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Yemek stilisti Nevin
Halýcý, yazýlarýyla
aramýzda...

SAYI: 56

Türkiye’nin mutfak kültürü araþtýrmacýsý ve
yemek stilisti Nevin Halýcý aramýzda. Sufi
Mutfaðý üzerine derin araþtýrmalarý bulunan
Halýcý, her hafta ‘Tadýyla Tuzuyla’ köþesinde
aðzýmýzý ve kalbimizi tatlandýracak. Nevin Haným’a tüm okurlarýmýz adýna ‘hoþ geldiniz’
diyor ve sizi Halýcý’nýn kurban kavurmasý tarifiyle baþ baþa býrakýyoruz.
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“Osmanlý’nýn son dönem sanat tarihini
yanlýþ öðrendik. 18. ve 19. yüzyýlda Ýstanbul’daki önemli yapýlarýn büyük bir kýsmýný
bilindiði gibi Balyanlar yapmamýþ. Mimar
olarak bilinen ünlü aile, mimar deðil müteahhitmiþ.” Henüz çok fazla taraftarý olmayan bu iddia, Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Yard. Doç. Dr.
Selman Can’a ait. Can, Dolmabahçe Sarayý, Çýraðan Sarayý, Ortaköy Camii, Rami
Kýþlasý gibi eserlerin Balyan ailesine deðil,
Osmanlý’nýn son baþmimarý Abdulhalim
Efendi’ye ait olduðunu iddia ediyor. CRR’de
yarýn açýlacak olan, ‘Balyan Ailesinin Mimarideki Rolü’ isimli sergi öncesinde bu
iddialar daha da önem kazanýyor.

DÝZÝLER AYNI
TELDEN ÇALIYOR!
Bir dizinin takipçisiysek, dizinin kahramanlarý da hayatýmýza teklifsiz giriyor demektir. Bir yandan Yaprak Dökümü’nde Necla’nýn baþýna gelecekleri büyük
bir merakla izler, diðer taraftan Býçak Sýrtý’ndaki
Ali’nin, oðlu Murat ile olan macerasýný heyecanla
bekleriz. Hayatýmýza bu denli karýþan diziler zamanla deðiþiyor, bir kahramanýn yerini bir diðeri, bir senaryonun yerini de bambaþka bir kurgu alabiliyor.
Ancak bir zaman sonra fark ediyoruz ki, deðiþmeyen

þeyler de oluyor. Ýzlediðimiz diziler bazen, ‘Bu sahneyi bir yerden hatýrlýyorum’, ‘Bu diyalog daha önce
de geçmiþti’ dedirtiyor. Dizilerde seraristlerin vazgeçilmezleri arasýnda, aþk hikâyesine bürünmüþ gayri
meþru iliþkiler, finalde yanan araba sahneleri gibi
örnekler yer alýyor. Ekranda yayýnlanan dizilerin sayýsý baþ döndürüyor. Senaryolar, karakterler sürekli
deðiþiyor; ama bazý þeyler var ki iþte onlar olmadan
asla olmuyor. Rahime Sezgin’in haberi sayfa 9’da

KOLAJ: NECÝP ÞAHÝN

Saraylarýn ve
köþklerin mimarý,
Balyan ailesi deðilmiþ
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Siyasetin
postmodern
starý: Sarko
Erken yaþta baþlayan ihtiraslý siyasi karakteri, manken arkadaþlarý, fýrtýnalý
gönül iliþkileri, teröristlerle polis arasýndaki arabuluculuklarý ve azýlý bir Türkiye
karþýtlýðý ile dünya gündemini meþgul edenler listesini hallaç pamuðu gibi
atan bir Fransýz politikacýsý: Nicolas Sarkozy. Her taþýn altýndan çýkan bu adam
kim? Merak edenler
12. sayfaya ilerlesin.
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Batý da, Doðu da
bayram etti...
Bu yýl kurban bayramýna, Batý’dan Doðu
ve Güneydoðu’ya gidip kurbanlarýný orada
kesenler damgasýný vurdu. ‘Kimse Yok mu
Derneði’ aracýlýk etti, insanýmýz kurbanlarýný ve sevinçlerini Doðu insaný ile paylaþtý. 60 bin kurban kesildi, ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýldý. Ýnsanlarýmýz Doðu’suyla Batý’sýyla bir kere daha bütünleþti.
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Pehlivan
isterim!
Ahmet Turan Alkan
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Maraþ olaylarýnda sað ve solun birleþtiði tek nokta:

Alevî-Sünnî çatýþmasý deðil
emperyalist oyunuydu
Yakýn tarih, kýþkýrtýlan nefretin sýradan insanlara
neler yaptýrabildiðinin pek çok örneðiyle dolu.
Aðýzdan aðza dolaþan söylentilerle, karanlýk
odaklarýn sivrilttiði farklýlýklarla anbean cepheleþen topluluklar... Sonrasý çatýþma, kan, ölüm,
gözyaþý... Bir de ne zaman ilerlese kaos sevdalýlarýnca önü kesilen ülkenin istikrarýna, refahýna koca bir bomba. Ýþte tam 29 yýl önce bugünlerde yakýn tarihimize karanlýk bir leke daha düþmüþtü.

Bu leke, zihinlere ‘Maraþ katliamý’ olarak kazýndý.
‘Çatýþmalarý saðcýlar veya dinciler mi yoksa devrimci sol örgütler mi planladý?’ veya ‘Solcu iki öðretmeni öldürerek cenazelerini istismar eden ülkücüler miydi yoksa Devrimci Savaþ Örgütü üyeleri mi?’ gibi sorularýn, üzerinde uzlaþýlmýþ bir cevabý yok. Sað ve solun buluþtuðu tek nokta; olaylarýn
Alevî-Sünnî çatýþmasýndan çok emperyalist oyunu
olduðu. Önder Deligöz’ün haberi sayfa 11’de
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Leyla İpekçi

A.Ali Ural

Gidenler ve kalanlar:
Þimdi neredeler?
CM Y K

Sen razý ol da herkes
öfkeyle dolsun
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eðitim

HABER VE
FOTOÐRAF

Long Island’da bulunan Jean Nuzzi Intermediate School
109’da matematik öðretmenliði yapan Zeki
Sekban, Amerika’daki devlet okullarýnda
öðretmenlik yapan az
sayýdaki Türk öðretmenden sadece biri.
Sekban, Türkiye’de
olduðu gibi ABD’de
de öðretmenlerin
pazarda limon satabildiðini söylüyor.

Amerika’daki öðrenci haklarý
öðretmenin hakkýndan geliyor

Öðrencileriyle çok
iyi anlaþan Zeki
Sekban, Amerikalý
öðrencilerine matematiðin yanýnda Türkçe de öðretiyor.

CM Y K

Long Island’da bulunan Jean Nuzzi
Ortaokulu 109 (Jean Nuzzi Intermediate School 109) matematik öðMEHMET
retmeni Zeki Sekban; öðrencilerin
DEMÝRCÝ
hitabýyla, Mister Zeki; Amerika’daki devlet okullarýnda öðretmenlik
yapan az sayýdaki Türk öðretmenden sadece biri. 1500 kiþinin öðrenim gördüðü ortaokulda, iki yýldýr matematik dersi veren Zeki Sekban,
Amerikalý öðrencilerin Öðretmenler Günü’nden pek
haberi olmadýðýný, öðretmenlik mesleðinin Türkiye ile
kýyaslandýðýnda çok farklý bir konumu olduðunu anlatýyor. Zeki Sekban’a göre Türkiye’de öðretmene
gösterilen saygý ABD’de yok; fakat bilgiye karþý ise
büyük bir saygý gösteriliyor. ABD’deki devlet okullarýndaki imkanlarýn; Türkiye’de ancak özel okullarda
olduðunu ifade eden Sekban, ABD’li öðretmenlerin
en büyük sýkýntýsýnýn, üst düzeydeki öðrenci haklarý
olduðunu belirtiyor. 2 artý 2’nin 4 olduðunu bilmeyen
bir öðrencinin, sahip olduðu haklarý çok iyi bilmesi
öðretmenleri zorlayan konularýn en baþýnda geliyor.
Matematik öðretmeni Zeki Sekban, öðrenciye karþý
saygýlý olmanýn þart olduðunu; hiçbir þekilde öðrenciye fiziki bir müdahalede bulunulamayacaðýný belirterek; yaþadýðý bir hatýrasýný ise þu þekilde anlatýyor:
“Öðrencilerimi sýnav yaptým ve sonuçlarý sýnýfta okudum. Düþük not alan bir öðrencim ‘Bunu yapamazsýnýz.’ diyerek itiraz edip sýnýfý terk etti. Okul müdürü
kýsa bir süre sonra beni odasýna çaðýrýp; ‘öðrencilere
notunu ancak birebir; üçüncü bir kiþinin duyamayacaðý þekilde söylemen gerekir’ diyerek beni uyardý.”
Zaman zaman ailelerin de bu konuda sýkýntý
çektiðini anlatan Zeki Sekban’a, geçtiðimiz günlerde Honduras göçmeni bir öðrenci velisi: “Honduras’ta biz çocuklarýmýzý terbiye etmek için arada bir
hafifçe okþardýk. Okulda öðretmenleri, evde bizler
hiçbir þekilde çocuklara artýk dokunamýyoruz. Bu çocuk bunu bildiði için azdýkça azýyor. Öðretmen bey,
söyleyin ne yapmalýyým? Ders çalýþmýyor, söz dinlemiyor.’’ diyerek yaþadýðý durumu özetlemiþ. Öðretmen olarak þiddete tamamen karþý olduðunu; dünyanýn hiçbir yerinde ABD’deki öðrenci haklarý kadar
kuvvetli bir yaptýrýmýn olmadýðýný; bu durumun zaman zaman öðrencileri idare etme noktasýnda sýkýntýlarýn yaþanmasýna sebep olduðunu belirtiyor.
Türkiye’de her Öðretmenler Günü’nde yapýlan
‘pazarda limon satan öðretmen’ haberlerini hatýrlattýðýmýz Sekban, ABD’de öðretmenlerin ek iþler yaptýðýný; fakat buna kanunen izin verildiðini söylüyor. Bir
öðretmenin ikinci bir iþ yapmasýnýn çok normal olduðunu anlatýyor. Zeki Sekban, “Amerika’daki öðretmenlerin de Türkiye’de olduðu gibi bazý avantajlarý
ya da dezavantajlarý bulunuyor. Birçok öðretmen
ikinci bir iþ yapýyor. Kimi pizza daðýtýr, kimi temizlik
iþleri yapar. Kendimden örnek vermek gerekirse; öðretmen olmadan önce pizza daðýtýyordum; hâlâ arada
bu iþi yapýyorum. Bu durumun Türkiye’den farký ise
hiç kimsenin bu durumu garip görmemesi ve herkesin yaptýðý iþi rahatça söyleyebilmesi. Çalýþtýðýnýz pizzacýya okuldan öðretmen arkadaþlarýnýz çok rahat bir
þekilde gelir ve kimse de bu durumu garipsemez. Türkiye’de ise bu durum biraz utanç kaynaðýdýr. Halbuki bu bir iþtir ve Amerikalýlar buna bu gözle bakar. Bir öðretmen iþinden arta kalan vakitte limon
satmaz ama pizza daðýtabilir.’’ diyor.
2006 yýlýnýn Mart ayýnda ilk kez
tek baþýna; derse girdiði günü unutamayan Zeki Sekban, sýnýfý idare edemediðini; dersin ilk 20 dakikasýnda
sadece ismini söylemek için uðraþtýðýný anlatýyor. Zeki Sekban, “Ýlk iki
derse tecrübeli bir öðretmenle girdim; sýnýf gayet normaldi. Tek baþýma
girdiðim devam derslerde ise herkes
kendi havasýndaydý. Kimse beni dinlemiyordu. Hiçbir öðrencinin umrunda deðildim. Sýkýntýlý günlerdi. Ders anlatma konusunda bir sorun
yoktu; çünkü Türkiye’den tecrübeliydim. Öðrenciyi
idare etmek, hele de baþka bir kültürle yetiþmiþ öðrencileri, çok daha zordu. Sýnýfý idare etmek için ikinci bir öðretmen bana yardýmcý oldu. Bu arada dersleri hiç ihmal etmedim.’’ þeklinde konuþuyor. Bu yýlýn
geçtiðimiz yýla göre çok farklý olduðunu belirten Zeki
Sekban; okuldaki ilk günün çok önemli olduðunu; sýnýfa ilk girdiði andan itibaren artýk idarenin öðretmende olduðunu öðrencilere hissettirdiðini anlatýyor.
Mimar Sinan Üniversitesi Matematik Bölümü
mezunu olan Zeki Sekban, ABD’de Öðretmenler
Günü’nün mayýs ayýnda kutlandýðýný, öðrencilerin
Türkiye’de olduðu gibi öðretmene hediye verme gibi
bir geleneðin olmadýðýný söylüyor. Yüz öðrencisinin
olduðunu anlatan Zeki Sekban, öðrencilerle arasýnýn
çok iyi olduðunu; 10 öðrencisinin bu iliþkiler sayesinde Türkçe öðrenmeye karar verdiðini söylüyor. Öðleden sonra okul programýnda küçük gruplara verdiði dersin ilk 15 dakikasýnda 10 öðrenciye Türkçe öðreten, matematik öðretmeni Zeki Sekban’ý, okul koridorunda öðrencileri “merhaba” diyerek karþýlýyor.
33 öðrenciden oluþan sýnýflarda eðitim yapýldýðýný,
öðrencilere 55 altýnda not verilmediðini; sýnýfta öðrenci býrakmanýn zor olduðunu; fakat öðrencilerin sýnýfta
da kalabildiðini anlatýyor. Mesleðe yeni baþlayan bir
öðretmenin yýllýk 45 bin dolar maaþ aldýðýný, ABD’ye
geldiði dönemde öðretmen olmayý düþünmediðini
ifade eden Sekban, 1983 yýlýnda Sefaköy Lisesi’nden
matematik öðretmeni Haydar Demiryürek’ten ne öðrendiyse Amerikalý öðrencilere ayný yöntemi kullanarak ders anlattýðýný söylüyor. m.demirci@zaman.com.tr
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Güreþ’in tadýný þeker fabrikalarý
veriyor. Konya, Amasya, Burdur,
Sakarya, Elbistan, Erzincan, Afyon, Alpullu, Malatya, Kayseri ve
Erzurum þeker fabrikalarýnýn desteklediði güreþ kulüpleri, minderde göðsümüzü kabartýyor.

Türk güreþi
þeker tadý veriyor
Milletimizin asýrlardýr yapa
geldiði güreþ sporu, kimi zaman minderlerde kimi zaFOTOÐRAF
mansa çayýrlarda kendini gösBÜLENT
terir. Pehlivan unvanýný hak
KARADAÞ
eylemiþ Anadolu yiðitlerinin
dillere destan güreþ müsabakalarý, yýllardýr tüm cihaný kendine hayran býrakmýþtýr. ‘Ata sporumuz’ unvanýyla benliðimize kadar nüfuz etmiþ güreþ, uluslararasý spor arenasýnda da ayrý bir gurur kaynaðýmýzdýr. Baþta olimpiyatlar olmak üzere dünya ve Avrupa þampiyonalarýnda þu ana kadar en fazla madalyayý kazanan
ata sporumuzu son yýllarda önemli iki kurumumuz sahipleniyor: Konya Þekerspor ve Amasya
Þekerspor. Bu durumun en büyük kanýtýný ise
2007 Grekoromen Güreþ Birinci Ligi ve 2007 Serbest Güreþ Birinci Ligi þampiyonlarýna baktýðýmýzda görebiliyoruz. Grekoromenin galibi Konya
Þekerspor, serbestin galibi Amasya Þekerspor.
Ýstanbul’un ve Ankara’nýn köklü kulüpleriyle
birlikte pek çok Anadolu kulübünü geride býrakan Konya Þeker ve Amasya Þeker, Türk güreþinin þu anki lokomotifi durumunda. Sýnýrlarýmýz
içindeki güreþ coþkusunu Avrupa’ya taþýmayý
hedefleyen her iki kulüp, uzun vadede güreþe
hizmet etmek istiyor. Aslýnda yakýn tarihimize
baktýðýmýzda nam-ý diðer pancar fabrikalarýnýn
pek çoðunun bünyesinde güreþin hayat bulduðuna þahit oluyoruz. Burdur, Sakarya, Elbistan,
Erzincan, Afyon, Alpullu, Malatya, Kayseri ve Erzurum þeker fabrikalarýnýn güreþ kulüplerini
bunlara misal gösterebiliriz. Çeþitli nedenlerden
ötürü bir bir kapanan þeker kulüpleri son bir-iki
yýldýr Amasya Þeker ve Konya Þeker sayesinde
tekrar tat vermeye baþlar hale geldi, tabii ki desteklenmek ve teþvik edilmek kaydýyla. Geçen yýlýn Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý þampiyonluðunu kazanan Amasya Þekerspor’un en büyük destekçisi hiç kuþkusuz eski olimpiyat þampiyonu güreþçi ve kulüp baþkaný Mahmut Demir.
NURULLAH
KAYA

Millîler de ‘þeker’li

B

u yýl Bakü’de gerçekleþen Dünya Serbest Güreþ Þampiyonasý’ndaki milli takýmýn 7 sporcusundan 6’sýnýn Amasya
Þekerspor formasýný giymesi ise bir
baþka önemli ayrýntý. Milli Takým’ýn büyük bir
bölümünün kulüplerince oluþturulduðunu belirten Amasya Þekerspor antrenörü Cahit Ahýskalýoðlu, “Takým takým karþýlaþtýðýmýzda dünyadaki tüm müsabakalarý kazanacaðýmýza inanýyoruz. Ýnþallah bu yýl ülkemize bir Avrupa þampiyonluðu daha kazandýracaðýz.” diyor ama sýkýntýlarýnýn olduðunu da þu sözlerle anlatýyor: “Serbest güreþ takýmý, 40 puan toplayarak dünya 2.si
olmuþ bir ekip. Yaptýðým gözlemler sonucunda
ne medyadan ne kuruluþlardan ne de yetkililerden doðru düzgün bir ilgi gördük. 40 puanýn
34’ünü bizim sporcularýmýz aldý. Spor bakanýmýzdan ve yetkililerden ne bir teþekkür yazýsý ne
bir telgraf geldi. Alaka olmayýnca da kulüplerimiz kapanýyor. Güreþi yýllarca devam ettiren Ýstanbul, Ýzmir Tekel, Tarsus Belediye gibi üç tane
takým kapanmak üzere. Biz istiyoruz ki bir tek
Mahmut Demir, bir tek Amasya Þeker olmamalý. Cumhuriyet tarihinde en çok madalya aldýðýmýz bir spor dalý. 2008 yýlýnda olimpiyatlar var.
Onda da en çok madalyayý yine güreþ alacak.’’
Hamza’lar, Nazmi’ler, Þeref’ler yetiþtirdiðimiz
grekoromen stilde ise Konya Þekerspor’un aðýrlýðýný görüyoruz. 2007 sezonunun þampiyonluðunu
elde eden Konya Þekerspor, güreþin lokomotifi
haline gelmiþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor’u
yenerek bu yýlýn galibi oldu. Kulübün güreþe son
derece önem verdiðini anlatan takým kaptaný Nazmi Avluca, “Bize verilen deðerin karþýlýðýný bu yýl
þampiyonluðu kazanarak elde ettik. Türk güreþi bu
tür destekleri fazlasýyla hak ediyor.” ifadelerini
kullanýyor. Konya Þeker Yönetim Kurulu Baþkaný
Recep Konuk, “Güreþte akla, zekâya, dayanýklýlýða
ve sürekliliðe ihtiyaç var. Bunlara sahip olan güreþçilerimiz Türkiye þampiyonluðunu Konya’ya taþýdý. Bu tür baþarýlar rast gele kazanýlan ve sonuçlanan þeyler deðil. Baþarý, emek, birlikte ve akademik çalýþmanýn sonuçlarýdýr. Bu henüz iþin çeyreðidir. Esas olan kurumumuzun yerel yapýyla deðil
dünyayla yarýþmasýdýr. Avrupa þampiyonluðu,
kulüp olarak Konya’ya taþýnmalýdýr. Bunun yapýlacaðýna inanýyorum.” açýklamasýný yapýyor.

CM Y K
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Pehlivan isterim!

Ahmet Turan Alkan
Etrafýnýza bakýnýz: Peter
prensibini doðrulamak
için didinen, ülser, gastrit, zona, hipertansiyon, saç dökülmesi, kabýzlýk, erken bunama,
panik atak gibi sýkýntýlara uðrayan, verimsiz
olacaðý liyakatsizlik
mertebesine yükseldikten sonra baþarýsýz olduðunu fark etmeden
geçinip giden kaç kiþi
tanýyorsunuz?

70’li yýllarýn baþýnda Bedir Yayýnevi, “Bütün
iþler niçin hep yanlýþ oluyor” gibi kýþkýrtýcý
bir ikinci baþlýkla önemli bir kitap yayýnlamýþtý; kitabýn adý “Peter Prensibi” idi ve Dr.
L. J. Peter ile R. Hull imzasýný taþýyordu. O
günlerde Bedir Yayýnevi’nin niçin böyle bir
kitabý tercüme ettirip yayýnladýðýna pek akýl
erdirememiþtim çünkü daha ziyade dinîmillî hassasiyeti aðýr basan eserlere aðýrlýk
verdiklerini hatýrlýyorum.
1969 yýlýnda kaleme alýnan kitap, kýsaca
“bürokratik liyakat”in teorisini yapýyor. Sosyal ilimlerde “kanun” kesinliðine eriþmek
pek zordur (düþününüz ki, saðlamlýðýndan
yemin-billah emin olduðumuz fizik kanunlarý bile 20. yüzyýl içinde defalarca yeniden
kurcalanarak “belirsizlik” noktasýnda karar
kýldý; hatta Einstein’ýn, kendisinden iki asýr
önce yaþayan Newton’un teorileþtirdiði
“mekanik evren” düzenini sarsan önemli yenilikleri telaffuz ederken bile kendini pek rahat hissetmediðini ileri sürerler!). Evet, sosyal ilimlerde kanun çapýndaki kesinlikler görülmez pek; en saðlam durumlarda bile teoriyi saðýndan solundan mýncýklamasý muhtemel istisnai hadiselere karþý bir ihtiyat payý
býrakýlmasýna itina gösterilir. Peter Prensibi’ni bu mânâda “kanun” saymak elbette
mümkün olmayabilir fakat eðer elinizdeki
maymuncuk, ortalama hesapla on kapýdan
sekizini zorlanmadan açabiliyorsa, onu takým çantanýzda bulundurmak istersiniz.
Peter Prensibi iþte öyle bir þey...
Diyor ki, “Bürokraside her fert, liyakatsizlik derecesine yükselmek için didinir.”

Yani?
Yanisi þu: bu prensibe göre kiþiler, bürokratik hiyerarþi içinde kapladýklarý yerdeki iþlerini çok iyi yaptýklarý için bir üst pozisyona yükseltilebilir. Yeni atandýklarý (yükseltildikleri) makam ise genelde becerileri
zorlayacak yeni bir iþtir, çünkü daha fazla
sorumluluk, daha çok dikkat ve daha fazla
risk ihtiva eder. Ne var ki bürokraside her
bireyin bir yeterlilik sýnýrý vardýr ve kiþi eðer
yaptýðý iþte baþarýlý olamýyorsa artýk terfi etmeyecek demektir. Prensibin bir baþka bakýþ açýsý da, insanlar sürekli terfi ettirildiði
için belli bir anda birçok makamýn yetersiz
kiþiler tarafýndan doldurulacaðý inancýdýr.
Þimdi, “ne yani” diyeceksiniz, “insanlar
terfi etmesinler mi; her terfi ille de isabetsiz
midir?” Elbette deðildir; prensip de o durumu kurcalamýyor zaten; insanýn tabiatýndaki yükselme arzusunun, onu altýndan kalkamayacaðý ve baþarýsýzlýða sürükleneceði yere kadar rahat býrakmadýðýný hatýrlatýyor.
Hayli büyük ve yuvarlak lâf ettik; þimdi
taþlarý yerine koyalým.
Herkes kendi durumunu düþünsün ve
hayatta olmayý umduðu yerde olup olmadýðýný gözden geçirsin:
“Burada benim kabiliyetlerime yazýk
ediliyor; ben aslýnda þu anda bulunduðum
yerin birkaç basamak üstünde olsam, vatana-millete daha faydalý olurdum” diyebiliyorsanýz Mister Peter’in prensibi takýr takýr
çalýþýyor demektir.
Peter prensibine göre, hakikaten likayatinize uygun bir pozisyonda istihdam edilme-

miþ olmanýz elbette mümkün bir ihtimâldir
ama o kadarcýk istisnânýn, koca bir prensibi
bozmasýna izin verecek deðiliz elbette!
Ýlk soru kolaydý; ikincisini cevaplandýrmaya esaslý pehlivan isterim!
Ýkinci soru þöyle: Ýçimizde, “yahu ben
üstesinden gelemeyeceðim kadar görev üstlendim; lüzumundan fazla sorumluluk aldým; ben yönetmeye baþladýktan sonra iþler
daha kötüye gitmeye baþladý ve bunun tek
sorumlusu benim” diyen, diyebilen var mý?
Sesiniz iyi gelmiyor (bu arada nedendir
bilmem, benim de boðazým kuruyuverdi
birden!); efendim, anlayamadým?..
Peki, öyleyse daha zor bir soruya geçelim: Ýçimizde, “yeter arkadaþ, ben terfi deðil,
bilakis tenzil istiyorum; alt pozisyonda çalýþýrken daha verimli ve mutluydum. Yükselmek bana yaramadý; verin bana eski iþimi”
diyen var mý?
(Bana bakmayýn lütfen; burada sorularý
yazarýnýz soruyor.)
Efendim?..
Yok!
Peki þimdi nisbeten daha kolay, hatta
þeker gibi bir soru geliyor...
Etrafýnýza bakýnýz: Peter prensibini doðrulamak için didinen, ülser, gastrit, zona, hipertansiyon, saç dökülmesi, kabýzlýk, erken bunama, panik atak gibi sýkýntýlara uðrayan, verimsiz olacaðý liyakatsizlik mertebesine yükseldikten sonra baþarýsýz olduðunu fark etmeden geçinip giden kaç kiþi tanýyorsunuz?
Bir dakika, lütfen sýrayla söyleyiniz; hep bir
aðýzdan konuþunca hiçbir þey anlaþýlmýyor...

Haa, bu noktada yazarýnýz da, prensibi
doðrular nitelikte pek çok örnek vermeye
hazýrdýr fakat kendine yeni düþmanlar
edinmekten vazgeçtiði için susmayý tercih
ediyor (hayret, birdenbire boðazýmdaki kuruluk gitti, zihnimde bir küþâyiþ belirdi, kafam saat gibi çalýþmaa baþladý!)
Tamam, prensibi doðrulamak için neredeyse hayata küsenlerle uzaktan dalgamýzý
geçelim ama bulunduðu mertebede fevkalade verimle çalýþan, etrafýna neþ’e ve mutluluk neþreden, mesaisiyle dostlarýna, ailesine, hizmet verdiði kiþilere pozitif enerji
aþýlayan kiþileri fark etmeyi de unutmayalým; çünkü onlar iþlerini iyi yaptýklarý halde
bir yandan da, “aah ah, beni vaktiyle ne
doktorlar, ne mühendisler istediydi de...”
diye sýzlananlar cümlesine dahil deðiller
(farkýndayým, bu örnek iyi gitmedi ama siz
neyi kasdettiðimi anladýnýz!) Onlar, çalýþmanýn, yorulmanýn ve bir þeyler üretmenin, insanda mutluluk hormonu salgýsýný
artýrdýðýný öðrenmiþ iyi insanlardýr (bu
cümle ise zalim patronlarýn, fabrika duvarýna büyük boy harflerle yazdýracaðý türden
bir döviz sloganýný andýrdý!).
Þimdi soðukkanlý bir deðerlendirme
yapmam gerektiðini hissediyorum: Bu güzel
fikri destekleyecek iyi misaller bulmakta baþarýsýz olmam, acaba sizce de yazarlýk kariyerimi nâhak yere zorlamakta olduðum neticesine varýr mý dersiniz? Cevabýnýzý duymak istemiyorum; çünkü bu Peter prensibi,
iðne ile çuvaldýz meselini andýrýr cinsinden
bir zalimlik galiba!.. t.alkan@zaman.com.tr

Engelliler kendileri için düzenlenen özel
turtuvada kýyasýya müçadele ettiler.

Engeller
potada
eridi
HABER VE
FOTOÐRAF

Bahçelievler Belediyesi, engellilere yönelik özel turnuva düzenledi. Türkiye Tekerlekli Basketbol 1. Ligi’nde yer alan Beþiktaþ ile Ýstanbul Kent Engelli
Yýldýzlar Kulübü’nün finalde
karþýlaþtýðý maçý Beþiktaþ kazanarak 1. oldu. Kupayý Bahçelievler Belediye
Baþkaný Osman Develioðlu verdi. Engellilere
desteðin süreceðini belirten Baþkan Develioðlu, “Onlarýn her zaman yanýndayýz. Engellilerin bu özel gününde Süper Lig’de iki güzide
kulübümüz karþýlaþtý. Bize göre ikisi de birinci.” diyor. Geceye Baþkan Yardýmcýlarý Yakup
Dalkýlýç ve Zeynel Yýldýrým ile Beþiktaþ Engelliler Basketbol Kulübü Menajeri M. Erdem Göksel de katýldý. Engelli yakýnlarý da karþýlaþmaya
ilgi gösterirken, sahadaki mücadele izleyenlerden tam not aldý. Birincilik kupasýný Develioðlu’nun elinden alan Beþiktaþ Engelliler Kulübü
Menajeri Erdem Göksel, “Bizleri destekleyenlere sonsuz teþekkürler. Bu turnuvayý düzenleyen
ve emeði geçenleri kutluyorum. Engelli kardeþlerimi spor yapmaya davet ediyorum.” diyor.
MURAT
ÝNCÝ
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Bu ocaðýn
ateþi 90 yýldýr
sönmüyor
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde
ikinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü, sekizinci Cumhurbaþkaný Turgut Özal ve eski baþbakanlardan
Adnan Menderes'in bile keyifle çayýný yudumladýðý yerde semaverin
közü ilk günkü harýyla yanýyor.

HABER VE
FOTOÐRAF

Bir fincan kahvenin 40 yýl
hatýrý olur da, közde demlenmiþ bir bardak çayýn olmaz mý? Hele bu çay, dededen toruna kalmýþ ve ateþi 90
yýldýr sönmeyen bir ocakta
hazýrlanmýþsa... Erzurum’un
Pasinler ilçesinde ikinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü, sekizinci Cumhurbaþkaný Turgut
Özal ve eski baþbakanlardan Adnan Menderes’in bile keyifle çayýný yudumladýðý yerde
semaverin közü ilk günkü tadýyla yanýyor.
Bu kadar teknolojiye raðmen suyun bakýrdan yapýlmýþ semaverde kaynatýldýðý çayevindeki demlikler bile insaný tarihi bir yolculuða çýkarýyor. Saðlýk Bakaný Recep Akdað,
bölgenin palavra ustasý Teyo Pehlivan, sanatçý Ýzzet Altýnmeþe ve Ýbrahim Erkal gibi birçok ünlünün hatýralarýyla süslediði çayevini,
90 yýl önce Rüþtü Yaþar açmýþ. O vefat ettikten sonra bugüne kadar ocaðýn ateþini oðullarý Lütfü Yaþar ve Hasan Yaþar ile torunlarý
yakmýþ. Hasan Yaþar vefat edince oðullarý
Abdulkadir ve Erdal geçmiþ iþin baþýna.
Bir zamanlar Hasankale adýyla tanýnan Pasinler’de sabah namazýndan çýkanlar, fýrýndan
aldýklarý lavaþ ekmeðin yanýna biraz zeytin ve
biraz tulum peyniri koyup çayevinin yolunu tutuyor. Kýtlama þeker eþliðinde hazýrlanan çaylar, masalara daðýtýlýyor. Ardýndan baþlýyor koyu bir muhabbet. Sabah ayazýnda sýcak çayýn
keyfini tatmak için gelenler, buranýn manevi ikliminde gönüllerini doyurduktan sonra iþe koyuluyor. Yolculuklarý sýrasýnda özel araçlarýyla
Kars’tan gelenler ise Erzurum’a gitmeden önce
mutlaka bu çayevine uðrayýp yorgunluk atýyor.
MUSTAFA
ÖZKE

Sýfatýn kapýda kaldýðý yer: Pasinler

‘S

ýfatýn kapýda kaldýðý yer’ olarak bilinen Pasinler çayevinde, makamý
ve yaþý ne olursa olsun herkes ayný havayý teneffüs ediyor. Hatta
Marmara Üniversitesi Öðretim Görevlisi Doç.
Dr. Yusuf Yaþar bile dedesinden kalan geleneði devam ettirerek, yazýn geldiði Pasinler’de
ocaða girip vatandaþlara çay servisi yapýyor.
Çayevindeki ocaðýn ilk ateþini yakan Hacý
Rüþtü Yaþar’ýn oðlu Lütfü Yaþar, “Bu kapýdan
içeri girenin sýfatý dýþarýda kalýr. Çayýmýzýn
özünde kömür, közünde muhabbet vardýr. Demindeki tat, buraya gelen insanlarýn býraktýðý
dostluk kadardýr.” diyor. Lütfü Yaþar’ýn yeðeni
Abdulkadir Yaþar ise tatil günlerinde sýrf muhabbet olsun diye Kars, Aðrý ve Erzurum’dan
gelenlerin olduðunu belirterek, uzaktan gelenlere yemek ikram ettiklerini ve karýnlarýný doyurmadan göndermediklerini ifade ediyor.
Bazý insanlarýn çayevine gelip hem kendisiyle çay içtiðini hem de dertleþtiðini dile getiren Abdulkadir Yaþar, “Buranýn manevi havasý insana ayrý bir huzur veriyor. Marmara Üniversitesi’ndeki kardeþim Yusuf Yaþar bile, Ýstanbul’dan geldiðinde üzerindeki takým elbisesini deðiþtirir gelir ve çay servisi yapar. Burada çay servisi yapmak onu mutlu eder. Çünkü
burada çay içmek de, çay servisi yapmak da bizim geleneðimizdir.” diye konuþuyor. Günlük
çay servisini yapan Erdal Yaþar da her sabah
erken odunlarý tutuþturup çayý demlemenin
bile kendine ayrý bir keyif verdiðini anlatýyor.

Devlet erkanýndan da birçok kiþinin uðradýðý
çay ocaðýný iþleten Abdulkadir Yaþar, “Buranýn
manevi havasý insana huzur veriyor.” diyor.
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tarih

Vak’a-yý vakvakiye’nin tek canlý
tanýðýna testere müdahalesi
Ýstanbul, tarihî eserleriyle olduðu kadar asýrlýk çýnarlarýyla da
göz dolduran bir þehir. Hemen
her caminin, medresenin ya da
külliyenin avlusunda, semayla
arz arasýna bir perde gibi çekilen ulu çýnarlar uzanýyor burada. Kocaman gövdelerinde tarihin kaydýný tutan
asýrlýk çýnarlar, yüzyýllardýr Ýstanbul’a ve yaþananlara tanýklýk ediyor. Ancak bu aðaçlar arasýnda
öyle bir çýnar var ki, iþte onun hikâyesi bambaþka.
Üstelik o aðaç, olayýn tanýklarýndan deðil, bizatihi
yaþayanlarýndan. Osmanlý tarihinin en önemli
hadiseleri arasýnda yer alan ‘Vak’a-yý Vakvakiye’den ya da bir baþka adýyla ‘Kanlý Çýnar’ vakasýna adýný veren aðaçtan söz ediyoruz. Sultanahmet Meydaný’nda bulunan bu aðaç, bir dönemin
saray aðalarýnýn gövdesinin sallandýðý çýnar olarak tarihe geçti. Ancak bu dallarýn yerinde artýk
yeller esiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüðü, budama çalýþmalarý esnasýnda bu tarihi olayýn yaþayan
tek tanýðýný da budayarak, ortadan kaldýrdý.
1656 senesinde meydana gelen olaya bizzat
tanýklýk eden tarihçi Eremya Çelebi Kömürciyan, günü gününe düþtüðü notlarda ‘Kanlý Çýnar’ vakasýný naklediyor. Kömürciyan’ýn anlattýðýna göre isyan, Sultan IV. Mehmed döneminde baþlar. Ýsyanýn sebebi ise birçok olayýn sebebi olduðu üzere malî sýkýntýlar. Bu dönemde askerlerin ulufeleri ödenmez, ödense bile deðeri
bakýr katýlarak düþürülmüþ akçelerle yapýlýr. Bu
akçelerin piyasada kabul görmemesinden, sipahiler ve yeniçeriler maðdur olur. Onlar da bir
araya gelerek içinde bulunduklarý zor durumu
müzakere edip, bu iþin sorumlusu olarak düþündükleri, padiþahýn yakýnýnda bulunan, hazineyi yaðmalayýp servet yapan saray aðalarýyla,
devlet erkânýndan 30 kiþiyi tespit ederler.
Sultan IV. Mehmed’den ayak divaný kurmasýný ve kötü gidiþte payý bulunanlarýn kendilerine
teslim edilmesini isterler. Bu arada padiþah isyanýn ciddiyetini anlar. Bazý aziller ve tayinler âsileri tatmin etmez. Padiþah kelleleri istenenlerden
bazýlarýný idam ettirerek âsilere teslim eder. Birkaç defa gönderilen nasihatçiler de âsileri ikna
edemeyince padiþah ayak divanýna mecbur kalýr.
Ayak divanýnda âsilerin aralarýndan seçtikleri temsilciler, padiþahýn artýk devlet iþlerini ele
alabilecek duruma geldiðini, Girit’te askerin çaresizlik içinde bulunduðunu belirterek, memleketin harap olduðunu, köylünün zulümden býktýðýný, padiþahýn kul ile kulun hazine ile ve hazinenin de tebaa ile mümkün olabildiðini söylerler. Bazý yöneticilerin hazineye ortak gibi olduðu
ve saltanata hükmetmeye baþladýklarýný, mal ve
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MEHMET
RIFAT
YEÐEN

Osmanlý tarihinin en önemli
siyasî olaylarýndan biri olan
‘Vak’a-yý Vakvakiye’, ayaklanmaya sebep olarak gösterilen
30 saray aðasýnýn öldürülmesiyle son buldu. Bu kanlý olayýn tek canlý tanýðý ise bir çýnar
aðacý. Sultanahmet’te bulunan
ve bir dönem insan bedenlerinin sallandýðý Kanlý Çýnar’ýn
dallarý, belediye tarafýndan
budandý. Araþtýrmacý yazar
Müfid Yüksel, “Büyük hata
yapýlmýþ. Aðacý budarken, tarihi de budamýþlar.” diyor.

Neden
Vakvak
Aðacý?

1950’de basýlan Resimli Tarih Mecmuasý’nýn 10. sayýsýnda, Sultanahmet Meydaný’ndaki çýnara neden ‘vakvak aðacý’ denildiði þöyle açýklanýyor: “Çok eski ve meþhur bir Þark masalýnda, bir okyanus adasýnda, meyveleri insan vücuduna benzeyen bir aðaçtan bahsedilirdi ki; bu meyveler ‘vak vak’ diye ses çýkardýðý için adaya ‘Vakvak Adasý’ ismi verilmiþti.” deniliyor. Vakvak ismi ise 1656’da yaþanan bir hadise sonrasý birtakým devlet ve saray adamlarýnýn, ihtilalciler tarafýndan meydanda bugün hâlâ ayakta olan çýnara asýlmasýyla tarihe geçti. Ýstanbullular bu çýnara ‘Vakvak Aðacý’ denilmesinden dolayý, hadiseyi ‘Vak’a-yý Vakvakiye’ olarak isimlendirdi.

para hýrsýna düþüp zengin olduklarýný, bunlarýn
yüzünden hazinede iki yýllýk açýk bulunduðunu
anlatýrlar padiþaha. Hazineyi bu hale sokanlarýn
temizlenmesini padiþahtan talep eden isyancýlar, listeden birçoðunu öldürtür. Yakalanmayan
birkaç kiþinin saraydan firar etmesi askerleri
caydýrmaz. Daha sonra listedekiler bir bir yakalanýp Sultanahmet’teki meþhur çýnar aðacýna
asýlýr. Ýdamlar tamamlanýncaya kadar yeniçerilerin isyaný devam eder ve dükkânlar beþ gün
kapanýp umumi hayat durma noktasýna gelir.
Bu isyan sonunda saray aðalarý ortadan kalkar.
Bu olayýn 450 yýllýk tanýðý çýnar aðacýnýn dallarý yakýn zamanda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’ne baðlý, Park ve Bahçeler Müdürlüðü görevlilerince kesildi. Park ve Bahçeler Müdürlüðü yetkili-

lerinin konuya iliþkin açýklamasý ise yüzyýllýk anýt
çýnarlara sadece teknik açýdan yaklaþýldýðýný, çalýþmalarýn yalnýzca orman mühendisleriyle yürütüldüðünü gösteriyor. Yetkililer, dallarýn hastalýklý olduðunu, 2005 yýlýnda kuruduðunu söylüyor.
Çýnarýn dallarýný kesme gerekçelerini ise þöyle
açýklýyorlar: “O kestiðimiz dallar, aþaðý doðru
eðilmeye baþlamýþtý. Altýndan da sürekli insanlar
geçtiði için bir tehlike oluþturuyordu. Dýþtan belki saðlam görünebilir; ama % 60’ý çürümüþtü. Zaten bu çalýþma, Anýtlar Kurulu’nun kararýyla
gerçekleþti. Neticede bu izni de Anýtlar Kurulu
veriyor. Aðacýn bu tarihî yönünü bilmiyorduk.
Biz de bu ülkenin evladýyýz. Ancak aðacýn önemi
bilinmeden bu kesme iþlemi gerçekleþti. Olayda
herhangi bir kasýt yok.” m.yegen@zaman.com.tr

Araþtýrmacý-yazar Müfid Yüksel:

Ağacı değil, tarihi
budamışlar!
Tarih ve sosyoloji dalýnda uzman araþtýrmacý-yazar Müfid
Yüksel, Ýstanbul’da ‘anýt aðaç’
kapsamýnda çok sayýda aðacýn
bulunduðunu, bunlar üzerinde
herhangi bir iþlem yapýlacaðý
zaman çok dikkatli olunmasý
gerektiðini söylüyor. Yüksel, “Bu
tür aðaçlara bir tarihçiye sormadan müdahale edilmesi çok
yanlýþ. Aðacý budayalým derken
tarihi de budamýþlar.” diyor.

Osmanlý padiþahlarý neden hacca gitmediler?

Mustafa Armaðan
Osmanlý padiþahlarý
neden hacca gitmediler? Benim kiþisel
kanaatim biraz
mantýk dýþý görünebilir size: Osmanlý
padiþahlarý sanki
kendilerini hac gibi
yüce bir iltifata layýk
görmüyorlardý!

Yýllardýr pek çok okurum, Osmanlý padiþahlarýnýn hacca neden gitmediklerini ýsrarla
sorar durur.
Bu hakikaten kafa karýþtýrýcý konuda net
bir bilgiye veya beyana sahip deðiliz ne yazýk ki. Öte yandan da ilginç bir gerçek duruyor karþýmýzda: Osmanlý hanedanýnda, býrakýnýz padiþahlarý, þehzadeler arasýnda bile
Cem Sultan’dan baþka kimse hac farizasýný
eda etmemiþ. Ancak II. Bayezid’in tam hacca gitmek üzereyken, babasý Fatih’in ölüm
haberini aldýðýna ve bir an önce Amasya’dan Ýstanbul’a hareket etmesi gerektiðinden hacca gitmekten vazgeçtiðine dair
sýnýrlý bir bilgi var elimizde.
Her iki teþebbüsün de 1481-1482 yýllarýna denk düþmesi ve Fatih’in oðullarýndan
gelmiþ olmasý ayrý bir renk katýyor meseleye.
O zaman þu soruyu tarihin tozlu tavanýna
hevenk üzümü gibi asmamýzda sakýnca yok:
Acaba Fatih 1481 Mayýs’ýnda çýktýðý son
seferinde Amasya ve Karaman’da valilik yapan oðullarýný da yanýna alarak Mekke üzerine mi yürüyecekti? Bu soru þimdiye kadar
sorulmuþ deðil. Ama hemen hemen ayný
yýllarda Fatih’in bir oðlunun hacca niyetlenmiþ, diðerinin ise Memlûklere sýðýndýktan
sonra hac vazifesini yerine getirmiþ olmasý
karþýsýnda, Fatih’in ölümüyle sonuçsuz kalan son seferine iliþkin böyle bir ihtimali de
hesaba katmalýyýz.
Osmanlý padiþahlarýnýn az bilinen akim
kalmýþ iki hac teþebbüsü vardýr.
Bunlardan birincisi, II. Osman’ýn, özellikle orduyu ve ulemayý kýzdýran ve feci ölümüne yol açan yarý-siyasî bir hac niyeti içinde olduðunu biliyoruz (1622).
Ýkinci olarak da Sultan Vahdettin, 1922’de
tahttan indirilip yurdu terk ettikten sonra

Mekke’ye kadar gitmiþ, fakat bir Ýngiliz oyunuyla hilafetin Þerif Hüseyin’e devredileceði
planýndan kuþkulanarak hac vazifesini yerine
getirmeden geri dönmüþtü. Ýlginçtir, Tarýk
Mümtaz Göztepe’nin verdiði bilgiye göre
Vahdettin, Mekke’deki misafirliði sýrasýnda
Kâbe’yi tavaf etmiþ, namazlarýný özellikle
Mescid-i Haram’da cemaatle eda etmiþtir.
Garip bir tevafuk eseri olarak 401 yýl
arayla cereyan eden bu iki sultanî hac teþebbüsünden birincisi, yeniçerilerce ‘düþman
ve hain’ ilan edilen II. Osman’ýn hayatýna
mal olacak, ikincisi ise yine ‘hain’ damgasýný bugün bile üzerinden silip atamayan bir
eski padiþahýn hayatýnýn son büyük hayal
kýrýklýðýný teþkil edecektir.
Osmanlý hanedanýnýn erkek üyeleri arasýnda durum buyken, kadýn üyelerden bazýlarý hacý olmuþlardý. Ýlk hacý Osmanlý hanedan üyesinin Çelebi Mehmed’in kýzý olduðunu biliyoruz. Son üye olarak da I. Mahmud’un kýzý Ayþe Sultan’ý biliyorduk. Ancak
Süreyya Faruki’nin çalýþmasý “Hacýlar ve Sultanlar”, hacý olan haným sultanlarýn sayýsýnýn
sandýðýmýzdan daha fazla olduðunu ortaya
koydu. Muhtemelen þehzadelerin haccý siyasî
bir faaliyet fýrsatý olarak deðerlendirebileceði
korkusuyla engellenmesine mukabil, kadýn
üyeler için böyle bir endiþeye yer bulunmamasý, onlarýn bu dinî vazifelerini daha rahat
yerine getirmelerine kapý açmýþ olmalýdýr.
Sorumuza dönelim yine: Osmanlý padiþahlarý neden hacca gitmediler?
Benim kiþisel kanaatim biraz mantýk dýþý görünebilir size: Osmanlý padiþahlarý sanki kendilerini hac gibi yüce bir iltifata layýk
görmüyorlardý! Bu davranýþlarýný, Ertuðrul
Gazi ile Osman Gazi’ye ortak olarak atfedilen þu Kur’an-ý Kerim’in bulunduðu odada
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uyumama tavrýyla irtibatlandýrýyorum. Burada adeta kendilerini günahkâr addettiklerinden o yüce vazifeye layýk görmeme tavrýnýn kokusunu alýyorum ben. Dediðim gibi
bu tamamen kiþisel bir yorum.
Padiþahlarýn, Peygamber Efendimiz’e
(sas), Ehl-i Beyt’e ve mukaddes beldelere
duyduklarý derin saygýyý ve bu saygýnýn gereðini yerine getirmek için neler yaptýklarýný bir
hatýrlayalým. Kanuni’nin Mescid-i Haram’ýn
minarelerini yenilettiðini ve oðlu Selim’e
Cidde’ye su getirmeyi vasiyet ettiðini hatýrlatmak yeterlidir. Yüzyýllar boyu Mekke ve Medine halkýna Sürre alaylarý ile birlikte her yýl
hiç aksatmadan son derece deðerli hediyeler
yolladýklarýný biliyoruz; yine her yýl “iskât-ý
hac” için kendi yerlerine birilerini mutlaka
hacca gönderdiklerini de. Bu saygýyla yetiþmiþ insanlarýn hac gibi bir farzý ifa etmek istemediklerini düþünmek anlamlý olmaz.
Demek ki hac ibadetini yerine getirmek
istiyorlardý. Yine de gitmediler. Neden?
Hacca gitmeme sebepleri olarak kimileri
güvenlik gerekçesini öne sürüyor (‘o kadar

kalabalýðýn arasýna girince her þey olabilirdi’), kimileri de devletin baþsýz kalmasý riskini (‘fitne çýkmasýný’) göze alamadýklarýný
ve cihadý daha fazla önemsediklerini. Buna
göre o devirlerde bir insanýn hacca gidiþdönüþü en az 3 ay sürüyordu; dolayýsýyla bir
padiþahýn bu kadar uzun süre iþin baþýndan
uzak kalmasý anarþiye sebebiyet verebilir,
fitne çýkabilirdi. Ne var ki, Halife Harun Reþid’in tam 9 kez hacca gittiðini öðrenince
aslýnda isteselerdi bu güvenliði bir þekilde
temin edebilirlerdi sonucuna varýyoruz.
Benim kiþisel olmayan yorumum Ahmet
Akgündüz’ünküne yakýn:
Oðlu Korkut’u hacca yollayan -gelin görün ki Mýsýr’dan geri çevrilmiþti- II. Bayezid’den itibaren Osmanlý padiþahlarý ve onlarý etkileyen ulema, bir padiþahýn devlet
baþkanlýðý görevlerini ‘þahsî ibadetleri uðruna’ aylar boyu terk etmesini caiz görmemiþlerdi. Yani bu tutumda þahsî ibadetlerini kamusal hizmetlerinin önüne geçirmeme kaygýsý aðýr basmýþ ve bu, zamanla hanedanýn
erkek üyeleri için tartýþýlmaz bir gelenek halini almýþtý. Nitekim II. Osman da, hacca
gitmeye niyetlendiðinde en baþta kayýnpederi Þeyhülislam Esad Efendi kendisine
karþý çýkarak, “Padiþahlara hac lazým deðildir, oturup adl eylemek evlâdýr. Caiz ki bir
fitne zuhur eyleye” fetvasýný vermiþti.
Osmanlý padiþahý tahtýn üzerinde artýk
gerçek bir kiþilik deðil, tüzel bir kiþiliktir ve
anlaþýlan, hac gibi þahsî bir farzý uðruna devlet iþlerini aylar boyu ihmal etmesi, dinen
caiz görülmemiþtir. Ahmet Akgündüz’ün
dediði gibi, “Bazen kamu haklarýndan olan
bir mesele, þahsî farzlardan daha ehemmiyetli hale gelmektedir.” Bu nokta üzerinde
durmaya deðer. m.armagan@zaman.com.tr
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Diyarbakýr’ýn çocuk yüzü
Kurban Bayramý’yla güldü
HABER VE
FOTOÐRAF

Bir ailede yaklaþýk 7-8 çocuðun bulunduðu Diyarbakýr’ýn
Baðlar Mahallesi’nde çocuklar, bayramýn gelmesiyle neþeli günler geçiriyor. Bayramlýk elbiseleriyle ara sokaklarda
dolaþan erkek çocuklar, harçlýklarýyla aldýklarý oyuncak silahlarla poz verirken, kýzlar bayramlýk elbiselerini gösteriyor.
Çoðu çocuðun okula gitmediði Baðlar Mahallesi’nde çocuklar çalýþmak da zorunda. Ailelerin büyük bir bölümü çocuklarýný geçim kaynaðý olarak kullanýyor. Erkek çocuklar ayakkabý boyacýlýðý, kaðýt ve pet þiþe toplama iþi
yaparken küçük kýzlar da atölyelerde ortacý
olarak çalýþýyor. Günlük 5 lira kazandýðýný
söyleyen ilkokul 7. sýnýf öðrencisi Mahmut,
“Abi boyacýlýk yapýyorum, sürekli müþterilerim var. Bakkal Halil Abi, Sýtký amca devamlý
bana ayakkabý boyatýr. Botlardan 1 lira, ayakkabýlardan da 50 kuruþ alýyorum. Günde kazandýðýmý da harçlýk yapýyorum.” diyor.
Fazla gelen müþterilerini de baþka ihtiyacý
olan arkadaþlarýna yönlendirdiðini söyleyen
küçük Mahmut, “Diyarbakýrlý iþadamlarý tarafýndan kurulan okuma kurslarýna gittiðini,
buradaki aðabeylerinin kendilerine çok iyi
davrandýðýný, onlardan çok þey öðrendiðini”
söylüyor. Dar sokaklarda ilerlemeye devam
ettikçe çocuklarýn sayýsý da artýyor. ‘Bayramýnýz kutlu olsun’ diye elimize sarýlan çocuklarýn ilk sorusu ‘Abi nereden geldiniz?’ oluyor.
Ýstanbul’dan geldiðimizi söylediðimizde ilk
önce þaþýrýyorlar. Ardýndan ‘Niye geldiniz
abi?’ diye ekliyorlar. Bayramýnýzý kutlamak
‘Kimse Yok mu’ yardým kuruluþu aracýlýðý ile
yardým getirdiðimizi söylediðimizde ise þaþkýnlýklarý daha da artýyor. Bu sýrada yanýma
gelen Pervin isimli küçük kýz, annesinin aldýðý bayramlýk elbisesini gösteriyor ve fotoðrafýný çekmemi istiyor. 6 yaþýna giren Pervin’in
annesiyle pencereden konuþuyoruz. Henüz
nüfüs cüzdaný çýkaramadýklarýný söyleyen anne, “14 yaþýnda evlendim. Bu oturduðumuz
eve gelin olarak geldim. Kocam minibüste
muavinlik yapýyor. Aldýðý parayla geçimimizi
zor saðlýyoruz. Önceliðimiz yaþamýmýzý sürdürebilmek, çocuklarýn okulu, önlüðü, nüfus
cüzdanlarý bile ikinci planda kalýyor.” diyor.
Yine Baðlar Mahallesi’nde 5 çocuk annesi
36 yaþýndaki Rabia Sarýkaya’nýn en büyük oðlu Adana da asker. Eþini 5 yýl önce kalp krizinden kaybeden annenin doðuþtan bir ayaðý
da sakat. 3 aydan 3 aya aldýðý özürlü maaþýyla kocasýndan kalan tek odalý evinde yaþýyor.
KÜRÞAT
BAYHAN

“Bugüne kadar evimize bayramlaþmak için
gelen kuþ bile yoktu.” diyerek ilk defa bayramlaþmak için ellerinde hediyelerle gelen
misafirleri içeriye buyur ediyor. Kimse Yok
mu gönüllüsü olarak Diyarbakýr’a gelen iþadamlarýndan isteði, özürlü olduðu için elde
yýkamakta zorlandýðý çamaþýrlarý için bir çamaþýr makinesi oluyor. Onlardan bunun yaný sýra
buzdolabý, renkli televizyon, fýrýn ve 2 kanepe
sözü de alýyor. 7. sýnýfa giden Bedri, ayakkabý
boyayýp evin geçimini üstleniyor; ama hayali
doktor olmak. 15 yaþýndaki evin kýzý Remziye
Kaçar, ilkokul 3’ten terk. Babasý ölünce okulu

býrakmak zorunda kalan Remziye’ye “Buraya
gelen iþadamý aðabeylerinden ne istersin?”
diye sorduðumuzda, “Okula gitmek istiyorum.” cevabýný alýyoruz. Evden ayrýlýrken evin
hem anasý hem de babasý konumundaki Rabia Haným mutlu gözlerle ‘Baþým gözüm üstüne.’ diyerek bizi kapýya kadar geçiriyor.
Kapýda ayakkabýlarýmý baðlarken Ýstanbul’dan Diyarbakýrlý kardeþleri ile bayramlaþmak için gelmiþ olan iþadamýnýn gözyaþlarýna
tanýk oluyorum. “Yahu bizim kýz Kevser 16 yaþýnda, bu kýz Rabia ise 18 yaþýnda; ama iyi beslenemediði için küçücük kalmýþ. Bu çocuklar bu

CM Y K

koþullarda nasýl yaþýyorlar? Biz çift camlý evlerde rahat rahat otururken bu çocuklarýn, üzerinde oturacak bir halýlarý bile yok, üstelik de camlarý kýrýk, içerisi buz gibi. Elektrikli sobayla ýsýnmaya çalýþýyorlar, ne yýkanacak bir banyolarý ne
de bir dolaplarý var.” diyerek hayýflanýyor.
Dar sokaklardan geçip ilerlerken önümüzü kesen bir Diyarbakýrlý vatandaþ, “Allah sizden razý olsun, çok iyi iþler yapýyorsunuz.” diyerek iþadamlarýyla bayramlaþýyor. Tam o sýrada þoförümüz Mehmet abi, “Ýþte özlenen
tablo, yýllarca Türk-Kürt diye bizi birbirimize
düþman edenler utansýn.” diyor kulaðýma...

7

Çoðu çocuðun okula
bile gitmediði Diyarbakýr’daki Baðlar Mahallesi’nde erkek çocuklar
ayakkabý boyacýlýðý, kaðýt ve pet þiþe toplama
iþi yaparken küçük kýzlar da atölyelerde ortacý
olarak çalýþýyor. Biz de
Kurban Bayramý’nda
bu çocuklarýn dünyasýna konuk olduk ve
bayramýn çocuk yüzünü bir de onlarýn aðzýndan dinledik.
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Ezber bozan bir iddia karþýmýzdaki. 200 yýllýk tarih bilgimizi sarsacak kadar da güçlü. Osmanlý’nýn
önemli saraylarý, camileri, kýþla ve
kiliselerinin mimarý sanýldýðý gibi
Ermeni Balyan ailesi deðil, son
baþmimar Abdulhalim Efendi imiþ.
Sanat tarihçisi Yard. Doç. Dr. Selman Can bu iddiayý dile getiriyor.
Konunun aydýnlýða kavuþmasý
için de iþ, bu konuda araþtýrma yapan bilim adamlarýna düþüyor.

Balyan Ailesi’ne mal edilen Ortaköy Camii ve Çýraðan Sarayý, Osmanlý Devleti’nin son 200 yýlda yaptýrdýðý önemli eserlerden.

Arþivlere bakýlabilir

Son dönem Osmanlý mimarisi tartýþmaya açýlýyor

Prof. Dr. Suphi Saatçi (Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü): Bu, üzerinde çok
ciddi durulmasý, araþtýrýlmasý gereken bir
konu. Arþivlere gidilip bakýlabilir. Ben bu konuda çalýþma yapmýþ deðilim. Polemiklere
girmeden, akademik düzeyde, gerçek hüviyetini ortaya çýkarmak lazým. Mimari birikim
konusunda biz kendimizden þüphe etmiyoruz, zengin bir birikimimiz var. Sinan gibi bir
mimar yetiþtirmiþiz. Bu topraklar üzerine kim
ne yapmýþsa onu da saygýyla karþýlýyoruz. Mimaride þovenist yaklaþýmlar mümkün deðildir, olaya bilim adabýyla yaklaþmak gerekir.

Osmanlý’nýn son döneminde Ýstanbul’u birbirinden
güzel ve ihtiþamlý saraylarla,
camilerle, kiliselerle donatan
Ermeni Balyan ailesidir. Bunu herkes böyle bilir. Osmanlý sarayýna hizmet eden
bu aile, mimari yeteneklerini de kuþaktan kuþaða aktararak, uzun bir döneme damgasýný
vurmuþtur. Þimdi, 24-30 Aralýk 2007 tarihleri
arasýnda, bu eserler ‘Balyan Ailesinin Mimarideki Rolü’ isimli fotoðraf sergisinde izleyicilerin dikkatine sunulacak. Ancak, Büyükþehir
Belediyesi Kültür Müdürlüðü ve Atlas Dergisi
tarafýndan Cemal Reþit Rey Sergi Sarayý’nda
düzenlenen serginin, akademi dünyasýndan
bir muhalifi var. Atatürk Üniversitesi Sanat
Tarihi Bölümü Öðretim Üyesi Yard. Doç. Dr.
Selman Can, Balyan ailesinin kendilerine ait
olduðu belirtilen eserlerin mimarý deðil müteahhidi olduðunu, eserlerin büyük bir kýsmýnýn
mimarýnýn ise Osmanlý’nýn son baþmimarý
Abdulhalim Efendi olduðunu iddia ediyor.
Can’ýn savunduðu tez ve “Eserler tek tek incelenerek gerçek mimarlarý belirlenmeli ve hak
sahibine teslim edilmelidir.” teklifi üzerine,
mimarlar ve mimarlýk tarihi araþtýrmacýlarý konuyu tartýþýyor. Balyan ailesi üzerine geniþ
araþtýrmalar yapan Prof. Dr. Afife Batur, “Bilim
adamlarý bir sempozyumda bir araya gelerek
çalýþmalarýný ortaya koymalý ve tartýþmalýdýr.”
diyor. Ayasofya Müzesi Müdürü Dr. Haluk
Dursun, bu iddianýn önemli bir iddia olduðunu; ancak belgelerle konuþulmasý gerektiðini
belirtiyor. Mimarlýk tarihi üzerine araþtýrmalar
yapan mimar Dr. Sinan Gerim ise konunun
hem Ermeni hem de Türk kaynaklarýna göre
deðerlendirilmesi gerektiðini belirtiyor.
Çýraðan Sarayý ile ilgili belgeleri tararken,
sarayýn mimarý olarak ‘Abdulhalim Efendi’ ismine rastlayan sanat tarihçisi Selman Can,
bundan 14 yýl önce baþlamýþ araþtýrmalarýna.
Osmanlý arþivlerinde araþtýrmalar yapan Can,
Abdulhalim Efendi’nin ‘ser mimar-ý hassa’
yani baþmimar olarak Mimar Sinan silsilesinin son halkasý olduðunu söylüyor. Yaptýðý
araþtýrmalar sonucu Abdulhalim Efendi’nin
çok büyük iþlere imza attýðýný ve eski Çýraðan
Sarayý, Bayazýt Yangýn Kulesi, Kasýmpaþa
Bahriye Mektebi, Rami Kýþlasý, Bayrampaþa
EM NE
DOLMACI
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Balyan ailesi, mimar
deðil müteahhitmiþ!

Ciddiye alýnmasý
gereken bir iddia
Dolmabahçe'nin
inþasý karþýlýðýnda
arsa verilmiþ
Baþbakanlýk Osmalý Arþivi Cevdet
Saray tasnifinde 6070 numarayla kayýtlý, 1842 tarihli belgede Beþiktaþ
Sarayý'nýn (Osmanlý kayýtlarýnda Dolmabahçe için Beþiktaþ Sarayý ismi
kullanýlýr) inþasý için Ebniye Müdürü
Mimar Halim Efendi'ye (Osmanlý'nýn
son baþmimarý Seyyit Abdülhalim
Efendi) emeðinin karþýlýðý olarak
Maçka'da bir arsa verildiði ve bu arsanýn da Halim Efendi tarafýndan satýlmak istendiði vurgulanmaktadýr.
Dolmabahçe Sarayý'nýn inþasýna bütün kaynaklarda 1842 tarihinde baþlandýðý belirtilmektedir. Belgenin
tarihi ile bu bilgiler örtüþmektedir.

Kýþlasý, Dolmabahçe Sarayý, Ortaköy Camii,
Hýrka-i Þerif Camii gibi yapýlarýn mimarý olduðunu belirtiyor. Can, tüm bu yapýlarýn Balyanlar tarafýndan yapýldýðýnýn iddia edilmesini de, son dönemin teþkilat yapýsýnýn bilinmemesine baðlýyor. 19. yüzyýlda eskiden olduðu
gibi ‘bina eminliði’nden ihale sistemine geçilmiþ ve bu sistem içerisinde de ihaleyi alan hep
Ermeni ve Rumlar, yani gayrimüslimler olmuþ. Balyan ailesi de bu müteahhitlerden biri
olarak kabul ediliyor. Osmanlý’nýn ilk resmî
inþaat þirketini de 1874 yýlýnda, ‘Þirket-i Nafia-i Osmaniye’ adýnda Balyanlar kurmuþ.
Can, Balyanlar’ýn saraydan aldýðý, ‘ser mimarý devlet’ unvanýnýn da bir atama kararý olmadýðýný, fahri bir unvan olduðunu aktarýyor.
“Bugün dünyanýn dört bir yanýnda Balyanlar üzerine yüzlerce eser var. Ama bunlarýn
hepsinde Balyanlar mimar olarak yer alýyor. Bizim yaptýðýmýz bir ezber bozmadýr. Bir yanlýþýn
ortaya konulmasýdýr.” diyen Can, araþtýrmalarýný yayýnlamaya baþladýðý zaman da Amerika’dan Ermeni diasporasýndan tehdit mektuplarý almýþ. Bunun soykýrým için bir malzeme

olarak da kullanýldýðýný belirten Can, Ermenilerin, ‘Biz Osmanlý’nýn baskýn unsuruyduk. Ýktisadî anlamda, ticarî anlamda ve kültürel anlamda vizyonuyduk. O yüzden bizi çekemediler.’ tezinin sunulduðunu söylüyor. Araþtýrmalarýný önümüzdeki yýl içinde ‘Osmanlý Mimarlýðýnda Balyanlar’ adý altýnda bir kitap olarak
yayýnlamayý düþünen Can, kendi tezlerine bilim camiasýnýn tepkisiz kalmasýna da anlam
veremiyor. Geçen yýl düzenlenen Dolmabahçe
Sempozyumu’nda bu iddialarý taþýyan bildirisini sunduðunu, ancak yanýnda oturan Prof.
Dr. Afife Batur’un kendisine dönüp, “Bilinenler dýþýnda þeyler söylüyorsunuz, bunlarý nereden temin ettiniz?” diye sormadýðýný aktarýyor.

Yapýlar tescil edilsin

Ý

TÜ Taþkýþla Binasý, Harbiye Müzesi, Yýldýz
Hamidiye Camii, Sarayburnu antrepolarý
gibi yapýlarýn da Balyanlara deðil baþka
mimarlara ait olduðunu iddia eden Can,
azýnlýklarý övmenin prim yaptýðýný, o yüzden
kendi çalýþmalarýnýn görülmediðini düþünüyor.
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“Benim yaptýðým iþ bilimsel bir iþtir; ama Ermeni meselesi ile dolaylý veya doðrudan bir baðlantýsý vardýr. Bu baðlantý da beni çok fazla ilgilendirmiyor.” diyen Can, sanat ve mimarlýk tarihi hocalarýnýn araþtýrmalarý ile gerçekleri dile
getirmek zorunda olduðunu söylüyor. CRR’deki sergi açýldýktan sonra bir basýn toplantýsý ile
konuyu açýklamayý düþünen Can, bu yanlýþýn
düzeltilmesi için de þunlarý öneriyor: Öncelikle
Milli Saraylar, bu saraylarýn gerçek mimarlarý
kimdir, bilinen isimler mimar mýdýr müteahhit
midir kendi yayýnlarýnda ortaya konulmalýdýr.
Kültür Bakanlýðý Yayýnlar Dairesi yapýlarla ilgili
yeni bilgileri kapsayan yayýnlar yapmalýdýr.
Anýtlar Kurulu da, Balyanlar’a ait olarak gösterilen yapýlarýn yeniden tescilini yapmalýdýr.
Tüm bunlar yapýlýrsa literatüre yerleþmiþ olan
bu bilgiler tashih edilir ve tarihsel hatalar zinciri kýrýlýr. Biz Balyanlar’ýn mimar deðil müteahhit olduðunu herkese öðretmeliyiz. Bugün bir
kaynak alýnýyor ve irdelenmeden sürekli tekrar
ediliyor. Öyle olunca herkes hataya düþüyor.
Bu bilgiler yanlýþ yerleþmiþtir ve bunlarýn düzeltilmesi gerekir.” e.dolmaci@zaman.com.tr

Dr. Haluk Dursun (Ayasofya Müzesi Müdürü):
Bu mimarýn iddiasý çok önemli bir iddia. Ama
önce iddia sahibi iddiasýný ispatlamak için belgelerle konuþmasý lazým. Mimarlýk tarihçilerinin belgelerle konuþmasý lazým. Arþivden bu
belgeyi bulanlarýn bizi aydýnlatmasýný bekliyorum. Yalnýz þunu tahmin ediyorum; Balyan ailesinin bütün tasarýmlarý kendisi yapan bir aile
olmasý mümkün deðil. Daha çok olayýn bir
nebze içinde olan taþeron gibi düþünebilirsiniz,
müteahhit firma gibi düþünebilirsiniz, o açýdan
da bakýlabilir. Ciddiye alýnmasý gereken bir konu, ama tamamen belgelerle konuþulmalýdýr.

Bazý yapýlar
Balyanlar’a mal ediliyor
Dr. Sinan Genim (mimar): Evet bazý yapýlarý
Balyanlar’a mal ediyorlar. Balyan yapýlarýný
tam olarak tetkik etmek, hem Ermeni hem de
bizim kaynaklarýmýza göre deðerlendirmek
lazým. Araþtýrmacý Kevork Pamukciyan’ýn
dört ciltlik bir eseri var. Harutyun Severyan’ýn
Ortaköy Camii ve Beykoz Camii’ni yaptýðýný
söyler. Abdulhalim Efendi’ye gelince, saray
ýsmarlýyor ama Abdulhalim Efendi denetliyor.
Bina emini kendisi. Buna mimar demek de
doðru deðil. Bu konuda biraz daha araþtýrma
yapmak gerekiyor. Bunlarý bir ret olarak deðil, gerçekten kim yaptý diye araþtýrmak lazým. Baþka yapýlarla karþýlaþtýrmak lazýmdýr.

Akademik düzeyde
tartýþýlmalýdýr
Prof. Dr. Afife Batur (mimar): Tabii ki bu konu,
tartýþýlacak bir konu. Ama akademik düzeyde
tartýþýlmalýdýr. Bilim adamlarý çalýþmalarý ortaya koymalý. Bir sempozyumda bir araya gelmeli ve orada tartýþmalýlar. Gazetede veya baþka
bir platformda tartýþmayý doðru bulmuyorum.

Ýddia doðru olabilir
Prof. Dr. Haþim Karpuz (Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný): Böyle bir çalýþmayý
duydum. Akademisyen bazý arkadaþlarým da bu
iddialarýn doðru olduðunu söylediler. Bence de
doðru olabilir. Ancak araþtýrýlmasý lazýmdýr.

pazar
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Kurtlar Vadisi Pusu

Elif Þafak
Zoraki Koca

Acý Hayat

“Bol salçalý
oryantalizm”
Kitapçýda önümsýra iki genç, konuþuyorlar
kendi aralarýnda. Raflarda týngýr mýngýr dolaþmaktayýz, ben de onlar da. Derken biri
eline Pinhan adlý romanýmý alýyor. Anýnda
kulak kabartýyorum. Kulak hýrsýzlýðý yapmaktayým. Acaba ne diyecekler, ne söyleyecekler romaným hakkýnda? Bir yaným
yaptýðýmýn doðru olmadýðýnýn bilincinde.
Gayet makul ve mantýklý, “ayýp ayýp! Geri
dur, sana ne, ne karýþýyorsun insanlarýn
sohbetlerine, sokma burnunu” diyor. Haklý, biliyorum. Ama elde deðil. Beri yanýmda
mantýk-akýl ne gezer. Hemen yanaþýyorum. Merak bu. Dayanamýyor, dinliyorum.
“Okudun mu?” diyor gençlerden biri.
“Güzeldir, derindir Pinhan. Severim.”
Saklý bir sevinçle tebessüm ediyorum.
Ama berikinin cevabý sevincimi yarým býrakýyor. “Okumadým ama eminim tasavvuf masavvuf ayaklarýna bol salçalý Oryantalizm yapmýþtýr hatun.”
Kalakalýyorum. Ayný anda gençler arkaya dönüyor. Gözgöze geliyoruz. Onlar
da kalakalýyor. Halimiz pek bir komik. Kitabevinde baþka kimse görmüyor bu sahneyi. Selam veriyorlar az evvel hakkýnda
konuþtuklarý kitabýn yazarýna. Selam veriyorum ben de. Utangaç bir tebessümle kaçýyoruz birbirimizin huzurundan.
Bu yazý bir Pinhan savunmasý deðil.
Her roman kendi dilinde anlatýr meramýný.
Okurunu arar. Okuruyla dertleþir. Ama
bunu anlamak için evvela kitabý okumak
lazým elbette. Okumadýðýmýz kitaplar hakkýnda kesin kanaatlere varmak ne yaman
çeliþki! Onu da bir kenara býrakalým. Edward Said, þüphesiz ki yüzyýlýmýzýn en
önemli ve en çok yanký uyandýran düþünürlerinden biriydi. Bilhassa Oryantalizm
adlý çalýþmasýyla tüm dünyada akademik
ve entelektüel çevrelere bomba gibi düþen
bir esere imza attý. Çok tartýþýldý, çok alýntýlandý. Bugün hâlâ baþta Mýsýr olmak üzere kolonyalizmin tarihiyle tanýþýk pek çok
Ýslam ülkesinde best-seller bu kitap. Batý’nýn Doðu’yu kendi tahayyülünde nasýl
kurguladýðý, sonra da kendi kurgusunu
nasýl “norm” olarak algýladýðý hepimizin
hatýrýnda iz býrakan kudretli bir eleþtiri
noktasý. Buraya kadar kitabýn dile getirdiði
her þey iyi hoþ ama unutmayalým ki her
eser gibi bunun da sýnýrlarý var, çerçevesi
var. Dolayýsýyla çerçevesinin dýþýnda kalan
alanlar var. Said belli bir literatür, belli bir
dönem ve belli bir coðrafya üzerine yoðunlaþtý, odaklandý. Bunun kapsamadýðý
mekan ve alanlar olduðunu gözden kaçýrmamak lazým. Yani ne tüm mekanlara-kýtalara ne de tüm zamanlara-dönemlere
uygulanabilir bir analiz burada söz konusu
olan. Said’in çalýþmasýný romantikleþtirmemek, omuzlarýna taþýyabileceði yükten
fazlasýyla yüklememek lazým. En baþta da
bizi ilgilendiriyor bu durum. Zira Said
“Oryantalizm” çalýþmasýnda acaba niçin
Osmanlý’dan pek bahsetmemeyi seçti?
Oryantalizm kelimesi kadar sýk ve yaygýn kullanýlan, her yerde revaçta olan ancak
habire sýð ve basmakalýp tekrarlara maruz
kalan çok az kavram olsa gerek günümüz
dünyasýnda. Ne vakit “Doðu” ya da “geçmiþ” veya “tasavvuf” ile ilgili bir yazý-filmroman çýksa piyasaya, neredeyse otomatik
olarak “oryantalistlik yapmakla” itham ediliyor. Peki ama nedir acaba “oryantalistlik
yapmak?” Alýþýldýk, kanýksanmýþ, kliþeleþmiþ bir kullanýmýn dýþýnda ve ötesinde bakmaya hazýr mýyýz bu kavrama? Sahi her
“Doðu” diyen Oryantalist mi oluyor anýnda? Her tasavvuftan ya da Osmanlý’dan
bahseden “geçmiþ fetiþizmi” yapmakla
damgalanabilir mi? Bu kadar kolay mý? Oryantalizm eleþtirisi her kapýyý açacak bir altýn anahtar gibi kullanýlýyor bugünlerde. Ýþte bu yüzden içi böylesine boþaldý, ayaklarý
yerden kesildi bu kavramýn. “Oryantalizm”
kelimesini dilin boyunduruðundan azat etmemizin zamaný geldi de geçiyor artýk.
Ve kitabevindeki ikinci gence ufacýk bir
not: “Baþtan sona tebessümle yazýldý bu
yazý. Bol salçalý oryantalizm lafýna kýzmadým. Ne kýrýldým ne kýzdým, vesselam.”

Binbir Gece

Býçak Sýrtý

Dizi izleyicisi sürekli ‘dejavu’ yaþýyor
Hatýrla Sevgili

Ben bu sahneyi daha
önce izlemiþtim sanki...
Ekranlar dizilere teslim olalý
hayli zaman oldu. Her akþam
kanallarda boy gösteren
onlarca dizi, haftanýn en az
bir günü izleyicisini televizyona mahkum ediyor. Pazartesi
olmazsa çarþamba, o da olmadý hafta sonu mutlaka ekran baþýnda geçiriyoruz akþamlarýmýzý. “Her diziyi izlemiyorum ama bu çok iyi!” dediðimiz çok oluyor.
Türkiye’nin çeþitli yerlerinden insan manzaralarýyla karþýmýza çýkan dizilerden kimi bir
toprak aðasýnýn hayatýný, kimi bir mafya babasýný, kimi orta direk bir memur ailesini, kimi de küçük bir çocuðun hayatýný iþliyor. Hülasa bütün dizilerin iddiasý, konularýndaki
farklýlýk. Ama bazen izleyicilerde öyle bir intiba uyanýyor ki, bir dizide gördüðümüz
sahne bir diðerini çaðrýþtýrýyor bize. Sevgililerin el ele yürüdüðü yollardan kurulan
cümlelere; romantik bakýþlardan veda sahnesine kadar her þey bir diðerinin aynýsý…
‘Bizim dizimiz’deki bir karakter ‘týpký o dizideki gibi’ oluveriyor birden. Senaryolarý
farklý olsa da diðer ortak noktalarýný görmemek neredeyse imkânsýz. Yüzlerce dizinin
ayný anda gösterimde olmasý bazý kalýplarýn
tekrarlanmasýný da kaçýnýlmaz hale getiriyor. Yönetmen dizi filmin en heyecanlý kýsýmda bölümü bitirip izleyiciyi merakta býrakmak istiyor. Fakat ne hikmetse izleyici
gelecek hafta ile ilgili bir tahminde bulunmakta zorlanmýyor ve çoðu zaman da isabetli görüþler bildiriyor.
Dizilerin baþladýðý yer farklý olsa da bütün
yollarýn Roma’ya çýkmasý gibi Ýstanbul’a çýkýyor sonunda. Senaryolar son yýllarýn büyük
keþfi olan Güneydoðu Anadolu ya da Karadeniz’de baþlýyor. Ya Mardin’den geliniyor
Ýstanbul’a ya da Rize’den. Eni sonu Ýstanbul’a baðlanýyor ama. Bu ilke adeta dizilerin
demirbaþý haline geldi. Örneðin, Gülbeyaz
dizisinde aralarýnda kýyasýya bir çekiþme olan
Demiroðullarý ve Dursunoðullarý’nýn hikâyesi Karadeniz’in yeþil atmosferinde baþlamýþtý.
Fakat Demiroðlu ailesi, oðullarý Kadir’in mezuniyet töreni için Ýstanbul’a gelince Dursunoðullarý ile komþu oluverdi. Tabii Karadeniz
dizisi olsa da hikâyenin mekâný artýk Ýstanbul’a baðlandý bir þekilde. Sivas’ta baþlayan
Pusat, Mardin’de baþlayan Ezo Gelin, Bursa’da baþlayan Yanýk Koza, Urfa Halfeti’de
çekilmeye baþlayan Sýla’nýn da durumu çok
RAHÝME
SEZGÝN

Ezo Gelin

Dizi furyasý hýzlý esiyor.
Yeni senaryolar yazýlýyor,
farklý temalar ile izleyicinin beðenisi kazanýlmaya
çalýþýlýyor. Bu yoðunlukta
senaristlerin tekrara düþmemesi de mümkün olmuyor. Haliyle dizi kliþieleri de bildiðini anlatmaya devam ediyor.
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farklý olmadý. Birkaç bölüm sonra onlar da
kendilerini Ýstanbul’da buldu. Dizilerde Anadolu’nun herhangi bir þehrinden kalkýp Ýstanbul’a gelen karakterleri ortak bir deðiþim
süreci bekliyor gibi. Aslýnda bu hikâye Yeþilçam’dan kalma bir alýþkanlýktýr dersek yanlýþ
olmaz. Köylü olan kýz Ýstanbul’a ilk geldiðinde kýsa bir süre þaþkýnlýktan sonra, þehirli kadýnlarla aþýk atmaya baþlar. Þu anda ekranlarýn en çok seyredilen dizilerinden Ýki Yabancý, Zoraki Koca ve Ezo Gelin’in kadýn kahramanlarý bu deðiþimin en çarpýcý örnekleridir.

Gayrý meþru iliþkiler,
dizilerin vazgeçilmez kliþesi

M

agazin sayfalarýnýn ve paparazzi programlarýnýn eþsiz desteðiyle gündemimize ilk sýradan giren gayri meþru iliþkiler,
dizilerin olmazsa olmazý. Meþru olmayan iliþkiler aþk ile süslenip her defasýnda bir dizi aracýlýðý ile izleyiciye itina ile ulaþtýrýlýyor. Senaristler, diziyi daha entrikalý bir hale getirmek
istediklerinde hemen gizli bir aþkýn hikâyesini
senaryoya yedirmeye baþlýyor. Dünyaya gelen
gayri meþru çocuktan asla gerçek babasýnýn
haberinin de olmamasý lazým tabii. Çocuðun
gerçeði öðrenmemesi için de sýký bir çaba!
Eðer aldatýlan bir kadýnsa ve de hamileyse,
onunla evlenmeye aday, ona âþýk, vefakâr biri mutlaka çýkýyor. Binbir Gece, Acý Hayat,
Hatýrla Sevgili, Ihlamurlar Altýnda, Kurtlar
Vadisi, Geniþ Zamanlar, Beyaz Gelincik gibi
diziler, yasak iliþkilerin en masum paketlerde
sunulduðu ender (!) yapýmlar arasýndaki yerini alýyor. Ama içine biraz aþk eklenmeden
servis edilmiyor tabii. En romantik bölümler,
kimi zaman duygusal kimi zaman da hýrçýn
bir aþk hikâyesi ile hazýrlanýp sunuluyor. Aþk
budur ya her zaman imkânsýzý seçer ve zengin
oðlan fakir kýza âþýk olur. Hikâye de böylece
izleyici için daha cazibeli hale gelir. Her zaman kullanýlan ama hiç eskimeyen bu hikâye
günümüz dizilerinde de ýsrarla iþlenen bir konu. Þüphesiz dünya var oldukça da iþlenmeye
devam edecek. Konular arasýndaki benzerlik
diyaloglarýn kardeþliðini de beraberinde getiriyor. Mesela, zengin kýz mutlaka babasýna
‘babiþko’ diye hitap eder, nedense ‘baba’ demeyi bir türlü beceremez. Zengin olan kiþi ‘iyi’
ise kötü polis olmak illa ki kardeþine düþer.
Týpký, Acý Hayat ve Vazgeç Gönlüm’de oldu-

ðu gibi… Ýyi ile kötünün dengesi, ‘beþ parmaðýn beþi bir deðil’ misali korunmuþ olur.
Bu kliþelerde mantýk hatalarýnýn da tekrarý
söz konusu olabiliyor. Olay tekrarlandýkça hatada ýsrar da doðal seyrini sürdürüyor. Bu hatalarý sýralayacak olursak; hemen her karakter
eðitim durumu ne olursa olsun mutlaka Ýstanbul Türkçesiyle konuþuyor dizilerde. Ya da
eðitimi olmayan fakat hayat okulunun iþletme
bölümünden mezun karakterlerini, Sýla ve
Senden Baþka’da olduðu gibi, bir þirketin baþýnda görebiliyoruz. Tabii bir de þirkette iþ dýþýnda her þeyin konuþulduðunu… Bütün kahramanlarýn cep telefonu aforizmalarýn havada
uçuþtuðu bir anda çalar ve telefonunu þarj etmeyen karizmatik kahramanýn þarjý da bitiverir. Bu da izleyicide ‘o biyonik deðil, onun da
aciz kaldýðý anlar oluyor’ izlenimi uyandýrýr.
Aile fertleri arasýndaki yaþ dengesi de
asla düþünülmeyen ayrýntýlar arasýndadýr.
Hemen hemen ayný yaþlardaki iki kiþi baba-oðul olarak karþýmýza çýkarken, iki genç
kadýn da ana-kýz olarak boy gösterir. Tabii
ailenin fertlerinin birbirlerine benzemesi de
çok önemli deðildir. Esmer anne babanýn
sarýþýn beyaz tenli çocuðu olabilir. Böyle mi
Olacaktý, Ýki Aile, Sýla, Ihlamurlar Altýnda,
Kuzey Rüzgârý bu tür hatalara sýkça rastladýðýmýz dizilerin baþýnda geliyor.
Dizilerin olmazsa olmaz sahnelerinden
biri de önemli kararlarýn açýklandýðý ya da aile arasý tartýþmalarýn gerçekleþtiði akþam yemekleri. Hemen bir yuvarlak masa etrafýnda
‘ulvi’ bir amaç uðrunda toplanýlýr ve ailenin reisi tüm prensiplerini yemek esnasýnda sýralayýverir. Örneðin, Yaprak Dökümü’nde Ali Rýza Bey, böyle bir sahnede kurallarýný defalarca sýralar. Býçak Sýrtý’nýn baba karakteri Selim
Reþat Bey küçük oðlu Mehmet ile en hararetli kavgalarýný yine bir akþam yemeðinde, tüm
ailenin bir arada olduðu zamanlarda yapar.
Geliþen çekim teknikleri, farklýlaþan senaryolar, iyi oyuncular ile her sezon yüzlerce
dizi sunuluyor önümüze. Baþarýyý yakalayanlar ise sonraki sezonda da yoluna devam ediyor. Müptelasý olduðumuz bir diziyi dahi, dizi
enflasyonu yaþanan ekranlarda çabuk unutuyoruz. Unutulmayan kliþeler müstesna. Maalesef bundan sonra da zengin-fakir çekiþmesini, gayri meþru iliþkileri, Kýzkulesi’ne karþý
kurulan hayalleri, baþka bir bölgede baþlayýp
Ýstanbul’a taþýnan hayatlarý görmekten kurtulamayacaðýz gibi... r.sezgin@zaman.com.tr
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anlar ve harfler

Kýssadan Cizgi Âmâk-ý Hayal

Cem Uygun

Zamanýn

kabuklarý

Leyla Ýpekçi

Gidenler ve kalanlar:
Þimdi neredeler?
Baþkalarýnýn masumiyet hakkýný
savunmak için kendi konforlu
hayatýndan kalkarak binlerce kilometre öteye, Filistin’e gelerek,
evi baþlarýna yýkýlan köylülerin
önünde kendi vücudunu siper etmeye kalkýþan, orada insanlýðýn
ölmediðini haykýran bir genç kýzdý Rachel Corrie. 23 yaþýndaydý.
Amerika’nýn Irak’a saldýrýsý
için geri sayým baþladýðý günlerdi. Propaganda son hýzýyla sürüyor, Irak direniþinin beyin takýmý olabilecek profesörler, bilim adamlarý sessizce katlediliyordu. Rachel Corrie, Amerika’daki rahat ve sorunsuz yaþantýsýndan çýkýp geldiði Filistin’de hiçbir þeyin kendisine anlatýldýðý gibi olmadýðýný görmüþtü. Katledilen bebekleri, evleri
defalarca baþlarýna yýkýlan ihtiyarlarý, gençleri görmüþtü. Altyapýsý birkaç senede bir tamamen çökertilen insanlarýn iyi niyet ve gayretle yaþamayý sürdürme çabalarýný gördükçe, ne uðruna bu topraklara geldiðinin
daha net olarak farkýna varmýþtý.
Bizler kendi rahat dünyalarýmýzda soluk alýp verirken o
bambaþka bir coðrafyada, hiç
tanýmadýðý ama mazlum olduðunu kalp gözüyle gördüðü insanlarýn arasýna dalmýþtý. Corrie’nin elindeki megafonla buldozerin karþýsýna dikilip “dur”
diye defalarca baðýrdýðýnýn uluslararasý eylemcilerden yedi canlý
tanýðý vardý. Fakat onu bile isteye ezen, vücudu üzerinde gidip
gelen buldozeri kullananlar yargýya çýkmadý. Ýsrail ordusu bunun bir kaza olduðu sonucuna
vardý. Medya organlarýnýn çoðu
ise bu katliamý görmezden geldi:
Rachel Corrie ölmeye gitmiþti.

Bedel ödeyenler
Hrant Dink bir vicdan savaþçýsýydý. Hayatýnda kimseye þiddet
ve saldýrganlýk uygulamamýþ,
aksine, sürekli kendisini acýmasýzca yargýlayanlara karþý sabýrlý,
hoþgörülü ve yumuþak davranmýþtý. O kadar ki, baþlangýçta
onu Ermeni olduðu için düþman
ilan edenler, onunla birkaç dakika muhabbet ettikten sonra
yargýlarýný deðiþtiriyorlardý.
Ýnsanlarý deðerlendirirken
kimliklerine göre hüküm vermez, hakkaniyet ölçüsünü kurardý vicdan terazisinde. Bu
uðurda kimi zaman diaspora Ermenileriyle, kimi zaman soykýrým tasarýsýný inkar edenlerin suç
iþlediðine hükmeden Fransa’yla
çatýþmayý bile göze alýrdý. Kastetmediði bir cümle yüzünden
hakkýnda dava açýldýðýnda durmaksýzýn tehdit aldý, aþaðýlandý,
hain ilan edildi. Öylesine büyük
iftiralara uðramýþtý ki, onun maruz kaldýðý haksýzlýklarýn birazýný
yaþayan birçok kiþi çoktan çekip
giderdi bu topraklardan.
Zaten ona da git dediler.
Nankörlük etme, ekmeðini yediðin millete sövme dediler. Ya sev
ya terk et dediler. Gitmeyeceðim
diye çýktý kameralarýn önüne.
Konuþurken içine doðru akýtýyordu gözyaþlarýný. Burnu kýzarmýþ, sesi titriyordu. Evet ben bu
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topraklara gözümü diktim diyordu. Ama üzerinde yaþamak
için deðil, gömülmek için. Nihayetinde sokak ortasýnda ensesinden vurup katlettiler onu:
Hrant Dink ölmeye kalmýþtý.
Dünyaca ünlü piyanist Fazýl
Say ise babasýndan öðrendiðimize göre yýlýn ancak 25 gününü ülkesinde geçirebiliyormuþ,
geri kalan hayatýnda sürekli yollarda, yolculuklarda, konserlerde, kayýtlardaymýþ. Bu gidip gelmeler arasýnda ülkesinin sorunlarýný tarihsel, sosyolojik, siyasi
veya felsefi açýdan hangi derinlikte deðerlendirme olanaðý bulunduðu bilinemez. Ama Türkiye hayalinin bittiðine ve ‘Ýslamcýlarýn kazandýðýna’ hükmetti ve
kýzýný da alarak ülkesini terk
edebileceðini belirtti.
Farklýlýklara tahammülü olmayan, salt kendi benzerleriyle
bir arada yaþamakla ‘kazanacaðýný’ varsayan bir sanatçý ülkesinden gidebilir de, ülkesinde
kalabilir de. Ama gitmek için de
kalmak için de bazý bedeller
beklemektedir onu. Hepimizi.
Sadece kendi konforunuzu
ve tatmininizi saðlamak gibi bir
niyete sahipseniz gitmek de kalmak da sizin için hayati bir mesele olmayacaktýr. Nihayetinde
hayatta baþkalarýnýn -size benzemeyenlerin- hakký adýna mücadele etmeyi göze almak gibi
bir gaileniz de yoksa: Adalet,
hak hukuk gibi kavramlarýn kýymetini anlamanýz kolay deðildir.
Tabii farklý olaný düþmanlaþtýrmaktan daha baþka benimseyecek bir tutum da kalmaz size.
Biz ve onlar olur hayat sizin için.
Burasý ve orasý olur. Kolayca.
‘Biz’ olamayýnca gideceksinizdir. Kalmak içinse ancak
‘onlar’ olmamalýdýrlar. Böylesine bölen, parçalayan bir algýyla
aidiyet hissetmek kolay mýdýr,
zor mudur, bilmiyorum. Bir
toprak parçasýný, yýlda 25 gün
yaþasanýz da kendinize ait hissedebilirsiniz. Ama: Bir yeri salt
kendinize ait zannederseniz,
onu sizden farklý olanlarla paylaþmakta
zorlanabilirsiniz.
Önemli olan kendinizi o topraða ait hissetmektir belki de. O
vakit, Fazýl Say da farklý kültürlere ve yaþam tarzlarýna sahip
kiþilerin kendisiyle birlikte ayný
topraðý benimsediðini fark edebilir. (Hrant Dink’in onca tehdide ve iftiraya raðmen kalmasýnýn ne anlama geldiðini biraz
da buralarda aramalýyýz.)
Sürgünde sýla hasretiyle
gözlerini yummuþ, ölmeye gitmiþ bir baþka sanatçý, Nazým
Hikmet’in ölümünden bir yýl
kadar önce yazdýðý þu dizelerle
bitireyim yazýyý.
bütün kapýlar kapalý inik bütün perdeler
nerdeler nerdeler nerdeler
gidilmeyen gelinmeyen bir
yerdeler
dilsizler fýsýldýyor saðýrlara
uzaktan çok uzaktan
bakýþýn gözleri yok koþunun
ayaklarý
yoruldum kovalanmazý kovalamaktan
bir cigara içeyim.
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Maraþ olaylarýyla anýlan Ökkeþ Þendiller:

11

Kanlý Maraþ olaylarýnýn üzerinden
tam 29 yýl geçti. Halký kimin kýþkýrtýp, sokaða döktüðü hakkýnda pek
çok iddia ortaya atýldý yýllarca. Taraflarýn uzlaþtýðý tek nokta ise dýþ
mihraklarýn, emperyalist odaklarýn
þehre uzanan kirli parmaðý.

Hasan Fehmi Güneþ
‘talimatý Türkeþ verdi’
dememiz için baský yaptý
Önce 19 Aralýk 1978 akþamý
Kýrým Türklerinin Sovyetlerin elinden kurtuluþunu anlatan ‘Güneþ Ne Zaman
Doðacak?’ adlý filmi gösteren Çiçek Sinemasý bombalandý. Sað görüþlü seyircilerden biri aðýr yedi kiþi yaralanmýþtý. Kardeþi
kardeþe kýrdýrma planý bununla sýnýrlý kalmadý. Alevi-Sünni gerilimi üzerine kurulan senaryo bombalamadan iki gün sonra Tüm Öðretmenler Birleþme ve Dayanýþma Derneði
(Töb-Der) üyesi iki solcu öðretmenin öldürülmesiyle devam etti. Kargaþa sevdalýlarýna
bu da yetmemiþti. Henüz halk birbirinin kafasýný yarmamýþtý çünkü. Ýsteklerine, bu iki
öðretmenin cenazelerinin kaldýrýlmasý sýrasýnda ulaþtýlar. Fýsýltý gazetesinin büyük iþ
görmesiyle binlerce kiþi sokaklara döküldü,
aralarýna nifak sokulan hemþerileriyle kavga
etmek için. Tanýklara göre 300’ün üzerinde,
resmî rakamlara göre 111 kiþi hayatýný yitirdi,
binlerce kiþi yaralandý, yedi gün süren bu olaylarda. Evler, iþyerleri, araçlar tahrip edildi. Akýl
almaz derecede büyüyen olaylar sonrasýnda
26 Aralýk günü 13 ilde birden sýkýyönetim ilan
edildi. Ardýndan tutuklamalar, yargýlamalar,
hesaplaþmalar ve 12 Eylül askerî darbesi.
Olaylarýn üzerinden 29 yýl geçmesine raðmen sýr perdesi halen aralanmýþ deðil. Kahramanmaraþ’ýn altýný üstüne getiren olaylarla ilgili zaman içerisinde yeni bilgiler, belgeler, iddialar ortaya çýkýyor. Son olarak geçtiðimiz yýl dönemin baþbakaný Bülent Ecevit’in kasasýndan
‘Çok ciddi bir kaynaktan gelmiþtir. Deðerlendirilmelidir.’ ibareli gizli bir belge çýktý. Maraþ
olaylarýnýn bir numaralý sanýðý olarak tanýnan
ve hakkýnda açýlan yüzün üzerinde davadan
beraat eden Ökkeþ Þendiller ve 78’liler Derneði
Baþkaný Ruþen Sümbüloðlu ile tüm yaþananlarý, 29 yýlda ortaya atýlan iddialarý konuþtuk.
ÖNDER
DELÝGÖZ

Maraþ olaylarý emperyalist oyunu

78’LÝLER, ORTAK PANEL ÇAÐRISINI REDDEDÝYOR

ECEVÝT’ÝN SAKLADIÐI BELGEDEKÝ ÝDDÝALAR

H

Ökkeþ Þendiller, Maraþ olaylarýnýn açýklýða kavuþmasý için 78’liler Derneði’ne ortak hareket etme çaðrýsýnda bulunuyor. Panelist olarak kendisinin
yaný sýra Hasan Fehmi Güneþ, Gabris Altýnyan ve solcu öðretmenlerin öldürülmesinde Devrimci Savaþ Örgütü adýna silah kullandýðý iddia edilen Hamit
Kapan’ýn çaðrýlmasýný istiyor. “Bu iþin saðcýsý solcusu yok. Tartýþalým.”
diyor. Ruþen Sümbüloðlu’nun bu çaðrýya yanýtý ise oldukça sert: “Böyle bir
çaðrýyý hoþ karþýlamak mümkün deðil. Yaptýklarýnýn hesabýný vermemiþ bir
insan. Sosyalistlere karþý önyargýlý yaklaþým tarzýnýn en açýk göstergesidir
Ökkeþ Þendiller’in milletvekili olmasý, Meclis’e gitmesi. Ama onun açýða
çýkmasý, onun gibilerin yaptýklarýnýn ortaya çýkmasý boynumuzun borcu.”

“CHP, iktidarý devraldýktan sonra vuku bulan büyük olaylarýn (Malatya, Sivas ve Kahramanmaraþ) çýkacaðýna dair 1-2 ay evvelinden haber verilmediðinden yüzlerce vatandaþýmýzýn can ve mal kaybýna sebebiyet vermiþlerdir. Önceden haber vermek bir tarafa, olayýn yaratýlmasýnda en etkin rolü oynamýþlardýr. Nitekim Kahramanmaraþ olayý MÝT’ten (...) (...) (...)
(...)’in müþterek planlamalarý ile çýkarýlmýþtýr. (...) Türkeþ, oraya ...’in tavassutuyla ...’u tayin ettirerek güney bölgesini ele geçirmiþ ve Kahramanmaraþ olayýný rahatlýkla tertip ettirmiþtir. (...) Kurulan sýkýyönetim mahkemelerine saða ait raporlarýn verilmemesi, sadece sola ait raporlarýn
verilmesi hususunda Türkeþ, MÝT’teki elemanlarýna talimat vermiþtir.”

er iki taraf da Maraþ olaylarýnýn
kýþkýrtýlmasýnda dýþ güçlerin etkisine dikkat çekiyor. Olaylarýn sebebini emperyalizmin karmaþýk
iliþkilerinin Türkiye’ye uzanan kollarý olarak
gösteren Sümbüloðlu, “Sadece Maraþ olaylarýndan deðil, Türkiye’de yaþanan Alevi-Sünni
kýþkýrtmasýnýn tanýmýný yapan bütün olaylarýn
gerisinde bu iliþkinin yattýðýný biliyoruz.” þeklinde konuþuyor. Bu gerçeðin ortaya çýkmasý
için büyük bedeller ödediklerini belirterek sözlerini þöyle sürdürüyor: “Sanki bir sað sol kavgasý varmýþ, Alevi-Sünni kavgasý varmýþ gibi
gösterdiler. Oysa özünde yatan þey o derin iliþkinin tüm Türkiye’deki iþbirlikçileriyle yaratmýþ olduklarý katliamlardý.” Olaylarda dýþ mihraklarýn rol oynadýðýný vurgulayan Þendiller,
eski Ýzmir Belediye Baþkaný Burhan Özfatura’nýn Türkiye’de bulunmuþ Amerikalý bir barýþ gönüllüsü ile ilgili anlattýklarýný örnek gösteriyor. Zaman Gazetesi’nin 25 Kasým 1990 tarihli sayýsýnda sürmanþetten yayýmlanan ‘Vahþeti biz tezgahladýk’ baþlýklý haberde görüþlerine yer verilen Özfatura, Ýsviçre’de tanýþtýðý
Amerika vatandaþýnýn kendisine anlattýklarýný
þöyle aktarýyor: “Vazifemiz icabý aileler arasýnda gidip unutulmuþ düþmanlýklarý, kan davasý
ve mezhep ayrýlýklarýný körüklüyorduk. Böylece huzuru bozduk. Sivas ve çevresinde olaylarý
biz baþlattýk. Pek çok masum, çocuk ve kadýnlarýn ölümüne sebep olduk. Daha sonra yaptýðýmýz iþin korkunçluðu ve iðrençliðinden vicdan azabý duydum ve ülkemi terk ettim.”

Hasan Fehmi Güneþ baský yaptý

A

ydýnlýk Gazetesi, sýcak günlerin yaþandýðý dönemde Ökkeþ Þendiller’in sinemadaki patlama sonrasý
Ankara’yý arayarak olaylarý rapor
ettiðine dair bir haber yayýmladý. Muhabiri olduðu Çaðrý Dergisi ve Hergün Gazetesi’ni aradýðýný söyleyen Þendiller için arama baþlatýlmýþ bu haber üzerine. “Sýkýyönetim olmasaydý
yakalanmazdým.” diyen Þendiller’in sýkýyöne-

Ýsviçre’de tanýþtýðý bir Amerikalýnýn eski
Ýzmir Belediye Baþkaný Burhan Özfatura’ya anlattýklarý, Kahramanmaraþ’ý yerle bir eden çatýþmalarý tertipleyen güçler
hakkýnda bilgi veriyor. Zaman Gazetesi’nin 25.11.1990 tarihli sayýsýna konuþan
Özfatura, sözde barýþ gönüllüsü ve ekibinin askerî darbe öncesi Sivas ve çevre illerde halký birbirine düþürmek için neler
yaptýklarýný açýkça anlatýyor.

time güvenmesinin sebebini iþkenceden kurtulma çabasý olarak gösteriyor. Kendisini aramak için Ankara’dan özel bir ekibin geldiðini
ileri süren Þendiller, yaþadýklarýný þöyle anlatýyor: “Pol-Der’in iþkencesini biliyordum. Sýkýyönetim var diye kendim gelip teslim oldum.
Fakat sýkýyönetim beni bu özel ekibe teslim etti. Tam 33 gün sonra Maraþ’a dönebildim. Ankara’da elektrikli iþkence, Filistin askýsý ve
anlatmaktan hicap ettiðim her türlü iþkenceyi gördüm.” Ýþkence sýrasýnda ‘Olaylarý baþlatmak için Türkeþ’ten talimat aldýðýnýzý söyleyeceksiniz. Gerisine karýþmayacaksýnýz.’
demesi için baský yapýlmýþ. Bu noktada çok
konuþulacak bir iddiayý dile getiriyor. Dönemin Ýçiþleri Bakaný Hasan Fehmi Güneþ, bizzat sorgulamaya katýlmýþ ve ayný baskýyý yapmýþ. Bakanýn böyle bir istekte bulunma sebebini þöyle açýklýyor: “Olaylarýn yaþandýðý dönemin Ýçiþleri Bakaný Ýrfan Özaydýnlý, ‘Olaylarý sol baþlattý.’ deyince hükümet telaþa kapýldý. Yerine Güneþ getirildi. Sað çýkardý demek
için ne yapabiliriz çabasý içerisine girdiler.”

Belgeyi saklayan Ecevit’e tepki

H

em Ökkeþ Þendiller hem de Ruþen Sümbüloðlu, farklý bakýþ açýlarýyla olsa da, dönemin baþbakaný Bülent Ecevit’in kendisine ulaþtýrýlan belgeyi yýllarca kasasýnda saklamasýna
tepki gösteriyor. Bütün Türkiye’yi ilgilendiren
bir belgenin yýllarca bir kasada kilitli kalmasýný
anlayamadýðýný söyleyen Þendiller tepkisini

CM Y K

þöyle ifade ediyor: “Alparslan Türkeþ’in MÝT’i
ayarlayarak organize ettiðini iddia eden belgeyi elinde bulunduran Ankara’nýn Çinçin baðlarýndaki bir karakolun bekçisi deðil. Bir baþbakan.” Þendiller, Ecevit’in belgeyi devletin
önemli bir kurumuna zarar vermemek için
açýklamadýðý görüþünü de sert bir dille eleþtiriyor. “111 vatandaþýn ölmesine sebep olan
hangi kurum, rütbe, kiþi, mezhep sebep olmuþsa yakasýna yapýþmak lazým.” diyor.
Belgelerdeki iddialarla ilgili ‘Biz bunun
böyle olduðunu zaten biliyorduk.’ diyen 78’liler Derneði Baþkaný Ruþen Sümbüloðlu ise
belgenin saklanmasýnýn açýk toplum yaklaþýmýna, demokratik ve þeffaf iliþkilere karþý bir
tutum olduðunu ifade ediyor. Sümbüloðlu,
demokratik kamuoyunda büyük bir hayal kýrýklýðýnýn yaþandýðýný kaydederek þöyle devam ediyor: “Ecevit’in kasasýnda böylesine
bir Türkiye gerçeðini yýllarca saklamýþ olmasý
söz konusu olan þeyin devlet düzeni olduðunda hepsinin geri adým attýðýnýn en açýk
göstergesidir.” Oysaki Maraþ olaylarýnýn tarihin en büyük yaralarýndan biri olduðuna deðinerek dönemin üzerindeki karanlýðýn aydýnlatýlmasýný istiyor. Sümbüloðlu, üç yaþýndaki çocuktan 70 yaþýndakilere kadar insanlarýn ayrým gözetmeksizin öldürüldüðünü dile
getiriyor ve sözlerini þöyle sürdürüyor: “Çok
büyük bir toplumsal travmadýr bu. Bunun
açýða çýkarýlmasý, sorumlularýn ortaya çýkarýlýp cezalandýrýlmasý, Türkiye’de bir daha yer
almayacak biçimde özgür ve demokratik bir
ortamýn yaratýlmasý için çaba sarf etmeliyiz.”

‘Asýl sol örgüt dosyalarý gizlendi’

Ö

kkeþ Þendiller, olaylar sonrasý
‘saðcýlarýn dosyalarý saklandý’ iddiasýnýn aksine Adana Sýkýyönetim Mahkemesi’nde yapýlan yargýlamalarda özellikle solun gizlendiðini ileri
sürüyor. Bu durumun 12 Eylül ihtilaline kadar
devam ettiðini belirten Þendiller, þunlarý söylüyor: “12 Eylül öncesi Adana sýkýyönetim 2
numaralý mahkemesinde 800 kiþi yargýlanmýþ,
8.8.1980 tarihinde karar verdi. 1983’te askeri
Yargýtay onayladý. Fakat bunun içerisinde sol
örgütlerin hiç adý yok. Burada Ermeni Gabris
Altýnyan’ýn (Altýnoðlu) baþýnda olduðu Devrimci Halkýn Birliði yok. Halkýn Kurtuluþu Örgütü yok. Fraksiyon ayrýlýðý nedeniyle solcu
öðretmenleri öldürüp olaylarý tertipleyen Devrimci Savaþ Örgütü yok. O zaman Apocular
olarak bilinen PKK’nýn o zamanki Kürtçü örgütü yok. Töb-Der, Pol-Der yok. Bu da gösteriyor ki belgede geçen saðcýlarýn dosyasý gizlendi iddiasý yalandýr.” Ýddiasýna destek olarak
da 12 Eylül sonrasý Maraþ olaylarýnda adý geçen altý sol örgütle ilgili açýlan dava ve alýnan
kararlarý örnek gösteriyor. Baþta Devrimci Halkýn Birliði örgütünün baþýnda bulunan Gabris
Altýnyan’ýn idam cezasý aldýðýný belirterek diðer sol örgütlerle ilgili þu bilgileri sýralýyor:
“Dev Savaþ Örgütü, iki öðretmenin öldürülmesi suçundan idam cezasý aldý. Halkýn Kurtuluþu Örgütü, Apocular, ayrýca Töb-Der ve PolDer üyesi birçok militan Adana Askerî Mahkemesi’nde ceza aldý.” o.deligoz@zaman.com.tr
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dünya

SARKOZY

Biraz Superman, biraz
Napolyon, bolca Frankofon
Bir ‘Küçük Onbaþýlarý’;
Napolyonlarý vardý. Tüm
bir ulusu ‘özgürlük,
FOTOÐRAF
eþitlik, kardeþlik’ diyeREUTERS
rek dünya imparatorluðu ülküsü ile peþine taktý. Ta ki, kendisinden bir
asýr sonra Hitler’in de bin yýl sürecek III.
Reich hevesini kursaðýnda býrakacak olan
‘General Kýþ’ ile Rusya steplerinde karþýlaþýncaya kadar; Ýngiliz Kanalý’nýn soðuk
sularýndan Akdeniz’e, Mýsýr’dan Ýtalya’ya
varýncaya dek zafer peþinde koþtu. General Kýþ, onu ve askerlerini darmadaðýn etti. Rusya seferi Napolyon efsanesini bitirdi. Ve Fransýzlar o andan itibaren karizmatik liderlik kavramý ile vedalaþýp, kendi kabuklarýna kapandýlar. Gel zaman git
zaman, diðer milletlerin gözünde, ‘Bildikleri halde inat edip konuþmadýklarý iddia
edilen Ýngilizceleri ile anýlan, ‘Avrupa’nýn
kibirli zenginlerinden bir zengin’ olmaktan baþka özellikleri olmayan ve Fransýz
Ýhtilali’nin gururu mirasýný yiyip tüketmekten baþka bir þey yapmayan, ‘aðzý var
dili yok’ bir ulus haline gelmiþlerdi… Ki,
kýsa boylu, kara yaðýz; ama bir o kadar
da salon adamý bir yiðit çýkýp, ‘Eheheyt
be! Durun bakalým daha ölmedik!’ narasýyla elini masaya vurdu. O an bu andýr, tüm dünya kamuoyu þaþkýnlýkla Yeni Napolyon ve ‘Superman’ olarak anýlan,
cumhurbaþkaný seçildiðinden bu yana
çat oradan pat buradan çýkan bu adamý;
Fransýzlarýn Napolyon ve Renault’dan
sonra dünyaya sunduðu yeni markayý; Nicolas Sarkozy’yi konuþuyor.
Peki, ‘Türkler benim cesedimi
çiðnemeden AB’ye giremez uleyn!’
politikasý ile Avrupa sokaklarýnda racon keserek haklý ‘sempatimizi’ kazanan, bir süre önce ziyaret ettiði
ALÝ
ÇÝMEN

eski sömürgeleri Cezayir’de, ‘Gelin canlar bir olalým, sömürgecilik geçmiþimizi
unutup, bu iþi tarihçilere býrakalým’ ayaðý
ile ‘soykýrým yaptýnýz, tanýyýn!’ denilerek
kafasýnda boza piþirilen bizleri þaþýrtan,
uçan ve kaçan her þeye musallat olarak
bir þekilde dünya gündeminde kalan ve
Rusya Devlet Baþkaný Putin’in bile karizmasýný geride býrakan bu adam kim?
Ailesi Macar göçmeni. 1955’te Kýzýl
Ordu’nun Macaristan’a girmesi ile soluðu Almanya üzerinden Fransa’da alýyorlar. Böylelikle Nicolas da belki Sibirya’daki bir toplama kampýnda hayata
gözlerini açmaktan sýyýrýyor. Derken baba Sarkozy, bir süre lejyoner olarak Cezayir’de, ileride oðlunun ‘üzüntülerini’
dile getireceði iþler yaptýktan sonra
1970’lere kadar ‘vatansýz’ statüsü ile yaþayacaðý Paris’e dönüyor. Sarkozy’nin
validesi, anne tarafýndan Ýspanya’daki
engizisyon baskýsýndan kaçarak Osmanlý þefkatine sýðýnan ve Selanik yakýnlarýna yerleþtirilen Yahudilere dayanan Andree Mallah ile tanýþýyor. Ýlk görüþte
aþk, mutlu son ve Nicolas’ýn doðumu...
80’lerin arabesk Türkiye ortamlarýný
andýrýr bir fotoðraf; evi terk eden baba,
çocuðuna bakan fedakâr anne, de Gaulcü
bir büyükbaba, yokluk içinde geçen bir
çocukluk, boyunun kýsalýðýndan dolayý
(1.65’lik boyu ile Napolyon’dan da kýsa!)
sürekli sarakaya alýnan küçük bir bünye
ve ileride bu günleri anarken; ‘Bugün beni ben yapan ne varsa, çocukluðumda yaþadýðým ezikliklerin bir özetidir.’ diyecek
olan post-modern bir ‘Frankafon Emrah.’
Sarkozy, politikacý olarak da bir fenomen.
Ya seviliyor ya da nefret ediliyor. Kimilerine göre ‘Sarko’, Fransa’yý kurtaracak
tek adam. Kimilerine göreyse ülkenin baþýna gelen en büyük felaket. Sözgelimi
Fransa’nýn önde gelen simalarýndan eski
tenis yýldýzý Yannick Noah, ‘Fazýl Say Sendromu’na yakalanmýþ olsa gerek, Sarkozy’nin baþkan seçilmesi durumunda
ülkeyi terk edeceðini açýklamýþtý. Her ne

kadar bazýlarý öyle iddia etse de Sarkozy,
Fransýz siyasetine paraþütle inmiþ deðil.
Avukatlýk eðitimi almýþ olsa da; politika,
yaptýðý iki evliliðe ve sayýsýz sevgilisine
raðmen, her daim ilk aþký olmayý baþardý.
Henüz 19 yaþýndayken Fransýz muhafazakârlarýnýn siyasî kampanyalarýnda cirit
atýyordu. 1983’te, 28’inde Neuilly-surSeine’in belediye baþkanlýðýna seçildi.
Sonra ikinci eþi olacak olan, 27 yaþýndaki
Sorbonne mezunu piyanist, model ve
halkla iliþkiler uzmaný Cécilia Ciganer Albeniz ile tanýþtý. 1988’de ise mecliste
milletvekili kartviziti taþýmaya baþlamýþtý bile. 1993’te yasak aþkýný legal sahaya taþýdý; kendisi ilk eþini, Cecilia da
kocasýný terk etti ve 1996’da ikili evlendi. Bu evlilik ise kýsa bir süre önce sonuçlandý. Sarkozy bu aralar, eski top
model ve þarkýcý 39 yaþýndaki Carla
Bruni ile birlikte. Ve medya da peþlerinde.
Evet, dünyanýn gözü þu günlerde üzerinde, doðru. Ama medya onu yeni keþfediyor deðil. Henüz 1993’te belediye baþkaný iken, üzerine baðladýðý bombayla bir
hemþirelik okulundakileri rehin alan teröristi döktüðü dillerle ikna ettiðinde,
medyanýn ilgisini doyasýya tatmýþtý. Verdiði o poz, halen zihinlerde. Okulun kapýsýndan kucaðýndaki çocukla çýkan Sarkozy... Zaten bu görüntü de, Fransýzlar
tarafýndan ‘Zamanýmýza damga vuran anlar’ sýralamasýna sokulmuþ, yiðidin hakký
verilmiþti. Allah için o da medya için inanýlmaz bir malzeme vermiþti; genç, atletik, sabýrlý, risk almayý seven bir savaþçý. E daha ne olsundu? Daha o günlerde medyada kullanýlan sýfat da, günümüze ýþýk tutuyordu adeta: ‘Napolyonik’
Bu aksiyon sahnesinden bir yýl sonra
iktidar çeþmesinden yudumlamaya baþladý Sarkozy; maliye bakan yardýmcýsý
olmuþtu. Ama 90’lý yýllarýn ikinci yarýsýnda kabinede kendisine yer bulamayacaktý. Tartýþýlmaz enerjisini, en büyük
merkez sað partisi UMP’nin içindeki
pozisyonunu tahkim etmeye kanalize

etti. 2002’de cumhurbaþkaný seçilen Jacques Chirac’ýn, Sarko’yu içiþleri bakaný
olarak atamasýyla birlikte, hani
nasýl derler, Fransa için artýk hiçbir
þey eskisi gibi olmayacak; Fransa,
Sarkozy’li sabahlara uyanmaya alýþacaktý. Ýlk iþ olarak otoyollarda sürat yapanlarý hizaya getirmeye soyunan Sarkozy, bir süre sonra maliye bakanlýðýna
getirildi. Bu arada bir numaralý koltuða
oturma isteðini hiçbir zaman saklamýyordu. Öyle ki, France 2 kanalýndaki bir
programda kendisine yöneltilen, ‘Sabahlarý týraþ olurken kendinizi Fransa
cumhurbaþkaný olarak hayal ediyor musunuz?’ þeklindeki soruya, ‘Sadece týraþ
olurken deðil…’ þeklinde cevap verecekti.
Dünyanýn Sarko gerçeði ile tanýþmasý
ise daha çok, ikinci kez içiþleri bakanlýðý
koltuðuna oturmasýyla oldu. Paris’in
göçmen banliyölerinde çýkan ayaklanmalara karþý takýndýðý sert tutum ve
ayaklanan göçmen çocuklarýný ‘çapulcu
sürüsü’ þeklinde tanýmlamasý ses getirmekle birlikte, bu tutumu ile Fransýzlara, ‘Ýþte aradýðýnýz lider benim; sert, kararlý ve dobra…’ þeklinde göz kýrpýyordu.
Aþý tuttu ve Nicolas Sarkozy, 16 Mayýs
2007’de, Fransýz cumhuriyetçi hükümetlerinin 23. ve ayný zamanda Ýkinci Dünya
Savaþý sonrasý doðmuþ olan ilk Fransa
cumhurbaþkaný oldu. Seçim sonuçlarýnýn hemen ardýndan yaptýðý konuþmasý
adeta bugünkü baþ döndüren performansýna ýþýk tutuyordu: ‘Fransa, geçmiþin fikirleri, alýþkanlýklarý ve
davranýþlarý ile yolunu ayýrmaya
karar verdi. Artýk çalýþma, otorite, liyakat ve ulusa saygý gibi deðerlerin restore edilmesinin zamaný geldi.’
a.cimen@zaman.com.tr

‘Sarkozy, çaðýmýzýn Napolyon’u’

Amerikan þapkalý siyasetçi

Gerard Grunberg (Düþünce Merkezi CEVIPOV Direktör Yardýmcýsý, Paris):
Gerçek bir Fransýz. Tek adam olma isteði, her þeyi kendi yapmaya çalýþmasý ile Napolyon’u andýrýyor. Çaðýmýzýn Napolyon’u da diyebiliriz. Diðer
cumhurbaþkanlarýnýn aksine halkla bire bir temasý seviyor. Bu da karizmasýný güçlendiren bir etken. Avrupa Anayasasý gibi teknik tartýþmalar
umurunda deðil. O, Fransa’nýn AB’nin merkez gücü olmasýný istiyor. De
Gaulcü çizginin aksine Amerika ile yakýn iliþki içerisinde. Amerikan modelini seviyor. ‘Çalýþýn, para kazanýn, zengin olun’ kafasýnda bir siyasetçi.
Türkiye karþýtlýðý ise Fransýzlarýn ‘her þeyin sýnýrlarýný çizme’ takýntýsýyla
ilgili. Avrupa’nýn, Avrupalýlýðýn sýnýrlarýnýn çizilmesi konusunda kararlý.

Jacqueline Gehring (Politik bilimci, Berkeley Üniversitesi): Seleflerinden çok farklý; dinamik, genç ve sözünü esirgemiyor. Politikalarý
þaþýrtýyor. Bir eli ile göçmenlere karþý sert politikalar takip ederken, diðer yandan kabinesinde göçmenlere yer verip, ülkedeki ‘çeþitliliðe’ önem verdiðini gösteren icraatlar yapýyor. Napolyon demek abartýlý olabilir, çünkü en azýndan dünyayý fethe çýkmýþ deðil!
Dünyayý deðiþtirmekten ziyade, Fransa’yý deðiþtirmeye kararlý görünüyor. Fransýz ekonomisini düzelterek, ülkeyi daha da sözü dinlenir bir konuma oturtmak istiyor. Özellikle AB içerisinde. Amerikan modeline yakýn, Amerikan þapkalý, farklý bir Fransýz siyasetçisi.
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Sen razý ol da herkes öfkeyle dolsun

A.Ali Ural
Ýþte duasý genç
Râbia’nýn: “Ýlâhî sana malumdur ki ben
gönlümü sana vermiþim. Fakat elimden ne gelir ki, beni
bir mahluka köle ettin. Hür olsaydým
bir an geri kalmazdým kulluðundan!”

“Allah’ým günahlarýmý ört!” diye aðlayan
bir diþi aslanýn hikâyesi bu. Avcýlardan
kurtulalý beri bir daðda yaþýyor, yalnýz.
Her gece þafak sökene kadar oturuyor
kefeninin üstünde. “Ýlâhi! Sesler sustu,
hareketler durdu, bütün sevgililer sevdiðine kavuþtu. Ben de seninle baþ baþayým ey sevdiðim!” diye mýrýldanarak aralamaya çalýþýyor tövbe kapýsýný. Sözlerin
samimiyetinden, gözyaþlarýnýn sýcaklýðýndan, dönüþlerin kesinliðinden emin
deðil. Ýstiðfarlarýn bile istiðfara ihtiyacý
olduðunu düþünüyor çünkü. Kýrýk bir
testisi, eski bir hasýrý, yastýk yerine kullanýlan tuðlalarý ve yanýna gelenlere söyleyecek bir çift sözü var: “O’nun, fakirleri
fakir olduðu için unutup, zenginleri de
zengin olduðu için hatýrlayýp yardým ettiðini mi sanýyorsunuz! Mâdemki Rabbim benim hâlimi biliyor, benim hatýrlatmama ne lüzum var. O, öyle istiyor, biz
de O’nun istediðini istiyoruz.”
O’nun istediðini istemek, dile kolay.
Zira nimetlerin sevildiði gibi sevilmek istiyor belalar. Sýrf O istediði için kucaklanmak. “Yâ Rabbî! Benden râzý ol!” diyen
bir adama bu yüzden kükrüyor aslan:
“Kendisinden râzý olmadýðýn (Kazâ ve kaderine rýzâ göstermediðin) bir zâtýn, senden râzý olmasýný istemeye utanmýyor
musun?” Ah utanmak! Nasýl da gülümsüyor uzaktan! Günahlarýný gizlediði gibi sevaplarýný gizleyenleri arýyor, her günün
kendinden bir þeyler götürdüðünü fark
edip zamanýn peþine düþenleri. “Yâ
Rabbî! Beni kendinle öyle meþgûl et ki,
senden alýkoyacak iþlerden uzak kalayým!” deme cesaretini gösterenleri. Ýstið-

nanýn diliyle reddedenleri dünyayý: “Kâinatýn sahibinden bile istemeye utanýrken,
kuldan neden dünyalýk isteyeyim!”
“Dördüncü” anlamýna gelen “Râbia”
ismini taþýyan bir öncü aslan geçti hicrî
ikinci asýrdan. “Korku” ve “Ürperme”
kelimelerini telaffuz ederken muasýrlarý,
o “Ýlâhî Aþk” ve “Ýlâhî Hoþnutluk”tan söz
açtý. Atâ b. Rabah ve Zünnûn elMýsrî’nin soluk aldýðý bir dünyada yaþadý
o ve dünyayý kötüleyen sûfîleri, “Ben
dünyanýn dört bucaðýyla kalplerinize yerleþtiðini görüyorum. Zira kalplerinizdeki
en yakýn þeye bakýp konuþtunuz!” diye
uyardý. Her namazýný, “Bu benim son
namazýmdýr!” diye kýldý, her orucunu “Bu
benim son orucumdur,” diye. Kâbe yolunda öyle yorgun düþtü ki, Kâbe’ye varmadan Kâbe ona vardý. “Nedir bu hal!”
diye sordu Ýbrahim Edhem, “Sýrrý nedir
bu iltifatýn?” “Ya Ýbrahim! Sen namaz eyledin, ben niyaz eyledim!” dedi Râbia.
Süfyan-ý Sevrî bir gün, “Ah benim derdim, ah kederim!” dedi de, diþi aslanýn
söz pençesi ona da deðdi: “Öyle diyeceðine, ‘Ah yazýk bana, ne az dertliyim,’ de!
Eðer gerçekten mahzun olsaydýn, bu kadar rahat nefes alabilir miydin!”
Hz. Yusuf gibi birkaç pula satýlmýþtý
çocukluðunda. Anne ve babasýný kaybettiðini gören avcýlar, aðlarýný atmýþlardý
yavru aslana. Onu altý dinar ödeyerek
satýn alan ihtiyar, bir gece Allah’a yakarýþýna þahit olunca, bir sabah açmýþtý kafesini aslanýn. Ýþte duasý genç Râbia’nýn:
“Ýlâhî sana malumdur ki ben gönlümü
Sana vermiþim. Fakat elimden ne gelir
ki, beni bir mahluka köle ettin. Hür ol-

saydým bir an geri kalmazdým kulluðundan!” Râbia el-Adeviyye, hür oldu yeniden ve ölene kadar korudu özgürlüðünü.
Kendisiyle evlenmek isteyenlere, “Nikâh
vücutla olur. Bende vücut yoktur,” dedi.
Yokluk makamýyla var oldu çünkü. Bir
mektupla kendisine talip olan Basralý
zengine þu satýrlarý yazdý: “Dünyaya deðer vermemek kalbin ve bedenin rahatlýðýdýr. Ona hýrsla sarýlmak ise gam ve kederi getirir. Mektubum sana ulaþtýðýnda
durma, ahiret için azýðýný hazýrla! Kendine öðüt ver, baþkasýna bir þeyler teklif etmeye bakma!”
Kefeni hep yanýndaydý. Ölümden deðil günahlarýyla huzura varmaktan korkuyordu. Þükür ki Rahîm’di Rab. “Allah’ým bana rahmet kapýsýný aç” diye dua
eden birine, “Yüce Allah’ýn rahmet kapýsý kapalý mý ki açmasýný istiyorsun? Rahmet kapýsý her zaman açýk. Kalp kapýn
açýk mý sen ona bak!” demiþti bir seferinde. Ölüm döþeðinde baþ ucunda bekleyenlere, “Beni yalnýz býrakýn! Meleklerle
baþ baþa kalmak istiyorum,” demiþ, kapanan kapýnýn arkasýndan þu ayetler iþitilmiþti; “Ey mutmainne nefs, razý olmuþ
ve razý olunmuþ olarak Rabbine dön!
Has kullarýmýn arasýna katýl ve Cennetime gir.” (Fecr Suresi: 89) Ýçeri girenler
seksen yaþýndaki Râbia el-Adeviyye’den
geriye Ýmam Gazâlî’nin öðretilerinin de
temelini teþkil edecek bir ruh mirasý kaldýðýný görmüþlerdi.
Tur Daðý’na defnedildi Râbia. Hasan elBasrî bir mezar taþý gibi koydu noktayý: “Nasýl erkek aslanlar yaþadýysa, diþi bir aslan da
yaþadý bu dünyada!” a.ural@zaman.com.tr

Ünver Oral
Karagöz Oyunlarý
212 sayfa
Kitabevi Yayınları, 0212 512 43 28

Hayal perdesinden...
Geleneksel tiyatromuzun aðýrlýðýný teþkil
eden Karagöz oyunlarý, metinleri itibarýyla Karagöz gösterileri dýþýnda da ilgiyle
karþýlanan bir tür. Karagöz sanatçýsý Ünver Oral’ýn eski ve yeni oyun metinlerinden bir dizi þeklinde hazýrladýðý üç kitap
bu alandaki önemli bir boþluðu doldurmasý açýsýndan da önemli. Tamamen eski
oyun metinlerinden oluþan Kâr-ý Kadim,
yenilenmiþ metinlerden oluþan Nev-i
Ýcâd ve tamamen günümüzün ihtiyaç ve
kavramlarýyla yazýlan Yeni isimli üç eser,
okurken bile insaný güldürmeye yetiyor.

J.P. Womack-D.T. Jones
Yalýn Düþünce
462 sayfa
Optimist Kitap, 0216 481 29 17

Yalýn düþün, baþarýlý ol
Toyota’nýn üretim sistemi analizinden çýkarýlan yalýn modele dayanan kitap, üretim sýrasýnda deðer oluþturmayan, ama
kaynak harcayan tüm insan faaliyetlerinin
panzehiri olan bir eylem programý. Kitap,
iþ ortamýnda kalýcý deðer üretmede eyleme dayalý ilkeler üzerinde duruyor.

Osman Bilen
Çaðdaþ Yorumbilim Kuramlarý
284 sayfa
Şule Yayınları, 0212 528 23 57

Yorumun duraklarý
Dünyayý ve evreni anlama çabasýnýn tarihi olan yorumbilim konusu, bu konunun
kadim geçmiþinden yirminci yüzyýla erdiðinde konakladýðý uðraklarý hemen her
yönüyle okura sunuyor. Eser, Gadamer’den Dilthey’e, Heidegger’den Apel’e
uzanan bir yolculuða çýkarýyor.

Fatih Kalkınç
Çizgilerle Çocuk Eðitimi
131 sayfa
Gül Yurdu Yayınları, 0216 318 42 88

Çizgili eðitim
Çocuk eðitiminde bilinmesi gereken pek
çok konuyu çizgilerle ele alan kitap, çocuðu
bilgisayar ve TV hastalýðýndan koruma, yaramazlýklarýyla mücadele, dikkati ve hafýzayý geliþtiren oyun ve alýþtýrmalarý anne babaya ve çocuða aktarýyor. Kitap, çocuklarýn
olumlu ve pozitif eriþkin olmalarýný saðlýyor.

Roberto Totaro
Nirvana
127 sayfa
Oğlak Yayınları, 0212 251 71 08

Zirveden çizgiler
Hayata dair büyük sorunlarý çözebilmeniz
için 200’den fazla Zen hikâyesi barýndýran
kitap, endiþeli ruhlarý meþgul eden sorular
Nirvana’nýn sakallý bilgesi tarafýndan yanýtlanýyor. ‘Biraz gül, her þeyi unutursun’ felsefesiyle yoðrulan Ýtalyan stili ilk new age çizgi roman sizi çokça eðlendirecek bir kitap.
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Ürün Ürün Ürün

Bayram mutluluðu...
Tadýyla

tuzuyla

Nevin Halýcý
Büyük þehirlerde
olmasa da bayramlar, Anadolu’da aþaðý
yukarý ayný þekilde
uygulanýyor. Kurban
Bayramý’nýzý kutlarken bir kurban kavurmasý ile sofralarýnýzý tatlandýrmanýzý
diliyorum.

Aralýk ayýnda üç gün ara ile iki mutlu
olayý yaþýyoruz. Ýlki 17 Aralýk’ta bizi daha
derin ve daha yüce düþüncelere ulaþtýran
ve Hz. Mevlânâ’nýn “Düðün Gecesi” olarak tanýmladýðý Þeb-i Arus; ikincisi 20-23
Aralýk tarihleri arasýnda kutlayacaðýmýz
Kurban Bayramý... Karþýlýklý iliþkilerin ve
sosyal dayanýþmanýn, sevgi ve saygýnýn
yoðunlaþacaðý, en güzel boyutlara ulaþacaðý günler, bu günler... Arkasýndan yeni
bir yýlý karþýlýyoruz... Sizlere bu güzel
günleri yaþamanýn sevinci içinde “merhabalar” diyor, her gününüzün bayram
tadýnda geçmesini diliyorum sevgili okuyucularým...
Bayram denince akla önce çocukluk yýllarý gelir... Herkesin anne babasýyla hiçbir
sorumluluk taþýmadan sadece mutluluðu
yaþadýðý güzel dönemler... Yeni alýnan elbiseleri, ayakkabýlarý baþucumuza koyarak
sabahladýðýmýz geceler. Bayram için alýnan
þekerlere, yapýlan tatlýlara kavuþacaðýmýz
sabahlar, el öpüp alacaðýmýz bahþiþler ve
bayramýn bilinen bütün güzellikleri...
Bayramlar eskiden her evde günlerce
önceden hazýrlýklar yapýlarak karþýlanýrdý. Bayram alýþveriþleri yapýlýrken yardýma muhtaç komþularýn da ihtiyaçlarý
görülürdü. Bayramlarda en güzel yemekler ve tatlýlar hazýrlanýrdý. Kurban
Bayramý’nda sadece tatlý yapýlýrdý; çünkü dört gün et yenecekti... Bayram sabahý erkekler bayram namazý için camiye

Kurban kavurmasý
MALZEME:
500 gram koyun butu eti
100 gram kuyruk (kuyruk
sevmeyenler 1 yemek kaþýðý
sade yað kullanabilir)
1 çay kaþýðý karabiber
1 çay kaþýðý kekik
½ çay kaþýðý tarçýn
Yeterince tuz
Beraberinde
Sumaklý soðan piyazý
Ayran

gider, dönüþte eller öpülerek bayramlaþýlýrdý. Kurban Bayramý’nda kurbanýn eti
ve ciðeriyle yapýlan kahvaltýnýn ardýndan bayramlarýn vazgeçilmez tatlýsý cevizli baklava hem yemek sofrasýný tatlandýrýr hem de konuklara ikram edilirdi. Kahve ve çeþitli lokumlar, þekerler
ikramý tamamlardý.
Bayramlarda ailede niþanlý gençler varsa karþýlýklý hediyeleþme yapýlýrdý. Niþanlý
genç kýza erkek tarafý bir koç gönderirdi.
Koç tellenir, pullanýr, süslenir, erkek tarafý
varlýklý ise koçun boynuzlarýna altýn bilezikler de takýlýrdý.
Günümüzde eski bayramlarýn kalmadýðý gibi görüþler öne sürülüyor. Büyük
þehirlerde olmasa da, bayramlar, Anadolu’da aþaðý yukarý ayný þekilde uygulanýyor ve ayný tatlar ve güzellikler yaþanmaya devam ediyor.
Kurban Bayramý’nýzý kutlarken bir kurban kavurmasý ile sofralarýnýzý tatlandýrmanýzý diliyorum. Saðlýk ve sevgiyle kalýn...

GİYECEK

Üç al iki öde
Marks&Spencer atký, bere ve eldivenleriyle
tamamlamak isteyen çocuklara ‘3 Al 2 Öde
kampanyasý’ný sunuyor. Sonbahar-kýþ koleksiyonundaki çocuk ve bebek giyim ürünlerinde %30’a varan indirim yapan markanýn
kampanyasý 31 Aralýk’a kadar devam edecek.

TEMİZLİK

Kurban kavurmasý
Yapýlýþý: Eti ve kuyruðu yýka, süzdür,
kuþbaþý doðra. Tencereye önce kuyruklarý koy, ateþ üzerinde, yaðýný verince eti
koy. Orta ateþte arada bir karýþtýrarak etler býraktýðý suyu çekince tuz ve baharatýný at, karýþtýrarak on dakika daha piþir.
Tabaða düzenle. sofraya çýkar.

E vitaminli mendil
E vitaminli losyonlu Selpak Sensitive, Piyale Madra’nýn özgün çizgileriyle hayata geçti. Pratik kullanýmlý ürün, artýk hapþýrýrken
bizim gülmemizi saðlayacak.

TEKNOLOJİ

Her þeye uyumlu müzik seti
Bluetooth araç kiti Parrot, mobil teknolojisini müziðe yansýtýyor. 4 saatten fazla kesintisiz müzik keyfi sunabilen þarj edilebilir
pili, 6W gücünde stereo ses veren Class-D
amfi ve iki geniþ bantlý hoparlörleri ile Parrot Party, her teknolojik alete uyumlu.

HEDİYE

Evinizdeki güzellik
Karaca Mozaik serisi, el iþçiliði ve sanatýn
birleþimini, renk ve ýþýðýn en güzel yansýmalarýný içinde barýndýrýyor. Porselen, çatal, býçak ve tencereden oluþan binlerce
ürün yanýnda mozaik koleksiyonu da hediye için iyi bir alternatif.

SAĞLIK

Çocukluðun iki yeni
tadý yeniden raflarda
Çocukluðumuzu tatlandýran helvalarý unutmak mümkün mü?
Anadolu kültüründe çok köklü
bir geleneðe sahip olan helva
öyle ki hayatýn her anýný tatlandýracak bir sembol hükmündedir.
Doðumlarda, yeni ev alýndýðýnda, yeni iþ kurulduðunda, askere gidildiðinde, gurbetten dönüldüðünde, hastalýk atlatýldýðýnda, yaðmur duasýnda,
ölümlerde helva adeta bir bayrak iþlevi görür.
Baklavacý Güllüoðlu Faruk Güllü, Lalin markasýyla çýkardýðý helva ve reçellerle, o kaybettiðimiz çocuksu tatlarla yeniden kavuþmamýz için
kollarý sývamýþ. Lokum, helva, baklava gibi tatlarýn 15. yy’da Osmanlý mutfaðý aþçýlarýnýn çýkardýðý lezzetler olduðunu söyleyen Faruk Güllü, ustaçýrak iliþkisini belirleyen ahilik mantýðýný yürütemediðimiz için Türk kültürünün erime yoluna
girdiðini belirtiyor. Helva sektörünün muamma
bir deniz olduðunu söyleyen Güllü, elle yaptýkla-

rý Lalin Helvalarý’nýn ihracatýný ise 15 ülkeye
ulaþtýrmýþ. Doðrusunu söylemek gerekirse birçoðumuzun adýndan ve lezzetinden belki haberdar
bile olmadýðý on farklý helva çeþidi, tadýlmak için
sizi bekliyor. Mesela kuru meyveler kullanarak
yapýlan helva kadar cappuccino’lu, fýstýklý ve parça çikolatalý helvalar da tadabileceðiniz ilginç lezzetlerden. Antep’in meþhur toz fýstýðýyla yoðrulan helvasýný da mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Güllü “Karýþýk meyveli helvayý Rusya ve
Ukrayna’ya, cappuccino’lu helvayý ise en çok Balkanlar’a satýyoruz. Bunun yanýnda Hindistan cevizli, ballý-bademli, kakaolu, portakallý, limonlu,
sade ve kürek helvasý çeþitlerimiz var.” diyor.
Dokuz ay önce Lalin markasýyla reçel üretimine de baþlayan Baklavacý Güllüoðlu, müþterilerinin yýllardýr hasret kaldýðý anne reçelinin tadýný
kendi ürünlerinde bulduklarýný belirtiyor. “Hanýmlar özellikle en büyük rakibimiz; ama en büyük müþterilerimiz de onlar. Bir haným reçeli be-

ðenmiyorsa annesinden gördüðü sanatý evde
yapmaya baþlýyor.” diyen Faruk Güllü, meyvesinden iþlemesine kadar tamamen el iþçiliði ile yaptýklarý reçellerin içerisinde de çok az katký maddesi olduðunu söylüyor. Ýncir, gül, ayva, portakal,
kayýsý, çilek, viþne, kurburnu, ahududu ve böðürtlen çeþidi bulunan Lalin Reçelleri’nden kuþburnu
ve gül çeþidini en çok Japonlar tercih ediyor. 6 bin
metrekarelik alanda helva, reçel ve 35 çeþit lokum
imal eden Faruk Güllü, “En hayret edilecek ülke
Azerbaycan. Çünkü evde reçel yapma kültürü
çok fazla. Marketten reçel alma kültürü yok onlarda. Hiç satýlmaz derken ciddi bir reçel satýþýmýz
oluyor.” diyor. Çocuklarýn önüne iyi helva ve reçel koyamadýðýmýz ve reklamýný yapmadýðýmýz
için çocuklarýn bunlarý yemediðini ifade eden
Güllü, ürettiklerini ürünleri de ilkin çocuklarýna
tattýrdýðýný ve onlarýn tepkilerine göre hareket ettiðini söylüyor. Size de helva ve reçelle tekrar barýþmak kalýyor. sonradangurme@zaman.com.tr

Çocukluðumuzda
yediðimiz helva ve
reçelin tadýný yeniden raflara taþýyan
Baklavacý Güllüloðlu Faruk Güllü,
envai çeþit ürünlerle doyumsuz bir
lezzet sunuyor.
Söylemesi bizden,
yemesi sizden...

Yüksek ateþi bantlayýn
“StopFever-Cooling Patch Ateþ Düþürücü
Hidrojel Bantlar” Türkiye’de de satýlmaya
baþladý. Küçük çocuklarda ciddi saðlýk sorunlarýna sebep olan yüksek ateþin süratle
düþürülmesini saðlayan bant, alýn bölgesine yapýþtýrýlmasý suretiyle pratik bir çözüm
saðlýyor. Ürün ayrýca baþ, diþ ve kas aðrýlarýnda da aðrýlý bölgeye uygulanabiliyor.
Feza Gazetecilik A.Þ. adýna Sahibi
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CR-V frene kendi basıyor
Çarpýþma durumlarýný öngörerek otomatik olarak
frenleme yapmayý saðlayan CMBS yani çarpýþma hafifletici fren sistemi yeni CR-V’lerin donanýmýna eklendi. Sistem özellikle trafiðin ani durmasýndan kaynaklanan çarpýþmalarýn riskini azaltýyor. Sistem üç
aþamalý çalýþýyor. Birinci aþamada öndeki araçla çarpýþma riski söz konusu olduðunda sesli uyarý ve ekranda
fren mesajý görüntüleniyor. Ýkinci aþamada iki araç
arasýndaki mesafenin azalmaya devam etmesi halinde, sistem hafifçe frene basýyor ve elektrikli motor, sürücü emniyet kemerini iki-üç kez hafifçe çekerek sürücüyü fiziksel olarak uyarýyor. Çarpýþmanýn kaçýnýlmaz olduðunun belirlenmesi halinde emniyet kemerleri sýkýlaþýyor ve frene kuvvetli basýnç uygulanýyor.

Alfa’dan spor ‘steyşın’
Ýtalyan efsanesi Alfa Romeo, bir stationwagon’un
sunduðu geniþ iç hacmi ve fonksiyonelliði, sportif
bir görünümle birleþtiren tasarýmý Alfa 159 Sportwagon’u 36 bin 900 Euro’dan baþlayan fiyatlarla
satýþa sundu. Yeni model, tavandaki spoyler gibi
coupé modellerini hatýrlatan ayrýntýlarla, akýcý ve
aerodinamik hatlarý birleþtiriyor. 159 Sportwagon
adeta çift kiþilikli bir özellik sergiliyor. 445 litrelik
bagaj alaný bulunan otomobilin 1.9 JTS versiyonu,
0’dan 100 km/saat hýza 9,9 saniyede ulaþýrken, 210
km/saat maksimum hýza sahip.

6 modele yıldız yağdı
Avrupa’da yaptýðý çarpýþma testleri ile güvenlik konusunda baðýmsýz otoritelerden biri kabul edilen Euro NCAP, 6 yeni aracýn daha test sonuçlarýný açýkladý. Daihatsu Materia, Mazda 2, Honda Civic, Mercedes Benz C, Renault Laguna ve Volvo V70’in testleriyle birlikte güvenlik standartlarý biraz daha yükseltilirken 40 km/saat hýzla yapýlan yaya güvenliði testlerinin öneminin artacaðý belirtiliyor. Honda Civic
HB ve Materia’nýn 4 yýldýz aldýðý yetiþkin koruma
testlerinde diðer modeller 5 yýldýza sahip oldu. Çocuk güvenliði klasmanýnda küçük sýnýf otomobil
Mazda 2’nin 4 yýldýz almasý önemli ve baþarýlý bir sonuç olarak ele alýnýrken yaya güvenliðinde 5 model 2
yýldýzda kaldý. Bu testler içerisinde en yaya dostu
otomobil olan 5 kapýlý Honda Civic 3 yýldýza ulaþtý.

Üç kapılı Land Rover LRX
SUV (sportif amaçlý araç) markasý Land Rover, premium ve kompakt segmente yeni bir soluk getirmesi beklenen 3 kapýlý LRX konseptini ocak ayýnda düzenlenecek Detroit Motor Show’da sergileyecek.
Land Rover’ýn teknoloji ve geliþim konularýndaki
öncülüðünün son göstergesi olacak konsept özellikle farklý kullanýmlara uygun ayrýntýlarýyla öne çýkýyor.
Hafif malzeme ve teknolojinin son yeniliklerini barýndýran Land Rover LRX ayný zamanda Ýngiliz markanýn 60. yýl kutlamalarýnýn da ilk duraðý olacak.

Geçen yýl trafiðe çýkan otomobiller arasýnda 77 binden fazlasý otomatik þanzýmanlý oldu. Yani bu
kadar tüketici, sürüþü daha rahat olduðu
ve þehir içinde daha
kolay kullanýldýðý
için otomatik modelleri tercih etti. Bu
rakamýn yýldan yýla
artmasý da beklentilerden biri.

Otomatik konforu ile dizel
ekonomisi yaygýnlaþmýyor
tomobil satýþlarý yýlýn son
ayýna, geçen yýla göre
yüzde 9,5’lik bir daralma
ile girdi. Bu markalar, bayiler açýsýndan iyi bir haber; çünkü iki
seçimli bu yýlýn ilk yarýsý sonunda
oran yüzde 30’lara kadar yükselmiþti.
Kampanyalar, indirimler, promosyonlar derken satýþlara bir hayli hareket kazandýrýlmýþ oldu. 11 ayda 296
bine yakýn yeni otomobil alýcý buldu.
Otomobil pazarý bu þekilde dinamizmini korumaya çalýþýrken otomobil tüketicisi açýsýndan da eðilim belli
alanlara doðru kayýyor. Örneðin dizel
motor tercihi payýný büyütmeye devam ediyor. Geçen yýl yüzde 49 iken
bu yýl rakam yüzde 52’ye yükseldi.
154 binden fazla yeni dizel otomobil
yollara çýktý. Yani ilk kez dizel motor
tercihi benzinliyi geride býraktý. Petrol fiyatlarý, seyahat trafiði, þehirlerin
geniþ alanlara doðru kaymasý vs. derken bu oranýn önümüzdeki dönemde

O

AYNADAN YANSIYANLAR
Yüzde yüz yerli sermayeli ticari araç üreticisi BMC, Türkiye’nin önde gelen üstyapý ekipmaný üreticilerinden CER-SAN
ile birlikte yer aldýðý, Çevre ve Orman
Bakanlýðý Orman Genel Müdürlüðü 26
Ocak 2007 tarihli, 172 adetlik “Yangýna
müdahale ve yangýn söndürme aracý”
ihalesi sonucuna istinaden ürettiði araçlarýnýn son 27 adedini de teslim etti.
Tofaþ, 2007-2008 eðitim döneminde, 10
yeni laboratuvarý meslek lisesi öðrencilerinin kaliteli eðitimi için devreye alacak. Burada yetiþen öðrenciler yetkili
servislerde staj veya çalýþma imkanýna
sahip olacak. Ayrýca Tofaþ, Koç Holding’in baþlatmýþ olduðu Meslek Lisesi
Memleket Meselesi Projesi kapsamýnda
çeþitli illerdeki 21 meslek lisesinde okuyan 250 öðrenciye burs vererek Fiat bayii
ve servislerinde staj imkaný saðlayacak.
Ülker Albeni, Metro, Rodeo, Piko ve Coco Star ürünlerinin ambalajlarýndaki þifreyi gönderen Ýstanbul’dan Erol Kayar
ve Ýzmir’den Aysun Atabey, ilk iki haftanýn BMW Z4 kazanan talihlileri oldu.
Ayrýca her gün bir kiþinin Asus Laptop,
her saat en çok þifre gönderen katýlýmcýnýn Apple iPod nano kazandýðý kampanya 30 Aralýk’a kadar devam edecek.
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yine yükselmesi beklentiler arasýnda.
Türk tüketicisindeki bir baþka
eðilim ise otomatik þanzýmana yönelik; bu alanda da hýzlý sayýlabilecek bir büyüme gözleniyor. Orana
vurmak gerekirse otomatik vitesli
otomobil tercihinde geçen yýla göre
yüzde 20 artýþ yaþandý. Geçen yýlýn
ilk 11 ayýnda tüm otomobil satýþlarý
içinde yüzde 21 olan pay 2007’de
yüzde 26’ya yükseldi. Trafiðe çýkan
otomobiller arasýnda 77 binden fazlasý otomatik þanzýmanlý oldu. Yani
bu kadar tüketici, sürüþü daha rahat
olduðu ve þehir içinde daha kolay
kullanýldýðý için otomatik modelleri
tercih etti. Hayatýn þehirlere doðru
yoðunlaþmaya devam ettiði gözlendiðinde bu rakamýn yýldan yýla artmasý da beklentilerden biri.
Bu iki büyüyen eðilimin birbiriyle kesiþtiði alan ise oldukça az. Örneðin otomatik vitesli otomobil satýþlarýnda lider konumda olan Hon-

da’nýn yaygýn bir dizel motoru bulunmuyor. Pazarda birçok tüketici
açýsýndan bir arada olmasý istenen
dizel ve otomatik þanzýman konusu
þimdilik büyüme trendinin dýþýnda
kalýyor. Genellikle 2 litre ve daha
üzeri hacimli dizel motorlarla otomatik þanzýman lüks modeller ya
da arazi araçlarýnda çok yaygýn. Söz
konusu çok satan 1.6 litre ve altý hacimli otomobiller olduðunda ise seçenek sayýsý bir hayli kýsýtlý.
Üretici ya da ithalatçý konumundaki markalar her iki seçeneðin araç
fiyatýný bir hayli yükseltmesinden dolayý dizel ve otomatik özelliklerini birlikte sunmayý avantajlý bulmuyor. Tüketici ise otomatik þanzýmanýn yakýt
tüketimini artýrmasýna karþýlýk en iyi
çözümü dizel motor olarak görüyor.
Ancak, bu tüketicilerin model zenginliði içinde yanda bulunan modeller dýþýnda çok fazla seçeneði olmadýðýný
hatýrlatalým. m.taslicali@zaman.com.tr

DÝZEL
OTOMATÝK
MODELLER
Model ve B.gücü Fiyat (YTL)
Citroen C4 (110)

40.442

Citroen Picasso (110) 52.340
Picasso 7 (110)

54.240

Fiat Linea (90)

37.350

Fiat Punto (90)

30.060

Ford Focus (109)

46.472

Hyundai i30 (115)

40.100

Opel Corsa (90)

34.311

Opel Astra HB (90)

36.020

Astra Sedan (90)

39.020

Mitsubishi Colt (95)

34.176

Toyota Corolla (90)

42.150

Toyota Auris (90)

39.250

Toyota Yaris (90)

32.100

VW Golf (105)*

48.200

VW Jetta (105)*

47.920

VW Caddy (105)*

40.558

*Bu modellerde 1.6 litrenin üzerinde dizel motor kullanýlýyor.
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Altýn yattýðý yerden belli olur
Kolombiya’da dünyanýn en büyük altýn madeni yataklarýndan biri bulundu. Kolombiya Maden
ve Enerji Bakaný Hernan Martinez, yataðýn Tolima bölgesindeki aramalar sýrasýnda yabancý
bir þirket tarafýndan bulunduðunu belirtti. Madeni bulan þirketin adýný ise güvenlik gerekçesiyle açýklamadý. Altýn madeni yataðýnýn bir yol yakýnýnda bulunduðunu ifade eden Martinez,
þirket temsilcilerine dayanarak, yataðýn dünyanýn en büyük madenlerinden biri olduðunu söyledi. Madenin iþletilmesi için 2 milyar dolarlýk yatýrýma gereksinim duyulduðu belirtiliyor.

Artýk sadece sinema
salonlarýnda deðil,
DVD’ler aracýlýðý ile
bütün görme engelli
vatandaþlar evlerinde
filmleri her sahnesiyle izleyebilecek. Görme engelliler için geliþtirilen DVD sistemi, bir filmin sessiz
olan görsel kýsmýnýn
sese dönüþtürülerek
betimlenmesi esasýna dayanýyor.

Âmâlar da izliyor ama...

Görme engelliler için sesli sinema
Bir filmin görsel kýsmýnýn sese dönüþtürülmesi olan sesli
betimlemeyle yapýlan TürkiFOTOÐRAF
ye’nin ilk DVD’si piyasaya
KÜRÞAT
çýktý. Görme engelli vatanBAYHAN
daþlar için Derviþ Zaim’in
son filmi ‘Cenneti Beklerken’e yapýlan sesli betimleme, oyuncu Ceyda
Düvenci tarafýndan seslendirildi. DVD’de yer
alan sesli betimleme kýsmýyla görme engelli
vatandaþlar artýk filmdeki sessiz geçen bölümleri ayrýntýlý olarak anlayabilecek. Betimlemenin en büyük faydasý ise film sýrasýnda sessiz kalan kýsýmlarýn ayrýntýlý bir þekilde seslendirilmesiyle, kiþinin filmle kopukluk yaþamasýnýn önlenmesi. Projeyi yürüten ve ayný zaÇAÐLAR
AVCI

manda görme engelli olan Boðaziçi Üniversitesi Mithat Alan Film Merkezi Sesli Betimleme Çalýþma Grubu Koordinatörü Kenan Önalan, daha önce de buna benzer çalýþma yapýldýðýný; fakat bu þekilde kapsamlý bir projenin ilk
defa uygulandýðýný söyledi. Daha önce Umut
Aral’ýn kýsa filmi ‘Çarpýþma’ filminin sesli betimlemesinin yapýldýðýný açýklayan Önalan,
“Bu film 9 ilde sinemada gösterildi. Büyük beðeni kazandý. ‘Cenneti Beklerken’ ise bunun
bir adým ötesidir. Artýk sadece sinema salonlarýnda deðil, DVD’ler aracýlýðý ile bütün görme
engelli vatandaþlarýn evlerinde bu filmler tam
kavranarak izlenecek.’’ þeklinde konuþtu.
‘Cenneti Beklerken’ filminin sesli betimlemesini yapan oyuncu Ceyda Düvenci,
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“Annem görme engelli olduðu için sinemaya gittiðim zaman sessiz kýsýmlarý ona
anlatýrdým. Fakat durumdan habersiz olanlar ‘ses çýkarýyorum’ diyerek, bana kýzýyorlardý. Bu yüzden kavga etmek zorunda kalýyordum.’’ þeklinde konuþtu. Ayný zamanda Boðaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans
yapan Düvenci, böyle bir çalýþma grubunu
duyunca hemen baþvurmuþ. Sonra bu filmin betimlemesini yapmýþ. Bu insanlarýn
normal insanlardan farkýnýn bulunmadýðýnýn altýný çizen Düvenci, önlerine þartlarýn
konulmasý halinde bu insanlarýn birçok þeyi baþaracaðý vurgusunu yaptý. Düvenci,
bundan sonra sesli betimlemeyle ilgili gelecek tekliflere hazýr olduðunu da aktardý.

Filmin yönetmeni Derviþ Zaim de çalýþmanýn çok güzel olduðunu anlatarak, bundan
sonraki filmlerinde de bu çalýþmalarý devam ettirmek istediðini belirtti.
Öte yandan Mithat Alam Film Merkezi
Sesli Betimleme Çalýþma Grubu, Cenneti
Beklerken’in ardýndan ‘Yazý Tura’ ve ‘Kayýp
Balýk Nemo’ filmlerinin de sesli betimleme
çalýþmalarýný yaptý. Grup son olarak Turgut
Yasalar’ýn filmi ‘Sis ve Gece’nin sesli betimlemesini bitirdi. Sesli betimleme versiyonunun
da yer alacaðý bu filmin DVD’si yakýnda piyasaya çýkacak. Grubun uzun vadedeki hedefi ise
piyasaya çýkacak olan her DVD’de sesli betimlenmiþ versiyonlarýn yer almasýný saðlayacak
düzenlemelerin yapýlmasýnýn önünü açmak.

