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Bilim, Kültür ve Eğlence Dergisi

Tek yapmamız gereken, 
bize verilen zamanda ne 

yapacağımıza karar vermek.
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Lens Dergi

Merhaba
Hızla ilerleyen yaşamda çoğu zaman gelişmeleri, kişileri yakalayamıyoruz, göremiyoruz. 
Dokunamadığımız gelişmeler, insanlar filmcesine bir şerit gibi akıp gidiyor önümüzden, 
uzaktan bakıyor ve kimi zaman eksik kalıyoruz. Anılar ya da arkadaş sohbetleri ile söz 
konusu eksikliği gidermeye çalışıyoruz kendimizce. İşte birkaç heyecanlı ve hayalperest 
genç, siyasetten doğaya, kültürden edebiyata geniş bir yelpaze ile hayatlarımıza ve zihin 
dünyamıza temas etmek üzere yola çıkıyor…

Durun, onlar kim diye sormayın, çünkü hepimiz birlikteyiz, birlikte yola çıkıyoruz, birlikte 
yazacağız…

Ötekileştirmeden, gerçekten kopmadan, ideolojik tarafgirliğe kapılmadan, eğlenmeyi 
asla bırakmadan ve kimseye, hiçbir şeye küsmeden hep birlikte yazacağız…

Farklı fikirlere, düşüncelere saygının önemli olduğunu düşünen, aynı zamanda her 
bireyin geliştirilmesini en önemli adım olarak gören dergimiz; katılımcı, dinamik ve şeffaf 
duruşu ilke edinmektedir. Her alanda kendilerine yön çizebilen, kendini geliştirebilen, 
üretken ve bilinçli gençleri bir dergi etrafında toplayarak gelişimlerine katkıda bulunmayı 
ve birlikte gelişmeyi hedefliyoruz.

Temel düşüncemiz; okuyan, araştıran, siyaset, kültür, edebiyat ve sanat gibi alanlarla 
yakından ilgilenen, bütün gelişmelere açık, yenilikçi fikirler üreten, farklılıkları 
kucaklayan, yaşadığımız dünyanın kültürel, tarihsel, bilimsel açıdan önemini kavrayan, 
ortak akla değer veren genç arkadaşlarla beraber, uzun soluklu ama genç, eğlenceli 
ama bilgilendirici bir kültür, bir dergi inşa etmektir. Aynı zamanda, genç arkadaşlarımızın 
ve dergimize ulaşacak olan insanların kendilerini ve sahip oldukları özgün ve yapıcı-
yaratıcı güçleri tanımalarını sağlamak; bu özelliklerini geliştiren, sorumlu, özgür, üretken, 
katılımcı ve mutlu birer birey olmaları için tüm olanaklardan faydalanarak hayatlarımıza 
dokunmak istiyoruz.

LENS ile her şeye yeniden bakıyor ve hayallerimizin elinden tutuyoruz.

Sağlıkla kalın, LENS ile bakın!

Sayı
01 (Nisan-Mayıs-Haziran) 

Genel Koordinatör
Burak BINARCI

Genel Yayın Koordinatörü
Gülşen YILMAZ

Editör Kurulu
Beyda GÜLAL
Şevval FALAY

Yunus Emre ÖZGEÇ

Halkla İlişkiler
Ömer Tayyip GÜNEŞ

Redaksiyon
Gülizar OKCUOĞLU, Melisa YILDIZ

Görsel Yönetmen
Faruk YEL

Grafik Tasarım/Sosyal Medya
Ceyda BALI

Nilay ENŞEN
Sude BATTIR
Ceren UÇAK

Arka Kapak Tasarım/Çizim
Ebrar KAHVECİ

Okuyucu Temsilcisi
Sevim HARMAN

İletişim
info@lensdergi.com

Sosyal Medya
instagram.com/lensdergi

twitter.com/dergilens

 Lens Dergisi’nde yayımlanan tüm içeriklerin yayın hakları saklıdır. Yayınevi ve yazarın izni 
alınmaksızın hiçbir yazılı, basılı ve görsel yayın organında ve sanal ortamda kullanılamaz.

İçeriklerde yer alan fikir, görüş, düşünce ile görsel öğelerden yazarlar sorumludur. 
LENS dergisi yazarların ürettiği içeriklerden sorumlu tutulamaz. 

@2021 LENS

“LENS”liler.



4 5

Lens Dergi

içindekiler
6
8
12

46
48

50
54

58
62

66
68
70
72
74
76

14

18
20
24

28

30

32

36
40
42
44

Ne Oldu Senin Şu Angara’yı Yenme 
Planın? 
Müptezel Huni

Her Şey Güç Yüzüklerinin 
Yapılmasıyla Başladı! 
Ceyda BALI

Farklı Adreste Aynı Hikâye 
Dr. Öğr. Üyesi Nergis DAMA 

Stonehenge 
Beyda GÜLAL

Covid-19 ve Ruh Sağlığı 
Psikolog Fatma Aslan

Popüler Diyetler Sizi 
Popüler Yapabilir Mi?                        
Diyetisyen Elif Dadak Yıldırım

Ahraz 
Derya GÜMÜŞCAN

Suç ve Ceza Üzerine 
Ayşe Rümeysa KÜRTÜNLÜ

Resimleri Gımıldatan Adam: Ahmet 
ULUÇAY 
Yunus Emre ÖZGEÇ

Ümmü Gülsüm’den 
Hanin

Sabahat ŞAHİN 

Mehmet GÜRSOY 

AB Liderler Zirvesi Süreci ve Türkiye 
– AB İlişkilerinde Yaptırım Kararları                                                
Uzay YÜKSEKKAYA

Trans Yağ 
Dyt. Burcu KARA

Deli ve Dahi Üzerine: Nitelik Yalnızca 
Diplomadan Mı İbarettir? 
Mehmet Ali AKKUŞ

Federico Fellini’nin Düşler Ülkesinden 
Bir Esinti: Giulietta Degli Spiriti 
Melisa YILDIZ

Asırlar Sonra da Parlayacak Bir Yıldız: 
Kurt Cobain 
Ebrar KAHVECİ

Sound of Metal 
Çağatay KILIÇ

Olunmaz Şeyler 
Şevval FALAY

Fırçanın Anlamlı Yolu 
Ferda ÖZ

Fotoğraftan Not 
Sevim HARMAN

Toz ve Duman 
Ceng Adar ÇELİK

Şaştı Beşer 
Burak BINARCI

Bulmaca 
Sevim HARMAN

Hubble Teleskopunun Çok 
Ötesinde: James Webb Uzay 
Teleskopu 
Zeynep ARSLAN

Pandemi Sonrası Değişen Dünya: 
Yeni Dijital Dünya 
Nilay ENŞEN



6 7

Lens Dergi

Ne Oldu Senin Şu Angara’yı 
Yenme Planın?

E   vet, İstanbul değil çünkü yazarcık fikirlerini 
Angara’dan havalandırıyor.

Kafamda yaklaşık son bir senedir şahlanan deli 
sorular… Ben şu an, burada ne yapıyorum, doğru 
mu bu? Parçası olduğum, içinde bulunduğum bu 
hengâme! (yalan tabii ki düpedüz son bir sene yatış 
modu) Olmak istediğim, hayal ettiğim, büyük, adına 
ne derseniz deyin, benim için büyük Angara planı 
bu mu, bu muydu, muydu, duuuuu…

Sahi sevgili okur senin hayatın nasıl, memnun 
musun profesyonel yaşantından, dönebildin mi 
o meşhur köşeyi? Ben mi… Ben mütemadiyen 
“üç buçuk ile dört” denkleminin içinde sıkışmış 
hissediyorum kendimi. Kararlıyım, çok kararlıyım, 
öyle böyle değil seni de varoluşsal sancılarıma dahil 
etme hususunda birkaç lakırdı etmek niyetindeyim 
(Merak buyurmayın söylenirken çuvaldızı kendime 
batırma noktasında epeyce mahirim).

İnsanın serüveninin nasıl yol aldığını Kuhn ‘un 
görüşlerinden esinlenerek ifade emek istiyorum. 
Efendim, Amerikalı bilim felsefecisi Thomas 
Kuhn, bilimsel devrimlerin yapısı adlı kitabında, 
savunulanın aksine bilimin kümülatif bir düzlemde 
ilerlemeci bir mantıkla gelişmediğini bize paradigma 
kavramı yardımıyla açıklamaktadır. Zamanla ortaya 
çıkan problemler, aksaklıklar mevcut paradigma ile 
çözülemediğinde derin bunalımlar yaşanacağını 
(tabi bu noktada karşıt görüşlerin etkisiyle devrimci 
çatışmaların patlak vereceğini), yeni paradigmaların 
yaratılarak eskilerin yerini alacağını belirtmektedir… 
ta ki yeni anomaliler baş gösterene kadar.

Özel ve profesyonel hayatımızın da tam da 
benzer bir bağlamda genişlediği kanaatindeyim… 
Pilav üstü kuru üstüne yemin ederim ki öyle 
(kendisi kırmızı çizgim olur, herkes bilir… tamam, 
bilen bilir). Hayatımızı sizce hep ilerleyerek, hep 
büyüyerek, hep gelişerek mi yaşıyoruz. Yoksa siz 
büyük kopuşlar, çatışmalar deneyimlemediniz ya 
da hiç kendinizi ne yapacağınızı bilemediğiniz yol 
ayrımlarında bulmadınız mı? Artık bu çıkmazdan 
kurtulmak için mevcut bakış açımızı değiştirmenin 
zamanı gelmedi mi? Zira mevcut haliyle kendisi 

şu aralar iş görmez oldu… Yarattığımız bu yeni 
paradigmamızla kişilere, olaylara, olgulara, fikirlere 
ve pek çok şeye farklı bir pencereden bakacak; 
gördüklerimiz, izlenimlerimiz, deneyimlerimiz yeni 
bir mercekten süzülüp şekillenecek… Gelin biz 
buna LENS diyelim… bir tutam heyecan, bir tutam 
da tutku serpiştirelim… olur üstadım, çok da enfes 
olur… 

Peki, bu lensi hayatımıza nasıl entegre edeceğiz? 
Öncelikle kendiliğinden hayatın mucizevi bir 
şekilde düzene girmesini bekleme…uyuyup sabah 
kalkınca da olmuyor…çokça denedim…kendimden 
biliyorum… Çok klişe olacak ama harekete geç…
yarın sabah değil…şimdi, evet şimdi. Sağlam bir 
stratejiye ihtiyacın var. Hatırla… Alice ormanda 
tavşanın peşinden koşarken bir yol ayrımına 
geldiklerinde Alice tavşana hangi yoldan gitmesi 
gerektiğini sorar. Tavşan yapıştırıverir: “nereye 
gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir 
önemi yok” Az biraz teknik, kişiye göre değişen 
ölçüde hayal gücü ve birazdan fazla irade… 

Strateji cepte, altında küçük makul hedefler 
belirledik, uyguladık…süper…başardık da…
fevkaladenin fevkinde… Ama geldiğimiz nokta 
varabileceğimiz en iyi aşama mı ya da hayalimizi 
gerçekleştirebildik mi? O şey mümkün mü? Olabilir 
de olmayabilir de… Nasıl yani… So what? Pes 
mi edeceğiz… tabii ki de hayır… İşin özü yolun 
güzelliğinde… 

Velhasılı kelam, hayatta nelere sahip olduğumuz, 
neler elde ettiğimiz kadar hayat karşısında 
duruşumuzdur asıl olan… Suni reçetelere ihtiyacın 
yok (yol haritası başka), sana kimin neyi nasıl 
yapacağını dikte etmesine de… Kendi hayatının 
gurusu ol. Ferrari’ni satıp satmamak senin kararın 
olmalı (ikinci el piyasası çok hareketli bu aralar). 
Adem o elmayı neden yedi zannediyorsun, hal 
bu ki, bütün bir yaşamını zevk-ü sefa içinde 
geçirebilecekken? Düşün sen bunu…

Bu kadar lafügüzaftan sonra merak ediyor 
olmalısınız… Yazarın merhemi keliyle buluşabildi mi 
acaba… Bittabi hayır bu yazıyı, çok isterdim ama, 
Çukurambar’da bir plazanın 65.katında ceylan derisi 
koltuğumda, buzlu badem eşliğinde meşe fıçılarda 
bilmem kaç on yıl dinlendirilmiş mucizevi İrlanda 
içeceğimi yudumlayarak yaz(a)mıyorum…

Not: Yukarıda okuduğunuz, okuyacak olduğunuz 
fikirler ilgili müptezeli bağlamaz…zira huninin verdiği 
ilahi yetkiye dayanılarak üretilmiştir. Ancak bu 
durum beğeni ve favlarınızı almayacağım anlamına 
gelmiyor, gelmemeli. Amma velakin, şikâyet ve 

önerileriniz olur ise de patrona iletebilirsiniz. 
Nerede mi zat-ı alileri? Şu an tam olarak 66.katta 
ipek röpteşambırının içinde elinde ballı İskoç (evet 
İrlanda tercih etmiyor) içeceğini yudumlarken 
uyuklamıyor ise şiir yazıyor olmalı.  

Her şey gönlünüzce olsun efenim, çünkü neden 
olmasın? 

Müptezel Huni

Müptezel Huni
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Her Şey Güç Yüzüklerinin 
Yapılmasıyla Başladı!

Günümüzde birçok kitap uyarlaması bulunan 
film varken bir tanesi milyonların gönlünü fethet-
ti. Evet, Yüzüklerin Efendisi serisinden bahsedi-
yoruz. İnsanların bu üçlemeyi bu kadar sevme-
sinin altında birçok sebep var. Belki de ilk defa 
bu kadar fantastik bir yapıtı sinema perdesinde 
gördük. Bugüne kadar Oscar Ödülü’nü en çok 
kazanan film olması da bunu ispatlar nitelikte. 

Filmin bu kadar sevilmesinin altında her ne ka-
dar ilkler yer alsa da asıl sebebin kitabın başa-
rısı olduğu göz ardı edilemez bir gerçek. Buna 
kanıt olarak kendisinden sonra gelen birçok 
yapıta yol göstermiş olmasını söyleyebiliriz. 

George Lucas bile röportajlarında, kendi eseri 
Star Wars için Yüzüklerin Efendisi romanların-
dan pek çok şey aldığını söylemekte. Yüzük-
lerin Efendisi yazarı J.R.R. Tolkien’in yarattığı 
bu uçsuz bucaksız fantastik evrenin çok sıkı 
hayranları bulunuyor. Belki de eser en büyük 
gücünü buradan alıyor. Öyle ki üçlemenin ya-
pımcısı Peter Jackson bile film çekimleri esna-
sında hayranlardan oluşan bir konsey kurarak 
senaryo ve filmle ilgili aldığı tüm kararları, bu 
konseyin oylamasına sunuyordu. Kendisi de 
sıkı bir hayran olan Peter Jackson, seriye sene-
lerce çalışarak en ince ayrıntısına kadar planla-
mış olarak film çekimlerine başlamıştı. Nitekim   

Üç yüzük göğün altında yaşayan elf krallarına,
Yedisi taştan saraylarındaki cüce hükümdarlara,

Dokuzu ölümlü insanlara, ölecekler ne yazık; 
Bir yüzük gölgeler içindeki Mordor Diyarı’nda, 
Kara tahtında oturan Karanlıklar Efendisi’ne. 

Hepsine hükmedecek tek bir yüzük, hepsini o bulacak, 
Hepsini bir araya getirip, karanlıkta birbirine bağlayacak, 

Gölgeler içindeki Mordor Diyarı’nda.

bu hayranlık, başarıyı da beraberinde getirdi. 

Tolkien’in bu ölümsüz eserinin altında çok bü-
yük detay yatıyordu. Bir dil bilimci olarak seri-
de geçen her ırka özel dil tasarlamasından bu 
dillerin gramer yapılarına, İngilizce karşılığı bu-
lunan sözlüklere kadar her şeyi düşünmüştü.
Her ne kadar çok sevilen bir eser olsa da Pe-
ter Jackson, Yüzüklerin Efendisi romanını 
beyaz perdeye uyarlamak için oldukça faz-
la çaba sarf etti. Diğer filmlerin aksine bu se-
rinin çekimlerine başlamadan önce uyarla-
ma hakları, çekim için stüdyoyla anlaşmaya 
varmak gibi konularda birçok sorun yaşandı.

Ceyda BALI
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Görüşmelerin sonunda New Line Cinema ile üçer 
saat sürecek üç film için anlaşmaya varıldı. Ve dün-
yada bir ilki gerçekleştirerek film serisi tek solukta, 
ara verilmeden ve filmlerden hiçbiri gösterime gir-
meden aynı anda çekildi. Peter Jackson, bu duru-
mu çekimlerden sonra “Bunu yaptım ve bunun ne-
den bu zamana kadar yapılmadığını artık biliyorum. 
Muhtemelen bir daha da yapmayacağım.” sözleriyle 
ifade etmiştir. Bunu yapmasının altında yatan birçok 
neden olsa da bana göre bu nedenlerden biri de 
Peter Jackson’ın gişe ile ilgili herhangi bir kaygısı-
nın olmadığını göstermekti. Onun için her şeyden 
önemlisi, hayalini gerçekleştirmekti.

Kitap uyarlaması, olay örgüsünü beyaz perdeye ak-
tarmaktan çok daha fazlasıdır. Okuyucunun kendi 
yaratıcılık sınırlarını da zorlayarak, yazarla iş birliği 
içinde, el ele yarattığı evrenin ona hissettirdiklerinin 
işitsel ve görsel ögelerle beslendiği bir deneyimdir.

İnanılmaz başarılara imza atan ve eleştirmenlerden 
tam not alan bu harika üçlemenin oldukça pahalı 
çekim süreci elbette fazlasıyla zorlu geçti. Hazırlık-
lar, çekimlerden yaklaşık dört yıl önce başladı. Böy-
lece Peter Jackson Yüzüklerin Efendisi filmi 
için toplam yedi sene çalışmış oldu. Yeni 
Zelanda’da Shire bölgesinin daha yeşil 
görünmesi için hayvanlar iki sene 
öncesinden otlatılmaya başlan-
dı. Yaklaşık 2.500 kişilik film 
ekibi ile başlanan çekimler için 

250’den fazla set inşaa edildi. Tek bir sahnede 250 
atın kullanıldığı filmde, 20.000’den fazla figüran kul-
lanıldı. 15.000 kostüm ve yaklaşık 50.000 adet kılıf, 
balta gibi aksesuar üretildi. 

Bu üçlemenin uyarlanmasına en az yönetmen ka-
dar gönül veren oyuncular inanılmaz performans-
lara imza attı. Kırık ayak parmakları gönüllerin kralı 
Aragorn’u canlandıran Viggo Mortensen’i, çıkık bir 
diz Gimli’yi canlandıran John Rhys-Davies’i, kırık bir 
kaburga ise porselen cildiyle savaşçı elfimiz Lego-
las’ı canlandıran Orlando Bloom’u çekimlere devam 
etmekten alıkoyamadı.

Sinematografik açılarla filmi CGI’dan uzak tutmak 
isteyen Peter Jackson, mühendislik harikası setler 
kurarak pek çok sahneyi kamera açılarını hesapla-
yarak çekti. Örneğin fiziksel yapı olarak diğer ırklar-
dan daha küçük olan hobbitleri Green 
Screen ile çekmek yerine kamera 
açısını kusursuz planlayarak 
çekti. Tıpkı kurulan setler ve 
kusursuz kurgulanmış açılar 
gibi görsel efektler konusunda 

da muhteşem bir iş çıkardı. 
Çünkü Peter Jackson’ın 
belki de filmle ilgili aldığı en 
doğru karar Adam Lee ve John Howe ile 
çalışmaktı. Bunlar, senelerce Yüzüklerin 
Efendisi kitap kapaklarını ve illüstrasyonları 

tasarlamış isimlerdir.

Onun için her şeyden 
önemlisi, hayalini 

gerçekleştirmekti.

Serinin çekilen ilk sahnesini; 
dört küçük hobbitin Dark Ri-
der ile karşılaştığı anı incele-
yelim. Bu efsanevi sahne, bir 
yönetmenlik harikası! Verti-
go efekt ile, Shire’da bulunan 
patikadan gelen Dark Rider 
izleyiciyi gerginliğe sürüklü-
yor. Özellikle filmi sinemada 
izleyenler için ultra korkunç 
bir sahne. Dark Rider’ın ya-
vaş yavaş atıyla gelmesiyle 
tüyleriniz diken diken olu-
yor. Kötü adam izleyiciyle daha 
iyi tanıştırılamazdı. Sahneyi iz-
lerken kitabı okurken hissettiği-
miz korkunun çok daha fazlasını 
hissediyoruz. Sonrasında Dark 
Rider’ın Sıçrayan Midilli Hanı’nı 
basma sahnesi geliyor. Paralel 
kurguyla yapılmış bu sahnede ki-
tabı okuyanlar bile Dark Rider’ın 
hobbitleri yakalamış olabileceğini 
düşündü. Bu sahnenin başarısı 
belki de Peter Jackson’ın bir kor-
ku filmi yönetmenliğinden geliyor 
olmasındaydı. Frodo’nun yüzüğü 
taktığında öbür dünyaya geçme-
sini, kitaptan bile alamadığımız 
bir hissiyatla seyirciye geçiriyor. 
Normalde kötülüğün olduğu, kötü 
olarak nitelendirdiğimiz dünyalar 
tamamen siyah ve kırmızı renk-
lerden oluşur. Fakat Yüzüklerin 
Efendisi’nin kötü dünyasında ha-
yaletler gibi uçuşan beyaz insan-
lar, mavilikler var. Buna rağmen 
Frodo’nun orada olduğu saniye-
ler boyunca izleyici panik atak 
geçirmenin eşiğine geliyor.

Her ne kadar fantastik bir dünya-

yı anlatsa da çok fazla fanteziye 
yer vermeyen bu serinin ilk filmi 
olan Yüzük Kardeşliği’nde sevgili 
Gandalf ve Saruman’ın kavgası 
bile oldukça gerçekçi. Uçuşan 
ışık kümeleri yok, birdenbire or-
tadan kaybolan ya da görünmez 
olan büyücüler yok. Kullanılma-
yan bu görsel efektler sahnenin 
daha etkileyici olmasına neden 
olmuş. Hiçbir izleyici Yüzük Kar-
deşliği’nin yanlarında Gandalf ol-
duğu için yenilmez olduğunu dü-
şünmüyor. Bu yüzden 7’den 70’e 
herkesin çok severek izlediği bir 
seri. 

Filmden bu kadar bahsedip, çe-
viri ve dublajdan bahsetmemek 
olmaz. Çevirinin, gerçekten Tol-
kien’i çok iyi anlayan ve kitaplara 
çok hakim olan bir ekip tarafından 
yapıldığı çok belli. Her ne kadar 
Orta Dünya’da ırklar ortak bir dil 
konuşuyor olsalar da söylemleri 
ırktan ırka ve bölgeden bölgeye 
değişiyor. Tolkien’in bu özellikleri 
İngilizceye uyarlaması yıllarını al-
mış. Türkçeye çevirmesi de bir o 
kadar zahmetli olmuş olmalı.

Elfler oldukça resmi ve 
ağdalı bir dil ile konuştuk-
ları için daha çok Osmanlı 
lisanında konuşurken, gö-
çebe bir toplum olan Ro-
hirrim’lerin lehçesi Orta 
Asya Türkçesi’ne yakın 
bir Türkçe. Galadriel’in, 
üçlemenin o kusursuz int-
rosunda yaptığı konuşma 
ne kadar kusursuz bir çe-
viri olduğunun göstergesi 
niteliğinde. Tıpkı çeviri 

gibi dublaj da bir o kadar başarılı. 
Kusursuz bir dublaj kadrosu kar-
şılıyor bizi. Yeryüzünde yapılmış 
en iyi dublaj, Yüzüklerin Efendi-
si’nin Türkçe dublajıdır. Filmleri 
orijinal dillerinde izlemeyi tercih 
eden biri olarak bu seriyi Türkçe 
dublaj olarak izlerken inanılmaz 
keyif alıyorum.

Yüzüklerin Efendisi, görsel efekt-
lerden senaryosuna, çekim tek-
niklerinden kamera arkası hika-
yelerine kadar kusursuz bir film. 
J.R.R. Tolkien fantastik edebiyata 
ne kattıysa filmi de öyle bir katkı 
sağladı. Yüzüklerin Efendisi’nden 
sonra fantastik film ve diziler çok 
daha fazla ciddiye alınmaya baş-
landı. Hem fantastik edebiyatın 
hem de fantastik filmlerin miladı 
olarak düşünülebilir.  Önceleri 
sadece asalarından ışık huzmesi 
çıkan büyücüleri konu alan çocuk 
filmleri olarak görülen fantastik 
filmler şimdilerde insanların iç-
lerinde yaşamak istedikleri yeni 
dünyalara dönüştü. 
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Farklı Adreslerde Aynı Hikâye:
Sözlü Tacizin Güçlendiği 
Meşruiyet Zemini
Yayın dünyasında erkek bir yaza-
ra dair cinsel taciz suçlamasını 
içeren bir iletiyle başlayan “ta-
cizciyi ve tacizi ifşa etme” pay-
laşımları, 3-4 gün kadar sosyal 
medyanın gündemini oluşturdu. 
Tacizle suçlananlardan birisinin 
intiharıyla, bazılarının suçu kabul 
etmesiyle, ancak suçunu kurde-
leli pakette hediye sunar gibi süs-
lü cümlelerle kamufle etme çaba-
sıyla devam etti. Tabi bu süreçte 
roller çok belirgin, suçlanan cinsi-
yet erkek iken suçlayanlar kadın. 
Bu rol paylaşımı sanki çok olağan 
değilmiş, gerçek dışıymış gibi bir 
yaklaşımla tüm erkeklerin haksız 
yere suçlandığı, ifşa hareketinin 
cadı avına dönüşeceği, kadınla-
rın intikam ve hırs duygularıyla 
hareket ederek bu kozu erkekle-
re itibar suikastı için araç haline 
getirileceği de iddia edilenler ara-
sında. 

Bu süreci analiz ederken gerçek-
likten kopmadan, mevcut yerleşik 
algının ne olduğunun tespiti yapı-
larak riskler ve tehlikeler konuşul-
malı. Öncelikle gerçeklikle başla-
yalım. Türkiye’de fiziksel, sözlü, 
cinsel, psikolojik, ekonomik vb. 
tacizde cinsiyetler arasında bir 
akış diyagramı yapılırsa failin ço-
ğunlukla erkek, maruz kalanın ise 
kadın olduğu yadsınamaz bir ger-
çek. Dolayısıyla,  erkekler adına 
aslında utanılacak bir durum san-
ki bir haksızlık ve adaletsizlik gibi 
sunuluyor. Yani, erkeklerin hak-
sız yere suçlandığı varsayımıyla, 

yansıyan istatistikleri bir kena-
ra bırakalım; günlük yaşamdaki 
olaylar, deneyimler ve tanıklıklar 
yok sayılıyor. Üstelik bu durum 
Türkiye’ye özgü değil; erkeğe 
yüklenen ve ne yazık ki bir iktidar 
gücü olarak kullandığı özellikler,  
taciz olaylarında erkek cinsiyetini 
özne haline getiriyor. Olmayan, 
varsayılan ya da kurgulanan bir 
durum yok. Ancak bu durumun 
asıl sebebi, tacizin ne olduğuna 
ve nasıl tanımlanmasına dair kar-
maşıklık. Bu karmaşıklık, kadın-
ların tacizi “taciz” diye nitelendir-
mesini ertelediği gibi, erkeklere 
de güçlü bir iktidar alanı açıyor. 
Üstelik, bu iktidar alanında iste-
dikleri gibi davranabilmelerinde, 
yalnızca erkekler değil kadınların 
da ciddi katkısı var. 

Somutlaştırırsak, erkeklerin “ka-
dın bedeni üzerinden” kendini ifa-
de ettiklerini ve güçlü olduklarını 
sandıkları “küfür”,  gündelik haya-
tın bir parçası haline geldi. Bu kü-
fürlü konuşmaya tepki verildiğin-
de yalnız kalmayı, muhafazakâr 
olmakla, yani aslında geri kalmış-
lıkla, yaftalanma riskiniz çok yük-
sek. Erkeklere el birliğiyle verilen, 
kadını metalaştıran bu söylem 
gücü bir sonraki aşamada tacize 
dönüşebiliyor. Zira erkeğe istedi-
ği gibi kadın kimliği üzerinde ko-
nuşma hakkı verildiğinde, bunun 
adım adım ilerleyeceği noktayı 
tahmin etmek zor değil. Belki çok 
basit gibi görünebilir, ancak taci-
zin “taciz olup olmadığına karar 

vermekle” geçen süreç tam da bu 
küfür söyleminin meşru sayılma-
sından kaynaklanıyor. Bu söyle-
min farklı adreslerdeki yapısı ise 
değişkenlik gösterse de bu ad-
reslerdeki söylem gücüne sahip 
olan cinsiyet değişmiyor: Erkek.

Son olarak, tacizle mücadele-
de ifşa uygulaması artık çözüm 
bulmakta zorlanan, hatta çözüm 
bulamayan kadınların sessiz kal-
dıkları süreçteki mağduriyetle-
rinin çıkış noktası. İfşanın bir iti-
bar operasyonuna dönüşmesine 
dair endişeleri olanların, sözlerin, 
kavramların ve tabi ki kadınların 
itibarına dair söylemlerini göz-
den geçirmeleri daha faydalı bir 
yöntem olabilir. Böylelikle, sözlü 
tacizle meşru hale getirilen suça 
dair ilk taşı kaldırmış olurlar. 

Kadınların 
%81’i en az 

bir defa sözlü 
tacize maruz 

kaldıklarını 
bildiriyorlar.

Dr. Öğr. Üyesi Nergis DAMA



AB LİDERLER ZİRVESİ SÜRECİ 
VE TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİNDE 
YAPTIRIM KARARLARI

AB İlişkilerinde 
Yaptırım Kararları
Ekim 2020 kararlarında Avrupa 
Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yaptı-
rım uygulamasının ardından iki 
taraftan da açıklamalar gelmiştir 
ve kriz hala bulanıklığını koru-
maktadır. Ekim ayından itibaren 
Doğu Akdeniz’de yürütülen son-
daj çalışmalarına yönelik uygu-
lanan yaptırımlar TPAO yöneti-
cileri Mehmet Ferruh Akalın ve 
Ali Coşkun Namoğlu’nu kapsa-
maktadır. Bu anlamda daha ge-
niş yaptırımlar üzerinde uzlaşma 
amacıyla Avrupa Konseyi, gele-
cek görüşmeleri 10-11 Aralık AB 
Liderler Zirvesine ertelemiştir.  

Üye ülkelerin üzerinde durduğu 
birçok yaptırım seçeneği arasın-
da silah ambargosu, Türkiye’nin 
aday ülke statüsünden çıkarılma-
sı ve ağır yaptırımlar gibi seçe-
nekler de bulunmaktaydı. Türki-
ye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 
Türkiye’nin kendisini Avrupa’nın 
bir parçası olarak gördüğünü, 
AB’nin verdiği sözleri tutması ge-
rektiğini ve sorunun çözümünün 
yaptırım ile değil diyalog kanalla-
rı ile olabileceğini ifade etmiştir. 
Öte yandan Fransa, Yunanistan 
ve GKRY yaptırımlarla ilgili ola-
rak Türkiye’nin kendisine verilen 
fırsatı değerlendiremediğini ve 
Türkiye’nin ekonomisini hedef 
alan yaptırımların olması talebin-
de bulunmuştur. AB Dış İlişkiler 
Yüksek Temsilcisi Borrell, zirve 
öncesinde Türkiye’nin tutumunda 
bir değişiklik olmadığı konusunda 
üye ülkelerin hemfikir olduğunu 
ve Ekim kararlarına rağmen son-
daj faaliyetlerinin devam ettiğini 
ifade etmiştir. Avrupa Konseyi 
Başkanı Michel ise Erdoğan’ın 
yaptığı açıklamalar sonrasında 
Ankara ile daha istikrarlı bir ilişki 

istediklerini ancak insan hakları, 
demokrasi ve hukuk alanlarında-
ki reformlar konusunda olumlu bir 
hareket göremediklerini aktardı. 
Ayrıca Michel, AB’nin tek bir açık-
lama üstünden değil tüm süre-
ce göre karar verileceğinin altını 
çizdi.  Buna karşılık olarak T.C. 
Dışişleri Bakanlığından, hiçbir 
yaptırımın Meis Adası ve 10 de-
niz millik hava sahasından tavizi 
kapsayamayacağı açıklanmıştır. 
10-11 Aralık Zirvesi’nde ise daha 
kapsamlı ve sert yaptırım karar-
larının Mart 2021’e ertelenmesi 
kararı çıkmıştır. AB kanadından 
başta Almanya, İtalya ve İspanya 
olmak üzere bazı ülkelerin Suriye-
li mültecilerin akını krizini ortaya 
çıkarmamak adına yaptırım kara-
rını geciktirme çabaları olmuştur. 
Bu bağlamda pozitif gündeme 
dönülmesini savunanlar olsa da 
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 
Ekim ayında alınan kararlar ile 
uyumlu şekilde hareket edilme-
mesinin tutarsız bir politikaya se-
bep olacağını vurgulamıştır. 

Sonuç olarak, Türkiye tarafından 
önceliklerden taviz vermeme şar-
tıyla diyalog kanalını sürdürme 
politikası izlenmektedir. AB kana-
dında ise Yunanistan, Güney Kıb-
rıs ve Fransa’nın yoğun yaptırım 
çabalarına ek olarak Almanya ve 
İspanya’nın başını çektiği birkaç 
ülkenin fazla aşırıcı davranmama 
ve temkinli hareket şeklinde bir 
yol izlediği görülmüştür. Sürecin 
Avrupa-Türkiye eksenli yürüme-
sine ek olarak burada alınacak 
kararların Doğu Akdeniz ve mül-
teciler meselelerine edeceği etki 
göz önünde bulundurulmuştur.  
Bundan sonraki süreçte gözler 
Mart 2021’de yapılacak zirveye 

ve Türkiye’nin reform konusunda-
ki politikalarına çevrilecektir.

Brüksel – Ankara İlişki-
lerinde Yeni Yol Haritası: 
Söylemin Eyleme Dönüş-
mesi 
Aralık ayındaki AB Liderler Zir-
vesi’nin sonuçlarının ardından 
AB ile temas noktalarını güçlen-
dirmek isteyen Türkiye’nin bir 
sonraki adımı Brüksel ve Ankara 
arasında görüşmeleri hızlandır-
mak olmuştur. Türkiye’nin amacı 
AB’nin Aralık ayında yaptırım ka-
rarı almamasını fırsata çevirerek, 
ilişkileri olumlu yöne çevirmekti. 
Bu bağlamda T.C. Dışişleri Ba-
kanı Çavuşoğlu, sırasıyla Alman 
mevkidaşı Maas, Komisyon Baş-
kanı von der Leyen, Konsey Baş-
kanı Michel, AB Dış İlişkiler Yük-
sek Temsilci Borrell, NATO Genel 
Sekreteri Stoltenberg ve birçok 
AB temsilcisi ile yakın görüşme-
ler gerçekleştirdi.

Yunanistan ile müzakere ma-
sasına oturulmasını olumlu bir 
adım olarak nitelendiren Maas, 
Türkiye’nin araştırma gemisini 
geri çekmesinin ise görüşmelere 
yeni bir soluk getireceğinin altını 
çizdi. Görüşme sırasında Alman 
Bakan, Aralık ayındaki olumsuz-
luklara rağmen verilen sözle-
rin ve umut verici konuşmaların 
olumlu sinyaller taşıdığını ifade 
etti.  Çavuşoğlu ise iki ülke ara-
sındaki diyalog mekanizmalarının 
her daim aktif tutulmasında ortak 
karara vardıklarını açıkladı. Mic-
hel ve von der Leyen ile yapılan 

Türkiye 
tarafından 

önceliklerden 
taviz vermeme 
şartıyla diyalog 

kanalını 
sürdürme 
politikası 

izlenmektedir.

Uzay YÜKSEKKAYA
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görüşmeler sonucunda ise stratejik karşılıklı çıkarlar 
doğrultusunda faydalı ve yeni bir sayfa açıldığı vur-
gulanmıştır. Konsey Başkanı Michel, göç konusun-
daki olumlu tavır, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi fikri ve 
Doğu Akdeniz’deki çalışmaların durdurulması gibi 
adımların gerginliği azalttığını ve yaptırımlar listesi-
ne daha fazla isim ekleme kararının masada kalmak 
suretiyle ertelenebileceğini dile getirmiştir.  Avrupa 
Komisyonu Başkanı von der Leyen, karşılıklı atılan 
bu adımların sonuca ulaşması için AİHM kararla-
rının uygulanması ve verilen iyi niyet mesajlarının 
eyleme dönüşmesinin kritik olduğunu vurgulamıştır. 
Çavuşoğlu da yeni bir yol haritası belirleme ve olu-
şan diyaloğu güçlendirme konusunda Türkiye’nin 
olumlu tavrını ortaya koymuştur. Vize serbestiyesi 
konusunda AB’nin bir sözü olduğunu hatırlatan Ça-
vuşoğlu, siyasi sebeplerle bu anlaşmayı gerçekleş-
tirmek istemeyen bazı ülkelerin olduğunu ifade etti. 
Çavuşoğlu, Stoltenberg ve Borrell arasında yapılan 
görüşmeler, AB-Türkiye ilişkilerinde en önemli un-
surlardan biri olan Doğu Akdeniz’deki duruma odak-
lanma fırsatı verdi.  Stoltenberg, görüşmeleri farklı-
lıkları ele almak için daha fazla ilerleme kaydetme 
fırsatı olarak değerlendirirken; Borrell, gemilerin geri 
çekilmesi ve Yunanistan ile müzakereleri yeniden 
başlatmaya hazırlanılmasının doğru adımlar oldu-
ğunu ifade etmiştir.  Ancak öte yandan, Ankara’yı 
“kedi ve fare” oyunu oynamakla suçlayan Borrell, 
Türkiye’deki insan hakları durumuyla ilgili endişele-
rinin olduğunu da eklemiştir. 

Çavuşoğlu, göçmenlerin ülkeden ayrılmasının en-
gellemesi halinde AB’nin Ankara’ya sunduğu teşvik-
lere atıfta bulunarak; vize uygulamasının kaldırılma-
sı, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve Türkiye ile 
AB’nin geleceğini birlikte inşa edecek mekanizmala-
rın kurulmasını talep etti. Son olarak AB temsilcileri, 
yaptırım uygulayıp uygulamayacaklarına Türkiye’nin 
söylemlerinin eyleme dönüşüp dönüşmemesine 
göre Mart ayında karar vereceklerini belirtmiştir.

Sandalye Krizi Gölgesinde Kritik Zirve 
ve İkili İlişkilerin Geleceği 
Süreç, mart ayında AB Komisyonu Başkanı Ursula 
von der Leyen, AB konseyi Başkanı Charles Michel 
ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
arasındaki video konferans görüşmesi ile başladı. 
Doğu Akdeniz sorunlarının, Kıbrıs görüşmelerinin 
ve Türkiye – AB ilişkilerinin geleceğinin ele alındığı 
çevrimiçi görüşmede aynı zamanda yüz yüze gö-
rüşme kararı alındı. 25-26 Mart tarihlerinde gerçek-
leşen AB Liderler Zirvesi öncesinde yapılan bu gö-
rüşme, ikili ilişkileri olumlu yönde sürdürmek adına 
iyi niyetli bir girişim olmuştur. Taraflar arası gerilimin 
azaltılması, mültecilerin durumu ve Libya’daki son 

durumun üzerinde detaylı şekilde konuşulmuş ve fi-
kir alışverişlerinde bulunulmuştur.

AB Liderler Zirvesi öncesi bir başka önemli gelişme 
ise AB dışişleri Yüksek Temsilci Joseph Borrell’in 
Türkiye üzerine hazırladığı rapordur. Borrell rapo-
runda, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, parti ka-
patma ve milletvekilliği düşürme davaları gibi iç so-
runların endişeye sebep olduğunun altını çizmiştir. 
Rusya ve Çin örneklerini veren Borrell, Türkiye’deki 
durumun endişe verici olduğunu ve karşılıklı çaba 
ile pozitif gündeme dönülmesi gerektiğini belirtmiş-
tir. Öte yandan bu yönde olan üzüntüsünü tek belir-
ten isim Borrell olmamıştır. AB Liderler Zirvesi’nde, 
kadın haklarının korunmasını garanti altına alması 
sebebiyle İstanbul Sözleşmesi’nin önemini vurgula-
yan Komisyon Başkanı von der Leyen, Türkiye’nin 
bu konuda sağ duyu sahibi olmasını arzu ettiğini 
dile getirmiştir. Diğer taraftan Konsey Başkanı Mi-
chel ise Türkiye ile insan hakları ve hukuki normla-
rı temel alan bir görüşme gerçekleştirme niyetinde 
olduklarını vurguladı. Gerilimli geçen Liderler Zirve-
si’nin ardından çoğu AB üst düzey yetkilisinin ortak 
vardığı karar “Türkiye ile ortak çıkar alanlarında be-
raber hareket etme” olmuştur. Zıtlaşmanın kimseye 
çözüm getirmeyeceğinin, gerginliği azaltmanın ve 
ilişkilerde yapıcı adımlar atılmasının olumlu etkisi 
olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır. Michel 
ve von der Leyen’in 6 Nisan’da Türkiye’ye ziyaret 
gerçekleştirme kararları ise bu pozitif havanın sür-
mesini sağlaması beklenmekteydi. Ancak 6 Nisan 
tarihinde iki taraf arasında beklenmedik bir kriz çıktı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın von der Leyen ve Mic-
hel’i ağırladığı esnada odada 2 tane sandalye olma-
sı ve Komisyon Başkanı’nın ayakta kalması büyük 
bir yankı uyandırdı. Sandalye yerine koltuğa oturan 
von der Leyen, durumu epeyce bir şaşkınlık ile karşı-
ladı. Avrupa medyasında kimi kesimler bu olayı cin-
siyetçilik kimi ise saygısızlık olarak nitelendirdi. Hem 
Türk heyeti hem olay karşısında ses çıkarmayan Mi-
chel büyük tepki aldı. Avrupa Parlamentosu üyele-
rinin tepkileri ise ardı ardına geldi. Türkiye’nin daha 
önceki görüşmelerini hatırlatan AP üyeleri Tusk ve 
Juncker’in eşit şartlarda ağırlandığını gösteren fo-
toğraflar paylaştı. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin AB tarafın-
dan belirlenen protokolü harfiyen uyguladığını ve 
bu oturma düzeninin AB yetkilileri tarafından belir-
lendiğini aktarmıştır. Eski Fransız Büyükelçi Gerard 
Araud ise Türkiye’nin argümanını doğrular nitelikte 
bir açıklamayla, AB protokolünün uygulandığını be-
lirtmiştir. Konuya ilişkin en dikkat çekici açıklama ise 
eski AB Komisyonu Başkanı Juncker’den gelmiştir. 
Juncker, protokol gereği Konsey Başkanının Komis-
yon Başkanından daha önce geldiğini vurgulamış 
ve kendisinin de bazı ziyaretlerde sandalyede ba-
zılarında ise koltuk oturduğunu açıklamıştır. Olayın 

ardından açıklamalarda bulunan Başkan Michel, sandalye düzenini gördüğü anda sesini çıkarması gerek-
tiğini itiraf ederken, duruma itirazın diplomatik bir kriz çıkarabileceği ihtimalini göz önünde bulundurduğunu 
ifade etti. Sonraki gece uyuyamadığını belirten Michel, “Geri dönme şansım olsa bu hatayı düzeltirdim” 
diyerek kendini savundu. Bir daha böyle bir olaya izin verilmeyeceğini açıklayan Michel, çalışma arkadaşı 
von der Leyen’in de rahatsız olduğunu belirten açıklamalarına hak verdiğini iletti.  Parlamento üyeleri ve bu 
eksende çalışan sivil toplum kuruluşları ise Michel’in bu konuda bir adım atması ve oturma düzenlemele-
rinin değişmesi gerektiğini destekleyen açıklamalar yapmıştır. AB Komisyonu iki başkanın kesinlikle aynı 
seviyede yer aldığı ve “2 numara” tabirinin eşitsizliğe ve cinsiyetçiliğe yol açacağını belirtti. Millennia2025 
Kadın ve İnovasyon Vakfı ve Uluslararası Kadınlar Hukuk Ligi ise konu özelinde Michel’in istifasını talep 
eden bir imza kampanyası başlattılar. Michel’in çelişkili davrandığını ileri süren kuruluşlar, Türkiye’nin İstan-
bul Sözleşmesinden ayrılma kararını da sert biçimde eleştirmişlerdi.

Sandalye krizi, bu açıklamalarla birlikte gündemin önüne geçmiştir. İki taraftan gelen yapıcı açıklamalarla 
barış görüşmelerinde belirlenen gündeme geri dönülmesi çağrısı yapılmıştır. Türkiye’nin Gümrük Birliğinin 
genişletilmesi, mülteciler konusunda verilen fonun arttırılması taleplerinde bulunduğu görüşmelerde AB 
tarafı ise hukukun üstünlüğü ile ilgili reform beklentilerini ve insan hakları konusunda yaşadıkları endişeyi 
aktarmışlardır. Görüşmede konuşulanlar ile ilgili von der Leyen ile Michel, başta Parlamento Başkanı David 
Sassoli ve parti başkanları ile fikir alışverişinde bulunacaklarını beyan ettiler. Fırtınalı ve gerilimli bir şekilde 
geçen ve sandalye krizi gölgesinde ilerleyen görüşmeler, iki taraf için de hassasiyet noktalarını öne çıkaran 
ve kuralları vurgulayan değerler açısından önemli bir gelişme olmuştur. AB’nin görüşmelerdeki çıktılara 
dair alınan son kararlarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
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STONEHENGE
Beyda GÜLAL

alanda bulunuyor. Anıtın orijinal olarak 80 civarında 
sarsenden oluştuğu tahmin edilmekte fakat şu anda 
alanda yalnızca 52 tanesi bulunuyor.

Sarsen Nedir?

Sarsen taşları Birleşik Krallık’ta Salisbury Ovası’n-
da ve Wiltshire’daki Marlborough Downs’da bulu-
nan kumtaşı bloklarıdır; içinde Kent; ve Berkshire, 
Essex, Oxfordshire, Dorset ve Hampshire’da daha 
küçük miktarlarda. Bunlar, bir zamanlar güney İn-
giltere’nin çoğunu kaplayan Senozoik silkretin buzul 
sonrası kalıntılarıdır - silika çimento ile bağlanmış 
kumdan oluşturulan yoğun, sert bir kaya , onu bir tür 
silisleşmiş kumtaşı yapar. Bu sırasında oluşan oldu-
ğu düşünülmektedir Neojene için Kuvaterner hava 
koşullarına Üst silisleşmiş ile Paleosen Lambeth 
Grup asit süzme kaynaklanan, tortu.

Yapılan önceki araştırmaları incelediğimizde, mavi 
taşların pek çoğunun kaynağına ulaşılmıştı ve bu 
taşların bazılarının Galler bölgesinde yer alan 200 

kilometre uzaklıktaki bir alandan  getirildiği ortaya 
çıkmıştı. Ancak sarsenlerin kaynağı, şu ana kadar, 
bulunamamıştı ve pek çok tahmin yapılsa da bu de-
vasa kayaların kaynakları hakkında somut bir kanıta 
ulaşılmamıştır. Bu sırrı çözmek için araştırmacılar, 
taşınabilir X-ışını floresans spektrometri diye isim-
lendirilen bir yöntemden yararlanarak kalan sarsen-
lerin kimyasal yapısını incelediler ve ardından  da 
kimyasal değişkenliklerini ortaya koymak için bir-
birleri ile karşılaştırdılar.52 sarsenin 50’sinin tutarlı 
kimyaya sahip olduğu bulundu ve bu da kaynağının 
ortak olduğunun göstergesiydi. Yaptıkları araştır-
ma ardından, Stonehenge’in kuzeyinde kalan West  
Woods (Batı Ormanı) bölgesinin bu muazzam kaya-
ların kaynağı olduğunu kanıtladılar.

Bu araştırma Stonehenge’in  gizemlerinden ufak bir 
kısmını ortaya çıkarmış olsa da, arkeologlar ve jeo-
loglar bu devasa yapıtın kim tarafından ve ne amaç-
la yapıldığını hala araştırmaktadır.

Dev kayaların kökenleri uzun zamandır bir gizemdi, 
ancak şimdi nereden getirildikleri ortaya çıktı.
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İngiltere’nin başkenti Londra’nın 130 kilometre ba-
tısında bulunan ve aynı zamanda  Dünyanın ünlü 
arkeolojik yapılarından biri olan Stonehenge  hak-
kında en çok sorulan sorulara bakacak olursak; 
Stonehenge bir tapınak mı, gözlem evi mi yoksa bir 
statü sembolü müdür? Bu dev taşlar kim tarafından 
inşa edilmiştir?  Herkesin dikkatini çeken bu yapıtın 
hakkında yapılan son araştırmalarına  gelin bir de 
birlikte bakalım.

İngiltere’nin Salisbury şehrinde yer alan Stonehen-
ge, iç içe geçmiş dairesel taş halkalardan oluşan ve 
yaklaşık 5.000 yıllık bir anıttır. İngiltere’de yeni taş ile 
tunç çağının en önemli arkeolojik kalıntısı olarak bi-
linen Stonehenge 4 metre yüksekliğinde, 2,1 metre 
genişliğinde ve 25 ton ağırlığında olan dikilitaşlar-
dan inşa edilmiştir.

Yüz yıldır arkeologlar Stonehenge’i araştırıyor. Ta-
mamı taşlardan ve kayalardan oluşan bu yapı  için 
detaylı araştırmalar yapıldığı bilinmektedir. Her biri 
tonlarca ağırlıkta olan bu kayaların anıt bölgesine 

getirilmesi için özel aletlerin kullanıldığı ve nehirden 
geçirildiği öne sürülmektedir. 1990 yıllarda  kaya-
ların nasıl taşındığı ile ilgili birçok araştırma ve de-
ney yapılmıştır. Bunların başında Julian Richards 
ve Mark Whitby’nin yaptığı deney gelmektedir. Bu 
deneyde iyice yağlanan kalasların üzerinden kaydı-
rılan büyük kayalar kolaylıkla taşınabilmiştir. Deney 
bu yönü ile başarıya ulaşmıştır. İlk yapının da bu şe-
kilde yapıldığı tahmin edilmektedir.

Yakın zamanda arkeolog ve jeologların Stonehen-
ge’in yapımında kullanılan malzemelerin kaynakları-
nı araştırıyorlardı ve bu araştırma sonunda Science 
Advances dergisinde yayımlanan yeni bir makale  ile 
yapının devasa kayalarının, anıttan 25 km kuzeyde 
yer alan West Woods adlı yerden geldiğine yönelik 
oldukça sağlam kanıtlar ortaya çıktı.

Stonhenge’in ana yapı kısmı, devasa silkret me-
galitlerden  “sarsen” veya büyük tek parça taşlar-
dan oluşuyor ve aynı zamanda “bluestones” (mavi 
taşlar) olarak isimlendirilen  daha küçük taşlar da 



Covid-19 ve 
Ruh Sağlığı
Psikolog Fatma ASLAN
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Dünyamızın tarihinde önemli kırılma anlarından 
biri olan covid-19 salgını, toplumların sosyal 
ve ekonomik düzenleriyle beraber bireylerin 

korku, belirsizlik ve endişe duygularının bütünüyle 
değişmesinde rol oynamıştır. 

Covid-19 salgını sürecinde açığa çıkan psikolojik 
tepkiler korku, kaygı, kayıtsız kalmak gibi çok fazla 
çeşitlilik göstermektedir. Meydana çıkan bu psikolojik 
tepkiler kısa süre için bireyleri etkileyebildiği gibi 
kalıcı ve uzun süreli etkilerde meydana getirebilir. 

Bilinen bir tehlike kaynağına karşı verilen tepki 
korku olarak adlandırılırken kişinin öngöremediği, 
kötü bir olay yaşayacağına karşı hissettiği olumsuz 
duygu kaygı olarak adlandırılır. Salgın sürecinin 
toplumda korku ve kaygı meydana getirmesinin en 
önemli nedeni; korona virüsün bulaşıcı olması ve 
gözle görülememesi, kişileri daha yakından tehdit 
etmesi ve hızlı yayılmasıdır. 

Salgın sürecinde ortaya çıkan stres, salgınla 
mücadelede ortaya çıkan zorlanmanın doğal bir 
sonucudur. Fakat stresin bu sürede uzaması, bazı 
zamanlar yoğunlaşması insan sağlığı üzerinde 
olumsuz etkiler meydana getirebilir. Korku, kaygı, 
gerginlik, normalden daha çabuk ve daha fazla 
yorgun hissetmek gibi duyguların aşırı olması, bu 
zorlu sürecin etkileridir. 

Bireylerin ruh sağlığı, onların üzerinde travma 
yaratan etkilere ve travmaların sosyal, ekonomik 
sonuçlarına bağlıdır. Salgın gibi kitleleri etkileyen 
travmatik olayların ortaya çıkardığı ruhsal sağlık 
problemleri, popülasyonları farklı açılardan 
etkilemektedir.

Pandemi döneminde alınan fiziksel önlemlerin 
de bireylerin ruh sağlığı üzerinde etkileri olmuştur. 
Bu dönemde sıkça söz edilen “sosyal mesafe” 
kavramının aslında sosyal olarak izole olma 
durumuna çok yakın olduğu süreç ile beraber gözler 

önüne çıkmıştır. Sosyal olarak izole olma haliyle 
beraber fiziksel hareketin azalması, beslenme 
bozuklukları, sigara ve alkol kötüye kullanımı, 
depresyon, içe dönüş gibi bulgular ortaya çıkabilir.

Covid-19 salgını sürecinde salgına ve izolasyon 
sürecine ilişkin ortaya çıkan psikolojik sorunlar ile 
başa çıkabilmek için bazı stratejiler geliştirilebilir. 
Öncelikli hedeflerden biri kısıtlama altında da olsa 
yaşam rutinlerini devam ettirmeye çalışmaktır. 
Bu dönemde zorunlu olarak ortaya çıkan hareket 
kısıtlılığı, günlük yaşam rutininin bozulmasına ve 
tekrar eden olumsuz duyguların açığa çıkmasına 
neden olabilmektedir. Dolayısıyla fiziksel aktiviteyi 
koruma, yürüyüş, meditasyon, nefes ve gevşeme 
egzersizleri bu olumsuz duyguların azalmasında 
etkili olabilmektedir. Bu bağlamda, bireylerin sürece 
ilişkin kullandıkları bilgi kaynaklarının doğruluğu 
ve bu doğru bilgilere ulaşabilme hızı başlangıç 
aşamasında önemlidir. Sürecin devamında bireylerin 
mevcut sosyal desteklerinin devamlılığı önemli yer 

tutmaktadır. Bu amaçla sosyal çevremiz ile bağlantı 
halinde kalmalıyız. Aile üyeleri, arkadaşlar, dostlar 
ile iletişim halinde kalmak, süreç ile ilgili benzer veya 
farklı duyguları paylaşmak için ortam yaratmaktadır. 
Covid-19 ile ilgili bireylerin damgalanmalarının 
engellenmesi, ulaşılabilir psikolojik destek 
kaynaklarının bulunması gerekmektedir. 

 Süreci kabul ederek başa çıkma, harekete 
geçme, farkındalığa ilişkin pratiklerin öğrenilmesi, 
strese karşı var olan toleransı geliştirme, sosyal 
destek kaynaklarını kullanabilme ve güçlendirme 
bu süreçle beraber gelen belirsizlik, yalnızlık, 
ekonomik sıkıntılar, umutsuzluk gibi problemler ile 
baş edebilmeyi kolaylaştırır.

Covid-19 sürecinde yaşadığımız ruhsal 
problemlerde tek başımıza olmadığımızı, sosyal 
ve psikolojik yardımlaşmanın, dayanışmanın 
stresle başa çıkmada etkili bir yol olduğunu sıklıkla 
hatırlamakta fayda vardır.
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Popüler Diyetler Sizi 
Popüler Yapabilir Mi?

Günümüzün en büyük sağlık problemlerinden 
biri haline gelen obezite sadece beden sağlığımızı 
tehdit etmekle kalmıyor artık kişilerin ruhsal ve 
zihinsel sağlıklarını da tehdit ediyor. Zayıflığı 
takıntı haline getiren bireyler sağlıklı zayıflama 
yöntemlerinden daha çok, mucizevi ve hızlı sonuç 
verecek yollar arıyor. İşte tam da bu esnada popüler 
diyetler devreye giriyor.

 Daha çok düşük karbonhidratlı beslenmeyi 
amaçlayan bu diyet programları kısa vadede hızlı 
kilo kaybını hedefliyor. Ketojenik, Dukan, Karatay 
ve İsveç diyetleri sıklıkla uygulanan popüler diyetler 
arasında olmakla birlikte, uzun süreli veya sık aralıklı 
uygulanmaları kişilerde ciddi sağlık problemlerini 
beraberinde getirebiliyor. Sabit listeler ve sabit 
kurallar ile uygulanan bu programlar kişilerde kısa 
sürede hızlı kilo kaybını sağlarken başta kalp, 
böbrek, kemik sağlığı olmak üzere tüm vücut 
sağlığını tehdit ediyor. Uzun süreli uygulamalar 
ise sağlıklı beslenme ve sağlıklı beden algısının 

tamamen bozulmasına, beslenme sisteminin 
sadece yasaklar üzerine kurulmasına sebep oluyor. 
Bunların sonucunda da kişi kendini yemek yememe 
takıntısı ile bir beslenme bozukluğu kapanında 
bulabiliyor.

 Unutulmamalıdır ki, diyet yapmak aslında sadece 
sağlıklı beslenme olmalı; kişilere yasaklar sunmak 
yerine yaşam kalitesini artırmayı amaçlamalı, uzun 
vadede sağlıklı ve kalıcı kilo kaybını hedeflemelidir. 
Ve elbette kişiye özgü olmalı bu doğrultuda tüm 
bireysel ihtiyaçları karşılayabilmelidir.

Bu sebeple sağlıklı beslenme ve sağlıklı kilo 
verme alışkanlıkları konusunda toplumsal farkındalık 
artırılarak tüm bu yanlışların önüne geçilmeli, 
mutlaka bir beslenme uzmanına danışarak bu 
yola girilmelidir. Şimdi, çok değerli okurlarımıza 
sormak istiyorum. Zayıf ve popüler olmak uğruna 
sağlımızdan olmaya değer mi?

Diyetisyen Elif DADAK YILDIRIM
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AA

Aristo için “İnsan, düşünen hayvandır.”

Yaşadığımız dünyada yalnız değiliz, insan dışındaki 
varlıklar aslında insandan çokta bağımsız değildir, 
hatta Aristo derki “İnsan, düşünen hayvandır.” Detaya 
inilirse çok farklı manalar çıkarılabilir ama bugün hay-
vanların felsefi değil hukuki boyutunu değerlendire-
ceğiz. Acaba tek farkımız zannettiğimiz düşünebilme 
yetisini onların düşünceleri olmadığını sandığımızdan 
mı, yoksa onlara zarar verirken düşüncesizliğimizi 
fark etmediğimiz için mi zarar veriyoruz dostlarımıza?

Medeni Kanun can dostlarımız dediğimiz hayvanla-
rımızı Eşya Hukuku çerçevesinde değerlendirip, bir 
insanın hayvanlarımız üzerinde sahip olma (malik) 
güdüsü ile fiili hakimiyet (zilyetlik) kurması neticesine 
bağlayarak, can dostlarımızı taşınır mal olarak say-
maktadır (TMK/767). Yani hayvanlarımız Türk Hu-
kukumuzda ‘’mal’’ olmanın ötesine geçememekte. 
Bunun sonucu olarak Türk Ceza Kanunumuz hay-
vanlara verilen zararları ‘’Mala zarar verme’’ başlığı 
altında ele almıştır.

TCK Madde 151 (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz 
malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok 
eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten 
kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla 
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öl-
düren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin 
azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra 
hükmü uygulanır.

Dostlarımızı    Korumak
Sizden Bizden

Maddeyi incelediğimiz zaman maddenin en başın-
da ‘’başkasının’’ kelimesini görmekteyiz. Bu suretle 
zarar verilen ve mal olarak değerlendirilen hayvanla-
rımızın esas alınmadığını, asıl olanın bir kişiye aitlik 
olduğunu buna bağlı olarak aslında bir kalem veya 
bir deftere zarar vermekten farksız bir durum oluşma-
dığını görmekteyiz. Her şey bir kenara burada aitlik 
durumu gözetildiğinden, sahipsiz hayvanların bu hü-
kümlerden faydalanamayacağı ve kendilerine verilen 
zararlardan hiçbir yaptırım doğmayacağı sonucu or-
taya çıkmaktadır. Kabul tarihi 24/06/2004, 5199 sayı-
lı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine gelecek 
olursak, ne yazık ki hayvanlara verilen zararların do-
ğurduğu yükümlülüklerin yetersiz kaldığını ve sadece 
idari para cezasını doğurduğunu görmekteyiz. Bura-
da TCK Madde 151’in sonunda bulunan adli para ce-
zasına benzer bir durum söz konusu olmakta. Madde 
151 de bulunan hapis cezaları ise, pratikte pek de söz 
konusu olamamaktadır.

Bizim düşüncemiz ilk etapta mal olarak değerlen-
dirilen can dostlarımızın bağımsız bir başlık altında 
değerlendirilmeleri gerektiği; ikinci olarak cezaların 
yalnızca teorik olarak değil, pratikte uygulanabilir şe-
kilde düzenlenmeleri gerekmektedir. Hayvanlarımı-
za verilen zararların cezai yaptırımlarının ağırlaştırı-
lıp, caydırıcı bir durum oluşturmaları gerekmektedir. 
Cezaların para cezası niteliğinden uzaklaştırılıp ka-
musal hizmet veya doğrudan hapse yönelik olması 
soyutluktan uzak, somut ve fiili bir boyut taşıması 
gerekmektedir. Düşünen düşünmeyen tüm varlıkların 
korunmaya ihtiyacı var, sadece bakımını üslendikle-
rimizi değil tüm dostlarımızı koruyalım. . Hayvanların 
her zaman için dostumuz olduğunu unutmamalı, on-
lara gereken özen ve değeri göstermeliyiz.



Zeynep ARSLAN
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Hubble Teleskopunun Çok Ötesinde

James Webb 
Uzay Teleskopu

İnsanlar asırlar boyu evreni, Dün-
ya’yı, gezegenleri, yıldızları, insan-
lığın neden burada olduğunu ve 
nereye gideceğini merak etti ve bu 
uğurda bilimle uğraştı, teoriler ge-
liştirdi, deneyler yaptı ve örneğin bu 
uğurda Hubble Uzay Teleskopunu 
icat ederek onu uzaya gönderdi.

1990 yılında uzaya fırlatılan Hubb-
le Uzay Teleskopu, evrenin yaşının 
tahmininden kara deliklerin varlığını 
kanıtlamaya dair günümüze kadar 
insanlığa pek çok fayda sağladı. 
Fakat artık tüm bu faydaların yüz 
katını yapabilecek yeni bir teleskop 
var: James Webb Teleskopu. 

Adını, pek çok uzay araştırmacısına 
destek sağlayan NASA Üniversite 
Programı’nın kurucusu ve yedi yıl 
boyunca NASA’da yöneticilik yapan 
James Edwin Webb’den alan bu te-
leskop, NASA başkanlığındaki Av-
rupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay 
Ajansı’nın yürüttüğü ve 15 ülkenin 
dahil olduğu bir projedir. 

Hubble Teleskopu uzaya gönde-
rildiğinde teleskop oraya bozuk 
ulaşmıştı ve bu bir skandala dö-
nüşmüştü. Aynı aksaklığın Webb 

teleskopunda da yaşanmasını is-
temeyen ve proje üzerinde titizlikle 
çalışan NASA, 2002’de başlanan 
bu projenin uzaya gönderimini 2021 
yılına kadar sekiz kere erteledi. 
Dünyadan 560 kilometre uzaklığa 
gönderilen Hubble teleskopu, bo-
zuk olduğu fark edilince çalışmalar 
yürütülerek tamir edilmişti fakat, 
herhangi bir arıza gerçekleşirse 
aynı tamirin Webb teleskopunda 
gerçekleşmesi mümkün değil çün-
kü teleskop dünyadan 1,5 milyon 
kilometre uzaklığında ve Güneş’in 
yörüngesinde olan L2 noktasına 
yerleştirilecek. Yapımında yaklaşık 
10 milyar dolar harcanan James 
Webb Teleskopu’nun 5 ila 10 yıl 
arasında görev yapması planlandı.

En güncel teknolojiler kullanılarak 
oluşturulan ve bu oluşum için pek 
çok icat yapılması gereken teles-
kop, kızıl ötesi ışığı tespit edebilmek 
için tasarlanan devasa bir aynaya 
sahip. Teleskopun 6,5 metre çapın-
da olan ve 18 parçadan oluşan bi-
rincil aynası; ultra hafif, ısıya daya-
nıklı, yoğunluğu düşük, X-ışınlarını 
geçiren ve bu yüzden havacılık ve 
uzay sanayisinde sıklıkla kullanılan 
berilyum elementiden üretildi. Bu 

ayna sayesinde en uzak galaksiden gelen herhangi 
bir ışık dahi tespit edilebilecek. Öte yandan telesko-
pun tenis kortu büyüklüğünde, beş katmanlı, paraşüt 
biçimindeki ve kapton adlı maddeden üretilen ısı kal-
kanı ise Güneş’ten gelen ısı ve ışınları bir milyon kez 
zayıflatıyor. Teleskopun üzerindeki dört kamera ve 
tayfölçer gibi cihazlar sayesinde ise Dünya’dan tespit 
edilemeyen kızılötesi sinyaller gibi çok zayıf sinyaller 
bile kaydedilebilecek.

Esas amacı evrende var olan ve Hubble’ın bile gö-
remediği cisimleri gözlemlemek olan bu teleskop, 
üzerindeki bu proje için tasarlanmış hassas aygıtlar 
sayesinde gezegenlerin ve gezegen sistemlerinin kır-
mızı ötesi görüntülerinin fotoğrafını çekecek, yaşlarını 
ve kütlelerini belirleyecek, üzerindeki MIRI adlı parça 
sayesinde yıldızların ve gezegen sistemlerinin oluşu-
mu gözlemleyecek, NIRspec adlı parça sayesinde 
aynı anda 100 kadar gökcismini gözlemleyecek ve 
evrenin 13,7 milyar yıl önce oluşmasına sebep olan 
Büyük Patlamadan (Big Bang) 200 milyon yıl sonraki 
hali ve Güneş Sisteminin oluşumuna kadar pek çok 
konuda insanlığa derin bir bilgi kaynağı olacak.

İnsanlığın gelişimine büyük katkılar sağlamış Hubble 
Uzay Teleskopundan çok daha ileri düzey bir tekno-
lojiyle donatılmış olan James Webb Teleskopu insan-
lığa ve insanlığın yaşadığı bu evrene dair sahip oldu-
ğumuz binlerce soruya cevap olacağı su götürmez 
bir gerçek fakat bu soruların cevabını ancak 2021’de 
alacağız.

Yıldızların ve gezegen 
sistemlerinin oluşumunu 

gözlemleyecek
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Pandemi Sonrası 
Değişen Dünya:

Yeni Dijital Dünya
Nilay ENŞEN

Dijital dünyanın ve gerçek hayatın ke-
sişimi en başından beri gündelik ruti-
nin bir parçası olmuş ve böylece dijital 
dünya insan algısında normalleştirile-
bilmiştir. Pandemiler, tıbbi bir hareket-
lilik oluşturmalarının yanı sıra bireyleri 
ve toplumu birçok düzeyde etkileyen 
ve bozulmalara neden olan sosyal bir 
olgu olmuştur. Ancak COVID-19 pan-
demisi olumsuz pek çok sonuçla bera-
ber değişim, yenilenme veya krizin fır-
sata çevrilmesi ile ifade edilen olumlu 
durumlar için de bir fırsat barındırmak-
tadır. Ancak pandemi ile gerçek ha-
yata ara verilmesi ve karantina süreci 
ile gerçekleşen pandeminin dijital olu-
şumu, bilgi edinme ve gündelik hayatı 
gerçekleştirme noktasında kullanıcıla-
rın yanlış yönlendirici bir dijital okur-
yazarlığa sahip olduğunu ortaya koy-
maktadır. Bu durum sosyal medyanın 
kullanıcı üzerinde yarattığı yanılgının, 
küresel sistemi de etkilediğini göster-
mektedir. Şaşırtıcı bir şekilde önleyici 
tedbir bilgileri, her zaman en çok pay-
laşılan bilgiler olamamaktadır. 

Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaleti 
Wuhan kentinde çıkan yeni COVID-19 
salgını epidemi şeklinde başlayarak, 
kısa zaman içinde pandemiye dönüş-
müştür. Bu hastalık etkeni, bulaştırıcı 
özelliğinin yüksek olması, olumsuz kli-
nik prognozu ile 65 yaş ve üzeri başta 
olmak üzere, hemen her yaş grubunda 
öldürücü etkisi sebebiyle 21. yüzyılın 
en önemli sağlık sorunu haline gelmiş-
tir. 

Hayatımız her geçen gün hızla dijital-
leşirken, ortaya çıkan bu koronavirüs 
pandemisiyle birlikte dijital devrim fark-

lı bir boyuta taşınmıştır. Bu dönemde 
dijital teknoloji, modern yaşamın her 
alanına yerleşerek yaşamımızda köklü 
değişikliklere neden olmuştur. Sosyal 
mesafe önlemleri, seyahat yasakları, 
karantina süreçleri ve iş yerlerinin ka-
patılması dünya çapında toplumların 
yapısının değişimine neden olmakta-
dır. 

COVID-19 salgınının yarattığı dönü-
şüm doğrultusunda Dünya Ekonomik 
Forumu; e-ticaret ve robot teslimatları, 
dijital ve temassız ödemeler, 5G, uzak-
tan çalışma gibi gözlenmesi gereken 
10 teknoloji trendini belirlemiştir. Tam 
bu noktada Carroll ve Conboy, sektör-
lerin hızlı bir teknolojik değişime zor-
lanması konusunda bunu “büyük pat-
lama” olarak değerlendirmektedir. 

Sonuç olarak; dijital çağın en hızlı 
döneminde yaşanan Covid-19 salgını 
bir dijital pandemidir. Öyle ki virüsün 
yayılma hızı, bilgiyle beraber gelen 
yanıltıcılığın yayılma hızına yetişeme-
mektedir. Dijital pandemiler, geleceğin 
dünyasında insanlığı bekleyen asıl vi-
rüsten ziyade bilgiyle yayılan virüsün 
yarattığı yeni tip salgınlara neden ola-
caktır. Salgın ve kısıtlamalar nedeniy-
le hemen hemen her sektörde daha 
az insan gücüyle çalışma zorunluluğu 
ortaya çıkarken, bu dönemin olumsuz 
etkilerinin üstesinden yüksek teknoloji 
ve dijital dönüşümle gelinebileceği dü-
şünülmektedir. Kısacası orta ve uzun 
vadeli dönemde yaygınlaşması düşü-
nülen dijitalleşme ve teknolojik yatırım-
lar bu süreçle birlikte büyük bir hız ka-
zanarak kısa vadeli planlar içerisinde 
yerini alacak gibi görünmektedir. 

Dijital devrim farklı bir 
boyuta taşınmıştır.



Trans 
Yağ Tarım ve Orman Bakanlığının “Türk Gıda 

Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 
Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” taslağında 
yer alan değişiklik son günlerde gündeme 
gelmiştir.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve 
Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğindeki 
“Sürülebilir yağ/margarinler, yoğun yağlar, 
bitkisel yağlar ve bu yağları içeren gıdaların 
%2’den fazla trans yağ içermesi durumunda 
trans yağ miktarı bildirilir.” İbaresi,

Şu şekilde değiştirilmiştir: “7/3/2017 tarihli ve 
30000 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 
Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, 
Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi 
Hakkında Yönetmelik ile getirilen kısıtlamalar 
kapsamında gıda etiketlerinde trans yağ ile 
ilgili beyan yapılmaz.”

Dyt. Burcu KARA
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 
(DSÖ): “Türkiye, (DSÖ): “Türkiye, 
Ocak 2019’da trans Ocak 2019’da trans 
yağa karşı en iyi yağa karşı en iyi 
uygulama politikaları uygulama politikaları 
taslağını yayınladı”taslağını yayınladı”

Endüstriyel olarak üretilen trans yağ tüketiminin, 
koroner kalp hastalığına bağlı olarak yılda yaklaşık 
500.000 ölüme (yarım milyon) neden olduğu tahmin 
edilmektedir. 2023 yılına kadar endüstriyel olarak 
üretilen trans yağlardan arınmış bir dünya elde etmek 
için WHO, ülkelere şunları önermektedir:

Tüm gıdalardaki sıvı ve katı yağların en fazla %2 en-
düstriyel olarak üretilen trans yağ içerebilmesini zo-
runlu kılmak veya kısmen hidrojene yağları yasakla-
mak için en iyi uygulama politikalarını geliştirmek ve 
uygulamak; gıdalardaki trans yağların ölçümü ve iz-
lenmesine yatırım yapmak ve trans yağ politikalarının 
faydalarını genişletmek için bölgesel düzenlemeleri 
savunmak.

DSÖ, ülkelerden, bölgesel kuruluşlardan ve endüst-
riden endüstriyel olarak üretilen trans yağlara karşı 
harekete geçilmesi çağrısında bulunmaktadır. En-
düstriyel olarak üretilen trans yağ, dünyada artık üre-
tilmediğinde, milyonlarca hayat kurtaracak, bulaşıcı 
olmayan bir hastalıkların şimdiye kadar ortadan kal-
dırılan ilk risk faktörü olacaktır.

Peki Trans Yağ Nedir?

Trans yağ asitleri, başa kısmen hidrojene bitkisel 
yağlar olmak üzere geviş getiren hayvanların ürün-
lerinde de (ör: süt ve et ürünlerinde) bulunan doy-
mamış yağ asitleridir. Hayvanların bağırsaklarında 
üretilen ve süt- et ürünlerinde bulunan trans yağ asit 
miktarı oldukça azdır ve sağlık açısından ciddi bir 
risk oluşturmaz. Kısmen hidrojene bitkisel yağlar 
ise, bitkisel sıvı yağların katı hale gelmesini sağla-
mak için bazı endüstriyel işlemler sonucu oluşur.

Neden Kullanılır, Nelerde Bulunur?

Trans yağlar; kullanımı kolay, ucuz ve raf ömrü uzun 
olduğu için tercih edilmektedir. Ayrıca gıdalara tüke-
ticilerin alışılmış olduğu lezzeti vermek için kullanıl-
maktadır. Restoranlarda ve hazır yemek sektörün-
de ise tekrar tekrar kullanılabildiği için kızartma yağı 
olarak kullanılmaktadır. 

Trans yağlar; başta margarin olmak üzere, ekmek, 
kurabiye kraker gibi unlu ürünlerde, dondurma, pa-
tates kızartması, çıtır tavuk gibi fast food ürünlerin-
de, kahve kreması, kek ve cips gibi birçok paketlen-
miş gıdanın içinde bulunabilmektedir. 

Margarin, doymuş yağ oranı yüksek olan ve tere-
yağın yetersiz kaldığı 19. Yüzyılda ortaya çıkan bir 
gıda ürünüdür.  Kullanımı kolay üretimi ucuz ve uzun 
süre dayanan margarin, en önemli yapay trans yağ 
kaynağını oluşturmaktadır.

Trans Yağlar Sağlımızı Nasıl Etkiler?

Trans yağlar LDL’ mizi yani kötü kolesterolümü-
zü yükseltir ve HDL’ mizi yani iyi kolesterolümüzü 
düşürür. Kan kolesterolümüzdeki bu denge damar 
sağlımız için oldukça tehlikelidir. Trans yağ tüketimi 
başta kalp hastalıkları olmak üzere, tip 2 diyabet, 
kanser, obezite ve felç geçirme riskini arttırmaktadır. 
Bununla birlikte benzer etkilere sahip olan doymuş 
yağ tüketimini de sınırlandırmak önemlidir. Ameri-
kan Kalp Derneği, trans yağ alımını azaltılmasını 
ve doymuş yağ tüketiminin günlük alınan enerjinin 
%5-6 ile sınırlandırılmasını önermektedir. 

Trans Yağ Tüketimini Nasıl Azaltırız?

Trans yağ alımını azaltmamız için yapmamız ge-
reken ilk olarak iyi bir etiket okuyucusu olmak ve 
trans yağ yoktur ibaresini kontrol etmektir. Bununla 

birlikte beslenme düzenimizde şu değişiklikler ya-
pılmalıdır:  

• Tereyağı yerine zeytinyağı başta olmak üzere 
bitkisel yağları tercih edebiliriz. 

• Cips, kek gibi paketli ürünler yerine ara öğünle-
rinizde fındık, badem, ceviz gibi kuruyemiş tü-
ketebiliriz. 

• Haftada 1-2 kez kırmızı et tüketimi yeterli ola-
caktır.

• Haftada en az iki kez farklı çeşitte balık tüketin.

• Diğer günlerde tavuk eti tercih edebilirsiniz. 
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Deli ve Dahi Üzerine:
Nitelik yalnızca diplomadan 
mı ibarettir?

Mehmet Ali AKKUŞ

“Deli ve Dahi” filmini izlemiş miydiniz? İzleme-
diyseniz sakın izleyeyim demeyin. İzleyenler için 
de artık yalnızca “üzgünüm” diyebilirim. Biliyo-
rum, film tavsiye edilmesine hepimiz çok alışkı-
nız ve genelde bakarım bir ara deyip nadirattan 
da olsa hatırlarsak bakabiliyoruz tavsiye edilen 
filmlere. Gelin bu defa öyle yapmayalım. Çünkü 
izlemeyin dediğim filmi izlerseniz şu soruyu so-
racaksınız: Nitelik yalnızca diploma ile ölçülebilir 
mi? Peki bu soruyu sorunca n’olacak ki? Daha 
ne olsun, ya okumaktan, diploma almaktan vaz-
geçersek?

Film Oxford İngilizce Sözlüğü’nün yazılış hika-
yesini anlatıyor ve gerçekte yaşanmış olan olay-
lar üzerine ilerliyor. Bu dev sözlük çalışmasını 
yapan iki büyük insan var. Birisi James Murray 
diğeri ise William C. Minor. Filme dair yapılan 
çok güzel analizler var ve bunlara internetten 
erişebilirsiniz. Ancak benim filmde en çok sarsıl-
dığım nokta Mel Gibson’ın canlandırdığı James 
Murray karakterinin Oxford’lu akademisyenlere 
verdiği ders niteliğindeki cevabıydı.

36 37

Lens Dergi

Deli ve Dâhi; Farhad 
Safinia’nın yönettiği, 

Todd Komarnicki 
ile birlikte görüntü 

yönetmenliğini yaptığı, 
Simon Winchester’ın 

1998 yılında yayımladığı 
The Surgeon of 

Crowthorne isimli 
kitabından uyarlanmış, 
2019 yapımı biyografik 

dram filmdir.



Filmde geçen bir sahneyi buraya diyalog olarak aynen aktarıyorum.

- James Murray: “Aryan Dili ve Edebiyatı ve Arapça derslerinin dil bilgisi ve 
sözlüksel yapısı hakkında genel bir bilgiye sahip olduğumu bildirmek isterim. 
Kısa zaman önce Almanca fillerin çekimi üzerine olan yazımı filoloji camiası-
na gönderdim.”

- Professor: “Mr. Murray Üniversite diplomanızın olmadığını anlayabiliyorum.”

- J. Murray: “Ah, yok efendim. Ah. Diplomam yok. Otodidaktiğim. Kendi ken-
dimi geliştirdim.”

- Professor: “Anlamını biliyorum. Ya okul?”

- J. Murray: “Hayatımı kazanmak için on dört yaşında bıraktım.”

Bu diyalogdan sonra birtakım diyaloglar daha olsa da asıl çarpıcı olan nokta-
ları aktaracağım.

- Professor: “Ama bize hırslı bir müdafaadan daha fazlası gerek. Nitelikler 
önem arz ediyor. Belki de bir lisans eğitimi.” 

- J. Murray: “Nitelikler, evet. Yani, hmm... Latince ve Yunanca’da akıcıyım, 
elbette. Bunların yanı sıra, Latin dilleriyle ayrı bir samimiyetim var. İtalyanca, 
Fransızca, İspanyolca, Katalanca, Portekizce, Vaudois, Provensal ve diğer 
lehçeler. Cermen dillerinde, Almanca, Flemenkçe, Danca, Flamanca’ya yakı-
nım. Anglo-Sakson ve Moeso-Gotik dillerinde uzmanlaştım. Ve bu iki dil ailesi 
için de yayımlanması için çalışmalar hazırladım. Ayrıca işe yarayacak seviye-
de Rusça bilgisine sahibim. Eski Ahit ve Peshito’yu okumaya yetecek kadar 
İbranice ve Süryanice’ye hakimim. Ve daha az seviyede, Aramaik Arapça, 
Kıpti ve Fenikece’ye Genesius’ın bıraktığı yere kadar… Bağışlayın...durma-
dan konuştum. Eminim ki sorularınız vardır.” Evet, en etkileyici diyalog tam 
da olarak burasıydı. Hiçbir akademik vasfı olmayan ancak yüzlerce belki bin-
lerce kitap okumuş, onlarca makale yazmış bir insan niteliksiz midir? Hiçbir 
diploması olmamasına rağmen bu kadar dil bilen bir insan niteliksiz midir? 
Şimdi size tekrar soruyorum: Nitelik yalnızca diplomadan mı ibarettir?

Filmin diğer baş kahramanı olan William C. 
Minor ise Amerikalı bir subay ve bir cerrah ve 
aynı zamanda İngiltere’de bir cinayetten do-
layı tutuklu durumda. Fakat tüm bunlar Wil-
liam Minor’ın Oxford İngilizce Sözlüğü’nün 
iki baş kahramanından biri olmasına engel 
teşkil etmiyor. Yani demek ki bir insanın tıp 

doktoru olması onun dilbilimine dair çalışma 
yapmasına engel değildir.

Sadede gelelim. Yanlış anlaşılmasın ben 
diploma gereklidir ya da gereksizdir demiyo-
rum. Ben sadece sizlerle aklıma takılan bir 
soruyu paylaşıyorum. 

Belki cevabını bulan olur da bizleri de aydınlatır.  
Nitelik yalnızca diplomadan mı ibarettir?
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Melisa YILDIZ

İtalyan sinemasının mihenk taşı Fede-
rico Fellini’nin filmlerinde onun karakte-
rinin, hayallerinin ve tutkularının yansı-
malarını izleriz. Yönetmen olmasaydı bir 
sirk yöneticisi olmak istediğini belirtmiş 
olan Fellini bu arzusunu bir kenarı bırak-
mamış; yılışık şölenleri, kalpazan pal-
yaçoları, insanmışçasına portreleştirilen 
mistik varlıkları, her bağlamda tutkun 
insanları ve rengarenk kumpanyavari 
dünyaları ile filmlerinde zaten kendi sir-
kini oluşturmuştur. Zannımca bunları en 
çok barındıran filminden, Türkçe çeviri-
siyle “Ruhların Giulietta’sı” adındaki lirik 
masalından bahsetmek istiyorum.

Fellini’nin ilk renkli filmi olan bu filmde 
yönetmen seyirciler için adeta bir renk 
şöleni hazırlamış, karakterlerin duygu 
durumlarını renklerle ekrana yansıtmış; 
hatta olabildiğince cömertlik yapıp do-
ğal ortamı şekillendirmekte hiçbir prob-
lem görmeden mekanları, eşyaları da 
renkler tasviriyle izleyiciye sunmuştur. 
Makyaja bulanmış suratlar, abartılı kos-
tümler ve anormal denilebilecek karak-
terleriyle Fellini, 1965 yılında çektiği ilk 
renkli filmini sadece somut değil, soyut 
renklerle de beziyor. Oyuncu kadro-
sunda ise gerçekte karısı olan Giulietta 
Masina, Mario Pisu, Sandra Milo, Va-
leska Gert gibi isimler yer alıyor. Film 
yalnızca bize Fellini’nin dünyasını değil, 

ana karakterimiz Giulietta’nın kafasının 
içine ve ruhunun derinliklerine giriş bi-
letini sunar. Öncesinde çekilmiş olan 
“8 ½” filminde nasıl ki tıkanmış bir er-
kek yönetmenin hayatının ve hayalleri-
nin etrafında dolaşıyorsak bu filmde de 
çok sevdiği ve sadakatle bağlı oluğu eşi 
tarafından bir modelle aldatıldığını öğre-
nen, yeni hayatında geçmiş sancılarıyla 
yüzleşen Giulietta’nın yaşamının içine 
dalıyoruz.

Filme o akşam eşiyle yıldönümlerini kut-
lamak isteyen Giulietta’nın eşiyle birlikte 
kapıyı neredeyse karikatürize edilmiş 
bir sürü karaktere açmasıyla ve iki kişilik 
planlanan gecenin kalabalıklaşmasıy-
la başlıyoruz. Film aktıkça Giulietta’nın 
ailesindeki kadınların ona karşı aşağı-
layıcı tutumlarının, küçükken gördüğü 
dini eğitimin baskıcı yönlerinin ruhunda 
bıraktığı izleri görürüz. Aldatıldığını öğ-
renmesiyle beraber öncesinde “birisinin 
karısı” dışında hiçbir unvanı olmayan 
bu kadının zaman içerisinde kadınlığını 
keşfetmesine ve ruhunu özgür kılma ça-
balarına şahit oluruz.

Hayatın cümbüşüne ışık tutan bu film 
ile beraber gerek görüntülerle, gerekse 
müziklerle eşsiz bir sanat eserinin içine 
çekilmiş oluyoruz. Filmin her bir karesi 
ayrı bir tablo niteliği taşımaktadır. 
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Federico Fellini’nin Düşler 
Ülkesinden Bir Esinti:

Giulietta Degli Spiriti
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Grunge dönemine ismini altın 
harflerle yazdıran müziğin efsane 
ismi Kurt Cobain, bundan 26 yıl 
önce trajik bir şekilde aramızdan 
ayrıldı. 26 yıl sonra da Kurt’un 
doğum ve ölüm yıldönümü hala 
saygıyla anılıyor. Peki Kurt Coba-
in kim ve insanları nasıl bu kadar 
etkiliyor?

Kurt Cobain 20 Şubat 1967 yı-
lında Washington’un ufak bir ka-
sabasında dünyaya geldi. Çok 
hiperaktif, neşeli, fazlasıyla zeki 
ve duygusal cıvıl cıvıl bir çocuk-
tu. Resim çizmeyi, şarkı söyle-
meyi çok seviyordu. Çevresinde 
herkes sanatçı kişiliğinin onun 
bu ufak yaşında farkına varmıştı. 
Zamanla bu hareketli karakteri-
ni  ebeveynlerinin boşanmasıyla 
bir köşeye koydu. Çevrelerinde 
boşanmış bir çift yoktu ve ufak 
Kurt, bu durumdan çok etkilen-
mişti. Asileşmiş ve isyankarlaş-
mıştı. Annesi daha fazla Kurt’u 
zapt edemeyince babasının ya-
nına yolladı. Babası 2. Evliliğini 
gerçekleştirmiş ve geniş bir aile 
kurmuştu. Fakat bu, onun istedi-
ği aile değildi. Babasının evinde 
de işler yolunda gitmedi ve üvey 
annesi onu istemedi. İşte böylece 
ufak Kurt ordan buraya aile içinde 
savrulmaya başladı. Büyükanne-

sinde, amcasında ve daha bir çok 
aile ferdi arasında gidip geliyordu. 
Bu durum onun psikolojisini daha 
çok etkiledi. Tek istediği bebek-
ken sahip olduğu aile yapısıydı. 
Okulla da arasını epey açmıştı. 
Okuldan da nefret eden Kurt’un 
dersleri iç açıcı değildi. Orada 
da zorbalığa uğruyordu ve hiç ar-
kadaşı yoktu. İnsanlara olan kır-
gınlığı bu sayede daha çok 
artıyor ve bunu bir şe-
kilde dışarı vurmak 
istiyordu. İşte tam 
olarak bu saye-
de Kurt kendini 
müziğe verdi. 
Kendi kendine 
gitar çalıyor, söz 
yazıyordu. Bir 
süre sonra okulu 
bırakıp hademelik 
yapmaya başla-
mıştı. Müziğine 
de bir yandan 
devam ediyor ve 
daha iyisini yap-
mak istiyordu. 
Böylece bu 
istekle şöh-
ret basa-
mak lar ına 
olan yol-
culuğu 
y a -

Asırlar Sonra da 
Parlayacak Bir Yıldız
Kurt Cobain

O sadece O sadece 
iyi bir müzik iyi bir müzik 
yapmak yapmak 
istiyordu ve istiyordu ve 
kimse için kimse için 
değil, kendi değil, kendi 
ruhunu ruhunu 
beslemek beslemek 
için için 
yapıyordu.yapıyordu.

vaş yavaş başladı.1987’de Krist Novoselic ile Nirvana’yı kurdular. 2 yılın ardın-
dan “Bleach albümü yayınlandı. Bu albüm Kurt’un çocukluğunda dizginlediği 
tüm öfkeyi ve kırgınlığı apaçık ortaya dökmüştü. Kurt hala tren raylarında tek 
başına dolaşan, köprü altında oturan o yalnız çocuktu. Hala çocukluğunda 
yaşadığı savrulmanın ve dışlanmanın etkisindeydi. Albüm fazlasıyla agre-
sifti. Belli bir kitleyi de etkilemeyi başarmışlardı. Ardından annesine ‘’Never-
mind’’ albümünü dinletti. 

Fakat annesi çok korkmuştu. Albüm çok iyiydi ve Kurt’un buna 
hazır olduğunu düşünmüyordu. 1991 yılında yayınlanan bu al-
büm dünya çapında patladı. Kurt artık dönemin gençleri tara-
fından sembolize edilmişti. Asla sembol haline 
gelmek istemiyordu. O sadece müziğini iyi bir 
şekilde ortaya koymak ve içindeki boşluğu bun-
la doldurmaya çalışan biriydi. Kurt bu durum-
dan çok rahatsızdı ve bu ona ağır geliyordu. Ar-
dından çekilemez bir mide rahatsızlığına yakalandı. 
Acısını dindirmek için eroine başladı. Daha önceden 
Kurt’un eroin konusunda çok sert çıkışları olduğunu ai-
lesinden bir çok insan verdikleri ropörtajlarda belirtiyor. 
Fakat o artık bir bağımlıydı. Bir süre sonra onunla aynı 
durumda olan birine  aşık oldu. Courtney Love’ nin hami-
le olduğu söylentileri de çıkmıştı ve bu doğruydu. Çocuk 
dünyaya geldikten sonra Kurt eroini bıraktı ve çift artık çocu-
ğa göre bir hayat tarzı benimsemeye çalıştı. 2 yılın ardından 
Nirvana geri döndü. 1993 yılında In Utero albümünü yayınla-
dılar. Başarılı bir albümdü fakat aynı ivmeyi kazanamadılar.

Kurt zaman geçtikçe yine şöhret kavramı tarafından hırpa-
landı ve yine bunu kaldırmak onun için zorlaşmaya başladı. İn-
sanın muzip bir tarafı olduğu gibi depresif bir tarafı da vardır. 
Bir çoğumuz bunu dengeleyebiliyoruz. Fakat Kurt bunu denge-
leyemedi. Kafasının içinde yarattığı dünyadan da kaçmak istedi. 
Fakat ben Kurt’un yaşadığı sonu değil onun müziğe nasıl bu 

şekilde bağlandığına değinmek istedim. Bu yüzden Kurt Co-
bain’in müziği ile yaşamına odaklanalım. Hala Kurt’a olan 

bu sevginin sebebi, Kurt’un müziğindeki samimiyet ve bu 
konudaki dehasıydı. Başarısının sebebi ise kaçış yolu 
olarak yaptığı en iyi eylemi seçmesiydi. O sadece iyi bir 
müzik yapmak istiyordu ve kimse için değil, kendi ruhu-
nu beslemek için yapıyordu. Bir çoğumuzdan farklıydı. 
Belki o bu durumu kaldıramadı. Ama biliyoruz ki bundan 

26 sene sonra da hala özlem ve saygıyla anı-
lan bir efsane olarak kalacak…
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Sound of Metal

Aslında 2019 Toronto 
Film Festivali’nde iz-
leyici karşısına çık-
mış olmasına rağ-
men, bu yılın aralık 

ayı başında Amazon Prime’da 
yayınlanmasıyla tekrar günde-
me gelen Sound of Metal, Da-
rius Marder’in ilk uzun metraj 
filmi. Film, bir bateristin birden 
bire duyma yetisini kaybetme-
sini ve sonrasında yaşanılan 
süreci anlatıyor.

Ruben (Riz Ahmed), sevgilisi 
Lou (Olivia Cooke) ile birlikte 
karavanda yaşayan, şehirden 
şehire dolaşan ve müzik ya-
parak hayatlarını sürdüren bir 
çiftken Ruben’in aniden duyma 
yetisinin büyük bir kısmını kay-
betmesi ile birlikte hayatlarında 
çok büyük değişimler meyda-
na geliyor. Seyirci olarak işit-
me engelli bir bateristin hika-
yesini izleyeceğiz varsayıma 
kapılırken bir anda ters köşe 
oluyoruz. Hikaye; bir bateris-

tin hikayesi olmaktan çıkıp her 
şeyini kaybetmiş bir insanın 
hikayesine dönüşüyor. Her şe-
yini kaybetmiş diyorum, çünkü,  
sonradan öğreneceğimiz üze-
re, Ruben eski bir uyuşrutucu 
bağımlısı ve bir süredir temiz 
kalma çabasında ona en çok 
yardımcı olan faktörlerden biri 
artık hayatında olmayacak mü-
zik. Tabiki diğer önemli faktör 
sevgili Lou...

Ruben başlarda sevgilisin ile 

İnsan hayatında ortaya çıkan, tahmin edilemeyen İnsan hayatında ortaya çıkan, tahmin edilemeyen 
bir değişikliğe verilen tepkinin öyküsübir değişikliğe verilen tepkinin öyküsü

ayrılmak istemese de daha 
sonraları sevgilisinin çabalarıy-
la başında Vietnam gazisi Joe 
(Paul Raci)’nun bulunduğu işit-
me engellilerin oluşturduğu bir 
gruba dahil oluyor. Bu grup sa-
ğır olmayı tedavi edilmesi ge-
reken bir şey olarak görmüyor, 
bu yüzden Joe’nun Ruben için 
söylediği ilk söz: ‘Ruben sağır 
olmayı öğrenmeli’.

Ruben sürecin başında, ona 
öğretilmeye çalışılan işaret di-
line bile isteksiz yaklaşıp, in-
sanlara karşı genellikle agresif 
davranışlar sergilese de işitme 
engelli bir ilkokul çocuğunun 

metal kaydırağa vurarak onun-
la iletişim kurması ve Ruben’in 
de buna cevap vermesiyle se-
yirci olarak Ruben’in yeni haya-
tını kabul ettiğine dair ilk işaret-
leri alıyoruz.

Ruben bir yandan yeni hayatı-
na alışmaya çalışıp, işaret dili 
öğrenirken bir yandan da eski 
hayatından uzak kalamıyor. 
Yasak olmasına rağmen gizli 
şekilde sevgilisi Lou ile iletişim 
kurmaya çalışıyor. Ruben’in 
uyuşurucu bağımlılığı eskiler-
de kalsa da sevgilisi Lou onun 
için bırakamadığı, unutamadığı 
bir bağımlılığı temsil ediyor ve 

Ruben’in yeni hayatına adap-
te olmasını sekteye uğratacak 
şey bu bağımlılığı olarak ortaya 
çıkıyor. Ruben’in eski hayatına 
dönme isteği ile yeni hayatına 
alışması arasındaki çatışma 
film sonuna kadar sürüyor.

Zaten duyu kaybı yaşamış biri-
sinin hikayesi, duyuları yerinde 
olan insanlar için ilgi çekici bir 
konu olsa da filmin asıl başa-
rısı senaryodan çok, izleyici-
ye farklı bir deneyim sunması. 
Bir konser ile başlayan açılış 
sekansından itibaren sesin 
kullanımı, miksajı izleyiciyi ta-
mamen filmin içine çekiyor. 
Marder’in kamerayı Ruben’e 
odakladığı noktalarda, sadece 
Ruben’in duyabildiği sesleri iz-
leyiciye yansıtması, izleyicinin 
hem Ruben ile empati yapabil-
mesini sağlıyor hem de bir ta-
raftan günlük hayatta belki hiç 
akıllarına gelmeyen duymama 
deneyiminin nasıl bir şey oldu-
ğunu deneyimlemesini sağlı-
yor.

Filmin ana kahramanı Ruben 
karakterini canlandıran Riz 
Ahmed. Bu film için 6 ay işa-
ret dili ve bateri dersleri alan 
Ahmed, bu eğitimler sayesinde 
seyirciye yapaylık düşüncesine 
yer bırakmayan olağanüstü bir 
performans ortaya koyuyor.

Hepimiz günlük hayatta başı-
mıza beklemediğimiz şeyler 
gelince kimi zaman sinirleni-
yoruz, kimi zaman kabullene-
miyoruz, kimi zaman şaşkınlık 
yaşıyoruz. İnsan hayatında 
ortaya çıkan tahmin edileme-
yen bir değişikliğe verilen tep-
kinin öyküsü Sound of Metal. 
Bu yüzden Ruben ile yakınlık 
kuruyoruz, insanı anlattığı için 
romantize etmeden, acındır-
madan.
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Ahraz
Dilsizlerin dili…

Gönlü, aynı gözle görenler, kalp sesi ortak olanlar 
için konuşmanın hiçbir önemi yoktu.

Dilsizlerin dili…

Gönlü, aynı gözle görenler, kalp sesi or-
tak olanlar için konuşmanın hiçbir önemi 
yoktu. 

Çünkü onlar kalp sesiyle anlaşıyordu.

Kimsesizliğin verdiği hüzün, dışlanmış-
lığın verdiği yalnızlık onları birleştirmişti.

İnsanların artıklarını toplayan İsrafil, 
ağaçlarla konuşan yaşlı adam, karşı 
kıyıdan gelen papaz ve güzeller güzeli 
kızı…

İsrafil’in kaderi doğuştan belliydi, annesi 
gibi dışlanacaktı. O sahil kasabasında 
onları hiç istememişlerdi ki…

Onlar zorla var etmişlerdi kendilerini 
orada.

Var etmişlerdi ama kalp gözü kapalı 
olanlar arasında ne kadar mutlu olabi-
lirlerdi? 

Annesi de beş yaşından sonra İsrafil’i 
iyice yalnızlığa terk etti, İsrafil tek başına 
var olabilsin diye. Çünkü İsrafil farklıy-
dı onun gibi değildi, ilahi bir ışığı vardı. 
Herkes bunu görüyordu ama gözlerini 
kapatıyordu.

Onu fark edenler İsrafil’le aynı hamur-
dandı. Onun gibi saf ve temiz…

İlk arkadaşı maviye boyanmış bir kö-
pekti. Ardından yaşlı adamı tanıdı. Yaşlı 

adam bilmeden İsrafil dedi ona, çünkü 
çocukta kimsede var olmayan bir şey 
vardı, bir ışık. Ancak bir melekte olabilir-
di. Hayatını gözleriyle anlattı İsrafil ona.

İlk aşkı karşı kıyıdan kaçan bir Rum kı-
zında buldu İsrafil, gözleriyle bir oldular.

İsrafil’in bu mutluluğu rahatsız etti kasa-
balıyı, peşlerini bırakmadılar. Gitmeye 
mecbur ettiler güzel Rum kızını…

Ama İsrafil’in aşkını yok edemediler, on-
daki ilahi sevgiyi fark edemediler.4israfil 
kulesini dikti karşı kıyıdaki Rum kızını 
görmek için…kuleyi de yıktı kasabalı, 
ama o yine dikti kulesini, pes etmedi.

İsrafil’i engelleyemeyen kasabalı dikildi, 
herkesten uzak döküntü evinde yaşayan 
annesinin karşısına.

Annesi bunca yıl boşuna saklanmamış-
tı karanlıklarda. Tek sebebi İsrafil içindi, 
intikam içindi…yıktı kasabalıların evleri-
ni başlarına…

Ahraz’da, Deniz Gezgin bir sahil ka-
sabasında yaşayan Adile ve oğlu İsra-
fil’in çaresiz sessizliğini anlatıyor. Çöp 
toplayan bir annenin dilsiz çocuğunun 
dramını gözler önüne seriyor. Yazarın 
kullandığı imgesel dil kitaba çok farklı 
bir anlatım katıyor. Okuyucuyu adeta bir 
mitolojinin içine çekiyor. Ancak gerçek-
lerden de uzaklaştırmıyor. Romalarda 
şiirsel bir dilden hoşlananlar için keyifle 
okunacak bir kitap…
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SUÇ VE CEZA ÜZERİNE

Dostoyevski’nin insanların ru-
hunda böylesine izler bıra-
kabilen eserler meydana 

getirmesinde etkili olan şey neydi? 
Üzerinden çok uzun yıllar geçme-
sine, hatta modern toplumun sev-
diği nesnelerin çok kısa zamanda 
değişebildiği günümüz dünyasında 
da aynı taleple aynı istekle okuna-
biliyor oluşunun altında yatan şey 
neydi? Yıllardır değişmeyen bir is-
tekle insanları Raskolnikov bazın-
da Suç ve Ceza’yı anlayabilmek 
için incelemeler yapmaya iten, sırf 
onu anlayabilmek için oluşturulan 
okuma gruplarının açılmasını sağ-
layan kendinden sonraki birçok 
yazarı, düşünürü hatta psikologları 
bile etkilemesini sağlayan neydi? 
Dostoyevski bunu nasıl başara-
bilmişti. Bunu anlayabilmemiz için 
Dostoyevski’nin hayatına göz at-
mamız gerekiyor. Çünkü ortaya 
çıkan eserler yazarın hayatından 
bağımsız ele alamayız. O yazarın 
yazım dünyasında oluşunu sağ-
layan faktörler hangi sıralamada 
gerçekleşmiş bakmamız gereki-

yor. Bireyi etkileyen çevresel fak-
törlerin yanında her birimiz kalıtım 
yoluyla da  ailelerimizden miraslar 
almaktayız; bu miraslar her zaman 
iyi olmamakla beraber anlam ve-
remediğimiz ruhsal bunalımları-
mızı oluşturuyor bile olabilir. Dos-
toyevski’nin hayatına baktığımızda 
babası çocukluğunda bütün mal 
varlığını kaybeden bir ailenin üyesi 
olan bir doktor, annesi ise bir soy-
lu. Annesinin soylu oluşuyla birlik-
te babası da bir üst sınıfa yükse-
liyor.  Çok disiplinli ve çocuklarının 
eğitimine son derece önem veren 
bir anne ve baba figürünü görüyo-
ruz. Bazı akşamlar bütün aile birlikte 
şöminenin etrafında oturarak birlikte 
eserler okuyup inceledikleri de ifade 
edilmektedir. Babasının sinir hastalı-
ğından mustarip olduğu ve kişiliğini 
büyük ölçüde etkilediği bilinmekle 
birlikte Dostoyevski’ye gen yoluyla 
aktarılan özelliklerden biri melankoli 
olurken toplumsal Bir köyden aldık-
ları toprak parçasında köylüler çalış-
maktadır ve Dostoyevski’nin halkın 
sorunlarını bu kadar yakından göre-
bilmesi eserlerinin belki de bizlere 

Elimizdeki eser 
yayımlanmasıyla 
gerek onun gerekse 
bizlerin hayatında 
yeni dönemlerin 
başlamasında büyük 
bir etkiye sahip 
olan ya da sahip 
olmak üzere olan 
Dostoyevski’nin 
o meşhur eseri: 
SUÇ VE CEZA. 

Ayşe Rümeysa KÜRTÜNLÜ

kadar ulaşabilmesinin altında 
yatan en büyük faktörlerden bir 
tanesidir. Halkın acılarının, so-
runlarının, duygu ve düşüncele-
rini yakından izleme olanağının 
olmasıyla yazarlık derslerinden 
en önemlisini ailesinin yaşantısı 
içerinde elde ettiğini ifade edebi-
liriz.  Babasının askeri mühendis 
olması için gönderdiği eğitimi ya-
rıda bırakarak kendini yazarlığa 
adamaya karar verir. Dostoyevski 
hayatının bir bölümünde zengin  
toprak ağalarının köylü üzerin-
deki acımasız etkisi karşısında 
tartışmalara girmeye başladı, 
içinde bulunduğu tartışma grubu 
ise devrimci eylemler olarak ni-
telendirilerek tutuklanmasına yol 
açtı. Uzun bir süre hapis yattıktan 
sonra kurşuna dizileceği söylene-
rek gözleri kapatılmış bir şekilde 
vurulacakları söylenen bir alana 
götürüldü. Tam vurulacaklarını 
düşündükleri o anda, çardan af 
çıktığını ve artık serbest oldukları 
söylendi. Şimdi siz kendinizi o du-
rumda hayal edin. Psikolojinizde 
oluşacak kırılmayı az çok tahmin 
edebilirsiniz ki Dostoyevski için 
de tam olarak böyle bir kırılma 
noktasından bahsedebilmekteyiz 
aslında. Öyle ki bu olay sonra-
sında kaleme aldığı eserleri ha-
yatının 2. Dönemi olarak ele alın-
maktadır ve sonrasında yazdığı 
eserlerde büyük bir olgunlaşma 
görmekteyiz. 

Neden ısrarla onu anlamaya 
çalışıyoruz?  Dostoyevski’de biz-
den olan bir şeyler var, bize ait 
parçalar var. Duygular, psikolojik 
bir buhran var ve vicdan azabıyla 
geçen geceler var. Kendimizden 
bir şeyler bulmamak mümkün 
mü?

Psikolojik anlamda kendisini 
derinden sarsan bu olayı da göz 
önüne alarak gelin şimdi eseri in-
celeyelim. Romanımız Raskolni-
kov adlı  karakterimizin psikolojisi 
üzerine kurulu bir olay örgüsüyle 
gelişiyor. Koyu bir Hristiyan olan 
yazarımız Raskolnikov ismini 
seçmesinde bölünmüş anlamına 

gelmesinden dolayı hem okumuş 
bir aydın hem de bir cinayet işle-
yebilecek potansiyelde oluşuyla 
iki uç arasında bölünen, sıkışan 
bir karakter oluşuyla seçmiş ol-
malı.  Dostoyevski olayların gidi-
şatını öylesine bir açıklıkla gözler 
önüne seriyor ki Raskolnikov’un 
işleyeceği cinayetin altında yatan 
derin anlamları birer birer önü-
müze seriyor. İnsan psikolojisi; 
insanı nerelere götürebilir, hangi 
kararları almasında şiddetli etki-
lere sahip olabilir, bunun en gü-
zel örneğini bu eserde görüyoruz 
aslında. Freud bu eserden insan 
psikoloji üzerine çok şeyler öğ-
rendiğini ifade eder. Dostoyevs-
ki’nin romanındaki sıra Raskol-
nikov’un suçu işlemeden önceki 
günlerindeki yaşantısından ve 
ruh halinden örneklerle başla-
maktadır. Kendisini bu suça ha-
zırlayan temelde sadece ekono-
mik sebepler mi vardır sizce? Siz 
hiç bir suçun işlenmesinde payı-
nızın olabilme ihtimalini düşündü-
nüz mü? Belki rastgele kurduğu-
muz o cümle birisinin işleyeceği 
suça kendini hazır hissetmesine 
neden olacaktır, kim bilir? Ras-
kolnikov için de tam olarak böyle 
oldu, zihninde suçu kurguladığı 
zaman diliminde gittiği meyhane-
de oturan iki kişinin konuşmasına 
denk gelerek tefeci kadını öldür-
menin gerekli olduğuna dair top-
lumun ortak bir görüşü olduğuna 
ikna oldu. Ve o acımasız suç için 
hazırlıklara girişti. İçinden  çıka-
madıkça daha çok içine saplanıp 
kaldığı, onu o karanlık düşünce-
lerden çıkaracak birilerinin varlı-
ğından da umudu kesmiştir artık. 
Hepimizin yaşadığı  düşüncelerin 
işin içinden çıkılamaz bir hal alı-
şı Raskolnikov’da bambaşka bir 
yola çıkarmıştır. Raskolnikov öyle 
bir psikoloji içindedir ki kendisi-
ni sonsuza dek vicdan azabıyla, 
içsel mücadelelerle baş başa 
bırakacak o ölümcül günahı iş-
lemeye adım adım ilerlemiştir. 
Hem de bunu toplumsal bir yarar 
olarak görerek, bunu çok önemli 
bir görev olarak tanımlayıp, ona 
bahşedildiğine inanarak.. Eko-

nomik sıkıntılar yaşadığı için hu-
kuk fakültesini yarıda bırakmak 
zorunda kalan Raskolnikov, kız 
kardeşinin de onun bu durumu-
na çözüm olmak amacıyla zengin 
bir soyluyla istemediği bir evli-
lik yoluna girdiğini öğrendikten 
sonra  tefeci yaşlı kadın Alyona 
Ivanovna’yı bir baltayla öldürme 
planını uygulamaya geçirmek için 
zaman kollamaya başlamıştır. 
Balta mujiklerin (rus köylülerinin) 
geleneksel silahı olarak tanım-
lanmaktadır. Bu noktada yazarın 
kendi hayatındaki esintileri hisse-
debiliriz. 

Peki bu suçu işledikten son-
ra Raskolnikov neler yaşadı: dü-
şüncelerinin arasında daha çok 
kaybolup gitmeye başladı, öyle 
ki çevresindeki herkesin o suçu 
işlediğini bildiğini ve hareketle-
rinden yakalanacağı korkusuyla 
insanlardan kaçınmaya çalıştıkça 
insanların arasında kaldı. Yoğun 
vicdan azabı ile geçen uzun yıl-
ları oldu Raskolnikov’un. İşlediği 
cinayetin ana unsuru olan paraya 
da dokunmadı, suçunun ağırlığı-
nı vicdanıyla boğuşurak ödedi de 
diyebiliriz. Çünkü verilen cezalar 
suçun ne kadar bedeli olabilirdi ki 
vicdan azabı olmasa.. Dostoyev-
skiyle hala tanışmadıysanız Suç 
ve Ceza’yı okumaya başlamanızı 
şiddetle tavsiye ederim. Şimdi-
den keyifli okumalar diliyorum. 
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Resimleri Gımıldatan Adam 
Ahmet ULUÇAY
Yunus Emre ÖZGEÇ

Ahmet Uluçay karpuz kabuğun-
dan gemiler, koltuk değneklerin-
den kanatlar yapan bozkırın ona 
bakır tepside sunduğu zorlu ve 
kısa yaşam mücadelesine tavuk-
çuluk, kamyon şoförlüğü, ham-
mallık, sinema topluluğu, ede-
biyat dergisi, gazete yazarlığı, 
ulusal ve uluslararası çapta ödül-
ler alan kısa ve uzun metrajlı film-
ler sığdıran, Türk Sineması’nın 
taşralı kahmanıdır.  2 Aralık 1954 
tarihinde Kütahya’nın Tavşanlı 
ilçesine bağlı Tepecik köyünde 
dünyaya gelen Uluçay, yaşadığı 
imkansızlıklara rağmen onlarca 
ödüllü filmleri olan sinema yö-
netmeni, senarist ve oyuncudur. 
1960 yılında köylerindeki okula 
gelen seyyar sinema sayesinde 
tanıştığı sinemaya büyük bir ilgi 
duymuş ve 12 yaşında arkadaşı 
ile birlikte sinema makinesi yap-
mak için 3 yıl uğraşmıştır, her 
gece dualarında ve hayallerinde 
sinema yer almıştır. Kasabada-
ki sinemanın çöplerinden ke-

silmiş, kopmuş filmler toplayıp 
kendi yaptıkları makinaya sahil 
resmini yansıtarak en yakın de-
nize yüzlerce kilometre mesafesi 
olan köyde, paçaları sıvayıp sa-
hil keyfi yapmış, hatta bu kopuk 
filmleri birleştirerek köylülere film 
izletmişti. O yaşta gönlüne düşen 
sinema ateşini, hayalini şöyle ta-
nımlıyordu; “resimleri gımıldat-
mak”, “şu resimler bir gımıldayı-
verse” diyordu, o zamanlarda bu 
hayal kendisi ve arkadaşına “gı-
mıldak” lakabını kazandırmıştı. 

Çevresinin bu derece yabancı ol-
duğu ve gereksiz iş olarak tanım-
ladığı sinemayı, ailesi de “sinema 
ve resim gibi işler zengin çocuk-
ların işidir” diyerek Uluçay’ın si-
nemaya olan tutkusunu gereksiz 
buluyor ve onu sinema işlerinden 
daha çok, zorla babasının işlerine 
yönlendiriyordu. Köyünden kilo-
metrelerce uzağındaki kasabanın 
sinema çöplerinden kopuk film 
toplamak ya da iki tahta ile sine-

ma makinesi yapmak gibi bin bir 
zorluğun yanında ailesinin sine-
ma tutkusuna olan bu tavrı, belki 
de onu en çok zorlayan engel ol-
muştu ve nihayetinde katlanarak 
artan zorluklara karşı “daha be-
nim söyleyeceklerim var” diyerek 
devam ettiği bu tutku yüzünden 
babası ile kavga etmiş ve ömür 
boyu görüşmemişlerdi. 

Uluçay, yaşadığı tüm zorluklara 
ve imkansızlıklara rağmen ede-
biyat ve sinema alanına beslediği 
aşk ile birden çok girişimde bulun-
muş; köyde arkadaşları ile birlikte 
“Tepecik Köyü Arkadaş Sinema 
Grubu” nu kurmuş, 1978 yılında 
bir edebiyat dergisi çıkarmış (ne 
yazık ki bu dergi tek bir sayı ile 
son buldu), bunlara paralel olarak 
Tavşanlı da yerel bir gazete de 
yazmıştır. 1992 yılında bir Alman-
cıdan aldıkları elektrik aksamı 
arızalı olan yine kendi ürettikleri 
çözümler ile kullanılabilir hale ge-
tirdikleri VHS kamera ile köy oda-

Ahmet Uluçay
Filmleri

• Optik Düşler

• Koltuk Değneklerinden 
Kanat Yapmak

• Bizim Köyün Orta 
Yeri Sinema

• Bizim Köyde 
Bayram Sabahı

• Karpuz Kabuğundan 
Gemiler Yapmak

• Bozkırda Deniz Kabuğu
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sında ve ahırda, ilk kısa filmi olan 
“Optik Düşer” i ve 1994 yılında 
“Koltuk Değneklerinden Kanatlar 
Yapmak” filmlerini çekmiş ve bu 
filmlerle 6. Ankara Uluslarara-
sı Film Festivali’ne katılarak bu 
alanda kendini tanıtmayı başar-
mıştır. Bunların yanında geçimini 
sağlayabilmek için tavukçuluk, 
kamyon şoförlüğü, hamallık gibi 
birçok iş yapan Uluçay, bu evre-
yi şöyle anlatmaktadır: “Kamyon 
şoförlüğü yaptım, tavukçuluk yap-
tım, Allah yardım etti her ikisinde 
de iflas ettim. İflas etmeseydim 
sinemacı olamayacaktım… İyi 
ki iflas etmişim. Çünkü sonunda 
çocukluğumdan bu yana hayalini 
kurduğum sinema yönetmenliği-
ni yapmaya başladım. Şimdi ise 
en sevdiğim işi yapıyorum.” diyen 
Uluçay, en sevdiği işe odaklana-
rak hayalindeki uzun metraj film 
için çalışmalarda bulunmuştur, 
kısıtlı imkanlar yüzünden yalnız-
ca kısa metrajlı filmler çekebilen 
Uluçay’ın asıl hayali uzun met-

rajlı filmler çekmektir, bu hayalini 
Ankara Uluslararası Film Festi-
vali’nde yaşadığı bir anıyla şöy-
le anlatmaktadır: “Fransız Kültür 
Merkezi’nde bana da söz verdiler, 
uzun metraj yapmak, benim der-
dim o deyince, herkes kıkırdadı, 
bir kıkırdı dolaştı salonun içinde, 
dedim ki; gülün bakalım, başında 
bir tek saçı olmayan, dul anası, 
yıkık viran kulübesi olan Keloğlan 
tüm bu imkansızlıklara rağmen 
padişahın kızına aşık olur, ama 
Keloğlan sonunda padişahın kı-
zını alır…” 2004 yılında ilk uzun 
metraj filmi olan “Karpuz Kabu-
ğundan Gemiler Yapmak” filmini 
çeker ve 12 yaşından beri “resim-
leri gımıldatmak” parolası ile çıkı-
lan bu meşakkatli yolun sonunda 
padişahın kızına ulaşır. 

“Karpuz Kabuğundan   Gemiler 
Yapmak” filmiyle; İstanbul Ulus-
lararası Film Festivali’nde “En 
iyi Film” ödülünü, San Sebastian 
Uluslararası Film Festivali’nde 

“Juri Özel” ödülünü, Sinema Ya-
zarları Derneği Türk Sineması 
Ödülleri’nde “En İyi Film” “En İyi 
Senaryo” ve “En İyi Yönetmen” 
ödüllerini, 26. Montpellier Akde-
niz Filmleri Festivali’nde “Altın 
Antigone” ödülünü ve Japonya, 
Güney Kore, ABD, Almanya, Yu-
nanistan, Ukrayna ve daha birçok 
ülkede gösterime sunulduğu fes-
tivallerde ödüller kazanmıştır. 

Aldığı bu ödüller ve yaptığı ba-
şarılı işlerle kazandığı ün onun 
hayatını değiştirmemiş, köydeki 
yaşamına devam etmiştir, “Boz-
kır’da Deniz Kabuğu” adlı filmi 
üzerine çalışmalar yaparken bey-
nindeki tümör yüzünden 30 Ka-
sım 2009 tarihinde hayata veda 
etmiştir. Sanatı “zengin ve gerek-
siz işi” olarak gören bir kısım ta-
rafından ne yazık ki “deli” yaftası 
yemiştir. Sinema camiasının bir 
kısmı onu “köylü yönetmen” ola-
rak anmıştır. Babası ile sinema 
yüzünden küs ölmüştür. Maddi 

ve manevi, yaşadığı tüm olum-
suzluklara, çevreden gelen kötü 
yaftalara rağmen sanata olan 
tutkusunu hiç yitirmemiş ve bu 
tutku Uluçay’ı uluslararası çapta 
başarılı bir yönetmen, oyuncu 
ve senarist yapmıştır. Bu başa-
rısındaki en önemli pay, tutkusu 
ve hayattaki en büyük destekçisi 
olan eşi Ayşe Uluçay’dır.Eşinin 
kendisine olan desteğini verdi-
ği bir röportajda “Benim gibi bir 
adamla baş etmek, dünyanın en 
iyi yönetmeni olmak demektir. 
Eşim büyük yönetmen, ona çok 
şey borçluyum” diyerek anlat-
mıştır.

Resimleri gımıldatmak hayali ile 
çıkılan yolda uluslararası üne 
sahip olmuş Uluçay’ın; ailesi ve 
çevresi ile olan sorunlarını, çöp-
ten toplayıp birleştirdiği kopuk 
filmlerini, tahtadan yapılmış ve 
elleriyle 24 kare yakalamaya ça-

lıştıkları sinema kutusunu, belli 
belirsiz sahil filminin yansıması-
nı, resimleri ilk gımıldattıkları anı, 
bugün her şeyin bir tık uzaklıkta 
olduğu bilgisayarımızda bu mıs-
raları okurken/yazarken o imkan-
sızlıkları tasvir etmek/anlamak 
oldukça zor, ve gün geçtikçe 
zahmetin ortadan kalktığı, elde 
edilenin değersizleştiği teknolo-
jik çağda tasvir etmek/anlamak 
daha da zorlaşacak, buradan 
karpuz kabuğundan gemiler ile 
denizleri aşan tüm emekçilere 
selam olsun, esen kalın.



Ümmü Gülsüm’den

Amacı, bir 
kadının ne 
kadar güçlü 
olduğunu ve 
isterse sesinin 
başarıları 
ile birlikte 
tüm dünyaya 
yayılabileceğini 
göstermekti.

2020/2021…

Evet başlarda yeni bir yılı güzel dilek-
lerle kutlamıştık. İnsanların aslında 
asla başıma gelmez veya asla yaşa-
mam dememesi gerektiğini öğreten acı 
bir yıl oldu. Toplumsal olayların yanı 
sıra devam eden daha acı bir gerçek 
var ki bu da kadına şiddet ve kadın ci-
nayetleri. Ümit ederdik ki her ne olursa 
olsun bütün zorluklara göğüs geren gü-
zel varlıkların çiçek kalpleri solmasın. 
O gözleri üzüntüden veya korkudan 
değil mutluluktan akıtsın göz yaşlarını. 
Edilen sözler kalp kırıklığı değil, yüzler-
de gülümseten bir ifade bıraksın. Aslın-
da ne kadar güçlü olduklarını merha-
metleriyle gizleyen bu güzel kadınları 
temsilen gücü sesine vurmuş bir sa-
natçıdan bahsetmek istiyorum sizlere. 
Ümmü Gülsüm, ilk ses eğitimini imam 
babasından 12 yaşlarında Kuran oku-
yarak almış. Çocuk yaşta fakir imam 
babasıyla köyleri gezip ilahiler ve kasi-
deler okumayla başlamış güzel sesini 
duyurmaya çalışarak, fakat gelin görün 
ki o zamanlar da kız çocuklarının top-
luluk içerisinde okumaları hoş görül-
mediği için erkek kıyafetleri ile devam 
etmiş okumalarına. Okuduğu kasideler 
ve ilahiler ona ilerisi için doğaçlama 
yeteneği kazandırmış. 16 yaşlarına 
geldiğinde ise Şeyh Ebu’l Ala’dan ses 
eğitimi ve Eski Klasik Arap Müziği re-
pertuvarını öğrendi. 1923 yılında Udist 
Zekeriya Ahmed’in davetiyle Kahire’ye 
taşındıktan sonra başladı müzik hayatı-
na. 1924’te ‘ّمنَتو هنويُع هحضفَت ّبــصلا 
-yani ‘Bir Aşık kendi göz ’هنوجــش دجَو نع
leriyle  ortaya çıkar, gönül yaraları tut-
kusunu kanıtlar.’ sözleriyle ilk şarkısını 

yazdı. Daha sonra sanat hayatı boyun-
ca yanında olacak bir söz yazarı ile ta-
nıştı. Söz yazarı Ahmed Rami, Ümmü 
Gülsüm’e 137 adet şarkı yazdı. O bir 
kontralto sese sahipti. Sesi ile yaptığı 
yorumlar eşsizdi. Ümmü Gülsüm’ün 
ilerleyen sanat hayatı ile birlikte diğer 
sanatçılarla arasındaki rekabet de ar-
tıyordu. Fakat zafer Ümmü Gülsüm’ün 
olmuştu. O güçlü ve duygu dolu sesi 
artık Mısırlı aristokratların evdeki gece 
toplantılarında duyuyorlardı. Bu durum 
Ümmü Gülsüm için seçkin bir çevre an-
lamına geliyordu. Onun bu seçkin çev-
reye girmesi asla geçmişinden utanma-
sı demek değildi ve her zaman o küçük 
köyde doğmasının gururu ile yaşadı. 
Kendisinin bu alçak gönüllülüğü, duy-
gusallığı ve güçlü duruşu herkesin ona 
olan hayranlığını daha da arttırıyordu. 
Seslendirdiği bestelerin ne zaman bite-
ceği belli olmazdı çünkü yorumu kendi-
ne özgüydü. Ala Aini El Hagr adlı bes-
tesi 1928’de ilk deneyimiydi. 1930’lu 
yıllarda Mısır’daki ünü oldukça artmıştı. 
Mısır Radyosu’nun kurulmasıyla sesini 
tüm Ortadoğu’ya duyurmayı başardı 
ve radyo ile yaptığı anlaşmalarla canlı 
konserler vererek Arap dünyasının tüm 
tabakalarına ulaştı. Ayın her Perşembe 
günü konser vermeye devam ederek 
istikrarını korudu ve zamanın en ünlü 
seslerinden biri oldu. Amacı bir kadının 
ne kadar güçlü olduğunu ve isterse se-
sinin başarıları ile birlikte tüm dünyaya 
yayılabileceğini göstermekti. Küçük bir 
köyde fakir bir ailenin çocuğuydu ama 
büyük bir sesi vardı. Sesini duyamadı-
ğımız bir çok kadının sesi olmuştu. Ba-
şarısını katlayarak Mısır müzikal filmle-
rinde yer aldı ve toplan 6 filmde oynadı. 
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Görüşlerine büyük önem verdiği 
Riyad El-Sunbati ile tanıştı ve bir-
likte besteler yapmaya başladılar. 
1940’lı yıllarda Ümmü Gülsüm’e 
verilen değer oldukça artmıştı. 
Mısır Kralı Faruk döneminde kra-
lın doğum günü gecesine davet 
edildi ve şarkılar okudu. 

Sarayda da el üstünde tutulan 
Ümmü Gülsüm, diğer büyük sa-
natçıların vefatı sonucunda rakip-
siz kalmıştı. Tüm gözler onun bes-

telerinde, sesinin ahengindeydi. 
Genelde o dönemlerde dini şarkı-
lar okuyarak Riyad El-Sunbati ile 
çalışmalarını sürdürdü. Okuduğu 
aşk şarkılarının yanında repertu-
varında mutlaka dini ve milli şar-
kıları da bulundurdu. Salou Qalbi, 
Nahn El-Barda gibi şarkılar en 
önemlileriydi. 1948 yıllarında I.A-
rap-İsrail Savaşı’nın yenilgisiyle 
beraber daha da milliyetçi yazılar 
yazmaya başladı. Bir dönem rad-
yoda ki konserleri yasaklansa da 

yanlış anlaşılma olduğunu söy-
leyerek ve hayranlığını belirterek 
Abdünnasır yasağı kaldırdı. 1956 
yılında Ümmü Gülsüm’ün şarkısı 
olan ‘Walla Zaman Ya Selahy’ 
kaldırılmadan önce Süveyş Krizi 
zamanı fazlasıyla çalındığı için 
milli marş olarak ilan edilmişti. 
Yeni rejimle kurduğu iyi ilişkiler 
ona sıkı dostluklar da kazandırdı. 
Muhammed Abdülvehab ile en 
popüler şarkılarını yazdı. Bunlar 
içerisinde duygu şöleni yaratan

 ‘İnta Omri’ (Sen Benim Ömrüm-
sün)  şarkısı aşk şarkılarının en 
beğenileni olarak görülüyordu. 
Yalnızca isminden bile anlaşıla-
cağı gibi sevgiliye duyulan sevgiyi 
şu dizelerle anlatıyordu; ‘ینوملع 
 هتفش یللا هحارجو یضاملا ىلع مدنأ
-yani, ‘Göz ’هینع کفوشت ام لبق
lerini görmeden yaşadığım ne 
kadar boşa gitmiş bir hayatmış…’ 
diyor Ümmü Gülsüm. Pişmanlığı-
nı yaşıyor aşkla baktığı adamla 
geçirmediği dakikalar için. Za-

man, asla tutamadığınız alehinize 
işleyen acımasız ve duygusuz bir 
şey diyor. Belki de verdiği mesaj 
aslında hayatımızın öylesine boş 
geçip gitmeyecek kadar değerli 
oluşu. 

Her ne olursa olsun bu kadın 
ayaklarını yere basa basa güçlü 
duruşu ve azmi ile dünyada bir iz 
bıraktı. Örnek alınası azmi ile pes 
etmemek gerektiğini ve sıfırdan 
başlamanın verdiği zorluklarla da 
olsa dünyaya duyurabileceğiniz 
bir sesiniz olduğunu gösterdi. O 
kadar büyük bir sanatçıydı ki 20. 
Yüzyılın en iyi bestesi olarak se-
çilen ‘Al Atlal’ı seslendirdi. Önem-
li bir çok bestecinin bestelerini 
seslendiren Ümmü Gülsüm, Be-
liğ Hamdi’nin de eserlerini oku-
du. Altı Gün Savaşlarında Mısır 
Ordusu’nun kaybını gören Ümmü 
Gülsüm büyük hayal kırıklığı ya-
şadı ve ülkesinin yararına Libya, 
Kuveyt, Tunus gibi bir çok Arap 
ülkesinde konserler vermeye 
başladı. Bu dönemde konserleri 
verirken adeta bir diplomatik elçi 
konumunda olan Ümmü Gülsüm 
ülke liderleri ile görüşmelerde de 
bulundu. Verdiği bu konserlerden 
gelen gelirini ve mücevherlerini 
Mısır hükümetine bağışlayarak 
ülkesine arka çıktı. Arap ülkele-
ri dışında yalnızca 1967 yılında 
Fransa’da Paris Olympia Konser 
Salonu’nda iki konser verdi. Birle-
şik Arap Emirlikleri’nin kurulması 
ile beraber oraya davet edildi ve 
konser verdi. 

Arap müziğinin modernleşme-
si ile Ümmü Gülsüm’ün şarkıları 
da yeni bir içerik kazandı. Ço-
cukluğundan beri gözleri ile ilgili 
problem yaşayan Gülsüm, kon-
serlerini bazen özel gözlükleri ile 
sürdürürdü. Sahneye çıktığında 
elleri terlediği için ilk sahne dene-
yiminden beri elinde mendil bu-
lundururdu. Zaman dedik, zaman 
durmadan ilerleyen ve yalnızca 
duygusal anlamda değil fiziksel 
anlamda da insana zorluklar ya-
şatan bir olgu. Maalesef Ümmü 
Gülsüm de bundan payını almıştı. 

4 Ocak 1973 tarihinde sahnede fenalaşması üzerine ne 
yazık ki son konserini verdi. Okuduğu ‘Hakam Alaya El 
Haway’ da stüdyoda seslendirdiği son şarkı oldu. Sağlığı 
giderek kötüleşiyordu Ümmü Gülsüm’ün ama hayranları 
onun sağlık durumunu radyolardan duyurulması için bir 
saat belirlemişlerdi. Mısır hükümeti onun anısına 2001 yı-
lında bir müze dahi açmıştı. Rahatsızlık döneminde hay-
ranları kan bağışları tekliflerinde bulunmuşlardı. Ümmü 
Gülsüm ‘Hastahaneye gidersem ölürüm’ diyerek tedaviyi 
reddetmişti. 3 Şubat 1975’te kalp ve böbrek yetmezliği ile 
vefat etti. Kahire’de cenaze törenine 2-4 milyon arasında 
katılımcının bulunduğu belirtildi. Ve bir yaşam dolu dolu 
son buldu. 

Hayranlıkla izlenen, dinlenen bu kadın herkese ilham ver-
di. 76 yıllık yaşamına bütün amaçlarını sığdırarak, her-
kesin eğer isterse belirlediği ve hayal ettiği yerlere ula-
şabileceğini gösterdi. En önemlisi o bir kadındı ve kadın 
olmanın gurur ile söyleyebilirim ki onu her dinlediğimde 
neler yapabileceğimin, ne kadar güçlü olduğumun far-
kına varıyorum. Ümidinizi asla kaybetmemeniz dileği ile 
azim dolu bir yaşam diliyorum, tüm insanlara ve özellikle 
hiçbir şey yapamazsın denen kadınlara. Sizler her şeyi 
başarabilecek güçtesiniz, yeter ki korkmayın, hayal edin 
ve inanın.
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SABAHAT ŞAHİN
“Ben  gerçek hayat hikaye-

lerinden esinleniyorum. Türk ve 
dünya romanlarından sayısız 
eser okudum. Okuduklarımın et-
kisi yazdıklarım üzerinde dil anla-
mında büyük katkıda bulunmuş-
tur eminim.” Edebiyata yatkınlığı 
çok küçük yaşlarda başlayan ve 
eserleriyle bizlere ilham veren ya-
zar Sabahat Şahin ile birlikteyiz.

1. Kısaca kendinizi tanıtır 
mısınız ?  Hayatınızdan ve eği-
timinizden bahseder misiniz?

Ankara doğumlu bir İstanbul-
luyum ben. İstanbul’la bağları hiç 
kopmamış bir ailenin Ankara’da 
doğmuş en küçük kızı. Dört kız iki 
erkekten oluşan kalabalık bir aile-
nin en küçük ferdiyim. Evin en kü-
çüğü olmanın ayrıcalıklarını ilik-
lerine kadar hissetmiş bir çocuk. 
İstanbul’da büyümenin ve oku-
manın mesleki hayatım açısından 
artıları da var tabi. Kadıköy Kız 
Lisesi gibi, Moda’nın göbeğinde 
bir okulda orta eğitimi alırken de-
nize nazır sınıfımızda edebiyatın 
en sevdiğim ders olması kaçınıl-
mazdı sanırım. Üstelik evde ben-
den büyük kardeşlerin varlığıyla 
kitap okumanın farkındalığını 
erkenden kazanma fırsatını da 
yakalamıştım. Zamanımız oku-
ma bilincinin yüksek olduğu ve 
insanların vakitlerinin önemli bir 
kısmını kitaplarla geçirdiği ayrı-
calıklı bir dönemdi anlayacağınız. 
Büyüdüğünde avukat olmak is-
teyen fakat bu hayalini bir 
takım sebeplerle gerçek-
leştiremeyenlerdenim. 
Velhasıl işletme okudum. 
Kısa bir dönem Televiz-
yonculuk yaptım. İki erkek 
çocuk annesiyim. Ve oku-
manın ve öğrenmenin yaşı 
yok diyerek öğrencilik ha-
yatıma devam ediyorum. 
Şimdilerde  İstanbul Üni-
versitesi Tarih bölümü 2. 

Sınıf öğrencisiyim.

2. Okuduğunuz ilk kitap 
hangisiydi? 

En sevdiğim sorulardan biri de 
bu, çünkü okuduğum ilk kitap sa-
yesinde okumak ve yazmak haya-
tımın bir parçası oldu. Adı “Fadik” 
Okuduğum ilk roman. İlkokul yılla-
rımda bir yaz tatilinde lacivert cilt 
üzerine giydirme yapılmış kapa-
ğıyla bugün dahi hafızamda yerini 
koruyan bir kitaptır. Yıllar sonra 
Sunay Akın’ın Oyuncak Müzesi’n-
de gördüm Fadik’i...

3. İlk kez ne zaman ‘’Ben ya-
zar olacağım‘’ dediniz?

Aslında bunu bana “ben” söy-
lemedim. Benim yazar olacağı-
mın sinyalleri lise yıllarımda geldi. 
Tabii ki edebiyat öğretmenimden. 
Kompozisyonlarım dikkatini çek-
mişti. Bu konuda o yıllarda beni 
yüreklendiriyordu. Herkese nasip 
olmayacak sıradışı bir edebiyat 

öğretmenimiz vardır. Yıllar 
s o n r a 

kar-
şı-

laşmamızda hala bir kitap yazma-
mıştım. Sonrası malum verdiğim 
sözü tuttum.

4. Yayımlanan ilk kitabınız-
daki deneyimlerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?

Bu röportajın en önemli me-
sajlarından biri de bu olacak sanı-
rım. Bir kitabın yazım aşaması bir 
yana onu baskıya götüren süreç 
sancılı diyebileceğimiz bir zaman 
dilimini kapsıyor. Kitap yazıldık-
tan sonra sizi doğru yönlendire-
cek insanlar olması çok önemli. 
Hedefiniz belli lakin hangi yolu 
takip edeceğinizi bilmiyorsunuz. 
Yol, bizi hedefe götüren olmazsa 
olmazımızdır. Bu yolda bana eşlik 
eden kıymetli arkadaşlarım tabii ki 
vardı. Fakat daha önemlisi yazdı-
ğım eserimdi sanırım. Ben Kanat-
sız Melekler’i yazarlık maharetiyle 
değil konusu itibarıyla basılası bir 
kitap olarak görüyordum. Çünkü 
bir davası vardı. Üstelik o dava 
sadece benim değildi . Ülkemizde 
Kanatsız Melekler’in kahramanı 
olabilecek binlerce insan var. Sa-
nırım bu kahramanlara ulaşarak 
yolun önemli bir kısmını katetmiş 
oldum.

5. Asırlık Sevda kitabınızı 
yazmanızdaki en büyük etken 
neydi/kimdi? 

Yakın tarihe olan ilgim. Bu ilgi 
sayesinde tanıştım Nuri Demi-
rağ ile. Ve bu düşüncelerle:

Gelecek nesillerin sağlam 
temeller üzerinde özgüven 
kazanmalarının tohumlarının 
atıldığı yıllarda, aileden son-
ra gelen  gurur duyacakları 
ve  sırtlarını yaslayacakları bir 
geçmişe ihtiyaçları vardır. Türk 

Milleti binlerce yıllık kadim tarihi-

ni kahramanlarına borçludur. Orta Asya’dan günü-
müze gelen mevcudiyetini ise küllerinden doğmayı 
başaran nesline ve azmine borçludur. İşte bu azmin 
yakın tarihimizde yaşamış adıdır Nuri Demirağ. Yı-
kılmış bir imparatorluğun küllerinden doğan, istikba-
lin göklerde olduğu öğüdünü, Türk semalarına imza-
sını atarak, anladığını gösteren bir kahraman. Genç 
Cumhuriyet’in cephede imkansızlıklara rağmen 
yaptıklarını o Türk semalarında aynı imkansızlıklarla 
savaşarak yapmıştır. Milli mücadelenin ikinci savaşı-
dır Türkiye’nin uçak fabrikası. Maalesef kapatılmak 
zorunda bırakılmıştır. O elinden geleni yapmış fakat 
ondan sonra gelen nesil, Nuri Demirağ’ın kelle kol-
tukta girdiği bu çabaya kayıtsız kalmıştır. Nuri Demi-
rağ bu ülke kahramanlarının sadece biridir.  Asırlık 
Sevda’yı okurken bir an da olsa gözlerinizi kapatıp 
onun yerine koyun kendinizi, onun gördüğü  rüya-
dan uyanması gereken bugünün gençliğidir. Ben 
kendi adıma uyandığım bu rüyadan gözlerim yaşlı 
çıktım. Keşke dedim, keşke desteklenseydi. Bugün 
gözlerimi uçak sanayinde ilkleri yakalamış bir devle-
tin evladı olarak açacaktım.

6. Asırlık Sevda kitabınızda bahsettiğiniz Tür-
kiye’nin ilk uçağını yapan Nuri Demirağ’ın sizin 
için öneminden bahseder misiniz?

Bu sadece benim için önem arz etseydi bu kitabı 
kaleme almazdım emin olun. Aslında yazan insan-
lar, davası olan insanlardır. Bu davanın ne olduğu 
da Asırlık Sevda’da uzun uzun anlatılmıştır. Yukarı-
daki soruda buna açıklık getirdim sanırım. Yine de 
tek bir cümleyle anlatmak gerekirse “gençliğe ayna 
tutmak” diyelim. Nuri Demirağ kendi potansiyellerini 
görmeleri açısından bakabilecekleri en net aynadır.

7. Yazarlığınızın esin kaynağı kim olmuştur ?

Bu soruyu ‘kim?’  değil de nelerden esinlediğimle 
cevaplamak istiyorum. Ben gerçek hayat hikayele-
rinden esinleniyorum. Türk ve dünya romanlarından 
sayısız eser okudum. Okuduklarımın etkisi yazdık-
larım üzerinde dil anlamında büyük katkıda bulun-
muştur eminim. Fakat bu Türkçeyi doğru kullanma 
ve yazının akıcılığına etki etmesi adına olmazsa ol-
mazdır. Bir yazarı marka yapan kendi tarzını oluştu-
rabilmesi ve yazdıklarında okuyucusunun yazarını 
bulma ayrıcalığıdır. Henüz yolu yarılamamış bir ya-
zar olarak hedefe doğru yürüdüğümü söyleyebilirim.

8. Yazarlığınızda en fazla iz bırakan olay veya 
durum nedir? Bunların eserlerinize yansımaları 
nelerdir? 

İlk kitabım çıktıktan sonraki fuar seyehatlerim-
den birinde, Belediye görevlilerince hava alanında 
karşılandım. Mihmandar “hocam” diyerek arabaya 

davet ettiğinde, adımın önüne konulan “hocam” ke-
limesine takılmıştım. Mihmandar gelen yazarları bu 
sıfatla karşıladıklarını söyleyince, hoca olmadığımı 
belirtmek durumunda kaldım. Ben hoca değilim ve 
bunun yıllarını öğretmenlik mesleğine adamış di-
ğer  hocalara haksızlık olacağını söyledim. O sırada 
şoförden aldığım cevap ise düşündürücüydü. “kita-
bınızı okudum ve çok şey öğrendim,” dedi. Susmuş-
tum, o gün bugün bu sıfatı hak etmek için gece güz-
düz çalışıyorum. Ağır bir sorumluluk bu. Sanırım bu 
sorumluluğu seviyorum. Bu benim yaşam biçimim 
çünkü. Her an yeni bir şeyler öğreniyoruz. Ve bunun 
yazarlığıma katkısı tartışılamaz sanıyorum.

9. Kitaplarınızda sorgulamaya iten, mesaj ve-
ren ve vasiyet bırakan konuları ön planda tuta-
rak okuyanlarınıza karşı etik bir sorumluluk his-
setmekte misiniz?

Kalemi elime almadan önce yaptığım ilk şey bu 
desem. Bu sorumluluk yaşam felsefemdir. 

10. Okumaktan hoşlandığınız Dünya ve Türk 
edebiyatı yazarları kimler?

Kafka, Edgar Allan Poe, Tolstoy, Dostoyevski, 
Balzac Dünya Edebiyatı’ndan verebileceğim birkaç 
örnek. Türk edebiyatında ise son dönem yazarla-
rından Osman Balcıgil, İskender Pala vaz geçilme-
zimken, Sabahattin Ali, Payami Safa, Orhan Kemal, 
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Nazım Hikmet ve Sait Faik Abasıyanık  gibi yazar ve 
şairlerin kitaplarıyla beslendim.

11.  Size göre kitap okuma alışkanlığı nasıl 
kazanılır, önerileriniz nelerdir? Günümüzdeki 
edebiyatın durumunu nasıl değerlendirirsiniz?

Röportajın en can alıcı sorularından biri de bu. 
okuma alışkanlığı. Bu ülkenin en büyük sorunların-
dan maalesef. Okumuyoruz..Hem de hiçbir şey oku-
muyoruz ne yazık ki; Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 
olan binlerce insan var bu ülkede. İnananların, inan-
dıkları dinin kitabını okumadan dindar olduklarını, 
Nutuk’u okumadan da Atatürkçü olduklarını savun-
maları gibi. Okumak insana her şeyden önce kendi-
ni sorgulama yetisi kazandıracığından, başkalarını 
da bilgilenmeden sorgulamayı güçleştirecektir. Ve 
bu okyanusa bir kez düştüğünüzde artık düşün-
meden konuşmayan haddini bilen bir insan haline 
dönüşürsünüz.  Bunun bir alışkanlık olduğunda 
hemfikir olduğumuza göre, bu alışkanlığın kazan-
dırılması aile yoluyla olur ve okullarda devam eder. 
Aile yapımızdan eğitim sistemimize kadar her alan-
da eksiklikler var ve bu nedenle toplum, okumazlar 
ülkesini  oluşturmuş. Akşama kadar televizyonların 
açık olduğu ailelerde, bakmak ve görmek üzerine bir 
ayrım yapmaktan bahsedemeyiz. Televizyonların en 
çok raiting alan sözde kadın programları, toplumun 
en alt seviyede işledikleri suç unsurlarını gözümüze 
sokmaya devam ettikçe, kültür-sanat programlarının 
bunların yerini almasını da bekleyemeyiz. Hayatı 
seyrederek geçiren gençlikten, geleceği görmeleri-
ni de  isteyemeyiz doğal olarak. Peki bu durumun 
suçlusu kim? Ne sunarsanız o tüketileceğine göre, 
bize, size, öğrtmenlerimizden yöneticilerimize kadar 
bu milletin her ferdine çok iş düşüyor. En çok da 
annelerimize; lütfen kapatın televizyonlarınızı elini-
ze bir kitap alın ve okumaya başlayın. Unutmayın, 
çocuklar söylediklerinizi değil, yaptıklarınızı yaparlar 
ve bunun sonucu yayınevleri daha çok kitap basar 

ve bu ülkede edebiyatçıların üretmek için bir sebebi 
edebiyatın da gelişmek için bir alanı olur. 

Röportaj Yapan: Beyda Gülal

Bu eser, annesi ve ablası kanser hastalığına kurban gitmiş olan yazarın, sistemle mücadele eden onurlu 
ve haklı tavrını, kayıplarını, acı tecrübelerini roman sanatıyla birleştirmesi sonucu oluşmuştur. Bu eseri 
diğer roman türlerinden farklı kılan; edebi değerinin yanı sıra bireysel bir amaç uğruna yazılmış olmasıdır. 
Kanser, kimilerine göre iki masum heceden ibaretken kimilerine göre Azrail’in ruh adıdır. Önce umutları 
sonra da umudun yansıması olan hayatları alır insanın elinden. Peki, bunu gerçekten kanser mi yapar yoksa 
sistemin dayattığı, güya tedavi amaçlı üretilen ilaçlar mı? Yoksa sistemin kölesi olmuş bazı doktorların, 
insana bir metaymış gibi sergiledikleri tavırlar ve tedavi diye sundukları yöntemler mi? Eserdeki kurguyu, bu 
soruların cevaplara ve karşılaşılan imaların netliğe kavuşmasına göre oluşturan yazar, okuru, hayatın tekrar 

sorgulanmasına ve henüz hayattayken sevilen kişilerin kıymetlerinin bilinmesi gerekliliğine sevk ediyor.

Kanatsız Melekler
Sabahat Şahin 

C PLANI YAYINLARI



Öğretmen olarak geldiği Kütah-
ya’da, gönlüne Çini sanatının aşkı 
düşmesiyle, 400 yıl tarihin tozlu 
raflarına karışmış İznik Çinisine 
özgü mercan kırmızısının, yakut 
yeşilinin peşine düşen Mehmet 
Gürsoy, sanat aşkının verdiği 
şevk ile sarayın mirasını bugün 
tekrar canlandırmayı başarabil-
miştir. Çini’nin en önemli sanat-
karlarından kabul edilen Gürsoy, 
50 ayrı ülkede 72 defa açtığı ser-
gilerle ülkemizi temsil etmiş, 2010 
yılında Unesco Yaşayan İnsan 
Hazinesi listesine girmiştir. 

Biz de Gürsoy’un başarı öyküsü-
nü ve örnek sanatçı kişiliğini ken-
disinden dinlemek için Germiyan 
sokağındaki konağına misafir ol-
duk. Ve sorduk...

1. İlk olarak biraz kendinizden 
bahseder misiniz hocam, Meh-
met Gürsoy kimdir, Mehmet 
Gürsoy nasıl bu sanata başla-
dı, Muhsin Demironat ile nasıl 
tanıştı?

1950 Denizli doğumluyum 10 ya-
şındayken babam Kütahya’ya gö-

çüyor ve ardından ben de öğret-
men lisesini bitirerek Kütahya’nın 
Perli köyünde göreve başlıyorum, 
mesleğin  altıncı   yılında  mem-
lekete gidecektim yolda giderken 
“Türk Çini Sanatını Geliştirme”  
kursunun ilanını gördüm “memle-
kete değil, kursa gitmeliyim” de-
dim, çünkü merak ediyorum çini 
sanatını, bir de tarihte yapılan çi-
niler ile bugün yapılan çiniler ara-
sında büyük fark var, 400 yıl önce 
saraya hitap eden çiniler bugün 
dejenere olmuş bu dönemde ya-
pılmıyor, dedim ki ben bu padişa-

UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi,  
Çini Sanatkarı Mehmet Gürsoy

MEHMET GÜRSOY ha hitap eden sanatı yapmalıyım. 
Gittim, dediler ki hocaların hocası 
Prof. Muhsin Demironat geliyor. 
Muhsin Demironat’ın Kütahya’ya 
gelme hadisesi de şöyle: Kütahya 
şehrinin ileri gelenleri Vehbi Koç’a 
Çini götürüyorlar, ancak Vehbi 
Koç çinileri beğenmiyor ve diyor 
ki ben size bir hoca göndereyim 
size bu sanatı öğretsin” işte faki-
rin nasibi o hadiseyle doğuyor, bir 
öğrendim ki Muhsin Demironat 
geliyor hemen kaydımı yaptırdım, 
otobüs biletimi yırttım attım mem-
lekete gitmek yok sana dedim, 
Muhsin hoca Derya hoca.. Hasılı 
Muhsin Demironat’tan sanatın in-
celiklerini öğrendim.

En çok malzeme konusunda sı-
kıntılar yaşadım, çini atölyeleri 
bana ihtiyacım olan malzemeyi 
satmıyordu.Bu yüzden 9 sene bo-
yunca sadece çizdim, 1984 yılın-
da Almanya’nın desteği ile kuru-
lan bir Çini Kooperatifi sayesinde 
ihtiyacım olan malzemelere ulaş-
tım ve o zaman bu sanatı gerçek 
anlamda icra etmeye başladım.

2. İmkansızlıklara rağmen sa-
nattan kopmayıp dokuz sene 
boyunca bıkmadan usanma-
dan çizmişsiniz, Kooperatif 
aracılığıyla ulaştığınız imkan-
lar ile ilk meyvenizi ne zaman 
aldınız?

Bu anlattıklarımdan tam iki sene 
sonra Turgut Özal hükümeti,  1. 
Milletlerarası Çini Kongresi dü-
zenledi. Ve bir de 3 farklı branş-
ta yarışma düzenlendi: Vazo, ta-
bak ve pano... Kırk bir gün, gece 
gündüz hazırlandım. Çalışma 
zamanım ramazan ayına tesadüf 
etti. Gündüz masanın üzerinde 
komşular hatim indirdi, akşamına 
ben çini çalıştım. Haziran 1986... 
Uluslararası jüri,  Aydın Bolat jüri 
başkanı, Washington Üniversitesi 
ve diğer yabancı üniversitelerin 
öğretim üyeleri, Çiçek Derman, 
Uğur Derman, Nuran Atasoy. Kal-
burüstü bir jüri... Heyecanla so-
nucu bekliyorum aynı zamanda 
gazetecilerin arasında ismim 

geçiyor, içlerinden birisi “Hocam 
bütün ödülleri sen aldın.” deyince 
inanamadım. Az sonra jüri başka-
nı açıkladı sonucu ve 2 dalda bi-
rincilik ve bir dalda ikincilik kazan-
mıştım. Bu ödülleri almak benim 
doğru yolda olduğumu ve vaz-
geçmemem gerektiğini gösterdi 
bana. 

3.Daha Türkiye’de sergi açma-
dan ABD’de büyük ilgi gören 
bir sergi serüveniniz var, bu 
durum oldukça ilgi çekici biraz 
ABD’deki  bu serüvenden bah-
seder misiniz?

1987 yılının yaz aylarında bir ar-
kadaşın dükkanında çalışırken, 
bir adam geldi ve kırık bir Türkçe 
ile  ABD’de sergi açma davetinde 
bulundu. Ancak bunu 5 yıl sonra 
yapacaksın dedi ilk başta inanma-
mıştım, kendisi ABD’de hatırı sa-
yılır bir antropologmuş ancak ben 
bunu yıllar sonra öğrendim. Ben 
daha o zaman Türkiye’de sergi 
açmamıştım. Her yaz beni ziyaret 
etti, her gelişinde bana sergiyi ha-
tırlattı ve eserler satın aldı. Sergi 
zamanı geldi, her şeyi hazırladık 
gittik, ABD’de, hatta Dünya tari-
hinde bir ilkti, orada çizdim, boya-
dım ve pişirdim. Gazeteciler, te-
levizyonlar geldi, fırının kapağını 
bir açtım nasıl gülümsüyor biliyor 

musun tabak, “şıkır şıkır” sanki 
400 sene önce yapılmış da, ila-
hi bir güç onu getirip oraya koyu 
vermiş, böylesine güzel yani, yer 
yerinden oynadı üniversitede, ba-
sında her yerde çıktı bu  hadise, 
bunun ertesi günü de bizim sergi 
açılacak, adamlar Los Angeles 
başkonsolosumuzu davet etmiş-
ler, Mehmet Emre (başkonsolos) 
geldi, kurdela kesilecek.Tüm pro-
tokol, şehrin ileri gelenleri orada. 
Kurdelayı kesti adam karşıya 
odaklandı bizim konsolos  (M.Em-
re) İngilizce bağırmaya başladı. 
Tabii anlamıyorum Henry Türkçe 
biliyor. “Emre Bey, bunlar antika 
değil, bunları yapan burada” dedi, 
meğer başkonsolos “benim ülke-
min antikalarını buraya getirip ko-
yamazsınız efendiler” (İngilizce) 
diyerek bağırıyormu. Nasıl yani 

“400 sene önce “400 sene önce 
yapılmış da, yapılmış da, 

ilahi bir güç onu ilahi bir güç onu 
getirip oraya getirip oraya 

koyuvermiş… ”koyuvermiş… ”
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kim yaptı bunları, yapılıyormuş  
şimdi bunlar dedi (başkonsolos), 
altında imzam var dedim, öyle mi, 
yapılıyor mu şimdi bunlar? dedi, 
arada 400 yıl var, başkonsolos 
tarihi bilgiye sahip ancak bunla-
rın yeniden yapıldığını bilmiyor, 
gel bir alnından öpeyim seni dedi 
üstünden 30 sene geçti hala gö-
rüşürüz. 

4. UNESCO Yaşayan İnsan Ha-
zinesi seçilmenizi anlatabilir 
misiniz?

2009 yılında UNESCO bizi takibe 
almış, 5-6 kişi geldiler, çini  sana-
tı nedir nasıl yapılır, diye sorular 
sordular tabi o sıra ben bilmiyo-
rum UNESCO bilim kurulundan 
geldiklerini, kayda aldılar ve bir-
kaç gün sonra telefonum çaldı. 
“Hocam, Unesco’nun kriterleri ge-
reği sizi miras taşıyıcı kabul ettik 
ve birazdan bunun toplantısı ola-
cak ben sizi sunacağım, sonucu 
sizi aktarırım” dedi, “peki” dedim 
Şaşkınlık içerisindeyim. Yarım 
saat sonra telefon çaldı “Hocam 
30 dakika içinde kabul edildiniz” 
dedi…

Bu da ayrı bir hadise ama çok 
önemli bir anektod bununla il-
gili bağlantılı, sene 2010 Kasım 
UNESCO’nun ödül töreni için bizi 
İstanbula davet ettiler. Baktım bir 
köşede Çiçek Derman ve Uğur 
Derman oturuyor, meğer Uğur 
Derman’a da aynı ödül verile-
cekmiş, kitap sanatında Uğur ve 
Çiçek Derman 86 yılında benim 
jüri üyemdi, Uğur Bey eşi Çiçek 
hanıma dedi ki “Çiçek Çiçek bak! 
Biz ne kadar doğru bir iş yapmı-
şız 1986 da, Mehmet bize yetişti, 
aynı gecede aynı ödülü alıyoruz”, 
Tabiİ ben de çok sevindim hoca-
lara yetişmek, Çiçek Hanım da 
Muhsin hocanın öğrencisi böyle 
bir bağımız da var...

Ve o gün bugün biz bu sanatı ya-
pıyoruz 50 ayrı ülkede 72 defa 
yurtdışında ülkemizi temsil ettik, 
hala çalışıyoruz.

5. Peki hocam Çini nedir, nere-
de ortaya çıkmıştır? 

Çini; “göz musikisidir”, bu musiki-
nin notaları da laleler sümbüller-
dir, “mücevher renklerini sır altına 
gizleme sanatıdır”, ecdat doku-
nulduğunda da izlendiğinde de 
gönüle ve göze pozitif enerji yük-
lesin diye bütün duvarları bu mü-
cevher renkleriyle bezemiştir, Çini 
aynı zamanda “ateşin oyunudur”, 
nakşettiğiniz göz nurunuzu ateşe 
veriyorsunuz ve bu hadisede ate-
şin oyunu   da var.

6. Türk Çini sanatının tarihte ve 
günümüzde dünyada bu kadar 
rağbet görmesinin sebebi ne-
dir?

Türkler tarih boyunca Çini sanatı-
nı icra ederken nakış nakış yara-
dılıştaki altın oranı işlemişler, dini-
miz nasıl incenin incesidir, bizde 
incenin incesini çiziyoruz ve bu 
çizimi altın oran disiplininde ze-
rafetinde ahenginde önce kağıda 
sonra toprağa nakşediyoruz… 

 Bir de sanata ve sanatçıya verilen 
değer de bunun yadsınamaz bir 
sebebi; Yavuz Sultan Selim Çal-
dıran Seferinden dönerken ünlü 
sanatkar Şah Kulu’nu görüyor 
ve onu da İstanbul’a getiriyor ve 
milliyetine, mezhebine bakmaksı-
zın sanatına gösterdiği hürmete 
karşılık onu Ser Nakkaş yani Baş 
Nakkaş yapıyor, diyor ki tarihçiler 
Şah Kulu, desen çizerken saray-
da rüzgar esmezdi, onun kon-
santresi bozulmasın diye, anlaşı-
lıyor ki ilahi bir görevlendirme var 
hadisede…

Kanuni döneminde Çini ustaları 
4 kere fermanı çiğniyor biz pa-
dişaha küsüz diye, ancak kendi 
oğlunu öldüren Kanuni, otoritesi-
ni saymayan sanatkarların kese 
kese altın yollatıp gönlünü alıyor. 
Tarihimizde hakanlar ve hüküm-
darlar sanatkarlara hep önem ve 
yol vermişlerdir...

7. İznik Çinisinin 400 yıl bo-
yunca tozlu raflarda kalması-
nın sebebi ve Çini’nin bugüne 
gelmesinde Kütahya’nın önemi 
nedir?

Bu bir varsayım tabi, Avrupa 
özentisi başlıyor sarayda ve Av-
rupa’daki barok stillere doğru bir 
kayma var ve böylelikle sarayın 
desteği kesiliyor, saray artık   İz-
nik kadısına sipariş vermemeye 
başlıyor ve azalarak devam eden 
İznik Çinisi 17. yy sonunda tarihe 
gömülüyor, ama tam bu hadisede 
Kütahyalı ustalara şükran borçlu-
yuz düşe kalka da olsa, Kütahya 
işgale de uğrasa bir şekilde yürüt-
müşler ki günümüze taşınmış bu 
hadise. 

Biz İznik Çinisi’nin küllerinden 
tekrar yangın çıkardık…

8. Çini sanatını icra ederken en 
büyük sermayeniz nedir? 

Yaradan... Onun yaratmış olduğu 
güzellikler... Sanat Yaradana ayna 
tutmaktır. Ayna tuttuğunuzda Ya-
radanın gücünü görürsünüz: çok 
estetik, çok zarif, dengeli ve de 
çok renkli...

9. Üretmek konusunda dara 
düştüğünüzde ne yaparsınız?

Muhsin hoca çok derya bir adam-
dı, evlat dedi sanatta dara düş-
tüğünde İstanbul’a git bu sanatın 
merkezi İstanbul’dur camiler, tür-
beler ve mezarlıklar sana yeter. 
Ben dara düştüğümde İstanbul’a 
gidiyorum ve her gittiğimde de 
fakirin bugününe ayna tutacak, 
ecdattan bir mektup buluyorum…

Çini MÖ 830-840’da Çin Türkistan’ında doğuyor Çini MÖ 830-840’da Çin Türkistan’ında doğuyor 
ve Kaşgarlar ile Anadolu’ya geliyor…ve Kaşgarlar ile Anadolu’ya geliyor… 10. Çini sanatına başlamanın yaşı var mıdır?

Koca Mimar Sinan 50 yaşından sonra mimar olmuş-
tur ve 90 tane eser bırakmıştır. Kendimden örnek 
vereyim. 25 yaşında sanat aşkına düştüm ve 34 
yaşına kadar sadece çizdim ama 34 yaşından son-
ra bu sanatı en güzel haliyle yapmaya başladım. Aş-
kın bir sonucudur bu ve öğrenmenin yaşı yoktur.  

  

Son olarak…

10 yıl  mercan kırmızısı, zümrüt yeşili peşinde koş-
tum, ilmi isteyene veririm diyor ya mevlam, verdi 
bize, hamdolsun. Biliyordum ki Mevlana hazretle-
rinin söylediği gibi “vaktinden evvel çiçek açmaz”. 
Lale bir ay hayatta kalabilmek için 11 ay toprağın 
altında bekler, bir aylık ömür için, kar suyunu ye-
meden de açmazmış, yani kışa kıyamete uğraya-
caksın, çilesini çekmeden olmuyor, ondan sonra 
Tabduk Emre’nin Yunus’a dediği gibi diyecekler ki 
“yola çık yoldan çıkma”. Evlatlarıma vasiyetimdir, bu 
sanat, tarihe gömülmeyecek inşallah. Ben oğluma 
öğrettim o oğluna öğretecek, onlar da çocuklarına 
öğretecekler. 

 Ve cenabı mevlamdan bir dileğim var; inanıyorum ki 
İznikli ustalar cennette ağırlanıyorlar, fakiri de cen-
netine alırsa onlara komşu eylesin...

ve hala öğreniyorum..

Röportaj Yapan: Hanife GÜL, Yunus Emre ÖZGEÇ
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Şevval FALAY
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Kim bilir, belki de biz Tanrısıyız en olunmaz şeylerin.

Olunmaz Şeyler

“
“

“Kim bilir, belki de biz Tanrısıyız 
en olunmaz şeylerin.” Diyor Edip 
CANSEVER Çoğullama şiirinde. 
Gerçekten de öyle midir? En olunmaz 

şeylerin insanları mıyız?

Şimdi bir dönüp sorun kendinize. 
Evet, yaşamımızın başına öfke geldi, 
umutsuzluk geldi. Çok şey yaşadık, 
belli ki çok yıprandık. İsteklerimiz 
olmadı, hayallerimiz gerçekleşmedi. 
Başımıza gelenleri düşünecek 
zamanlarda bile bir yenisi eklendi 
üzerine. İnsanın karşısına türlü 
kılıklarda çıkabilir o olunmazlıklar, 
olmayışlar. Senin beklediğin ile 
karşına gelenler farklı olabilir. Ah 
zaman da eklenince bu gidişata daha 
da karmaşıklaşır her şey. Ben bu 
gidişatın çözülmeye çalışıldığı yerde 
tebessüm ederek bekleyen kişiyim. 
Böylesi dindiriyor beni veya bizleri. 
Belki de bu bilinmezlikler, olmayışlar 
heveslendiriyordur ruhumuzu. Hep 
umut etmeye teşvik ediyordur, 
içimizde ki “her şey güzel olacak” 
inancını besliyordur. Yani her zaman 
bir umutlu bekleyiş vardır. Olsun 
istiyorsak eğer, buna inanmalıyız. 
Kalbimizdeki inanç duygusu ile 
yürümeliyiz bu hayatta ardımıza bile 

bakmadan.

Karşımıza gelen olunmazlıkları 
gördüğümüzde ise beklemeyi ve 
savaşmayı bilmeliyiz. Belki de 
olunmazlıklar bizleri aydınlatmak 
için gelenlerdir. Onları içimiz de 
putlaştırarak büyüten ve yıkmayan 
ise bizleriz. Hayat ile ilgili elbette 
ki kuşkularımız var ve olmaya 
devam edecek. Bunca sıkıntıya 
değer mi diye düşüneceğiz. Tam 
da olmayacağına olan inancımızı 
yitirdiğimiz anda hissettirecek kendini 
bu derinlerimizden gelen düşünce. 
Hayatta emin olamamanın sakıncası 

yok çünkü. Elbette ki bocalayıp her 
defasında yeniden olacağına olan 

inancımızı toplayacağız. 

O zaman yakınında duran 
pencereyi aç ve etrafa bak. Bu 
kâinatta olan her şey senin ve bizim 
ve başkaları için. Farkına vararak 
yeşert içindeki dalları. Yeşert ki iyice 
kök salsın ruhunun her bir yerine. 
Beslesin, iyice geliştirip büyütsün 
seni.  Her şey bir yana acımasız diye 
nitelendirdiğimiz zaman akıp gidiyor 
çünkü. Bizler bu akıp giden zamanda 
eksilen olmayalım; Çünkü eksiltmek 
bir çeşit yıpratmaktır. Belki de şuan 
ruhumuzdaki griliklerden arınma 
zamanı. Galiba olgunlaşmak diye de 
buna diyorlar; her şeyi kucaklamaya 

başlamak ve arınmak. 

Ve görüyoruz ki her şeyin ardında 
yine bir hayat var, bütün olmazlara 
ve olunmazlıklara rağmen bir yenisi 
karşılıyor bizleri. Kendini hissettiriyor.

Sahi vakti gelmedi mi olunmaz 
şeylerin putlarını kırmanın?
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Sobalı evimizde, küçük bir kasabada geçti 17 yaşım.

Mutlulukla andığım, güzel zamanlar.. Evimizde, sıklıkla bir 
arada olduğumuz salonumuzun tam ortasında bir saat.. 

Ama sıcacık, babam ve annemin birlikte beğenip 
aldığı, baktıkça hepimizi gülümseten..

O zamanlar bilmiyorum..

Benim için çocukluğuma ait ve hala sakladığımız 
saatin V. Van Gogh’un yatak odası olduğunu,

15 yaşında öğreniyorum.

Van Gogh merakımız da artıyor ablamın ve benim.. Önce lisedeki 
resim hocamızın o muazzam Van Gogh kalın kapaklı, kuşe kağıt baskılı 

kitabı ile biraz daha artıyor sevgimiz. Resmin adının “Arles’teki Yatak 
Odası” olduğunu öğreniyoruz.. Yeni eserleri ile tanışıyoruz..

Sonra Ankara’ya taşınıyoruz. Kitaplar alıp okuyoruz hayatını. Ah ne hüzünler, 
ne kederler.. Bunlardan beslediği resimler.. Bakışımız ve sevgimiz artıyor. 

2012’de Cermodern’e geliyor “Van Gogh Alive” sergisi.. 

Heyecanla gidiyoruz.. Tablosuz şahane resimlerin içinde.. 
Etrafımızda dönüyor Van Gogh, fırçası dans ediyor çevremizde..

Uzunca kalıyoruz sergide…

Van Gogh’un odası, bizim çocukluğumuza geliyor sergi sırası…

Öyle kalıyoruz karşısında…

O kadar çok hasret var ki içinde…

Günler geçiyor, etkisi üzerimizde…

Sonra okudukça anlıyoruz ki bu resim Van Gogh’un da favorisi…

Öyle ki 3 farklı desenle resmetmiş, 3 farklı ülkede sergileniyor şimdi…

Yapılacaklar listemizde, 3 ülkedeki izlerine uğramak ve uzunca seyre dalmak…

Bir de bir araya geldiğimizde ablam ile, renklendirmek 
bedenimizde küçük bir dünya ile…

Fırçanın Anlamlı Yolu
Ferda ÖZ



Fotoğraftan Not
Sevim HARMAN 

Kusursuz güzelliğini tekrar gün yüzüne çıkaran gökyüzü ile denizin ahengi mest ediciydi. 
Dalgalar bir gidip bir geliyordu… Ufuk çizgisi, iki güzelliğin birleşim noktasıydı. Altta 
suyun huzur verici dansı varken, üst kısımda hayranlık uyandıran bir görüntü vardı.

Gökyüzünün denize yakın eteğinde güneş parıldıyordu. Dağların sisle 
uyumu... Varla yok arasındaki hissiyatı... Çayın yudumlanışı...

Deniz kıyıyı okşayıp kaçıyordu. Aksesuar niyetine duran taşlar, sahibini bekleyen tekneler, 
martıların birbiriyle oynayışları ve gökyüzünün anne şefkatiyle denizi kucaklaması…

Birazdan akşam olacaktı. Gökyüzü kızıllığa boyanacaktı. 

Hepsi… Hepsi...

Huzurun ta kendisiydi, samimiydi.

Mavi…

Huzurun, masumluğun, heyecanın rengi…

Gökyüzünün rengi…

Denizin rengi…

Kırmızı...

Duygusallığın, hüznün, büyünün rengi...

Gökyüzünün rengi...

Denizin rengi...

…

Sahi, sen gününü sonlandırmak için hangisini tercih edersin?

Kırmızı?     Mavi?
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Hiç var oldular mı bilmiyorum.
Yoklarken bile başlarını okşadığıma eminim oysa.

Yırtık bir kağıdı defalarca yapıştırıp okumaya çalışırken okşadım mesela.
Onların bir yerlerde var olduklarına dair baskın bir inanç içimdeyken 

okşadım.

Gün gibi ortada duran yokluklarında şefkat biriktirirken okşadım. Öyle 
hoyrat, sevgiden misliyle uzak elleri değdi ruhuma.

Çok döküldüm.
Ayıkladım birer birer çöplerimi, tertemiz, bembeyaz ellerle okşadım. Birden 

saatler kıymetsizleşti sonra, Anlamından sıyrıldı ne var ne yoksa.
Olur olmadık rüyalar hayra yordum,

Fakat hiçbir hayır yetmedi dindirmeye bu yoğun anlamsızlığı. Çok geçmedi 
kargaşa içime yabancı bir duygu doğurdu.

Önceleri durmadan uçuşan takvim yapraklarının hızına şaşarken Şimdilerde 
kuş adımlarıyla ilerleyen zamana hiddetlenir oldum.

Yine hızla akıp geçsin istiyorum tanıdığım en riyakâr kavram. Geçerse 
kurtulurum zannediyorum ahmakça.

Ta ki sabah aynamdaki bu garip adama dönüşene kadar.
İstediğini alınca gider belki diye onun da başını okşadım uzun uzun.

 Toza ve dumana dönüşse dedim herkes ve her şey. Geçiştirmek için var 
edilmiş gibi adeta.

Enselenince de teslim oldum bütün hatalarıma, Müsaade ettim ‘’Bitsin’’ 
isteğinin kalbime dolmasına.

O yırtık kağıtta da zaten ‘’Bitti’’ yazıyormuş ya.

Toz ve Duman
Ceng Adar ÇELİK
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Gece sarıldı yine toprak ve suya
Bir delilik türküsüdür tutturdu gider…

Toprağın sevdasıydı yüreğin tek düşmanı
Ya da suyun sonsuzluğu..
Geri alırken kendini saatler

Durduramadı zamanı hiç bir beşer..

Övgüydü güveni özleştiren
Yolundaki sabırdı camdaki buğuyu çözen..

Tulum sesinden uda kadardı;
Kainatın feryadı soluklanmadan…

Birer poz gibiydi her gelişler
Yine de yenemedi belirsizliğin şahını hiç bir beşer…

Bir hikaye gibiydi anımsananlar;
Bir şişedeki son yudum su gibi;

Güneşe küs kelebek gibi;
Mutlu küstüm çiçeği gibi;

Hepsi birer “varken olamama” idi…
Ve yine hiç bir yutkunmayla haykıramamıştı beşer..

Denizin karasında idi tüm umutlar,
Sıralanan düşler,

Eşiklerden düşmeler…
Bir tur gibiydi unutmak;

Ne de olsa “un ufak etmek”ten gelirdi unutmak
Yolları yerli yerine oturtmak…

Ve bu sefer unutmuştu beşer…

Bugün, yarın ve dün…
Hiç bir sıra, lafzı gibi yaşanabilir değildi aslında,
Kronoloji sadece simgelerle eşleşenler içindi.
Namus da sadece şeklini koruyanlar içindi (!).

Karası kömür olanlar da bir hesap cetveline kurbandı.
Uzandı ama

Dokunmatik ekranlar dışında hiç bir şeye dokunamadı beşer…

Bir tarafı yüksek ve resmi
Diğer tarafı alçak ve kalabalık…

Ankara gibiydi beşer…
Şaşmıştı…

Şaştı Beşer
Burak BINARCI
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Sevim HARMAN
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Bulmaca
Soldan Sağa

3. Edebiyatımızdaki ilk 
psikolojik romanın adı nedir?

4. Pirinç hangi ürünün kabuğunun 
soyulması ile elde edilir?

7. Tahtadan yapılmış nefesli bir çalgı?

8. Göğe bakma durağı, Senfoni, 
Tomris şiirleriyle bilinen şairimiz?

11. Atatürk’ün yurt gezilerinde (1935-1938) 
yılları arasında kullandığı trenin adı nedir?

14. Köylülerin el birliği ile köyün işini 
birlikte yapmalarına verilen ad?

15. Kütahya ilinde bir baraj?

16. İstiklal Şairi olarak anılan şairimiz kimdir?

18. Osmanlı Devletinin kurucusu olana 
Osman ailesi hangi Türk boyuna mensuptur?

20. Hangi filozof, İdealar 
Kuramının kurucusudur?

22. Mardin yöresinde, kızartılarak 
hazırlanan içli köfteye verilen ad?

23. Yer çekiminin varlığını Newton’dan önce 
söylediği bilinen ünlü Türk İslam bilgini kimdir?

Yukarıdan Aşağıya

1. Yarı finale çıkana kadar üst üste 24 
maç yenilgi görmeyen takım hangisidir?

2. Uçaklarda pilot kabinine ne ad verilir?

5. ‘’Dünya tek bir devlet olsa başkenti 
İstanbul olurdu’’ diyen komutan kimdir?

6. Güneş Sistemi’nde boyutuna oranla 
en büyük çekirdeğe sahip olan gezegen?

9. Halk dilinde Temmuz ayına verilen ad?

10. Çinlilerin Hun, Tunguz ve Moğol akımlarını 
durdurmak için inşa ettiği yapı nedir?

12. Bozkırın tezenesi lakaplı halk ozanı kimdir?

13. Yedi renkten oluşan gökkuşağının 
ortasındaki renk hangisidir?

17. Gece ve gündüz eşitliğine verilen ad?

18. İlk evcilleştirilmiş hayvan hangisidir?

19. Duvara asılı bir haritanın sağı 
her zaman hangi yönü gösterir?

21. Efeler diyarı olarak bilinen bir ilimiz?
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