir, belki bir gün dünya bu ens-
trümanın çılgınlığına kendini kaptı-
racaktır.

*psychedelic rock: Kökleri daha çok batı müziğine dayansa da, melodilerinde etnik tarzlardan da özellikler taşıyan müzik türü.

**Kitsch: Var olan bir tarzın aşağı bir kopyası olan sanatı sınıflandırmak, ifade etmek için kullanılan Almanca bir terimdir. Ticari kaygılarla üretilmiş olan 

banal, rüküş ve sıkıcı ürünlere gönderme yaparken de kullanılır.

***underground: kelime anlamı yeraltı. Müzikte ise popüler müzik kültürünün dışında kalan ya da bir şekilde karşıt olarak algılanan uygulamaları ifade 

etmek için kullanılabilir.
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ONUR KORKMAZ TEKNOLOJİ

Artırılmış Gerçeklik 
ve Post-Truth
Başlık, okuduğunuz üzere biri Türkçe diğeri İngi-
lizce olan ve görece yeni iki ‘kavram’dan oluşuyor. 
Bunu neden söyledim: İlki teknolojik bir yenilik/
gelişme iken, ikincisi felsefeden ziyade daha çok 
politik alanda kendine yer bulan bu iki kavramı, 
bir tepkimeye veya etkileşime sokmaya çalışaca-
ğız. Bu iş için bence en doğru kalkış noktası; “Bu 
kavramlardan biri Türkçeye geçirilmişken neden 
diğerinin henüz Türkçesi yok?” sorusu olacaktır. 
Bu soruya ileri satırlarda geri döneceğiz. Önce 
kavramlar hakkında genel bilgileri nakledelim.

Artırılmış Gerçeklik, bilgisayar ortamında üretilmiş 
bir içeriğin dünya üzerinde hayat bulması, dünyaya 
eklemlenmesi veya doğal ile sanal olanın birleştirilmesi 

işlevini gören 
bir teknoloji. 

Bu ne demek? Bir örnekle devam edelim: Diye-
lim ki Ümraniye’ye bir AVM inşa edilecek; yapı-
nın daha temeli atılmadan, bittiğinde nasıl bir 
görüntü ortaya çıkacağı, 360° yani her açıdan 
görülebilecek. Hatta içerisi bile. Bu teknoloji 
günümüzde, akıllı telefonlar ve özel olarak üre-
tilen/üretilecek cihazlarla (Google Glass gibi) 
çalışır durumda ancak ileride hiçbir cihaz kul-
lanılmadan da hayatımıza, biz istesek de isteme-
sek de gireceğinden bahsediliyor. 

Artırılmış Gerçeklik kavramı, bir ticari hare-
ketliliğe, tüketilebilme ve tükettirebilme / yön-
lendirme olanağına sahip olduğu için çabucak 
Türkçeye geçmiş durumda. Post-Truth içinse 
durum böyle değil. 

Post-Truth, Gerçek-Ötesi, Gerçek-Sonrası, Post-Ol-
gusal gibi farklı şekillerde isimlendirilse de genel bir 
kabulü henüz yok.  Kavram, Türkçeye kavranış sınır-
ları daha geniş bırakılarak geçmiş durumda. Bunun 
sebebi için, daha çok akademik bir çalışmanın konu-
su olması diyebiliriz. 

Bugün kabul gören anlamıyla ilk kez, 1992 
yılında The Nation dergisinde yayımlanan 
A Goverment Of Lies başlıklı makalede kulla-

nıldığı kabul edilen post- 
truth teriminin geçtiği 
cümleyi naklediyorum: 
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In a very fundamental way we, as a free people, have 
freely decided that we want to live in some post-truth 
world. / Esas çare olarak biz, özgür insanlar, biraz da 
post-truth bir dünyada yaşamaya rahatlıkla karar 
verdik. 

Makale, Vietnam Savaşı’nın Amerikan kamu-
oyuna etkisini anlatarak başlıyor. Ardından da 
Watergate sendromunun Vietnam Savaşı’nın 
kamuoyundaki etkisinin bir nevi devamı ol-
duğu ima ediliyor. Terimi bence en iyi hülasa 
eden ve makalede geçen bir başka ifadeyi daha 
nakledelim: “Gerçeklerden korunmak için yü-
zümüzü hükümete çevirdik.”
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HÜMEYRA YABAR GENÇLİK EVRENİ

KUŞAKLARIN
ÇATIŞMASI

Aynı bahçeye bakıp farklı manzaralar gördüğümüz 
için mi darıldık birbirimize? Dalları pencereye sar-
kan o neşeli ağaç, daha yaşlı olanlarımıza; hatıra-
larını, genç ve coşkulu olanlarımıza ise; hayallerini 
anımsattığı için zengindi aslında. Hikâyelerimiz bir-
biriyle örtüşmeyince incindik ve anlaşılmadığımızı 
düşünüp kendi kabuklarımıza çekildik. Böyle başla-
dı küslüğümüz. Farklı kuşakların insanı olduğumu-
zu anlayınca aynı evin içinde birbirine fersah fersah 
uzaklıkta yaşamlar inşa ettik. Herkes kendi köşe-
sindeyse sorun yoktu. Dört duvar içinde dört farklı 
bayrak! Çatışma, omuzlarımız birbirine değdiğinde 
başlıyordu. 

O halde uzaklaşınca huzurlu hissetmemiz gerek-
mez miydi? Ateş-kes! Fakat hiç de öyle olmadığını 
gördük. Ateş asıl anne babamızdan ya da evladı-
mızdan uzaklaşmaya başladığımızda tutuşturuyor-
du içimizi. Bir parçası eksik huzursuz ruhlar gibi 
dolanıyorduk aynı evin içinde. Savaşmaktan yo-
rulmuş, birbirinin sevgisine ve şefkatine muhtaç 
yaralı askerleriz. Aslında aynı safta olduğumuzu 
bilmeye ne kadar ihtiyacımız var. Bahçedeki ağa-
cın hepimize aynı şarkıyı söylediğini anlasak çö-
zülecek belki de düğümler. Fakat önce birbirimize 
doğru adımlar atıp arazimizi plastik mermilerden 
arındırmamız lazım. 

Hitit tabletlerinde, Mısır papirüslerinde, Aristote-
les’in güncelerinde söz ediliyor kuşakların çatışma-
sından. Sözlük ‘kuşak’ kavramını “yaklaşık olarak 
aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayı-
sıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, 
benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” 
olarak açıklıyor. Saçlarımız aynı zamanın rüzgârında 
savrulmadı diye aynı hislerle çarpamaz mı kalbimiz? 

Kuşakların durmadan ayrışma ve çatışma yerine barış-
ması neden mümkün olmasın? Enerjimizi birbirimizi 
tanımaya vererek yeni ve anlamlı hikâyeler inşa edebi-
liriz. Ortak bir noktada buluşmamız şart değil, birbiri-
mizin dünyasını tanımak ve anlamak için çaba göster-
memiz yeterli. Aile albümümüzün etrafında toplanıp 
heyecan ve merakla hikâyelerin peşine düştüğümüz 
sahnelerden birinde “kuşak çatışması” anlam değişti-
rip “kuşak barışması”na dönüşebilir. Bu anları çoğalt-
mak için biraz düşünmeye ihtiyacımız var. 

Birbirimizin yaşantısına karşı önyargılı ve mesafeli 
duruyoruz çünkü oraya adım atarsak bize ait olanı 
yitirip değerlerimiz konusunda taviz vermekten kor-
kuyoruz. Bu sırada bizi kaybettiğimizi itiraf etmesek 
de yasını tutuyoruz gizli gizli. Olduğumuz gibi ka-
bul edilmek için olduğu gibi kabul etmeye çalışmak 
gerektiğinin farkına varsak nasıl da rahatlayacağız. 
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Anne babamızda en sevdiğimiz veya sevmediğimiz 
özelliğin bizim biricik varlığımızda tezahür ettiği-
ni göreceğimiz bir gün gelebilir. Ya da geriye dönüp 
bakmaya ve kabullenmeye cesaret edersek çocuğu-
muzda tahammül edemediğimiz şeyin izlerine kendi 
gençliğimizde rastlayabiliriz. Hamurumuzun birlikte 
karıldığını anladığımızda şifalanacak aile hikâyemiz. 

Sağlıklı ebeveynler olmanın ön koşulu; bizim de bir 
zamanlar kalbi heyecanla atan, yaşadığı çağa uyum 
sağlamakta zorluklar yaşamış gençler olduğumuzu 
hatırlayarak çocuklarımıza zamanın ruhuna uygun 
kanatlar armağan etmek. Yaralarının merhemini 
kalbimizde taşıyarak şifa olabiliriz sevdiklerimize. 
Yargılarımızı, ezberlerimizi en önemlisi de kılıç ve 
zırhımızı kapının eşiğinde bırakıp birbirimizin dün-
yasına misafir olmayı deneyebiliriz. Anne babamız 
bir gün yaşamımızın konuğu olsaydı onları en sev-
diğimiz kafede ağırlamak, sevdiğimiz mağazalarda 
dolaştırmak, takip ettiğimiz dizinin yeni bölümünü 
birlikte izlemek nasıl olurdu?  

Belki dile getirmek kolay olmaz; ama kalbimizden 
seslenebiliriz ebeveynlerimize. Onlara, bir zaman-
lar ihtiyaç duydukları şeye şimdi bizim ihtiyaç duy-
duğumuzu hatırlatabiliriz. Ki barışmak için bir şan-
sımız olsun o ağacın altında.  

• Benimle acı deneyimlerinden çıkardığın ders-
lerden çok; yenilgilerini, zaferlerini, her şeye 
rağmen “iyi ki yaşadım,” dediğin hikâyelerini 
paylaşabilir misin? 

• Seni tanımak istiyorum.  

• Hep omzunda hissettiğin bir el var mıydı?

• Yalnızlıktan korktuğunda sığındığın kutsal 
mabedin neresiydi?

• Bir zamanlar senin de genç olduğunu, hatalar 
yaptığını, direnç gösterdiğini, merak duyduğu-
nu; o telaşlı ve heyecan dolu kalbin bir parçası 
olduğumu bilmeye ihtiyacım var. 

• Birbirimize halatlarla ya da zincirlerle değil ışık-
tan dallarla bağlanmayı başarabilir miyiz? 

• Uzaklaştığımda çatık kaşlı bir bekçi gibi değil 
yolculuğumu onurlandıran bir rehber gibi ya-
nımda taşımak istiyorum seni.  

• Bu ev kaçmak değil tekrar tekrar sığınmak iste-
diğim yer. 

• Yaralarımı başka nerede sarabilirim?

• Köklerimi başka nereye salabilirim?  
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MELEK BÖLÜKBAŞI BAŞKA BİR GÖZ

Çiçekler de 
Efkârlanır

Yaz biterken, gençlik anılarına dalıp mırıldandı-
ğını hiç duymadınız mı gülün;
“Bir kızıl goncaya benzer dudağın...”

Falda ‘sevmiyor’ çıkması onun suçu değildi. Çok 
kırdınız, çok. Şimdi boşuna;
“O papatya, yüzümün haline bak...”

Sonsuza kadar kaybettiklerimiz vardır bir de 
bulamayacağımızı bildiğimiz için belki olmaya-
cak yerlerde aradıklarımız;
“Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya...”

“Ah, kimselerin mi vakti yok durup ince şeyleri 
anlamaya” *kimse mi bilmiyor çiçek pazarının yo-
lunu? Kimse, kimseye neden şey demiyor mesela;
“Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından...”

Bir umuttur beklemek. Dal dal, tomurcuk tomur-
cuk, çiçek çiçek beklemek. Ama bir gün her şey 
biter, o son yaprak da düştüğünde.
“En son sardunyalar da soldular...”

*Gülten Akın’ın İlkyaz şiirinden ilhamla.
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MEHMET CİHAN OYUKTAŞ PORTRELER

MODERN ZAMANIN
MONA LİSA’SI

Bazı portreler unutulmamak üzere tarihe 
kazınmıştır. Dünyaca ünlü, Afgan Kızı Şar-
bat Gula da bunlardan biridir. 

Peştun kökenli olan Şarbat Gula, 20 Mart 
1972 yılında doğdu. Sovyetler Birliği - Af-
ganistan arasındaki savaş sırasında öksüz 
kalan Gula; babası, erkek kardeşi ve üç kız 
kardeşiyle birlikte Pakistan’a kaçarak ya-
şamlarını burada sürdürdüler.

Kendisinin dünyaca ünlü olan “Afgan Kızı” 
fotoğrafı da Pakistan’ın Nasir Bagh mülteci 
kampında çekilmiştir. National Geograp-
hic dergisinin 1985 yılı haziran sayısında 
yayımlanan fotoğrafta, on üç yaşındaki bir 
kız çocuğu, keskin bakışları, yeşil gözleri ve 
bakışlarındaki mana ile savaşın gerçekliğini 
anlatıyordu. Yayın dünyasının en fazla bi-
linen fotoğrafı unvanına sahip olan “Afgan 
Kızı” fotoğrafı Steve McCurry’nin dünyada-
ki ününü artırırken Afgan Kızı portresini de 
tarihe kaydetmişti.

Rahmat Gül ile evlenip 1992 yılında Af-
ganistan’daki köyüne dönen Şarbat Gula, 
2012 yılında eşinin vefat etmesi üzerine, üç 
kız çocuğu ile dul kaldı.  Gula’nın kimliği, 
Afganistan ve Batı medyası için uzun süre 
ulaşılamaz olduğundan, on beş yıldan faz-
la bir  süre bilinmezliğini korudu. Bu süreç, 
Taliban rejiminin 2001’de yıkılmasına kadar 
sürdü. Bu zaman zarfında Steve McCurry, 
Gula’ya ulaşmak için girişimlerde bulun-
duysa da başarılı olamadı.

2002 yılının ocak ayında, bir National Ge-
ographic ekibi Gula’ya ulaşabilmek için 
Afganistan’a gitti. Steve McCurry, Gula’nın 
geçmişte kaldığı Pakistan’da bulunan mülte-
ci kampını ziyaret ettiği sırada, Gula’nın er-
kek kardeşini tanıyan birine rastladı. Böyle-
ce ekip, mülteci kampından ayrılıp ülkesine 
dönen Gula’ya ulaşmayı başardı.
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Fotoğrafın göz irisinin biyo-
metri teknolojisi ile incelen-
mesi sonucu, fotoğraftaki kız 
çocuğunun Şarbat Gula olduğu 
doğrulandı. Gula’nın ne kendi 
fotoğrafından ne de dünyaca 
bilinirliğinden haberi yoktu. 
Steve McCurry 2002 yılında 
tekrar Gula’nın tarihe kazı-
nacak fotoğraflarını çekti ve 
hikâyesini National Geograp-
hic’nin 2002 Nisan sayısında 
yayımladı. Gula ayrıca, 2002 

Mart ayında “Afgan Kızı Ara-
ma” başlıklı bir televizyon bel-
geselinin de konusu oldu.

26 Ekim 2016’da Pakistan’da 
Federal Soruşturma Dairesi 
tarafından sahte belgeler kul-
lanarak ülkede yaşamaktan tu-
tuklanan Şarbat Gula, önce on 
beş gün hapis cezasına çarptı-
rıldı, sonra da Afganistan’a sı-
nır dışı edildi.

Uluslararası Af Örgütü tarafın-
dan eleştirilen bu kararın ar-
dından Cumhurbaşkanı Eşref 
Gani Ahmedzai ve eski Cum-
hurbaşkanı Hamid Karzai, Şar-
bat Gula ve çocuklarını misafir 
ederek ona mali destek sözü 
verdiler. 

Şarbat Gula ve çocukları, aralık 
2017’den bu yana Kabil’de, hükü-
met tarafından kendilerine hedi-
ye edilen konutta yaşamaktadır.
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TUĞÇE KAPLAN BİYOGRAFİ

“Biliyorum ki 
insan, ölünceye 
kadar kendi 
cevapsız sorusunun 
çengelinde asılır.”

1969’da Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde dün-
yaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ça-
yırlı’da tamamladıktan sonra Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eği-
tim Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi.

Günlük bir gazetede deneme yazıları yazan 
Ayçil, yayınevi editörü ve öğretmen olarak 
da çalıştı. Kültür, sanat ve medeniyet der-
gisi olan Mostar’ın önce yayın kurulunda 
bulunan Ayçil, sonrasında aynı derginin 
editörü olarak görev aldı. Şiirleri ve şiir üze-
rine yazdığı yazılar İzdiham,  Dergâh, Hece 
ve Merdiven dergilerinde yayımlanan Ali 
Ayçil hali hazırda Dergâh Dergisi’nin Ge-
nel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır.

ÖYKÜ: Sur Kenti Hikayeleri

ŞİİR: Arasta’nın Son Çırağı, Naz Bitti, Bir 
Japon Nasıl Ölür.

DENEME: Ceviz Sandıkları ve Para Kasala-
rı, Kovulmuşların Evi, Yenilgiden Dönerken, 
Usta Konuşmak İstiyor.

1.Niçin yazıyorsunuz?

‘İçim’i koyacak başka bir yer bulamadığımdan. 

2.Edebiyat delilik midir?

Çoğunlukla delilik numarası yapan cinlerin mesleğidir.

3.Sizi özetleyen en iyi cümle nedir?

Herkesin bindiği otobüse el sallayan adam

4.Size sorulduğunda en nefret ettiğiniz soru hangisidir?

Niye mutsuzsun?

5.En sık kullandığınız kelime hangisi?

Son birkaç yıldır, ‘öyle miii?’

6.Dostoyevski mi Tolstoy mu?

Tabii ki Dostoyevski.

7.Kıskandığınız bir yazar var mı?

Birden çok var. Mesela Juan Rulfo ya da Bulgakov

8.Nobel edebiyat ödülü sizin için ne ifade ediyor?

Yıllık haber.

9.Okumaktan keyif aldığınız yerli yazarlar var mı?

Evet, epey var. En az bilineni Mitat Enç.

10.Yazarlık kurslarına inanıyor musunuz?

Hiçbir zaman inanmadım.

Ali Ayçil
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Gelişen teknolojinin etkisiyle, her günün imkânı bir 
önceki günü geride bırakır nitelikte. Bir jenerasyo-
nun anılarına konu olan antenli televizyon devri de 
geride bıraktığımız serüvenlerden sadece biri. 

1980’li yıllara şahit olanların iyi bildiği antenli te-
levizyonlar; insanların hayatına cefasıyla birlikte 
neşe katmayı da başarmış bir teknoloji ürünü olarak 
hatırlanıyor.

Evlerin çatılarına yerleştirilen tel veya kafes şeklin-
deki alüminyum antenler, sinyali uzunca bir kablo 
aracılığıyla televizyona iletirdi. Ancak bu işlem her 
zaman sorunsuz gerçekleşmezdi. Sinyal ağında ger-
çekleşen herhangi bir aksaklık sebebiyle, televizyo-
nu açtığımızda gri karıncalı bir ekranla karşılaşmak 
çok olasıydı. Problemi saptamak ve sorunu gider-
mek adına önce televizyona bağlı olan anten kablo-
su kurcalanır, bundan olumlu bir sonuç alınmazsa 
ev halkından şanssız olanı, çatıya yollanırdı. Hele 
hele ebeveynlerden birinin kaçırmak istemediği bir 
maç, dizi ya da film yayındaysa o an biraz telaşlı, 
biraz neşeli diyalogların yaşanması kaçınılmazdı.
 

MELTEM GÜLNAME KAYNAR NOSTALJİ

TENCERE 
KAPAĞINDAN 

ANTEN 
YAPMAK

Evin çatıya çıkanı ile televizyon karşısında ev halkının 
telaşını sırtlanarak komut veren bireyi, sinyal ağını 
normale çevirmek için çabalardı. Pencerelerden çatıya 
doğru ‘Çevir, çevir!’, ‘Biraz daha sağa!’, ‘Çamlıca’ya doğ-
ru çevir, Çamlıca’ya!’, ‘Heh! Dur böyle iyi!’ türünden na-
raların duyulması, yadırganmayacak sahnelerindendi. 

Çatılardaki antenin sinyal bağlantısını kurabilmek ve 
artırabilmek için çatıya çıkıp inmekle baş edemeyen 
insanlar, duruma daha kalıcı çözümler aramayı da ih-
mal etmemişlerdi. Bu konudaki en yaygın uygulama-
lardan biri, çatıda bulunan antene alüminyum tencere 
kapağı bağlamaktı. Böylelikle antendeki alüminyum 
yüzey artırılarak sinyal çoğaltılmış ve güçlendirilmiş 
oluyordu. İşe yarayan bu yöntem, pek çok kişi tarafın-
dan uygulandığından evlerin çatılarında tencere kapa-
ğına rastlamak sıradan bir durum olmuştu. Doğal ola-
rak o dönemde mutfaklarda, kapağı olmayan tencere 
sayısının arttığını tahmin etmek çok zor olmasa gerek. 
  
Antenli televizyonu olanların sinyal bağlantısını sağ-
layabilmek için yaptıkları tencere kapaklarıyla sınırlı 
kalmamış; anten kablosunun giriş yerine tornavida, eli-
şi tığı, çatal, metal tel toka hatta ve hatta sigara kâğıdı 
(alüminyum kaplaması olduğu için) vb. şeyler yerleşti-
rilerek görüntü alınmaya çalışılmıştı. 

Herkesin adeta mucit gibi davrandığı, bir buluşun 
uygulamadaki eksik ve noksan yanını bir şekilde ta-
mamlamaya çalıştığı dönemleri geride bıraktık. Tek-
nolojinin hızla ilerlemesiyle incelen televizyonlarımız, 
uydu bağlantılarıyla bizlere muhteşem görüntü kalitesi 
sunmaya başladı. Ne var ki eskinin eğlenceli anılarının 
mimarı televizyonlar, bugün üzerinde bulunduğu üni-
teyi ya da monte edildiği duvarı süsleyen bir ev eşyası 

olmaktan öteye geçemiyor. Bugünün 
teknolojisi bizleri birçok şeye 

kolayca ulaştırıyor belki; 
ama o zamanların haz-

zından uzaklaştık galiba.
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KÜBRA TOSUN RÖPORTAJ

Göksel Baktagir, 1966’da Kırklareli’nde doğdu. 
Müziğe sekiz yaşında, babası Muzaffer Baktagir’in 
gözetiminde başladı. 1988’de İTÜ Türk Musikisi 
Devlet Konservatuarından mezun olduktan bir yıl 
sonra lisansüstü eğitimine başladı. Aynı yıl, Tanbûri 
Necdet Yaşar yönetimindeki Kültür Bakanlığı İstan-
bul Devlet Türk Müziği Topluluğu’na girdi. “Necdet 
Yaşar Ensemble” ile çeşitli ülkelerde konserler verdi. 

Beste çalışmalarına konservatuar yıllarında başla-
yan Göksel Baktagir’in, sözlü ve enstrümantal ola-
rak 400 kadar eseri bulunmaktadır. Eserlerinin bir-
çoğu TRT repertuarına alınmış, “Sazım” adlı Zâvil 
saz semaisi, 1990’da TRT tarafından düzenlenen 
bir yarışmada ödül kazanmıştır. “Tek Kelime” adlı 
Muhayyerkürdi şarkısı, Milliyet Gazetesi tarafından 
1997’nin en sevilen 10 şarkısı arasına seçilen sanat-
çının “Doğu Rüzgârı” albümü, 2000’de Türkiye Ya-
zarlar Birliği tarafından ödüllendirilmiştir. 

2004 yılında merkezi İsviçre’de bulunan Avrupa Bir-
liği Vakfı’ndan Yılın Müzik Ödülü’nü 2013’de Musiki 
Vakfı ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen 
Itrî Müzik ödüllerinde de Yılın Bestekârı Ödülü’nü 
alan Baktagir, 2017 yılı sonunda T.C. Cumhurbaş-
kanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülleri kapsamında 
müzik alanında ödüle layık görülmüştür.

Göksel Baktagir 1984’ten bu yana, kanun icrasında di-
ğer tekniklerin yanı sıra, özellikle “sol el” için geliştirdi-
ği teknik üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Günü-
müzün en önde gelen kanun icracılarından biri kabul 
edilen sanatçı, temelde bir Türk müziği enstrümanı 

olan kanun enstrümanının bakış açısını New Age, Caz 
gibi diğer müzik türlerine doğru genişletmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Mü-
ziği topluluğundaki görevinin yanında, 1999 yılından 
beri İstanbul Sazendeleri grubu ile Baktagir, İngiltere, 
Fransa, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda, Alman-
ya, İspanya, İtalya, İsviçre, Makedonya, Malta, ABD, 
Kanada, Arjantin, Malezya, Hindistan, Türkmenis-
tan, Azerbaycan ve Japonya’da konserler vermiştir.

2019 Mart ayında “Hekimler Söylüyor” albümünün 
sanat ve müzik yönetmenliğini yapmıştır.

CNN Türk yapımı “İstiklal Marşı” belgeselinin müzik-
lerini bestelemiş ve Yurdal Tokcan ile birlikte düzenle-
yip icra ettikleri “Azeri” bestesi, The Passion of Christ 
filminin müzikleri arasına girmiştir.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Ha-
liç Üniversitesi Konservatuarı’nda Öğretim görevlisi ola-
rak hizmet vermiş olan sanatçının eserlerinin yer aldığı 
yayınlanmış iki nota kitabı bulunmakta ve minikler için 
kanunu öğrenmeyi kolaylaştıracak mini kanun metodu 
yayına hazırlanmaktadır. Sanatçı, Füsun Baktagir ile 
evli olup, Buğra Can ve Cansu adlı iki çocuk babasıdır.

Albümlerinden bazıları: Okyanustaki Sesler 1-2-3 
serisi, Kervansaray/5, Günlük, Doğu Rüzgarı 1,2 se-
risi, Sezgiyle Seslenişler, Sirtolar ve Longalar, Hayal 
Gibi 1,2,3 serisi, Duygu Pınarı, Aşk Senfonisi, Gur-
bet Türküsü, Furtuna, Kalb-i Coşku, Gönül Bağı, Ge-
leceğin Şarkıları, Sevda 2018 (Single)
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Müzikle olan yolculuğunuz nasıl başladı? Sizce 
müzik bir yaşam şekli midir yoksa tutku mudur? 

Müzik yaşantım yedi yaşında başladı. En büyük şan-
sım, ailemde bireysel olarak müzik yaşantısı sevgi-
li babam Muzaffer Baktagir ile başlamış. Babamın 
aşkla yaşadığı ve içinde olduğu müzik mesleği, ana 
mesleğinden her zaman önde olmuştur. Ben de doğ-
duğum yer olan Kırklareli’nde müzik ile harmanlan-
maya başladım ve müziğimi mesleğe dönüştürdüm. 
Müzik her insanın hayatında ruhu besleyen, dinle-
me yoluyla yüreklere merhem olan, önemli ve ol-
mazsa olmazlardandır. Bu nedenle müzik, her insan 
için vardır; ancak mesleki anlamda müziği seçen in-
sanın müziğin derinliklerine inmesi, aşk ve tutkuyla 
müziğe sarılması gerekir.

Modern müzikle geleneksel müziği bir araya getiren 
yaklaşımınız oldukça dikkat çekici. Alanınızda ken-
dine özgü bir tavra sahip olmanızı neye borçlusunuz? 

“Her bitki kendi kökünden beslenir.” Bu çok sevdi-
ğim ve kullandığım özlü sözü hatırlatarak köklerin 
önemine vurgu yapmak istiyorum. Gerçekten de 
musiki kültürünün gelişmesi için temelde olanlar-
la beslenmek gerekir. Geleneksel musikimizin bize 
miras kalmış incelikli güzelliklerini özümseyip bu-
günün titreşimlerini katabilmek de çok önemlidir; 
çünkü o nadide eserleri işleyerek sadece o eserleri 
yorumladığınızda, müzeci bir mantıkla tekrardan 
ibaret bir şey yapmış olursunuz. Bir sanatçının ken-
dine özgü bir tavra sahip olabilmesi için, bu derin-
likli alanla müziğini işlemesinin yanında, bugünün 
yeni arayışlarına da açık olarak sürekli kendisini 
yenilemesi gerekir. Eğer bu olmazsa yaptığı müzik 
müzeci mantığında olur.

Sizce insana tüm hisleri bir arada yaşatan bir 
makam var mıdır?

İnsana tüm hisleri yaşatan makam değil, bestekârın 
oluşturduğu bestenin ses perdelerindeki derinliğin 
yansımasıdır. Eğer bestekâr, dinleyene neredeyse 
birçok hissi verebiliyorsa kullandığı makamların ör-
gülerinin hassas terazisini iyi oluşturmuş demektir. 
Ama zaten bu hissiyatları verebilmek, sadece yüce 
Allah’ın araladığı kapıdan giren bestekâr ve yorum-
cular aracılığıyla yaşanır ve yaşatılır.

Çok sayıda enstrümantal ve sözlü beste çalışmala-
rınız var. Alanınızda bu kadar üretken ve başarılı 
olmayı neye borçlusunuz? 

Müziği hücrelerime kadar yaşayabilen biri olduğum-
dandır diyebilirim. Çünkü gönlüm her daim müzikle 
dolu. Heyecanla üretmeye devam ediyorum. Zaten o 
heyecan bittiğinde besteler de biter, yazılsa bile hiçbir 
şeyi ifade etmez diye düşünüyorum.

Gençler bir beste olsa hangi besteniz olurdu? 

“Aydınlık Yüzler” adlı bir beste olurdu (ve oldu da) 

Sanata dair başarılarınız gençlere rehberlik edecek 
kadar kıymetli. Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

“Hayal ettim.”
“İnandım.”
“Çalıştım.”
“BAŞARDIM.”

Gençlere en büyük tavsiyem, ilk önce güçlü hayal-
lerini içlerinde oluşturmaları ve yaşatmaları. Güçlü 
bir inançla ona sarılmaları. Gerçekleşmesi için çok 
çalışmaları. Zaten sonunda başarı kaçınılmazdır.
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HATİCE GÜNDOĞDU MASALLAR

ÇİZMELER 
ÖDÜNÇ DEĞİL

ÇALINTI
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Medyanın
olmadığı çağlarda 

insanların 
deneyim, tecrübe 

ve bilgilerini 
toplumla paylaşma 

aracı olarak 
kullandıkları 

Batı masalları, 
kökeninde 

yetişkinler için 
öykülerdir. . . 

Masalın devamında kedi, “sahibini” nehre götürür ve 
giysilerini çıkarıp suya girmeye ikna eder. Kralın ara-
bası geçtiği sırada kedi, Marki’nin giysilerinin yüzer-
ken çalındığını söyleyerek yardım ister. Kral, bu basit 
oyuna gelir ve sahte kimliği gerçek sanır. Bu, klasik 
bir toplumsal mühendislik örneğidir.

Kedi, onur konuğu olarak devin şatosuna gelir ve ev 
sahibinden büyü yeteneklerini sergilemesini ister. 
Gururu okşanan dev, kendini bir aslana dönüştürür. 
Korkmuş gibi yapan kedi, herkesin koca bir canavara 
dönüşebileceğini, esas marifetin küçük bir yaratığa 
dönüşebilmek olduğunu söyler. Kolay aldanan dev, 
bir fareye dönüşür ve yaşamı Çizmeli Kedi’nin patile-
ri arasında son bulur.

Aldatmacayı tamamlayabilmek için 
Marki’nin saraya ihtiyacı vardır. 
Hangi asilzadenin şatosu olmaz ki? 
Bu yüzden var olan bir sarayı ele 
geçirmeye karar verir. Kralımız, kı-
zını bir asilzadeyle evlendirdiğini 
zannetmektedir. 

Artık sınırsız güçle arasında duran 
tek şey, tahtta oturan yaşlı kraldır. 
Hükümdar olmak için tek yapması 
gereken, hediye ettiği kekliğin içine 
öldürücü bir zehir eklemek sonra 
da arkasına yaslanıp beklemektir. 
Efendisinin çıkarlarını -alt metinde 
ise kendi refah düzeyini- diğer canlı-
ların mutluluğuna ve yaşam hakkına 
tercih eden bencil, tehlikeli, düzen-
baz ve gaddar Çizmeli Kedi bu ka-
darını da yapmaz diyebilir misiniz?  
Elbette ki hayır.

Medyanın olmadığı çağlarda insan-
ların deneyim, tecrübe ve bilgilerini 
toplumla paylaşma aracı olarak kul-
landıkları Batı masalları, kökeninde 
yetişkinler için öykülerdir.  Eğlence 
faktörünün ikincil konumda olduğu 
bu anlatılar, kaynaklık ettiği toplu-
mun sosyo-kültürel ögelerini barın-
dıran bir tür yaşam kılavuzlarıydı.

Elbette, insanı derinden etkileyen ve tüm hayatı boyunca yüreğine kazınan 
masallar, birer yol gösterici olabilir; ama içlerindeki derin mesajları çıkar-
tıp onları küçük çocuklara uygun hale getirdiğimiz zaman.

Çizmeli Kedi masalında olduğu gibi, kendi çıkarlarımız için yalan ve hi-
leye başvurmanın sevimli gösterilmesi, ideal topum düzeni için gereken 
erdemlerin yok sayılması, yaşamayı hayal ettiğimiz geleceğe ne yazık ki 
karanlık bir gölge gibi düşüyor.  Neyse ki ülkemizin geleceği olan çocukla-
rımızı hangi ahlaki değerlerle yetiştireceğimize karar vermek hâlâ bizlerin 
denetiminde.

Aydınlanma çağı İngiliz filozofu John Locke (d. 1632 
- ö. 1704), “İnsan zihni boş bir levhadır.” der. Bu boş 
levha, insan dünyaya adım attığından itibaren dolma-
ya başlar. Zihni doğru ahlaki normlarla beslemek bu 
açıdan oldukça önemlidir. Çocukluk döneminde din-
lediklerimiz, izlediklerimiz bizde derin ve kalıcı izler 
bırakır. Evet, masallar elbette… Güzel bir uykuya dal-
madan önce perilere dönüşüp, bizlere uçan halıyla 
dünyayı dolaşma imkanı veren eşsiz metinler. Peki, 
tüm masal kahramanları iyi, güzel ve masum mudur?

Masalımız, bir değirmencinin ölümünden sonra her 
şeyini oğullarına bırakmasıyla başlar. En küçük oğula 
mirastan düşen pay, bir kedidir. Hepimiz gözümüzün 
önüne şirin bir kedi getirdik sanırım; lakin durum hiç 
de göründüğü gibi değildir. Evet, ‘Çiz-
meli Kedi’ insanları aldatarak yoksul 
efendisi için zenginlik ve saygınlık 
elde etme peşinde koşan, ülkedeki 
gücü ele geçirmek için alçakça bir 
planlar yapan Avrupa masalının 
kedisidir.

Efendisinden bir torba ve çizme is-
teyerek planları uygulamaya koyu-
lan Çizmeli Kedi, bir tavşan yaka-
lar ve bu tavşanı Carabas Markisi 
olduğunu iddia ettiği sahibi değir-
mencinin oğlundan bir hediye ola-
rak krala sunar. Ardından da iki 
keklik… Kedi birkaç ay boyunca 
Marki’den geldiğini öne sürerek 
krala av hayvanı sunmaya devam 
eder. Marki, artık sarayda
güvenilir bir av eti
tedarikçisi olarak
bilinmeye
başlar. 
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MAŞİDE MERYEM BOZKURT ESERLERİMİZ

HİCAZ DEMİRYOLU VE
MEDİNE İSTASYONU

28



Hicaz’a bir demiryolu yapılmasına dair ilk fikirler, 
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren oluşmaya baş-
lamıştır. Projesi, Sultan II. Abdülhamid tarafından 
onaylanan ve II. Abdülhamid tahttan indirilinceye 
kadar resmî belgelerde “Hamidiye Hicaz Demiryo-
lu” olarak geçen Hicaz Demiryolu inşaatı, 1 Eylül 
1900’de yapılan resmî bir törenle başlamıştır.  

Şam’dan Medine’ye kadar uzanan Hicaz bölgesine 
bir demiryolu yapılmasında askerî, siyasî ve dinî 
etkenler rol oynamıştır. Bilhassa Hicaz hattı, büyük 
zahmetlerle ve bedevilerin saldırılarıyla tehlikeli bir 
hal alan hac yolculuğunu kolaylaştırmış; önceden, 
develerle 40 günde kat edilen Şam-Medine güzergâ-
hı, Hicaz Demiryolu sayesinde 3 güne inmiştir. 

Yapımı için Sultan II. Abdülhamid’in kendi servetin-
den 50.000 lira bağışta bulunduğu demiryolu inşaa-
tına, sonra dünya Müslümanlarından da bağışta bu-
lunulmuştur. İnşaata ilk olarak Şam-Der’a arasında 
başlanmış ve 1908 yılında Medine’ye varılmıştır. De-
miryolu yapımı Medine’ye ulaştığı esnada, Sultan II. 
Abdülhamid, Hazreti Peygambere olan hassasiyetini 
sergileyerek fazla gürültü olmaması, Ehl-i Beyt ve bu-
rada yatanların ruhlarının rahatsız olmaması için ray-
ların üzerine keçeler sarılması talimatını vermiştir. 

Hayfa şubesiyle birlikte 1464 kilometreyi bulan Hi-
caz demiryolu, 1 Eylül 1908 tarihinde yapılan bir 
törenle bizzat II. Abdülhamid tarafından işletmeye 
açılmıştır. Yapımı bütün Müslümanların ortak iste-
ği olan Medine-Mekke ve Mekke-Cidde hatları ise 
Şerîf Hüseyin ve bedevî şeyhlerinin karşı koyması 
üzerine gerçekleşememiştir. 

Hicaz Demiryolu, I. Dünya Savaşı sırasında nakliyat 
ve askeri operasyonlarda hayati bir ulaşım aracı ol-
muş ve Medine’de bulunan mukaddes emanetlerle, 
sivillerin Suriye’ye gönderilmesi yine demiryolu 
sayesinde gerçekleşmiştir. Bütün cephelerde alı-
nan yenilgilere rağmen Medine’nin 1919 başına ka-
dar teslim olmamasında da hattın önemli bir payı 
olmuştur. 

Hicaz Demiryolunun en önem arz eden istasyonu 
ise, demiryolu hattının son ve ana istasyonlarından 
biri olması ve özellikle hac yolculuğundaki son du-
rak olması açısından Medine İstasyonu olmuştur. 
Toplam alanı 140.000 m2 olan Medine İstasyonu, 
siyah taştan yapılı birçok binayı kapsamaktadır. Her 
tarafı surlarla çevrili istasyonun içerisinde ana bina-
ya eklenmiş çeşitli mimari yapılar bulunmaktadır. 
Bu yapılar içerisinde en önemlisi ise el-İstasyoni adı 
verilen ana binadır. Burası, 19. yüzyıl mimari eko-
lüne uygun olarak Arap-İslam mimari tarzında inşa 
edilmiştir. Tarihi Eserler ve Müzeler Kurulu tarafın-
dan, 2000 yılında istasyonun İslami bir müzeye dö-
nüştürülmesi kararlaştırılmış ve böylelikle istasyon 
bir kültür merkezi ile tarihi yapıt haline getirilmiştir.

Hicaz Demiryolu hattı bugün Suriye ve Ürdün’de 
hâlâ kullanılmaktadır. TCDD’de, 2007’de İstan-
bul-Medine arasında demiryolunun yeniden can-
landırılmasını gündeme getirmiş ve bu hususta Su-
riye, Ürdün ve Suudi Arabistan ile görüş birliğine 
varılmıştır. Bu doğrultuda demiryolunun 2023’te ta-
mamen bitirilmesi ve Türkiye’nin kutsal topraklara 
yeniden demiryolu ile bağlanması öngörülmektedir.
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MUSTAFA TOPRAK UZAKLARDAKİ SES

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile şiirin ruh köklerimize ait taraflarına dair konuştuk.
Asım’ın neslinin yüklendiği vazifelerin geniş kapsamlı bir şekilde anlatıldığı bu röportajımızda 
genç yazarlara ve şairlere tavsiyeleri de bulmak mümkün. Şiirin gönlümüzde açtığı heyecanı 

hissettiğimiz bu röportajda kıymetli mısraları da bulabilirsiniz.

MEHMET AKİF ERSOY
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HER GÜNE MEMLEKETİMİN
KALBİMDE AÇTIĞI ÇİÇEKLERİN

KOKUSUYLA UYANIYORUM
Mustafa Toprak: Şiirlerinizde toplumsal meselele-
re ağırlık vermenizin sebebi nedir?

Mehmet Akif Ersoy: Hayatımı toplumsal meseleler-
den ayrı hiç yaşamadım. Her ânımı vatanımın her 
bir köşesi için dertlenerek geçirmişken nasıl olur 
da toplumsal meselelerden uzak bir şiir yazabilirim. 
Şiir zaten acıların kalpte bıraktığı yaralara hayat 
hakkı tanıma fırsatı için vardır. Tarihimin her bir ta-
rafına saldırı varken ben nasıl durabilirim vatanıma 
yaslanmadan. Her güne memleketimin kalbimde 
açtığı çiçeklerin kokusuyla uyanıyorum. Şiir bende 
vatan ve millet kokuludur.

Mustafa Toprak: İstiklal Marşı’nı Safahat’a koy-
madınız ve şöyle söylediniz bu konuyla ilgili: “Ben 
onu milletimin kalbine gömdüm.” Bu görüşünüzü 
biraz daha açıklama imkânınız olabilir mi?

Mehmet Akif Ersoy: Şiir sahibine teslim edildiğinde 
kıymetli. İstiklal Marşı milletin zaferinin nişanesi-
dir. Artık beni aşmış bir haykırıştır. Şanlı bir müca-
delenin yılmayan neferlerinin alın teri vardır İstiklal 
Marşı’nda. Gönlüm rahat hak edenlere bıraktığım 
için o mısraları. Zira onu koruyup yaşatacak onlar-
dır. Kazanılan her zafer geleceğe güçlü bir emanet-
tir. Ben de milletimizin her ferdi gibi İstiklal Mar-
şı’na sahip çıkmak zorundayım. Canımız pahasına 
koruyacağımız mısralar olmalı. İşte yılmadan yorul-
madan koruyup kollayacağımız sevip yaşatacağımız 
mısralardan oluşur İstiklal Marşı.  

Mustafa Toprak: Şiir yazmaya başlayacak bir gence 
neler önerirsiniz? Hangi konulara dikkat etmeli?

Mehmet Akif Ersoy: Öncelikli olarak şiir yazmaya 
karar verilmez. Şiir, insanı yazmaya zorladığında 
doğal seyir olarak ortaya çıkar. Bu noktaya gelene 
kadar nitelikli şairler ile kendisini beslemelidir. Ye-
tişmek ve güçlü mısralara sahip olmak için sadece 
şiir kitapları yeterli olmaz. Edebiyat, felsefe, sanat, 
matematik hepsi bir arada olmalıdır. Özellikle 
Nurettin Topçu kitaplarını okumalarını tavsiye 

ederim. Turgut Cansever’in mimari yaklaşımlarına dik-
kat kesilmelerini öneririm. Çünkü nitelikli şiir Mimar 
Sinan’ın hayalindeki kubbeyi görmeden yazılamaz.

Mustafa Toprak: “Asım’ın nesli diyordum ya nesil-
miş gerçek” derken hangi nesilden bahsediyorsu-
nuz tam olarak?

Mehmet Akif Ersoy: Asım’ın nesli gücünü Allah 
kelâmından alır. Geçmişe ve geleceğe dair her za-
man hazırlık içerisindedir. Geçmişten alacağı ders-
leri, önüne çıkan yolda umut ışığı olarak kullanır. 
Çaresizlik yoktur lügatinde. Zor durumda kalsa bile 
çıkış kapısını bulacağı değerleri geçmişten çıkarır 
bulur. Atalarının hikayesini tüm çağlara gür bir nida 
ile haykırıp yaşamayı ve yaşatmayı bilir. Onun için 
Asım’ın nesli kalbi vatan toprakları için atan herkes-
tir. Çanakkale’den Yemen’e Kıbrıs’tan Sakarya’ya 
her an gönlümüz kadar yakındır.

Mustafa Toprak: Okuduğunuzda sizi heyecanlan-
dıran şairler var mı?

Mehmet Akif Ersoy: Bunun için uzun bir liste yapa-
bilirim aslında fakat sadece bir tane söylesem daha 
iyi olur diye düşünüyorum. Sezai Karakoç’u bu bağ-
lamda anmadan geçemeyeceğim. Gün Doğmadan 
kitabında yer alan her mısra çok kıymetli. Şu mısra-
ları heyecanla tekrar paylaşmak istiyorum: 

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir 
çınar vardır

Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
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FARUK SARIKAVAK MEKANLAR

İlkokul çağlarındayken, annemin beni zorla götürdüğü 
yerlerin başında geliyordu bu dükkânlar. “Nereye gidiyo-
ruz?” diye sorduğumda, “Tuhafiyeciye!” derdi annem ve 
aklımdan “İnşallah bu sefer kaybolmam!” diye geçirirdim. 
Çünkü her seferinde o kalabalık mekânda kaybolacakmı-
şım hissine kapılırdım. Bir seferinde annem sandığım bir 
kadının elinden tutup bir hayli yürümüştüm ve o kadının 
annem olmadığını anladığımda, sahiden de çok tuhaf bir 
yerde olduğumu anlamıştım. Bulunduğumuz mekânda 
birden fazla tuhafiye dükkânı vardı ve hepsi de birbirin-
den büyük ve karmaşıktı. Belki de bana öyle geliyordu, 
bilmiyorum. İçeriye girdiğimde raflara dizilmiş sıra sıra 
ipler, bir köşeye konmuş olan ve kokusu neredeyse bütün 
pasaja yayılan lastik pompalı kolonya şişesi, içinde envai 
çeşit malzemelerin olduğu duvarı kaplayan küçük çekme-
celer ve daha nicesiyle, benim için bambaşka bir âlemin 
kapılarını aralayan bu yere neden ‘tuhafiyeci’ denildiğini 
tam da o zamanlar anlamıştım. Benim için gerçekten de 
‘tuhaf şeylerin satıldığı’ bir yerdi orası.

Bazen sabahın erken saatlerinde giderdik oraya ve dükkâ-
nın önündeki taburede otururken birbirine laf atan dük-
kân sahiplerini görürdük. O sırada yudumladığı çayını, 
dükkâna girdiğimizi görünce bir dikişte bitiren o esnaflar, 
daha sonraları bende çok samimi bir imaj oluşturmaya 
başladı. İçeriye girdiğimizde –eğer kalabalıksa- her kafa-

TUHAF 
ŞEYLERİN 
SATILDIĞI 

YER: 
TUHAFİYE

Arapça ‘hediyelik eşya’ 
anlamına gelen ‘tuhaf’ 

kelimesinden türetilerek 
ortaya çıkan ‘tuhafiye’ 
dükkânları, insanların 
birbirine verebileceği 
hediyelerin ya da bu 

malzemelerin satıldığı 
yer olarak bilinir. Peki, 
bir gülümsemeden daha 

güzel bir hediye var mıdır? 
Gülümsemek bu kadar

‘tuhaf mı?’
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dan çıkan seslere teker teker cevaplar veren bu esnaf 
abiler, bana kalırsa tam bir sabır timsali olma yolunda 
hızla ilerliyordu. 

“Abla, o kazağa şu ip daha iyi olur”, “Peki ya mavi ren-
gi düşünür müsün abla?”, “O düğmeden kalmadı; ama 
şunlar da iyidir abla”, “O tığ kalın gelir abla”, “İsterseniz 
kolonya da verebiliriz abla…” gibi çeşit çeşit cümleleri 
her gün defalarca o ‘abla’lara söylemekten asla usanmı-
yorlardı. Tıpkı dükkânları gibi rengârenk karakterlere 
sahip olan bu abiler, kendilerine kurdukları o karma-
şık(!) dünyada sakin kalmanın telaşı içindeydiler. 

Bir de hayat var tabii… 

Aslında hayatımızın da bu tuhafiye dükkânlarından 
bir farkı yok. Onlarca çeşit insan ve o insanlar ade-
dince renkli hayatlar… Herkesin kendine has derdi, 
kendine has üslubu ve yine kendine has yaşayışı var. 
Üzerimize giydiğimiz ‘karakter kazaklarımızın’ daha 
iyi olmasını, siyah-beyaz ırkı ayırt 
etmememiz gerektiğini, her 
şeyin bir alternatifi olduğunu, 
yaşanan sorunlara karşı bulaca-
ğımız çözümleri ve bütün bun-

ların hepsinin kendine has bir kokusu olduğunu ve 
bu kokunun dünyanın en güzel kokusu olduğunu be-
lirten insanlar var etrafımızda. Mutlaka sizin de çev-
renizde vardır bu tip insanlar. Her daim uzlaştırmacı, 
yol gösterici kişilerdir bunlar. 

Kocaman bir tuhafiye dükkânına benzeyen bu dün-
yada kendimize nerede yer bulduk, bizler ne kadar 
tuhafız, gelin biraz da bunu düşünelim. Belki de bu 
dükkânda tuhaf olabilmek gerçekten de iyi bir şey-
dir; kim bilir?
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GÜNCEL NELER OLUYOR

İstanbul Valiliği 13-15 Kasım’da yapılacak 
olan Formula 1 İstanbul GP’sinin koronavirüs 

salgını nedeniyle seyircisiz olarak organize 
edileceğini açıkladı.

Büyükçekmece Gölünün suyunun çekil-
mesiyle birlikte 1500 yıl önce Doğu Roma 

İmparatoru Justinianus tarafından yapıldığı 
bilinen barajın set hattı görünebilir hale geldi.

Türk tarihinin stratejisi olan hilal taktiği, bin 
yıl sonra Karabağ’da bir savaş stratejisi olarak 

kullanıldı. Azerbaycan, Ermenistan asker-
lerini çember içine alarak sağdan ve soldan 

harekete geçen SİHA’larla etkisiz hale getirdi.

Hint Okyanusu kıyısında yer alan Somali sa-
hillerinde bulunan ejder kanı ağacı 950 yıla 
kadar yaşayabiliyor. Ağacın ismi, kesildiği 

ya da gövdesine darbe aldığı zaman kırmızı 
renkli bir sıvı akıtmasından geliyor.

ABD’de genetiği değiştirilmiş sivrisinekler 
doğaya salınacak. Zika, dang humması gibi 

hastalıklardan kurtulmak amacıyla genetiği de-
ğiştirilen sivrisineklerin doğaya salınması için 
onay verildi. Bu proje birçok kesim tarafından 

Jurassic Park deneyi olarak adlandırıldı.

Nörolojik hastalığı nedeniyle piyano çalamayan 
Brezilyalı piyanist Joao Carlos Martins, kendisi 
için özel olarak tasarlanan biyonik eldivenler 

sayesinde 20 yıl sonra tekrar piyano çaldı. 1998’ 
de geçirdiği 24 ameliyatın ardından piyano çal-
mayı bırakan Martins’in tekrar piyano çalarken 

gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kent merkezinde yaşayan ailenin erkek çocuğu, evin 
mutfağında düdüklü tencereyle oynamaya başladı. Çocuk, 

daha sonra tencerenin içine girip oturdu. Ancak beline 
kadar oturduğu tencereye sıkıştı. Bir süre sonra ağlamaya 
başlayan çocuğun yanına giden anne ve babası, oğullarını 
tencereden çıkaramayınca 112 Acil Servis ve itfaiye ekip-
lerinden yardım talep etti. Sağlık ekibi, yaklaşık 5 dakika-

lık mücadelenin ardından çocuğu tencereden çıkardı.

Her yıl aralık ayının ikinci haftasında İs-
veç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen 

Nobel ödül töreni 2020’de salgın nedeniyle 
gerçekleştirilemeyecek. Nobel ödül töreni, 

I. ve II. Dünya Savaşları sırasında da 
yapılmamıştı.

NOBEL ÖDÜLLERİ’NE 
KORONAVİRÜS GÖLGESİ

34



SİNEMA

ÖNERİ
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RÜMEYSA KOCAMAN BİLİM

TEHLİKELİ GÜZEL:
KORONAVİRÜS

Koronavirüs ya da corona virüsü, kuşlarda ve me-
melilerde hastalıklara sebep olan ve ‘Coronaviri-
dae’ ailesinin iki alt ailesinden birini oluşturan 
virüslerdir.  Etrafında değneğe benzeyen çıkıntı-
lar bulunan virüs, mikroskop altında güneşin taç 
küresine (Latince: Corona) benzediği için korona-
virüs adını almıştır.

Koronavirüs grubuna bağlı virüsler, genellikle so-
ğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ve orta derece-
de üst solunum yolu hastalığı olan insanları hasta 
edebilirler. Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaşta-
kiler ve çok genç olanlar içinse virüsün, pnömoni 
(zatürre) veya bronşit gibi çok daha ciddi solunum 
yolu hastalığına neden olabildiği bilinmektedir.

İlk kez 1960’larda keşfedilen Koronavirüslerin 
en son ortak atası MÖ. 8000 civarına tarihlenir. 
Alpha, Beta, Gamma ve Delta olarak dört türde 
sınıflanan virüslerden, alfa ve beta- koronavirüs 
insanları enfekte edebilirken; gama ve delta- ko-
ronavirüs sadece hayvanları enfekte edebiliyor. 
Bugünlerde tüm dünyayı etkisi altına alan CO-
VID-19 virüsü, SARS ve MERS’in da içine bulun-
duğu beta-koronavirüs ailesi içinde yer almaktadır.

Sıcakkanlı ve uçabilen omurgalılar koronavirüs-
ler için ideal konaklardır. Alpha ve Beta-koro-
navirüsler için yarasalar, Gamma ve Delta-koro-
navirüsler için ise kuşlar, virüsün evriminde ve 
yayılmasındaki ideal genetik kaynaklardır.

36



İnsanlarda ölümcül olabilecek seviyede çok az 
koronavirüsü vardır.

21.yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu 
olarak 2003 yılında, daha önceden bilinmeyen 
bir virüs halinde ortaya çıkan SARS (Ciddi akut 
solunum sendromu), yüzlerce insanın hayatını 
kaybetmesine neden olmuştur. 

SARS’tan yaklaşık 10 yıl sonra, yine aynı virüs 
ailesinden ve daha önce insan ya da hayvanlar-
da varlığı gösterilmemiş olan MERS (Orta doğu 
solunum sendromu), Eylül 2012’de ilk defa 
insanlarda Suudi Arabistan’da tanımlanmış; 
ancak daha sonra aslında ilk vakaların Nisan 
2012’de Ürdün Zarqa’daki bir hastanede görül-
düğü ortaya çıkmıştır. Hastalık Kontrol Mer-
kezleri’nin verdiği bilgilere göre, semptomları 
COVID-19’dan çok daha şiddetli olan MERS ile 
enfekte olan her 10 hastanın 7-8’i ölmüştür.

Son olarak; 31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün Çin Ülke Ofisi, Çin’in Vuhan şehrinde 
sebebi bilinemeyen zatürre vakalarını bildir-
miştir. 7 Ocak 2020’de bu vakalara sebep olan 
virüs ‘2019-nCoV’ olarak tanımlanmış, daha 
sonra hastalığın adı COVID-19 olarak kabul 
edilmiştir.

Yetişkinlerde ve çocuklarda görülen nezle vaka-
larının önemli bir kısmından koronavirüslerin 
sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bu virüs gru-
bu, ateş ve bademciklerin büyümesi gibi semp-
tomlara neden olmakla beraber en çok kış ve 
erken baharda nezleye yol açmaktadır. Bunlara 
ek olarak zatürre ile bronşite (viral veya ikincil 
bakteriyel) de neden olabilirler.
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldı-
rım, Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 
altın madalya kazanan, iki kolu ve bacak-
ları olmayan engelli sporcu Dilan Ongu-
lu’ya doğum günü sürprizi yaptı. Genç 
sporcuya doğum günü pastası gönderen 
Başkan Yıldırım, görüntülü bağlanarak 
doğum gününü kutladı.

Yeni yaşına giren Dilan Ongulu, Başkan 
Yıldırım’ın yaptığı bu sürpriz karşısın-
da büyük bir mutluluk yaşadı.  Dilan 
Ongulu’nun doğum gününü görüntülü 
bağlanarak kutlayan Başkan Yıldırım, 
“Nice yıllara diyorum, iyi ki varsın. En-
gelli olmanız, önemli işleri yapmama-
nız demek değil, siz çok önemli işler 
yapıyorsunuz. Türkiye yüzme şampiyo-
nasında altın madalyan var. Üniversite-
yi tamamlamışsın. Diğer engelli kardeş-
lerimize örnek olmuşsun. Seni tebrik 
ediyorum. Her zaman bir telefon kadar 
yakınız” dedi.

“Ümraniye’de yeni yüzme havuzları açı-
lıyormuş çok mutlu oldum” diyen Dilan 
Ongulu’yla sohbet eden Başkan Yıldırım, 
“Üç tane yeni yüzme havuzumuzu yakın-
da hizmete sokacağız. Sizin oturduğu-
nuz yere de yakın havuzumuz açılacak. 
Birisi Parseller, birisi Atakent, diğeri de 
Kazım Karabekir Mahallesi tarafında 
olmak üzere üç tane yeni havuzu, birer 
ay arayla hepsini açacağız. Kazım Kara-
bekir’deki hazır, diğerlerinin de inşaatı 
devam ediyor. Dört ayda hepsini bitirmiş 
olduk. Ümraniye’nin daha önce iki yüz-
me havuzu vardı. Şimdi yapacağımız üç 
yüzme havuzu ile beş yüzme havuzuna 
kavuşmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Yıldırım tarafından doğum günü 
kutlandığı için çok mutlu olduğunu ifade 
eden Dilan Ongulu, “Öncelikle bu bana 
çok sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Baş-
kanımıza da buradan teşekkürlerimi ile-
tiyorum” dedi.

NİCE YILLARA DİLAN,
İYİ Kİ VARSIN!
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DİLEK KARTAL TARİH

Bosna-Hersek’in Şubat 1992’de, bağımsızlığını ilan 
etmesi üzerine başlayan Sırp, Karadağ ve Yugoslav 
saldırıları, Birleşmiş Milletler üyeliğine alınmasıyla 
çok daha sert ve acımasız olmaya başlamıştı. Boşnak 
ordusu 1991 silah ambargosu yüzünden yeterince si-
lahlanamazken; karşısında kırk yıldır böyle bir sa-
vaş için silah biriktirmiş olan Sırp ordusu vardı. 

Bosna yakılıp yıkılırken, güce sahip olan devletler, 
sözüm ona barış planları oluşturuyor, iki taraf ara-
sında anlaşma sağlamaya çalışıyordu. Boşnaklar 
yapılan tüm barış planlarını her defasında kabul 

ederken; Sırplar, anlaşmadan uzak durarak savaşı 
sürdürmek niyetinde olduklarını ilan ediyorlardı. 
Bu sırada, bağımsız Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaş-
kanı olan Aliya İzzetbegoviç de ülkesinde yaşanan-
ları dünyaya duyurmak için adeta çırpınmaktaydı. 
Batı dünyasından alamadığı yankı bir yana Müslü-
man ülkelerin de Bosna’da yaşananlara sessiz kal-
masına derinden üzülen Aliya, bu konudaki sitemi-
ni şu cümleyle dile getirmişti: “Her şey bittiğinde, 
hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri de-
ğil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.” 

AVRUPA’NIN 
ORTASINDA
SOYKIRIM - 

SREBRENİTSA 
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Bosna ordusu tüm imkansızlıklara rağmen büyük 
bir inançla direniyor ve Sırp ordusu karşısında gün 
geçtikçe daha da güçlü hale geliyordu. Tam den-
geler yavaş yavaş yerini bulmak üzereydi ki, dün-
yanın gözü önünde korkunç bir katliam yaşandı: 
Srebrenitsa.

Sırp güçleri, Srebrenitsa’ya gönderilen insani yar-
dımlara dahi el koyuyor; insanlar, hayvan yemlerini, 
bitki ve ağaç köklerini yiyerek hayatta kalmaya çalı-
şıyordu. Kasabada her gün yirmi- otuz kişi açlıktan 
ölmeye başlamıştı. Birleşmiş Milletler, neredeyse sü-
rekli toplanıyor, bölgeyi güya “Güvenli Bölge” ilan 
ediyor, savunmasız insanlara asla zarar gelmeyece-
ğini söyleyip duruyordu. Sözüm ona “güvenli” ilan 
edilen bu bölgenin komutanlığına Hollandalı bir al-
bay getirilmişti. İnsanlar açlıktan ölümle burun bu-
runayken, bölgede güvenliği sağlamakta olan Birleş-
miş Milletler askerlerinin, yardım isteyen sivil halka 
karşı tavırları, yaşanan felaketetin boyutunu daha 
da şiddetlendiriyordu. Çetnikler, kendilerinden yi-
yecek isteyen Boşnak kadınları, bir parça yiyecek 
karşılığında iğrenç emellerine alet bile ediyorlardı.

Hollandalı askerleri kısmen tehdit kısmen de va-
atlerle devre dışı bırakan Sırp ordusu, 11 Temmuz 
1995’te Mladiç komutasında Srabrenitsa’ya girdi. 
Srebrenitsa’yı hiç direnmeden Sırp Çetniklere tes-
lim eden Hollandalı BM askerleri, kendi kamplarına 
sığınmış olan Boşnakları da silah zoruyla dışarı çı-
karıp bir anlamda Sırpların hedefi haline getirdiler. 

Dünyanın, II. Dünya Savaşı’ndan beri görmediği türden 
bir katliam böylece başladı. Sözde “Güvenli Bölge” ilan 
edilen Srebrenitsa’da, eli kolu bağlı, genç ve yetişkin 

tam 8.372 erkek, tüm dünyanın gözü önünde katledildi. 

Avrupa’nın tam ortasında toplama kampları açıl-
mış, Nazizm adeta geri gelmişti. Oluşturulan topla-
ma kamplarının kurbanları ise bu defa Müslüman 
sivillerdi. Sadece 72 saat süren korkunç katliamın 
sonunda Srebrenitsa halkı neredeyse ortadan kaldı-
rıldı. Bosna savaşının bu en korkunç katliamı, Bir-
leşmiş Milletler askerlerinin gözleri önünde, hatta 
onların desteği ile gerçekleştirildi.

Dünyanın olup bitene dur demesine ise, 28 Ağus-
tos’ta Saraybosna’da pazar yerine düşen bir bomba 
sebep olmuştu. Savaşın, sivilleri bu denli hedef al-
masını artık daha fazla görmezden gelemeyen dün-
ya, nihayet sesini yükseltmiş ve NATO, Sırp mevzi-
lerini bombalamıştı. Savaş, bunca katliamdan sonra, 
artık iş işten geçti denilen noktada dünyanın günde-
mine girebilmişti.

Ancak Avrupa’nın kayıtsızlığı ve iki yüzlülüğü, ilerle-
yen yıllarda görülecek olan soykırım davasının açık-
lanan sonucunda da bir kez daha karşımıza çıkacaktı.

Uluslararası Adalet Divanı, Bosna-Hersek hükü-
metince 1993’te kendisine sunulan ve Sırbistan’ın 
Bosna’da soykırım suçu işlediği iddiasını içeren soy-
kırım davasını, tam 14 yıl sonra, 26 Şubat 2007’de 
karara bağlayacak; Bosna’nın bütününde bir tür 
etnik temizlik (katliamlar, topraklardan sürmeler) 
yapıldığını, işkence ve tecavüz suçları gibi insanlığa 
aykırı suçlar ve savaş suçları işlendiğini kabul ede-
cek; ancak bir “soykırım” suçu işlendiğini kabul et-
meyerek Sırbistan’ı soykırım suçundan aklayacaktı.  
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Doğunun Limanları

Babalar ve Oğullar

Ruhi MücerretGöğe Bakma Durağı

Huzur

Anneler ve Kudüsler

Çocukluğum Gül Yetiştiren 
Adam

Uzun Hikaye

Beyaz Gemi

Safahat

Dinle Küçük Adam

AMIN MAALOUF  

TURGENYEV

MURAT MENTEŞTURGUT UYAR

AHMET HAMDI TANPINAR

NURI PAKDIL

MAKSIM GORKI RASIM ÖZDENÖREN

MUSTAFA KUTLU

CENGIZ AYTMATOV

MEHMET AKIF ERSOY

WILHELM REICH

GENÇLER İÇİN 
10 KİTAP TAVSİYESİ

KİTAP ÖNERİ42



ATA SPORUNUN
GENÇ YILDIZI
METE GAZOZ

MÜCAHİT SOSYAL BAŞARILI TÜRK GENÇLERİ

8 Haziran 1999 İstanbul doğumlu olan Mete Gazoz, 
okçuluk sporuna daha 6 yaşındayken ailesinin des-
teği ile başladı. 

Çin’in Wuxi kentinde 2013’te düzenlenen Dünya 
Gençler Şampiyonası’nda, Yıldızlar Klasik Yay Er-
kek Takımı ile gümüş madalya kazanarak uluslara-
rası arenada ilk büyük başarısına imza atan milli 
okçu, 2014 yılında Dünya 2.si olan Milli Takım’da 
yer aldı.    
 
Spor kariyerini İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor 
Kulübü’nde devam ettiren Mete Gazoz, 2015 yılın-
da Bakü’de düzenlenen Avrupa Oyunları’nda ata 
sporumuzu temsil etti. 2016 yılında Nottingham’da 
düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda bi-
reysel kategoride gümüş madalya kazanan Mete, 
2017 yılında Yunanistan’ın Maraton şehrinde ya-
pılan Gençler Avrupa Kupası’nda da ferdî Avrupa 
1.liği, Genç Takım Avrupa 1.liği, Mix Takım Avru-
pa 3.lüğü olmak üzere 3 ayrı kategoride madalya        
kazandı.

2018 yılında Yunanistan’da gerçekleştirilen Avrupa 
Gençler ve Kadetler Şampiyonası’na katılarak kla-
sik yay erkek bireysel, klasik yay erkek takımı ve 
klasik yay mix takım olmak üzere üç ayrı kategori-
de 3 altın madalyanın da sahibi olan genç sporcu, 
2018’in bu önemli şampiyonasını birincilikle bitir-
di. Aynı yıl Dünya Okçuluk Federasyonu’nun gele-
cek vaat eden 5 sporcusu arasında gösterildiğinde 
henüz 19 yaşında olan Mete Gazoz, seneyi dünya 
14.cüsü olarak tamamladı. 

Elde ettiği başarılarla bizleri dünya çapında onur-
landıran Milli okçu, Dünya Okçuluk Federasyonu 
(WA) tarafından düzenlenen oylamada; erkekler 
klasik yayda 2018’in en iyi sporcusu seçildi. Aynı 
zamanda 2018 yılının en iyi çıkış yapan sporcusu 
ödülüne de layık görüldü.

2019 yılında Antalya Dünya Kupası yarışmalarında 
ferdi 3.lük, Berlin Dünya Kupası’nda 1.lik elde eden 
Mete, yine aynı yıl Bükreş’te düzenlenen Avrupa 
Grand Prix’inde klasik yay erkekler kategorisinde 
1. oldu.

Bürüksel’deki Avrupa Grand Prix’inin sıralama tur-
larında yaptığı 70 metrelik atışlar sonucu 698 puan 
toplayarak Gençler Dünya ve Büyükler Avrupa re-
korlarını kıran sporcu, şimdilerde Kovid-19 nede-
niyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları’na 
hazırlanmaktadır.

Genç sporcumuza, ülkemizi temsilinden dolayı te-
şekkür eder, başarılarının devamını dileriz. 

Adınla yaşa Mete!
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ALEMDAĞ’DA
VAR BİR HAYAT

Alemdağ Caddesi, Ümraniye’nin yaşadığı tüm değişim ve ge-
lişmeleri adeta bir vitrin gibi sergileyen son derece önemli 
bir caddedir. Öyle ki, Ümraniye’nin tüm yaşamsal kodları 
Alemdağ Caddesi üzerinden okunabilir. 
Yalnızca Cumhuriyet döneminde değil, Osmanlı dönemi bo-
yunca da varlığını sürdürmüş olan Alemdağ Caddesi, destek-
lenen altyapı çalışmalarıyla bir-
likte, metro ve otobüsle ulaşımı 
oldukça kolay bir merkez haline 
gelmiştir.

Ümraniye’nin 1962 yılında be-
lediye olmasıyla başlayan hızlı 
değişimin ön plandaki yüzü olan 
Alemdağ Caddesi, tekstil, mobil-
ya, teknoloji, gıda ve daha pek 
çok alanda istihdam sağlayan iş 
yerleri ile ekonomik açıdan da 
son derece mühimdir.

2000’li yıllardan başlayarak ade-
ta bir konut ve işyeri merkezi ha-
line gelen Alemdağ Caddesi’nin 
bu ekonomik hareketliliği, 28 
Ocak 2018 tarihli yayalaştırma 
projesiyle birlikte daha da art-
mıştır.

Bugün Anadolu Yakası’nda alışveriş denince akla ilk gelen 
yer olma özelliğiyle tam olarak bütünleşmiştir bu cadde. Ya-
yalaştırma projesi ile yol düzenleme çalışmalarının yapılma-
sı ve bölgeye ulaşımın kolaylaştırılması, geliştirilmek istenen 
aktiviteler için de önemli olmuştur. Yapılan tüm bu faaliyet-
lerle Alemdağ Caddesi, kamusal ve mekânsal olarak gelişmiş, 
toplumun dinamiklerini etkileyen bir unsur haline gelmiştir. 

Çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarıyla yepyeni bir 
yüze sahip olan Alemdağ Caddesi; otopark, gençlik ve spor 
merkezi, şehir kütüphanesi, konferans salonu, meslek kursla-
rı, toplantı salonu, kültür merkezi ve mescit gibi birçok sosyal 
hizmeti de bünyesinde barındırmaktadır.
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ŞİİR

Sarı saçlarına deli gönlümü
Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban!
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban!

Yâr deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lâmbamda titreyen alev üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban!

Önce naz sonra söz ve sonra hile
Sevilen seveni düşürür dile
Seneler asırlar değişse bile
Eski töre bozulmuyor Mihriban!

Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk değince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban!

Boşa bağlanmamış bülbül gülüne
Kar koysan köz olur aşkın külüne
Şaştım kara bahtın tahammülüne
Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban!

Tarife sığmıyor aşkın anlamı
Ancak çeken bilir bu derdi, gamı
Bir kördüğüm baştan sona tamamı
Çözemedim çözülmüyor Mihriban!

Abdurrahim Karakoç 

MİHRİBAN
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SPOR

DEVLERİN
RADARINDA

GENÇ BİR
FUTBOLCU

20 Nisan 2001, İstanbul doğumlu olan Yunus Emre Mertoğlu 
futbola çok küçük yaşlarda başladı.  2013 yılında lisansını alarak 
Beşiktaş AŞ.’de amatör futbol hayatına başladı.

Beşiktaş AŞ.’nin ardından sırasıyla 2014 yılında Dikilitaş Spor, yine 
2014 yılında Kasımpaşa AŞ.’de top koşturan futbolcu, ilk kez Eylül 
2014’de Ümraniyespor renklerine katıldı.

2014’ten bu yana Ümraniyespor’da başarılı bir performansla 
ilerleyen Yunus Emre Mertoğlu, Eylül 2019’da bu defa profesyonel 
Futbolcu Lisansı ile Ümraniyespor’da görev almaya başladı. Orta 
saha ve sol kanatta görev yapabilen başarılı oyuncu halihazırda 
Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor’un U19 Takımı’nda forma 
giymekte.

Çizdiği başarılı grafikle Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi futbol 
devlerinin de dikkatlerini çekmeyi başaran genç sporcunun ligde 
8 golü bulunuyor.
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