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eçen say›m›zda, ‹stanbul’da önünden geçip gitti¤imiz, tarihi de¤eri ve anlam› üzerinde
pek durmad›¤›m›z köﬂelerden, yap›lardan söz edece¤imizi yazm›ﬂt›k. Bunun ilk örne¤i olarak
Galata Mevlevihanesi’ni ele ald›k. Sonra Galata’dan Tenedos’a (Bozcaada) geçtik ve ﬂarab›yla
ünlü küçük adan›n 1874 y›l›nda geçirdi¤i yang›nla u¤rad›¤› büyük tahribat›, bu felaketin Amerikan
bas›n›nda nas›l ve ne amaçla yer ald›¤›n› gösteren bir belgeye ulaﬂt›k.
Genelde “cicili bicili” iﬂler ürettiklerinden olsa gerek, topluma ve sanata karﬂ› sorumsuzca bir
yaklaﬂ›m içindeymiﬂ izlenimi verdiklerinden, sorar›z kendimize kim bunlar ve ne yap›yorlar?
Onlar yaln›zca ve yaln›zca kendileri nas›l alg›l›yorlarsa öyle yap›yorlar. Naif sanata ay›rd›¤›m›z
sayfalar›m›zda sorular›n›za net cevaplar bulamasan›z da bu sanata iliﬂkin farkl› de¤erlendirmeler
bulacaks›n›z.
Ona bugünkü anlamda ister mimar deyin, ister haritac› ister kâﬂif... Hepsini fazlas›yla hak eden
bir kiﬂilik olarak Matrakç› Nasuh “Portre” sayfalar›m›zda eserleri ile birlikte yer al›yor.
Kimilerince y›l›n her günü dinlendi¤ine ﬂüphe yok. Yani onlar için her y›l Mozart y›l› ama, bu
y›l do¤umunun 250. y›l› nedeniyle tüm dünyada ad›na etkinliklerin düzenlendi¤i Mozart üzerine
Cem Mansur’la bir röportaj›m›z var.
Bilimsel ve teknolojik geliﬂmelerde dönüm noktas› olarak nitelenen dönemler vard›r. “Bilim”
sayfalar›m›zda yaklaﬂ›k 19 y›ll›k bir sapmayla bilimin alt›n ça¤› olarak tan›mlanan 1819-1919
aras›ndaki yüzy›l›n özeti yap›l›yor.
Rüzgâr gibi yaﬂayan, oyunculuktan yazarl›¤a, motosiklet yar›ﬂç›l›¤›ndan program yap›mc›l›¤›na
dek her iﬂe yetiﬂen bir konu¤umuz var: Ayﬂe ﬁule Bilgiç. Kafas›nda kask› ve kafas›n›n içinde
çeﬂitli projelerle gerçekten rüzgâr›n k›z› tan›mlamas›n› hak ediyor.
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TAR‹H

GALATA
MEVLEV‹HANES‹

Galata Yüksek Kald›r›m’dan yukar› ç›k›ld›¤›nda, sol taraftaki Galata
Kulesi’ni geçtikten sonra yokuﬂun bitiminde, Tünel Meydan›’na
ç›kmadan hemen önce, Galip Dede Caddesi üzerinde sa¤ tarafta
Galata olarak da adland›r›lan Kulekap›s› Mevlevihanesi
bulunmaktad›r.
Kulekap›s› Mevlevihanesi’nin (Galata Mevlevihanesi) bulundu¤u
yamaçlar, Sultan II. Beyaz›d devri paﬂalar›ndan ‹skender Paﬂa’ya
verilmiﬂti. Av çiftli¤i olarak kullan›lan alana Paﬂa, zaman zaman
gelir dinlenir ve avlan›rd›. O zamanlar ‹skender Paﬂa’n›n vakf›na
kâtip olarak bakan Sinoplu Ali Safai Dede ayn› zamanda çiftli¤in
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bahçesiyle de meﬂgul olmaktayd›. Bir gün,
Mevlana torunlar›ndan ve bugün mezar›
Afyon’da bulunan Sultan-› Divani Semai
Mehmed Dede ‹stanbul’u ziyarete gelince,
‹skender Paﬂa’n›n misafiri olarak çiftli¤inde
kald›. ‹skender Paﬂa’n›n iste¤i üzerine çiftlik
bahçelerinden bir bölümü tapusu ile
ayr›larak, dergâh›n yani, Galata
Mevlevihanesi’nin yap›m›na baﬂland›. Galata
Mevlevihanesi’ne ait tescil edilmiﬂ H. 897
(1491) tarihli vakfiyesinde de ‹skender Paﬂa,
Vize köylerinden Karabürcek’teki tarlalar›n›
Galata Mevlevihanesi’ne vakfetti¤ini aç›kça
bildirmekte, kendi çocuklar› ve akrabalar›n›n
bu mülklerden herhangi bir miras talep
etmemesi konusunu da net olarak
belirtmektedir
Galata Mevlevihanesi, Bizans döneminin St.
Theodore Manast›r› ile Bugün Tar›k Zafer
Tunaya Kültür Merkezi olarak hizmet veren
eski Beyo¤lu Evlendirme Dairesi aras›nda
uzan›r. Evlendirme dairesinin yap›m› s›ras›nda
toprak seviyesinden 3-4 m. aﬂa¤›da Bizans
tu¤las› ve Türk harc›yla yap›lm›ﬂ duvarlar
ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Böylece ilk
mevlevihanenin Tünel Meydan› ile Alman
Lisesi aras›nda uzand›¤›, bir yandan
Bo¤aziçi’ne, di¤er yandan da Haliç’e hakim
oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.

Galata Mevlevihanesi kuruluﬂundan k›sa bir
süre sonra Halveti zaviyesine çevrilmiﬂ, on
yedinci yüzy›l baﬂlar›nda Kas›mpaﬂa
Mevlevihanesi’nin kurucusu S›rr› Abdi
Dede’nin, buran›n daha önce mevlevihane
oldu¤unu kan›tlamas› üzerine yeniden eski
kimli¤ine kavuﬂmuﬂtur.
17. yüzy›l›n baﬂlar›ndan itibaren birçok
onar›m ve yenilenme geçiren, çeﬂitli ek
bölümlerle donat›larak zaman içinde küçük
bir külliye niteli¤ine bürünen Galata
Mevlevihanesi III. Selim’in gerçekleﬂtirdi¤i
yenileme sonucunda ana hatlar›yla bugünkü
yerleﬂim düzenine kavuﬂmuﬂ, mevlevihaneyi
oluﬂturan binalar ise (avludaki 1649 tarihli
Hasan A¤a Çeﬂmesi d›ﬂ›nda) 19. yüzy›lda
son ﬂekillerini alm›ﬂlard›r.
Mevlevihanenin kuzey s›n›r›n› oluﬂturan
Galip Dede Caddesi üzerinde cümle kap›s›,
bunun sa¤›nda Halet Efendi’nin yapt›rd›¤›
sebilküttab (sebil, çeﬂme, muvakkithane,
kütüphane, mektep grubu), solunda ise
Halet Efendi’nin kendisi için inﬂa ettirdi¤i
türbenin yerini iﬂgal eden Kudretullah Efendi
Türbesi ve bir dizi dükkân s›ralanmaktad›r.
Cümle kap›s›n› izleyen üstü aç›k geçit,
ortas›nda Sultan Divani’nin dikti¤i rivayet
olunan servinin yükseldi¤i zemini taﬂ döﬂeli
avluya aç›l›r. Avlunun güneyinde semahaneyi,

(1791) de yenilendi¤ini belgeleyen, as›l
yerinin 1819 y›l›ndan önceki cümle kap›s›n›n
d›ﬂ yüzü oldu¤u anlaﬂ›lan kitabe
bulunmaktad›r. Bu kitabe de manzum ve
talik hatl› olup metni ﬁeyh Galib’indir.
Zemin kat› sebil-çeﬂme ikilisi ile
muvakkithaneye, üsk kat› ise kütüphanemektep mekân›na tahsis edilmiﬂ olan
sebilküttab, Osmanl› mimarisi tarihinde kendi
türünün son örne¤idir. Dikdörtgen bir oda
olan muvakkithane ve sebilin içinde, kap›n›n
tam karﬂ›s›ndaki duvarda çeﬂme aynas›nda
iki yana aç›lan pilili perde motiflerinin
bulundu¤u geç Osmanl› dönemi özelliklerini
taﬂ›yan ikinci bir mermer çeﬂme daha vard›r.
Odan›n caddeye bakan ikinci penceresinde,
dokuzar tas yeri bulunur. Normal günlerde
su, kandil ve bayramlarda ayran veya ﬂerbet
buradan da¤›t›l›rd›. Oday› mermer bir seki
dolan›r, bu seki üzerine muvakkithanede
bulunan saatler konur, muvakkit saatlerin
tayini ve tamiri ile u¤raﬂ›r, namaz vakitlerini
tespit edip soranlara bildirirdi.
Muvakkithanede ayr›ca irtifa alma aletleri,
alaturka ve alafranga saatler, takvim yapma
esaslar›na yarayan yazma risaleler,
kronometre, usturlab, k›blenüma, rub’u
tahtalar›, kum saatleri, bas›talar gibi araçlar
da bulunurdu. Osmanl› ‹mparatorlu¤unun
ço¤unlukla geç dönem külliyelerinin birer
parças› olan muvakkithaneler saatlerin
ço¤almas›, meydan saatlerinin ﬂehir ve
kasabalara konmas›yla zaman içinde
önemlerini ve iﬂlevlerini kaybetmiﬂlerdir.

sozkan1@yahoo.com

Haz›rlayan:

ﬂeyh dairesini (selaml›k) ve dedegân
hücrelerini bar›nd›ran ana bina, bat›s›nda
sarn›ç ile ﬂad›rvan, kuzeybat› köﬂesinde
mutfak (matbah-› ﬂerif) binas›n›n kal›nt›lar›
ile çamaﬂ›rhane, kuzeyinde s›rt›n› sebilküttaba
dayayan Hasan A¤a Çeﬂmesi, do¤usunda
ﬁeyh ‹smail Rusuhi Dede ve ﬁeyh Galib
Dede efendilerin gömülü oldu¤u türbe,
bunun kuzeybat› köﬂesine bitiﬂik çilehane
ile hazire (mezarl›k) yer almaktad›r. Arsan›n
avluya göre çukurda kalan güneybat›
kesiminde de günümüze intikal etmemiﬂ
olan ahﬂap harem dairesinin bulundu¤u
bilinmektedir. Harem ile ana binan›n
aras›nda, muhtemelen meydan-› ﬂerif mekân›
ile bir grup dedegân hücresini bar›nd›ran
ufak bir kanad›n varl›¤› tespit edilmektedir.
Cümle Kap›s›, Halet Efendi Sebilküttab› ve
Türbesi
Cümle kap›s› ile bunu iki yandan kuﬂatan ve
ayn› tarihte (1819) inﬂa edilmiﬂ olan Halet
Efendi Sebilküttab› ile Türbesi mimari bir
bütün meydana getirmekte, Osmanl› Ampir
üslubunun en erken tarihli örneklerini
oluﬂturmaktad›r. Kap›n›n d›ﬂ yüzündeki
kitabe II. Mahmud’un H. 1250 (1835) y›l›nda
mevlevihaneyi yeniden inﬂa ettirmesi
s›ras›nda konmuﬂ, ortas›ndaki beyzi
madalyonun içinde ad› geçen hükümdar›n
tu¤ras› yerleﬂtirilmiﬂtir. Manzum kitabenin
metni Mehmed Lebib Efendi’ye, talik hatt›
ise Yesarizade Mustafa ‹zzet Efendi’ye aittir.
Kap›n›n avluya bakan iç yüzünde ise
mevlevihanenin III. Selim taraf›ndan H. 1206

SEM‹H ÖZKAN
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Galata Mevlevihanesi’nin son muvakkiti
Munis Dede’dir. 1832 y›l›nda vefat eden
Munis Dede, mevlevihanede gömülüdür.
Üst katta, kütüphane-mektep mekân›n›n
güneyinde, avluya naz›r bir giriﬂ bölümü
vard›r.
Cümle kap›s›n›n solunda, Halet Efendi’nin
kendisi ve aile fertleri için yapt›rd›¤›, sonradan
yerine ﬁeyh Kudretullah Efendi Türbesi’nin
yap›ld›¤› aç›k türbe, sebil pencereleri ile ayn›
boyutlarda aç›kl›klar›n s›raland›¤› bir
duvardan meydana gelmekteydi. Halet Said

Efendi türbe olmadan önce burada bulunan
kahvehaneyi sat›n alarak ayn› yerde 1819
y›l›nda bu türbeyi yapt›rm›ﬂt›r.
Halet Said Efendi Kütüphaneyi inﬂa
ettirdikten sonra H. 1235 (1819) tarihli ilk
vakfiyesi ile kitapl›¤a 266 cilt , H. 1237
(1821) tarihli ikinci vakfiyesi ile de 547 cilt
olmak üzere toplam 813 adet içlerinde yaz›,
cilt, tezhip, tezyin ve minyatür bak›m›ndan
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çok nadide eserlerin bulundu¤u yazma

belgelemektedir. Hazirede mevlevi

Bu mekân›n, Bizans döneminde

kitaplar›n› ba¤›ﬂlam›ﬂt›r.

kültürünün, divan edebiyat›n›n, hat sanat›n›n

mevlevihanenin yerinde bulunan manast›ra

Kudretullah Efendi Türbesi:

seçkin simalar›ndan baﬂka baz› ileri gelen

(Hagios Teodoros) ait bir ayazma olmas›

Galata Mevlevihanesi’nin 26. postniﬂini ﬁeyh

devlet adamlar› da gömülüdür.

kuvvetle muhtemeldir.

Seyyid Kudretullah Dede Efendi ile eﬂi Emine

Hamuﬂan’a genellikle dedeler ve dergâha

Hasan A¤a Çeﬂmesi:

Han›m’a, o¤lu ve halefe ﬁeyh Seyyid Mehmed

mensup muhipler gömülürdü. Mevlevi

Matbah Emini Hasan A¤a taraf›ndan

Ataullah Dede Efendi’ye ve Selanik

ﬂeyhlerinin sa¤l›klar›nda giydikleri destarl›

yapt›r›lan çeﬂmenin, sebilküttaba dayanan

Mevlevihanesi postniﬂinlerinden Menak›b-›

sikkeler mezar taﬂlar›na da yap›l›r. Dedelerin

gövdesi kesme küfeki taﬂ› ile örtülmüﬂ, sivri

Mevlana Müellife ﬁeyh Ubeydullah Dede

mezar taﬂlar›nda dal sikke bulunurdu,

kemerli niﬂin üzerine yapt›ran›n ad› ile inﬂa

Efendi’ye ait ahﬂap sandukalar› bar›nd›ran

muhiplerin baﬂlar›nda sikke yap›lmaz hangi

tarihini H. 1059 (1649) veren, metni “Nisari”

bu türbede, cadde üzerindeki pencerelerden

memuriyettense ona göre kafesi, kâtibi

mahlasl› Ali Efendi’ye ait, ta’lik hatl› manzum

birinin önünde, Halet Efendi’nin baﬂ›n›n

destarl› veya örfi destarl› ve fesli taﬂ yap›l›rd›.

kitabe yerleﬂtirilmiﬂtir. Bunun üzerinde de

gömülü oldu¤u yerde kitabeli bir ﬂahide

Kad›n muhibbelerinse mezar taﬂlar›nda

Abdülmecid’in H. 1268 (1851-52) y›l›nda

bulunmaktad›r.

çiçekler bulunur, mevlevi oldu¤u, baﬂ taﬂ›n›n

çeﬂmeyi tamir ettirmesi s›ras›nda konmuﬂ

‹smail Rusuhi ve Galib Dede Efendilerin

gö¤süne kaz›nan kabartma sikkeden

olan metni Ahmed Sad›k Ziver Paﬂa’ya ait

Türbesi:

anlaﬂ›l›rd›.

ta’lik hatl› di¤er bir manzum kitabe

Önceleri ahﬂap oldu¤u bilinen, Halet Efendi

Hamuﬂan’da Galata Mevlevihanesi’nde

bulunmaktad›r.

taraf›ndan muhtemelen 1819 y›l›nda kâgir

ﬂeyhlik yapanlardan, dedelerden, canlardan,

Sarn›ç ve ﬁad›rvan:

olarak yeniden inﬂa ettirilen bu türbede,

neyzen, kudümzenden baﬂka Tepedelenli

Sarn›ç ile bunun üzerindeki platformda yer

mevlevihanenin beﬂinci postniﬂini ﬁarih-i

Ali Paﬂa’n›n aile efrad›, nakli kabirle

alan ﬂad›rvan II. Mahmud’un k›z› Adile Sultan

Mesnevi ‹smail Rusuhi, on dördüncü postniﬂin

mevlevihane bahçesine getirilen Türkiye’de

taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂt›r. Sarn›c›n metni

‹sa Dede, eniﬂtesi ve halefi Selim, ﬁeyh

matbaac›l›¤›n kurucusu ‹brahim Müteferrika,

Ziver Paﬂa’ya ta’lik hatt› Mehmed R›fat’a ait

Mehmed A¤a, ünlü Divan ﬂairi ﬁeyh Galib

bestekâr Vardakosta Seyyid Ahmet Efendi,

olan manzum kitabesi bat› yönündeki

Dede ile halefi ﬁeyh Mehmed Ruhi Dede

Humbarac› Ahmet Paﬂa, ﬂair Leyla Han›m

korkuluk duvar›na yaslanm›ﬂ olarak

efendiler gömülüdür.

gibi tarihi ﬂahsiyetlerin de kabirleri

durmaktad›r. Kitabe levhas›nda Abdülmecid

Hazire (Mezarl›k):

bulunmaktad›r.

tu¤ras› bulunmaktad›r.

Hazirenin türbeler aras›nda kalan küçük

Çilehane:

Matbah-› ﬁerif ve Çamaﬂ›rhane:

kesimi “Hadikatü’l-Ervah” (Ruhlar Bahçesi),

Hadikatü’l-Ervah’›n istinat duvar› üzerindeki

Matbah-› ﬁerif’den günümüze Galip Dede

ana binan›n do¤usunda kalan ve Beyo¤lu

bas›k kemerli bir kap›dan geçilerek

Caddesi üzerindeki dükkânlar›n arkas›na

Evlendirme Dairesi’nin yap›m› s›ras›nda bir

basamaklarla, günümüzde zemini su ile dolu

bitiﬂen kuzey duvar› d›ﬂ›nda herhangi bir

bölümü ortadan kalkm›ﬂ bulunan büyük

olan beﬂik tonozlu çilehaneye inilmektedir.

ﬂey intikal etmemiﬂtir. Oca¤›n üzerinde aﬂç›

kesimi ise “Hamuﬂan” (Susanlar) olarak

Kemerin üzerinde H. 1227 (1812) y›l›nda

dedenin gayreti sonucunda H. 1269 (1852-

adland›r›lm›ﬂt›r

ﬁeyh Galib Dede taraf›ndan konuldu¤u

53) y›l›nda Abdülmecid taraf›ndan

Hamuﬂan’›n giriﬂinde duvara yerleﬂtirilmiﬂ

anlaﬂ›lan ve bu mekân›n özellikle ﬁeyh ‹smail

yenilendi¤ini belgeleyen bir kitabenin

olan ta’lik hatl› manzum kitabe H. 1061

Rusuhi Dede Efendi taraf›ndan kullan›lm›ﬂ

bulundu¤u bilinmektedir.

(1650-1651) tarihinde Tersane ve Matbah

oldu¤unu ima eden “Bigani Dede” olarak

Semahaneyi, ﬁeyh Dairesini (Selaml›k) ve

Emini ‹smail A¤a’n›n mevlevihanede

tan›nan, Derviﬂ Selim Recai’nin sülüs hatt›

Dedegan Hücrelerini Bar›nd›ran Ana Bina:

gerçekleﬂtirdi¤i imar faaliyetlerini

ile yaz›lm›ﬂ tek beyitlik bir kitabe yer al›r.

Mevlevihanenin çekirde¤ini oluﬂturan bu

TAR‹H
yap› zaman içinde yaklaﬂ›k beﬂ kez yeniden
inﬂa edilmiﬂ, birçok onar›m ve tadilat
geçirmiﬂtir. 1491’de yapt›r›lan ilk bina ile
17. yüzy›l baﬂlar›nda S›rri Abdi Dede
taraf›ndan yenilenen binan›n mimari
özellikleri tespit edilememekte, buna karﬂ›l›k,
Galata Mevlevihanesi’nin yabanc›lar›n u¤rak
yeri olmas› sayesinde 1766, 1791 ve 1835
tarihlerinde yeniden inﬂa ettirilen yap›n›n
merkezindeki semahanenin iç tasar›m›n›
belgeleyen çok say›da gravür ve ya¤l›boya
resim bulunmaktad›r. Söz konusu
tasvirlerden, semahanenin 1766’dan
günümüze kadar ana hatlar›yla ayn› tasar›ma
sahip sekizgen planl› sema alan› ile bunu
kuﬂatan iki katl› mahfilleri bar›nd›rd›¤›, ancak
mimari ayr›nt›lar›n ve süsleme program›n›n
dönemin zevkine ba¤l› olarak ﬂekillendi¤i
anlaﬂ›lmaktad›r. Abdülmecid taraf›ndan H.
1276 (1859-60) da Menas Kalfa’ya yapt›r›lan
bugünkü bina dikdörtgen bir alan› kaplar.
Binan›n, avlu ile aﬂa¤› yukar› ayn› kotta olan
zemin kat› ile üst kat›nda, kare planl› olan
orta kesim as›l semahaneye tahsis edilmiﬂ,
bunun do¤usundaki kanada, zemin katta
kad›nlar (bac›lar) mahfili, üst katta yabanc›
misafirlere mahsus mahfillerle ba¤lant›l› bir
tak›m mekânlar, semahanenin bat›s›nda
kalan kanada da zemin katta “ﬂeyh dairesi”
olarak adland›r›lan selaml›k bölümü, üst
katta hünkâr ve çelebi mahfilleri ile bunlara
ba¤›ml› mekânlar “Hünkâr Kasr›”
yerleﬂtirilmiﬂtir. Bodrum kat›nda ise dedegan
hücreleri yer almaktad›r.
Semahane giriﬂ kap›s›n›n karﬂ›s›nda mihrap
ve mimber yer al›r. Yap›n›n merkezinde yer
alan ve iki kat boyunca yükselen esas
semahane sekizgen prizma biçimindedir.

Cümle kap›s›n›n sa¤›nda ve solunda ikiﬂer
simetrik kap› vard›r. Sol taraftaki kap›lar›n
biri alt kata dedegan hücrelerine iner, di¤eri
ise üst kata ç›kar, üst bölümde iç içe üç
büyük, iki küçük oda ve bir koridor bulunur.
Sa¤ taraftaki kap›lardan biri ﬂerbethane
odas›d›r. Burada sema ayini sonras› ikram
edilecek ﬂerbetler haz›rlan›r, semahaneye
aç›lan kafesli pencereden misafirlere ﬂerbet
da¤›t›l›rd›. Di¤er kap›, sa¤ kanada, Hünkâr
Mahfeli ve Konya Postniﬂininin odalar›n›n
bulundu¤u bölüme ç›kar, burada ayr›ca iki
oda daha vard›r. Merdiven kollar› aras›ndaki
kap›dan birbirini izleyen iki mekândan ibaret
ﬂeyh dairesine geçilmektedir. ﬁeyh dairesi
ﬂeyhin misafirlerini kabul etti¤i, sohbetlerin
yap›ld›¤›, dedelerle görüﬂtü¤ü bir bölümdür.
Ufak bir selaml›k görünümündedir. Yap›n›n
do¤u cephesinde ise hamuﬂandan geçilerek
gidilen kad›nlar mahfiline (bac›lar dairesi)
ait kap› yer al›r. Buras› han›mlar›n sema
ayinini izledikleri yerdir. Semahane ile bac›lar
dairesi yerden 2 m. yüksekli¤inde ahﬂap bir
kafesle ayr›lm›ﬂ olup, kafesin han›mlar taraf›na
üç basamak merdivenle ç›k›lan 100 cm
eninde balkonvari bir oturma yeri
yap›lm›ﬂt›r. Üst katta mihrap önü bölümü
d›ﬂ›nda, sema alan›n› kuﬂatan ve birbirleriyle
ba¤lant›l› olan çeﬂitli birimler (hünkâr mahfili,
çelebi mahfili, mutr›b maksuresi, yabanc›
misafirlere mahsus mahfil) aras›nda kap›larla
ba¤lant› kurulmuﬂ, söz konusu mahfillerin
sema alan›na komﬂu olan kenarlar› korkuluk
duvarlar› ile donat›lm›ﬂt›r. Mutr›b maksuresi
(ayin s›ras›nda müzisyenlerin bulundu¤u
bölüm) d›ﬂ›nda kalan birimlerde, parapet
duvar›n›n üzerinde ahﬂap kafesler
bulunmaktad›r.

Bodrum kat›na bat› cephesinin eksenindeki
kap›dan girilmektedir. Do¤u-bat›
do¤rultusunda uzanan, kapal› avlu
niteli¤indeki dikdörtgen planl› sofan›n her
kenar›nda birer eyvan bulunmakta, aç›kl›¤›
ikiﬂer ahﬂap sütunla geçilmiﬂ olan bu
eyvanlar›n aras›nda da dedegan›n ikamet
etti¤i hücreler s›ralanmaktad›r. Dedeler bu
odalarda kendi sanatlar›yla u¤raﬂ›rlar,
misafirlerini kabul ederler, e¤er sürekli
mevlevihanede ikamet ediyorlarsa yatarlard›.
Matbah bu bölümde sembolik olarak
bulunur. Mevlevihanenin as›l mutfa¤› bugün
mevcut de¤ildir. Sadece oca¤›n kal›nt›lar›
vard›r.
Galata Mevlevihanesi’nde ayinler Sal› ve
Cuma günleri yap›lmaktayd›.
1925 y›l›nda tekke ve zaviyelerin kapat›lmas›
kanununa ba¤l› olarak kapat›lan Galata
Mevlevihanesi günümüzde Divan Edebiyat›
Müzesi olarak varl›¤›n› sürdürmektedir.
1970 y›l›nda idari olarak Türk ve ‹slam
Eserleri Müzesi’ne ba¤l› bir ﬂeflik olarak
görevine baﬂlayan ve çal›ﬂmalar›n› 1975
y›l›nda tamamlayarak resmen müdürlük
olarak aç›lan müzenin koleksiyonunda;
Yazma, tezhip, hat ve bunlar›n yaz›lmas›nda
kullan›lan araçlar, divit, hokka, makta, kam›ﬂ
kalemler, mevlevihanenin dini yap›s›na uygun
düﬂen hal›lar, seccadeler, ﬂamdanlar
buhurdanlar, müttekalar, rahleler, tesbihler
ile mekânla bütünleﬂen ve müzenin dergâh
oldu¤u göz önüne al›narak mevlevi
k›yafetleri, musiki aletleri, mutfak gereçleri
bulunmaktad›r.

GALATA
YÜKSEK
KALDIRIM’DAN
YUKARI
ÇIKILDI⁄INDA,
SOL TARAFTAK‹
GALATA
KULES‹’N‹
GEÇT‹KTEN
SONRA
YOKUﬁUN
B‹T‹M‹NDE,
TÜNEL
MEYDANI’NA
ÇIKMADAN
HEMEN ÖNCE,
GAL‹P DEDE
CADDES‹
ÜZER‹NDE SA⁄
TARAFTA
GALATA
OLARAK DA
ADLANDIRILAN
KULEKAPISI
MEVLEV‹HANES‹
BULUNMAKTADIR.
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CEM MANSUR’LA

MOZART ÜZERİNE
6

çocu¤u eserleri ile dünya belle¤inde bir
kez daha yer ediyor.
Akbank Oda Orkestras› ﬂefi Cem Mansur
için Mozart, her dinledi¤inde tazeli¤ini
koruyan bir mucize. Dramatik, sevgi dolu
ve derin. Bu nedenle, Mozart’› anlamak,

onun müzi¤ine bir ad›m daha yaklaﬂabilmek
için, Mansur’un verece¤i cevaplar çok
önemliydi. Çünkü tam anlam›yla bir Mozart
hayran›.

bediaceylan@yahoo.com

Haz›rlayan

Besteci Wolfgang Amadeus Mozart
do¤umunun 250. y›l›nda festivallerle,
konserlerle ve çeﬂitli etkinliklerle
an›l›yor. Her yerde üzerinde Mozart
resmi olan bir ﬂeyler bulmak mümkün.
Avrupa, bir Mozart ç›lg›nl›¤› yaﬂ›yor.
Çok sesli evrensel müzi¤in yaramaz

BED‹A CEYLAN GÜZELCE

SÖYLEﬁ‹

Sizin bir Mozart hayran› oldu¤unuzu
biliyoruz. Belki de ilk önce bu noktadan
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baﬂlamak gerek. Sizin için neden
Mozart?
Neyse ki gerçek hayatta kimse aln›n›za
tabanca dayay›p “ille de bir besteci
seçeceksin” demiyor. Veya ›ss›z bir adaya
giderken yaln›z üç eseri yan›m›za alaca¤›m›z›
söylemiyor. Ama öyle bir ﬂey olsa benim
tek bestecimin Mozart olaca¤› kesin. Bütün
büyük dehalar aras›nda gerçekten en “kiﬂisel”
iliﬂkiyi kurdu¤um, gerekti¤i zaman sevinç,
gerekti¤i zaman teselli buldu¤um, bütün
“tanr›lar” aras›nda benim için en insani olan
besteci o. Bana çok cazip gelen Ayd›nlanma
Ça¤›’n›n ›ﬂ›¤›n›, insan akl›n›n ve gönlünün
üstünlü¤ünü s›cac›k bir ifadeyle dile getiren,
binlerce defa dinledi¤im eserlerinin her
defas›nda tazeli¤ini korudu¤u bir mucize.
Geçen gün klasik müzi¤in en bilinen
eserlerinden 40’›nc› senfoniyi yönetirken
düﬂünüyordum: kan›ksanacak derecede
tan›nan ve çok çal›nan bu müzik, her
sayfas›nda insanda yeniden hayranl›k
uyand›r›yor, dramatizmi, sevgisi, s›cakl›¤› ve

NEYSE K‹ GERÇEK
HAYATTA K‹MSE
ALNINIZA
TABANCA
DAYAYIP “‹LLE DE
B‹R BESTEC‹
SEÇECEKS‹N”
DEM‹YOR. VEYA
ISSIZ B‹R ADAYA
G‹DERKEN
YALNIZ ÜÇ ESER‹
YANIMIZA
ALACA⁄IMIZI
SÖYLEM‹YOR.

derinli¤i her defa yeniden ﬂaﬂ›rt›yor. Kolay
de¤il bunu yüzy›llar ötesinden, bambaﬂka
bir ça¤›n ve co¤rafyan›n insan›na tekrar
tekrar yaﬂatmak.
Bu 250. do¤um y›l› etkinlikleri biraz
abart›ld› m› yoksa az bile mi?
Bu tür “y›ldönümleri” genelde duymad›¤›m›z
eserleri keﬂfetmek için bazen iyi birer f›rsat
olabiliyor. Asl›nda “Mozart Y›l›” denmesi
tuhaf geliyor, çünkü benim için her y›l öyle.
Tabii iﬂin ticari yan› da var. Mozart
çikolatalar›, likörleri, turlar›, bilmem kaç
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bininci kez yeniden bas›lan CDler...
Siz yurtd›ﬂ›nda da konserler veriyor ve
s›k s›k bulunuyorsunuz, bu y›l Mozart
dünyada çeﬂitli etkinliklerle kutlan›yor.
Sizin bu konudaki izlenimleriniz ne
yönde?
Mozart’›n eserlerine ça¤daﬂ bestecilerin
yorumlar› ilginç olabiliyor, bazen maalesef
müzik dünyas›nda “mal›n› satan” ve “a¤z› laf
yapan” kiﬂilerin yorumlar› ön plana ç›kabiliyor
ve bu Mozart enflasyonu içinde gerçekten
çürükler de yolunu buluyor. Geçenlerde
çok izlenen bir müzik kanal›nda “Don
Giovanni” operas›n›n öyle kötü bir icras›
vard› ki...

‹LG‹NÇ OLAN,
DAHA ÖNCE
SÖYLED‹⁄‹M G‹B‹
“‹NSAN‹” YANI O
KADAR GERÇEK,
B‹ZE O KADAR
YAKIN K‹, NASIL
B‹R DEHAYLA
KARﬁI KARﬁIYA
OLDU⁄UMUZU
KEND‹M‹ZE
HATIRLATMAMIZ
GEREKEB‹L‹YOR.

Mozart’› çizginin d›ﬂ›nda tutan ﬂey, sizce
tam olarak nedir? Müzikal anlamda bu
s›ra d›ﬂ›l›k nas›l yans›yor eserlerine?
‹lginç olan, daha önce söyledi¤im gibi “insani”
yan› o kadar gerçek, bize o kadar yak›n ki,
nas›l bir dehayla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzu
kendimize hat›rlatmam›z gerekebiliyor.
“Çizginin d›ﬂ›nda tutan” demek zor, çünkü
çizginin ne oldu¤unu tan›mlayan ço¤u zaman
o. Mozart Viyana’da yaﬂarken, ﬂehirde
bestecilikten yaﬂam›n› kazanan yüzlerce
besteci vard›. Bugüne kalanlar›n aras›nda
bile, yarat›c›l›¤›n›n boyutu, opera baﬂta olmak
üzere her alanda verdi¤i say›s›z baﬂyap›t,
hem kalite hem eser say›s› olarak eﬂsiz
oldu¤unu gösteriyor. Opera olay› ilginç,
çünkü dönemin di¤er büyük bestecisi
Haydn, inan›lmaz üretkenli¤ine ra¤men iyi
bir opera bestecisi olamam›ﬂt›. Benim için
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Amadeus Mozart

Mozart’› ayr› k›lan özelliklerin baﬂ›nda,
teatral, psikolojik bir içgüdüye sahip olmas›
ve müzikal yetene¤ini bunlarla kusursuz
ﬂekilde harmanlayabilmesiydi.

Mozart’›n kiﬂili¤ini, okuduklar›n›zdan
yola ç›karak ve onun eserlerini
seslendiren bir müzisyen olarak nas›l
tan›ml›yorsunuz?

biliyoruz. Bütün tarihi kiﬂilikler aras›ndan
“bu akﬂam karﬂ›l›kl› bir ﬂiﬂe ﬂarap içmek
isteyece¤im” ilk kiﬂi. ‹kincisi Puﬂkin olurdu
san›r›m.

Mozart, k›sac›k ömürlü fakat 250.
do¤um y›l› kutlanan bir adam. Onun
notalar›n›n diziliﬂindeki sihir neydi?

“Amadeus” oyunu ve filminde resmedilen
Mozart tabii ki abart›l›, ama sürekli a¤z›n›
bozan, “eﬂek ﬂakalar›” yapan bir çocuk
oldu¤u gerçek. Bunun bugün, t›pta yeri olan
“Tourette” sendromu oldu¤u düﬂünülüyor.
Son derece arkadaﬂ canl›s›, imkânlar›n›n
k›s›tl› olmas›na ra¤men çok cömert,
yaﬂamay›, yemeyi, içmeyi, dans etmeyi ve
bilardo oynamay› seven bir adamm›ﬂ. Para
konusunda beceriksiz, kendini ve eserlerini
pazarlamada oldukça baﬂar›s›z oldu¤unu da

Bu kiﬂili¤i en fazla keﬂfedebilece¤imiz
birkaç eseri gibi bir soru sorsam…

Her bestecinin elinde ayn› say›da nota, çalg›,
orkestra var. Mozart’›n en büyük
ﬂaheserlerinde bile, düﬂündü¤ümüz zaman
her ﬂeyin ne kadar basit göründü¤ü ve belli
bir aç›dan bak›nca da öyle oldu¤u. “Kolaym›ﬂ”
gibi her ﬂey!
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O kadar çok ki... Beni her zaman en çok
etkileyenleri söylesem: keman ve viyola için
Konsertant Senfoni, son üç senfoni, 24’ncü
Piyano Konçertosu, Do Minör Missa,
“Figaro’nun Dü¤ünü”.... Kaç sayfal›k yeriniz
var? Devam edeyim mi?
Türkiye’de Mozart etkinlikleri sizce nas›l

SÖYLEﬁ‹
gidiyor? Eksikler ya da fazlal›klar var m›?
Özellikle bu yaz ‹stanbul Festivali’nde
dünyan›n önde gelen Mozart yorumcular›n›
dinleme f›rsat›m›z oldu. Onun d›ﬂ›nda da
çok iyi ﬂeyler yap›ld› tabii. Benim
yaklaﬂ›m›mdan söz etmek gerekirse,
tamamen Mozart’›n eserlerinden oluﬂan
programlar yerine, onun eserlerini her
defas›nda de¤iﬂik bir çerçevede sunan
programlar tercih ettim. Oryantalizm, sokak
müzi¤i, usta ve ç›rak iliﬂkileri, gece temas›
vs.. Mozart yaln›z tarihi bir kiﬂilik de¤il,
de¤iﬂik bestecilere ve fikirlere ilginç aç›lardan
bakabilmemizi sa¤layan bir dürbün, büyüteç,
ayna.
Türkiye’de ve dünyada, bu y›l içinde bir
sürü Mozart albümü ve Mozart’la ilgili
kitap ç›kt›. Bu kitaplar›n en faydal› ve
en ayd›nlat›c› olan›n›, belki de as›l sizin
gibi bir müzik adam›n›n haz›rlamas›
gerekirdi. Akl›n›zda böyle bir fikir var
m› ya da bu fikre nas›l bak›yorsunuz?
Bir gün herhalde bir ﬂey yazaca¤›m, ama
müzi¤i paylaﬂma tutkum çok spontane
oldu¤u için genelde konser öncesi ve
s›ras›nda sohbetlerle yetiniyorum ﬂimdilik.
Yazmak istedi¤im genelde müzik ve yaﬂamla
ilgili. Mozart’›n baﬂrol oyuncular›ndan biri
olaca¤› kesin!

MOZART
YALNIZ TAR‹H‹
B‹R K‹ﬁ‹L‹K DE⁄‹L,
DE⁄‹ﬁ‹K
BESTEC‹LERE VE
F‹K‹RLERE ‹LG‹NÇ
AÇILARDAN
BAKAB‹LMEM‹Z‹
SA⁄LAYAN B‹R
DÜRBÜN,
BÜYÜTEÇ,
AYNA.
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SANAT

Zaman
D›ﬂ›
Bir
Sanat
Mehmet Arpacık / Karışık Teknik
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duygusal ressamlar de¤ildir. Do¤adan al›n

ilkel, yerel, folklorik, sakin, cicili bicili,

Haitililere ‹ngilizce ders veren De Witt

teri ile almak zorunda olduklar› ekme¤in

dinlendirici, terapi edici ve buna benzer yak›n

Peters bu sanattan etkilenerek naif resimler

yans›mas›d›r sanatlar›. Bu, kent yaﬂam›n›n

anlamlar› ça¤r›ﬂt›ran pek çok sözcük, naif

yapmaya baﬂlad›. Bugünkü Haiti sanat›na

idealleﬂmesinin karﬂ›t› bir yans›mad›r.

sanat tan›mlamas›nda kullan›labilir. Biz genel

bakarsak, tabii ayn› ﬂeyleri Brezilya, Küba,

Yerel naif sanat, köklerini, oluﬂumun

olarak masum yüreklerin baﬂvurdu¤u bir

El Salvador için de söyleyebiliriz; bu resimler,

gizeminden al›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda naif

ifade biçimi diyelim.

turizm piyasas›n›n kendine özgü talepleri

sanat, dekoratif ve öyküleyici olmaktan öte,

Bu yaz›y› kendine konu edinen naif sanat›,

nedeniyle, Afrika tanr›lar›yla modern sanat

hayal gücünün, keﬂfetmenin tad›n› taﬂ›r.

zaman d›ﬂ› olarak tan›mlayabiliriz çünkü

sat›c›lar› aras›nda bir yerlerde gidip

Baz›lar› kendine özgü teknikler geliﬂtirmiﬂ,

dönemlendirilemeyen bu sanat, insan›n

gelmektedir.

baz›lar› da baﬂlang›çtan beri ayn› rutini

yarad›l›ﬂ› kadar eski. 19. yüzy›lda mesle¤i

Dünya genelinde en karakteristik naifler

sürdürmüﬂ olsa da ortaya koyduklar›na

gümrük memurlu¤u oldu¤undan,

Japon sanatç›lar olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.

orijinallik kazand›rm›ﬂlard›r.

“Gümrükçü Rousseau” olarak an›lan Henri

Hindistan ve Bali için de geçerli bu saptama.

Pazar günü ressamlar› ad›n› da alan naif

Rousseau’yu keﬂfedenlerce sanat çevrelerine

Japonlar’›n önde gelen naiflerinden Kiyoshi

sanatç›lar›n pek ço¤u, (Henri Rousseau

tan›t›lan naif sanat, geçici bir moda de¤ildi.

Yamashita’n›n resimleri Polonyal› Nikifor’u

Gümrükçü) kendindeki yetene¤i fark›nda

Profesyonel sanatç›lar genellikle yeni

an›msat›r. Yamashita da Nikifor gibi, dünya

olmam›ﬂt›r. Naif sanat çocukça bulunsa da

malzemelere, yeni tekniklere odaklan›rken,

taraf›ndan savrulmuﬂlu¤u, kimsesiz ve fakir

bunun mant›ksal bir aç›klamayla ilgisi yoktur.

naif sanatç›, insan görüsünün en saf ve

b›rak›lm›ﬂl›¤› resimlerine yans›t›r. Suma

Çünkü pek çok profesyonel sanatç›da da

çocukça noktas›ndan hareket ederek kimi

Maruki’nin resimlerinde ise Hiroﬂima

çocukça çizgilere rastl›yoruz. Zekâda bir

zaman bir paradoksa yol açar.

felaketinin izleri görülür adeta. Ömrü

çocukluk veya gerilik olarak alg›lanabilecek

20. yüzy›lda yeni bir bak›ﬂ aç›s›, hatta artistik

boyunca hiç okul yüzü görmemiﬂ bu sanatç›,

bu yaklaﬂ›m, naif sanatta normalli¤in ta

yarat›n›n tan›mlanamayan bir kolu olarak

melankolik düﬂünceler içinde, yaﬂamda

kendisi olarak kabul görür. Bunun nedeni

kabul gören naif sanat› uzmanlar primitif

kendisine en yak›n arkadaﬂlar olarak y›lanlar›,

naif sanat›n içerdi¤i stilizmdir.

sanatlarla iliﬂkilendiriyorlar. Teknolojinin karﬂ›

kedileri, ördekleri, kuﬂlar›, bitkileri, a¤açlar›

Kendisindeki yetene¤i pek ço¤u gibi fark

konulmaz ilerleyiﬂi ve kavramsall›¤a ra¤men,

seçmiﬂtir.

etmeyen ve bankac› oldu¤u için bir pazar

gözlerimizi, elementlere ve imaja

Baz› Meksikal› sanatç›lar toprak rengini

günü ressam› olan Paul Gauguin de baﬂkalar›

yönlendiren naiflerdir.

tablolar›nda yo¤un olarak kullanm›ﬂlard›r.

taraf›ndan keﬂfedildi. 1891 y›l›nda Gauguin,

Naif sanatta, profesyonel sanattaki

Öyle ki, insan yüzleri bile yan›kt›r, hatta

Güney Denizlerindeki yolculuklar›n›n

entelektüel bilinç ve kavray›ﬂ›n gücü yerine,

resmin yan›k bir havas› vard›r.

s›ras›nda “Tahitili Kad›nlar”›n resimlerini

merkez d›ﬂ› bir duruﬂla kalbin itkileri öne

Görece geliﬂmiﬂ ülkelerin sanatç›lar›

yaparken, ayn› dönemlerde de Rousseau ilk

ç›kar.

geleneksel yaklaﬂ›mlardan uzaklaﬂ›p

resmi “Orman”› yapm›ﬂt›. Orman adl›

Genel karakteri bereket, manzara, basitlik

evrenselleﬂmeye do¤ru giderken, di¤er ülke

tablosunda Rousseau, figürleri uyurgezer

olan bu sanatta, her sanatç› kendi ikliminin

sanatç›lar› kendi topluluklar›n›n izlerinin,

gibi yürüterek, rüyalar› gerçe¤e taﬂ›m›ﬂt›.

izlerini taﬂ›r. Perulu sanatç› Mario Urtage,

yerleﬂim birimlerinin etkisindedir.

Sanki çocukça bir dokunuﬂla vaat edilen

resimlerinde ‹nka izleri olan sembol ve

Tar›m toplumundaki naifler, kaybolan

topraklar yarat›lm›ﬂt›. Rousseau resimlerinde;

renkleri yans›t›r.

cennetin peﬂine düﬂmezler,

masals› fauna ve gizemli floran›n cennetini

Amerikan naif sanat›n yeﬂermesinde ise

üretkenliklerindeki somut iliﬂkileri resimlere

keﬂfetmiﬂti. Bu, sürrealizmin de baﬂlang›ç

Afrika’dan getirilen köleler etkili oldular.

aktar›rlar. Onlar do¤aya hayranl›k duyan

noktas›d›r bir anlamda. “Uyuyan Çingene

elvanarpacik@superonline.com

Amerikan e¤itim departmanlar›nda

Haz›rlayan

Çocukça, saf, beceriksizce, saf yürek, masum,

ELVAN ARPACIK
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NA‹F SANAT
ÇOCUKÇA
BULUNSA DA
BUNUN
MANTIKSAL B‹R
AÇIKLAMAYLA
‹LG‹S‹ YOKTUR.
ÇÜNKÜ PEK
ÇOK
PROFESYONEL
SANATÇIDA DA
ÇOCUKÇA
Ç‹ZG‹LERE
RASTLIYORUZ.

Generalic Ivan: Ağaç altı
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Kad›n” tablosu için Wilhem Uhde, erken
baﬂlam›ﬂ kübizm tan›m›n› yapm›ﬂt›r. Bu
de¤erlendirmelerden de anlaﬂ›ld›¤› üzere naif
sanatla profesyonel sanat aras›ndaki hat
oldukça belirsiz ve bulan›kt›r. Bu hatt› belki
de geçiﬂli ve de¤iﬂken olarak anlamak, buna
arkaik ve primitif elementlerin modern
sanata s›zmas›n›n da anlaml› oldu¤unu
eklemek gerekir.
17. ve 18. yüzy›llardaki pek çok naif
sanatç›n›n yap›tlar›nda imza yoktur.
Genellikle tablolar›nda neﬂeli bir havan›n
hakim oldu¤u naifler aras›nda Horace Pippin
gibi melankoli ve yaln›zl›k içerikli çal›ﬂanlar
da vard›r. Toplumsal yap› ve tarihsel
dönemlerin yans›mas› bu resimlerde aç›kça
ortadad›r. Amerikan iç savaﬂ›n›n yaﬂand›¤›
dönemlerdeki resimlerde, kölelik ve yaﬂanan
kargaﬂa resimlere yans›m›ﬂt›r.
20. yüzy›l›n baﬂ›nda genellikle, hastal›kl›, orta
sosyal s›n›ftan zanaatkârlar olarak nitelenen
naif sanatç›lar için Jean Jacques Rousseau, alt
orta s›n›f›n a¤›rbaﬂl› sorumlulu¤unu,
demokratik uyan›ﬂla birleﬂtirenler
de¤erlendirmesini yapm›ﬂt›r. Posta memuru
Vivin, Bahç›van Bauchant, Bombois, ki hepsi
çal›ﬂan s›n›f›n üyesiydiler ve özgür bir
ayd›nlanmay› düﬂünce gelene¤inde
birleﬂtirmiﬂlerdi.
Dönemin bilimsel-teknolojik geliﬂmeleri
endüstriyel iﬂgücüne nüfuz etmiﬂ ve
zanaatkârlar üretimden çok, tamir ve servis
iﬂlerine zorlanm›ﬂlard›r. Toplumla
bütünleﬂemeyen -ki bunlar naiflerdirtoplumun s›n›r›nda yaﬂayan, genellikle tuhaf,
egzantrik filozoflar olarak alg›lanm›ﬂlard›r.
Birçok birey, yaﬂamlar›nda yeni bir amaç ya
da kendi profesyonel mesleklerinin

tekdüzeli¤inden uzaklaﬂma aray›ﬂ›nda, kendi
öyküsel, tanr› vergisi yetenekleriyle dünyaya
yeni, taze bir bak›ﬂ getirmiﬂlerdir. Onlar,
sosyal yaln›zl›¤› ya da yabanc›laﬂma çemberini
çocuksu gözlemleriyle k›rmada baﬂar›l›

Nikifor: Bizans tarzı bir kilise

olabildiler. Elbette her yarat›c› eylemde
oldu¤u gibi, naif sanatç›lar›n da göreceli olarak
pek az› baﬂar›l›d›r. Her naif sanat ad› alt›nda
sergilenen çal›ﬂma, estetik bir de¤ere sahip
de¤ildir. Günümüzde naif sanat da

Nikifor
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Henri Rousseau

Henri Rousseau: Uyuyan Çingene

Suma Maruki
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profesyonel sanat gibi yap›sal bir kriz
yaﬂamaktad›r. Tereddüt ve kuﬂkulara
ra¤men naif sanat, kesinlikle samimi sanatt›r.
Gerçek sanatt›r. Her zaman var olacakt›r.
TÜRK‹YE’DE NA‹FLER
Naif sanat, resmin Türkiye’deki k›sa
geçmiﬂine ba¤l› olarak daha da yeni. Çünkü
bu sanat ülkemizde yak›n geçmiﬂe kadar “naif
resim”olarak de¤il, resimdeki naif ö¤eler
olarak de¤erlendirildi. Örne¤in Fikret
Mualla’n›n resimlerinde yer yer ortaya ç›kan
imajinasyonlar... Anadolu halk sanatlar›
aras›nda önemli bir yere sahip olan ﬂahmaran
resimleri, ki bunlar yerel-folklorik naif
özelliktedir ama tam anlam›yla naif olarak

Suma Maruki: Hayvanlar Krall›¤›

SANAT
tan›mlanamaz. Bu sanat›n ülkemizdeki
varl›¤›na, kendisi de naif bir ressam olan Fahir
Aksoy taraf›ndan 1980’li y›llarda dikkat
çekildi. Pek çok naif sanatç›m›z›n adlar›n›
saymak mümkün olmakla birlikte ilk akla
gelenler aras›nda, Mehmet Arpac›k ve
Bayram Gümüﬂ’ü sayabiliriz. Ansiklopedik
tan›mlara neredeyse birebir uymalar›n› bir
yana b›raksak bile, e¤itim, moda,
kavramsallaﬂt›rma, entelekt gibi buna benzer
pek çok d›ﬂ etkenle gerçekleﬂen
biçimlendirmelerden, belki de kiﬂisel
tarihlerinin cilveleri sonucu fark›nda olmadan
uzakta kalan bu sanatç›lar; gerek akademik
resim e¤itimi almam›ﬂ, gerekse hayata s›radan
mesleklerle at›lm›ﬂ olmalar›n›n getirdi¤i
dezavantaj› avantaja çevirebilmiﬂ ve
alg›lad›klar› evreni, “estetik bir de¤er”e
dönüﬂtürmeyi baﬂarm›ﬂlard›r.
Bayram Gümüﬂ kent yaﬂam›n› sokaklar›,
caddeleri, özel binalar› ve çay bahçeleriyle
geometrik bir disiplin içinde istifleyerek
resmederken; Mehmet Arpac›k tam tersine,
h›rç›n do¤a formlar›n› ve içindeki ö¤eleri,
gerilimsiz, dramatizme yer vermeden büyülü
mistik düﬂler olarak tuvale yans›tmaktad›r.

Bayram Gümüş

Kaynakça: World Encyclopedia of Naive Art

Edward Hicks: Nuh’un Gemisi
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MATRAKÇI NASUH’UN

ﬁEH‹RLER‹
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“Yapt›¤›m iﬂ, yüzümdür.” (Sy 38).

adl› kitab›nda, çeﬂitli silahlar›n nas›l

dümdüz ﬂehirlerin taﬂ yollar›nda yürüyorum.

Gerçekten de onu yüzüyle de¤il, yapt›klar›yla

kullan›laca¤›n› ve dövüﬂ yöntemlerini

Minyatürdeki a¤açlar›n, duvarlar›n,

tan›yoruz. Büyük bir minyatür ustas›, hattat,

anlatarak bu alandaki ilk örne¤i verdi.

gökyüzünün renkleri bana Nasuh’un

bilimci, silahﬂor, sporcu ve baz› kaynaklara

15. yy sonlar›nda Bosna’da do¤du¤u, ya

yaln›zl›¤›n›, renklerle ve gördü¤ü ﬂehirlerle

göre sancak beyi idi. Dededen toruna üç

babas›n›n ya kendisinin devﬂirme oldu¤u

kurdu¤u hayat›n› anlat›yor. ‹çine aﬂk›, baﬂka

padiﬂah gördü (II. Bayezid 1481 – 1512,

tahmin ediliyor. Kaynaklar›n birleﬂti¤i nokta,

bir insan› ve kendine ait bir mekân› almad›¤›

Yavuz Selim 1512-1520, I. Süleyman 1520-

Enderun’da (Saray Okulu) e¤itim gördü¤ü.

dünyas›n›, maviyi, yeﬂili turuncuyu yarat›rken

1566); onlarla sefere ç›kt› ve güzergâh

“‹bn Karagöz” olarak da an›lan Nasuh Bey,

kendisini unutmas›n›, çocuklu¤unu, sevdi¤i

üzerindeki yerleﬂkeleri minyatürleriyle

Sultan II. Bayezid taraf›ndan Enderun'a hoca

insan›, hayal k›r›kl›klar›n›, yeralt›nda gizli bir

belgeledi, haritalar çizdi; matematik,

tayin edilen ﬁai'nin en parlak ö¤rencisiymiﬂ.

hayat› saklayan ﬂehirleri, masum ﬂehirleri,

geometri ve tarih kitaplar› yazd›. Ayr›ca,

‹slami ve pozitif bilimler, güzel sanatlar,

yeﬂil ya da sar› ﬂehirleri, zengin ya da fakir

Taberî’nin tarih kitab›n› “Mecmaü't-Tevârih”

beden e¤itimi, spor, askerlik becerileri ve

ﬂehirleri yeniden yarat›rken zaman› yok

ad›yla çevirdi.

çeﬂitli zanaat dallar›nda meslek e¤itimi veren

etmesini...”

Ad›n›n önündeki s›fat, ata sporlar›m›zdan

Enderun’da, ödül ve ceza yöntemiyle e¤itim

ﬁebnem ‹ﬂigüzel, Eski Dostum Kertenkele,

“matrak”› onun buldu¤unu ya da bu oyunda

yap›l›r; teorinin yan› s›ra uygulamaya da

Sy 27, Everest Yay›nlar›, 1996.

çok usta oldu¤unu düﬂündürüyor. Matrak,

geniﬂ yer ayr›l›rd›. Titizlikle seçilen

Matrakç› Nasuh ya da eskilerin deyimiyle

k›l›ç yerine lobutu and›ran ﬂimﬂirden sopalar

ö¤renciler, nitelikli müderris ve

Nasuh-el Matrakî, 16. yüzy›l›n baﬂlar›na

ve kalkan niyetine yuvarlak yast›klar›n

dâniﬂmentlerce e¤itilir; ruh ve beden

denk düﬂen yaﬂam›ndan geriye b›rakt›¤› pek

kullan›ld›¤› bir tür eskrimdi. Kafaya yönelik

sa¤l›¤›n›n yan› s›ra her ö¤rencinin kiﬂisel

çok eseriyle, günümüzde de varl›¤›n›

darbelerle rakibi devirme esas›na dayanan

yetene¤ine uygun bir sanat dal›yla

sürdürüyor. Elbette 28 Nisan 1564’e

matrak, kimilerine göre bir savaﬂ oyunu,

ilgilenmesine özen gösterilirdi. Matrakç›

tarihlenen ölümünden 432 y›l sonra yaz›lan

kimilerine göre zarif bir spor ve dans

Nasuh, böyle bir e¤itimden geçerek birçok

bir romanda, 16 yaﬂ›ndaki bir çocukla “düﬂ

gösterisiydi. Bu oyunda usta olanlara,

alanda birden baﬂar›l› oldu. Öyle ki, Rönesans

arkadaﬂ›” olaca¤›n›, akl›ndan bile

matrakbaz da denirdi.

‹talya’s›n›n ayd›nlar›yla k›yaslan›r.

geçirmemiﬂtir. Yazar, kahraman›na sordurur:

Nasuh Bey, Nasuh-el Silahî diye de an›l›rd›.

Matematik ve geometri alanlar›nda önemli

“Nas›l bir ovan›n tümünü görebiliyorsun?

Öyle keskin niﬂanc› ve m›zrak oyunlar›nda

bir bilimci olan Nasuh Bey, uzunluk ölçülerini

Ya da bir kuﬂ gibi, bir kuﬂ gibi görerek

öyle ustayd› ki, Kanuni Sultan Süleyman

gösteren cetveller haz›rlad›. Yavuz Sultan

çizebiliyorsun? (...) Nasuh, yüzünü neden

taraf›ndan 1529'da verilmiﬂ bir berat ile

Selim’e sundu¤u “Cemâlü'l-Küttâb ve

bana göstermiyorsun?” Yan›tlar Matrakç›:

"üstat" olarak ilan edilmiﬂti. Tuhfetü'l-Guzât

Kemalü'l- Hisâb” (1517); bunu geliﬂtirerek

beratalanyali@superonline.com

Haz›rlayan

“Nasuh’un minyatürlerine tekrar giriyor,

BERAT ALANYALI
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Kanuni’ye sundu¤u “Umdetü'lHisâb" (1533)" adl› iki
matematik kitab›ndan
sonuncusu, matematikçiler
için y›llarca baﬂvuru kayna¤›
oldu.
Eski dü¤ünlerde, dü¤ün
sahibinin gücünü göstermek
üzere nah›llar haz›rlan›rd›.
Matrakç› Nasuh’un, bir sünnet
dü¤ünü için Sultanahmet
Meydan›’nda kurdu¤u iki adet
yürüyen hisar, onun ayn›
zamanda iyi bir teknisyen ve
mekanikçi oldu¤unu da
gösterir.
“Kalem-i dîvânî” denilen yeni
bir hat türü de yaratan
Matrakç› Nasuh’un yaz›p
resimledi¤i tarih kitaplar›,
günümüzde belge de¤eri taﬂ›r;
dönemin co¤rafya ve
mimarisine ›ﬂ›k tutar.
ﬁehir minyatürleri ve rölyef
tipi kara haritalar› ile ad›n›
co¤rafya, kartografi,
topografya alanlar›na da
yazd›ran Matrakç›, haritac›
anlay›ﬂ› minyatüre uygulayan
ilk ressamd›. ‹ﬂleri, grafik
niteli¤i taﬂ›yordu. Osmanl›
tarihini belgeleyen eserlerinde
figürsüz, kuﬂbak›ﬂ› topografik
betimlemeleriyle, özgün bir
üslup yaratm›ﬂt›. Kalemi de
f›rçay› da ayn› ustal›kla
kullanarak; keskin
gözlemlerini hat ve minyatürle

20

PORTRE
aktararak günümüze ulaﬂt›rd›¤› belgeler,
bu nedenle eﬂsizdir.
Minyatürlerinin hiçbirinde insan figürü
yoktur. Canl› olarak birkaç kuﬂ, birkaç
hayvan görülür. Suret çizmeyiﬂi, onu biricik
k›lar. Minyatürlerinde suret yoktur ama,
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bir ﬂehrin tek tek tüm binalar›,
çevresindeki tüm do¤a ö¤eleri
ayr›nt›lar›yla seçilir. Kuﬂbak›ﬂ› bir
plandaki her ﬂeyi, ayn› zamanda bir
resim gibi cepheden de gösterir.
‹talya’dan Bellini’yi getirterek
portresini yapt›rtan Fatih'in
ölümünden sonra, Osmanl› resmi,
Bat› uygarl›¤› ile iliﬂkisini kesip, ‹slâm
minyatür ekollerinin etkisini
sürdüren bir resim tarz›n›
benimsemiﬂti. Bu durum, baﬂar›l›
Do¤u seferleri sonucunda Tebriz,
Herat ve Hicaz okullar›ndan
‹stanbul'a getirilen sanatç›lar›n
etkisine ba¤lanabilir. Kanunî Sultan
Süleyman devrinde, saray atölyeleri
çok geliﬂti. Osmanl› minyatürünün
gerçek temelleri bu dönemde at›ld›
ve olgunlaﬂt›. ‹ran okullar›n›n
etkisindeki minyatür anlay›ﬂ›n›n yan›
s›ra, yeni üsluplar ortaya ç›kt›. ‹ﬂte
Matrakç› Nasuh, üç dönemde
incelenen Osmanl› minyatür
sanat›n›n, bu yeni üsluplar›n ortaya
ç›kt›¤› son dönemine rastlar ve bu
dönem, minyatürde bir zirvedir.
Matrakç› Nasuh Bey, minyatürlerle
bezedi¤i dört tarihi eser yazd›:
“Tarih-i Sultan Bayezid ve Sultan
Selim” adl› eseri, iki kitaptan oluﬂur
ve bu padiﬂahlar›n dönemleri
belgelenir. II. Bayezid’in Karadeniz
ve Do¤u Akdeniz seferleri, Coron,
Modon gibi önemli Venedik
ﬂehirlerinin ele geçiriliﬂi, Kili,
Akkerman, ‹nebaht›, Gülek gibi kale
ve ﬂehirlerin minyatürleri, bu

22

eserinde yer al›r.
“Beyan-› Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan
Süleyman Han” adl› eseri, Kanuni’nin 1534
tarihli Irak seferini anlat›r. Irak-› Arab ve
Irak-› Acem fethedildi¤i için “‹ki Irak seferi”
manas›nda “Irakeyn Seferi” denilen bu
hareketin sonucunda, bölgedeki ﬁiî Safevî
hâkimiyeti sona erdirilip, Ba¤dat dahil Basra,
Osmanl› ülkesine kat›ld›.
Kara manzaralar›n›n yer ald›¤› eserinde
Matrakç›, ‹stanbul-Tebriz-Ba¤dat- Diyarbak›rHalep-‹stanbul güzergâh› üzerinde
konaklanan yerleri, yaz›l› ve resimli olarak
belgelemiﬂtir.
Bu eserinde ﬂehirler, kaleler, kasabalar,
köyler, köprüler gibi mimari; da¤lar, geçitler,
önemli akarsular, çöller gibi co¤rafi ö¤eleri
resimleyen Matrakç›, buralar›n isim, iklim
özellikleri ve birbirlerine uzakl›klar›n›
belirtmiﬂ; bitkiler ve av hayvanlar› hakk›nda
da önemli bilgiler vermiﬂtir. 16. yüzy›ldaki
Yak›ndo¤u ﬂehircili¤i hakk›nda günümüze
önemli bilgiler taﬂ›yan ve “Menazil-i Kroki”
denilen yeni harita tarz›n›n güzel örneklerini
bar›nd›ran bu eser, “minyatürlerdenoluﬂmuﬂ
ﬂehir planlar› atlas›” olarak da tan›mlan›yor.
Matrakç›, ayn› bölgeleri betimleyen ‹ran
minyatürleri ile k›yasland›¤›nda, süsü d›ﬂlayan
yal›n tarz›yla farkl›laﬂ›yor. Günümüz
haritac›lar›, çizimlerinin topografik
haritalardan elde edilebilecek bütün bilgileri
kapsad›¤›n›, yön ve ölçek konusunun ise
ihmal edildi¤ini belirtiyorlar.
Bu eserdeki ‹stanbul minyatürünün özellikle
çok baﬂar›l› oldu¤u ve dönemin baﬂkenti
hakk›nda kapsaml› bilgi sundu¤u vurgulan›yor.
“Hem topografik hem ﬂiirsel bir gözlem”
olarak yorumlanan bu minyatürün stilize bir
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manzara olmas›n›n yan› s›ra, ﬂehrin
en tipik özelliklerini iﬂleyen bir
gerçekçilikte oldu¤u ifade ediliyor.
“Süleymanname”, Kanuni Sultan
Süleyman döneminin 1520-37/
1542-43/1543-51 y›llar›
aras›ndaki sefer ve fetihleri
belgeler. Günümüzde “Tarih-i Fethi Sikloﬂ ve Estergon ve
Estolnibelgrad” ad›yla ayr›ca bas›lan
kitap, asl›nda “Süleymanname”
eseri içinde bir bölüm olarak yer
al›r. Bu eserde, deniz manzaralar›
a¤›rl›ktad›r. Kaptan-› Derya
Barbaros Hayreddin Paﬂa
kumandas›ndaki Osmanl›
donanmas›n›n, 1543'te Kuzey
Akdeniz k›y›lar›n› dolaﬂarak,
Güney Avrupa limanlar›nda
gerçekleﬂtirdi¤i seferi anlat›l›r.
Buradaki minyatürler, hem do¤al
hem mimari yap›s› ile sefer
boyunca u¤ran›lan limanlar› ve
Osmanl› donanmas›n› yans›t›r.
Ayr›ca Kanuni’nin 1526
Macaristan Seferi, fethedilen
kaleler, yol boyunca u¤ran›lan
konaklama yerleri resmedilmiﬂtir.
Kanuni Sultan Süleyman'›n
1538’de gerçekleﬂtirdi¤i Bo¤dan
seferi de Matrakç› Nasuh’un
“Fetihname-i Karabo¤dan”daki
anlat›m›yla geçmiﬂe ›ﬂ›k tutar.
16. yüzy›l ﬂehirlerine ait pek çok
bilgiyi, Matrakç› Nasuh sayesinde
biliyoruz. Minyatür sanat›
günümüzde de pek çok tutkunuyla
canl›l›¤›n› sürdürüyor ve bu alanda

güzel örnekler veriliyor. Örne¤in, mimar ve
minyatür sanatç›s› Nusret Çolpan, geleneksel
teknikleri koruyarak minyatüre ça¤daﬂ
ﬂehirleri taﬂ›yor ve günümüzün Matrakç›
Nasuh'u olarak an›l›yor.
Çolpan’›n geleneksel minyatür prensiplerine
uyarak yapt›¤› Venedik’ten Bursa’ya,
Mostar’dan Kudüs’e, New York’tan
Buhara’ya ça¤daﬂ ﬂehir minyatürleri, Matrakç›
Nasuh’un çizgisini devam ettiriyor.
Kaynaklar: Dominique Halbout du Tanney
-Istanbul Vu Par Matrakc› et Les Miniatures
du XVI Siecle, Dost Yay›nlar›, Ankara-1993.
Filiz Ça¤man, Zeren Tan›nd› - Topkap› Saray›
Müzesi ‹slam Minyatürleri, ‹stanbul 1979.
Prof. Dr. Metin And, Turkish Miniature
Painting, Dost Yay›nlar›, Ankara-1974.
Aksoy, F., 16. Yüzy›l Ressam› Matrakç›
Nasuh: Do¤u’nun Leonardo da Vinci'si,
Osmanl›lar›n Renk Ustas›, Milliyet Sanat, 14
Ocak 1977, s.214, s.18-20. Türk ve Dünya
Ünlüleri Ansiklopedisi-Anadolu Yay›nc›l›k,
Ana Brittanica Ansiklopedisi, Cilt 16-Ana
Yay›nc›l›k, Kemal Özdemir, araﬂt›rmac› yazar,
Feza Alt›ndere, minyatür sanatç›s›. Meral
Aﬂan, minyatür ö¤retmeni.
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1909 y›l› Eylül ay›, Ç›narçarﬂ› Caddesi’nden meydana ç›kan yol. Akyarlardan gelip, Arka Denizde sonlanan dere yata¤›. Sol tarafta
(günümüzde Ataol firmas›na ait) önünde bir tonluk f›ç›s› olan ﬂarap ma¤azas›, sa¤ tarafta kesme taﬂtan yap›lm›ﬂ, iki katl›, yolun karﬂ›s›na
geçmek için arslan baﬂlar› ile süslü köprüsü olan Irakl›’nin evi.

24

Aristoteles, Politika isimli kitab›nda, Miletoslu

de ana caddelerden bak›ld›¤›nda rahatça

mimar Hippodamus’un çizdi¤i “ideal kent

denizin görülebilmesine olanak sa¤layan

plan›” dan bahsediyor. Hippodamus’a göre

görüntüde idi. Günümüzde zamanla deniz

ideal kent, “birbirini dikine kesen yollar ve

k›y›s›n›n binalar ile doldurulmas› bu

bunlar›n aras›nda kalan kare ya da

özelliklerin bir anlamda kaybolmas›na neden

dikdörtgen planl› yap› adalar›ndan”

oldu. 1970’li y›llarda kapat›lan ve üzerinde

oluﬂuyordu. Böyle bir ﬂemadan Aristoteles

7 adet köprünün bulundu¤u dere yata¤›,

kentinin amac› “ kendi içinde s›n›rland›r›lm›ﬂ,

1973’te meydan düzenlenmesi esnas›nda

ayr›mc› ve tutucu, mutlu az›nl›¤a ayr›lm›ﬂ

kald›r›lan Kurtuluﬂ An›t›, Cumhuriyet’in ilk

bir toplumsal varl›¤›n” bulunmas›yd›.

y›llar›nda kümes olarak kullan›lan, sonradan

Bozcaada’da 1874 y›l›nda, deniz k›y›s›nda

cezaevi olan mekân ancak detaylarda

bulunan evlerden birinde, yere bir sigara

izlenebilmektedir.

izmariti düﬂmesi sonucu ç›kan yang›n Rum

TENEDOS’DA YANGIN

Mahallesinde ciddi bir tahribata neden olmuﬂ

Chicago ﬂehrinin her seferinde bir yang›nla

ve çok say›da ev bu yang›nda yan›p kül

yerle bir olmas› sonras› Chicagolular için

olmuﬂtur. Günümüzde en eski binan›n inﬂa

üzülüp, ac›mak moda haline geldi diyor

tarihinin 1876 ve sonras› olmas› da bu tarihi

London Times Gazetesi. Her ay bir yang›nla

destekleyen kan›tlardan biridir. Aﬂa¤›da

yerle bir olan ﬂehirde yaﬂ›yanlar için

okuyaca¤›n›z makale ise 17 A¤ustos1874

üzülmemek elde de¤il do¤al olarak. Öte

tarihinde Amerika’da, New York Times

yandan Chicagolular›n talihsizlikleri az

Gazetesinde yay›nlanm›ﬂt›r.

tan›nm›ﬂ ufak bir kasaba veya köyde

1949 tarihli 450x400 mm. ebad›ndaki

yaﬂayanlar›nkiyle k›yaslanamaz bile, çünkü

yandaki haritan›n sol taraf›nda görüldü¤ü

böyle bir yerdeki büyük bir yang›n maalesef

gibi, yang›n sonras› yeniden düzenlenen ve

toplumda fazla bir ilgi çekmiyor. Levant

mimar› taraf›ndan Hippodamus’un ideal

Herald’›n Dardanelles muhabirine göre k›sa

kentine benzetilen ( ! ) Rum Mahallesi ›zgara

bir süre önceki Tenedos yang›n›n›n talihsiz

ﬂeklinde birbirini kesen caddeler, kuzey

kurbanlar› ﬂimdi büyük bir s›k›nt› içindeler.

rüzgâr›na aç›k sokak a¤›zlar› ile hem esen

Adan›n 800’e yak›n evinden sadece altm›ﬂ

rüzgâr›n sokak aralar›na ulaﬂabilmesi, hem

iki tanesinin kurtuldu¤u yang›n pek çok

hakan@rapor.com.tr

Haz›rlayan

Bir keyif sigaras›yd› belki denize karﬂ›, aheste aheste.
Belki de keder... Keder keyif bahane, tiryakiydi kim bilir.
Y›l 1874, Bozcaada bir sigara izmaritine teslim olur ve
rüzgârl› ada yanar.

HAKAN GÜRÜNEY
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ailenin mahv›na sebep oldu. Yang›n ayr›ca,
ana geçim kayna¤› ﬂarapc›l›k olan adada,
500.000 okka ﬂarab› yok etti¤i gibi, daha
da kötüsü, fermentasyon ve depolamada
kullan›lan geniﬂ f›ç›lar›n büyük b›r k›sm›n›
da kül etti. Buna ra¤men bu seneki hasat›n
bereketli olmas› bekleniyor; ama üç aydan
k›sa bir süre içinde üzümler olgunlaﬂacak
ve e¤er bir an önce üretim ve depolama
için gerekli önlemler al›nmazsa yang›n›n yol
açt›¤› zarar ikiye katlanarak Türk
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Hükümetini daha da zor durumda
b›rakacak. Bu durumda üreticiler
ürünlerini kurtarabilmek için bir
ön ödeme yap›lmas›n› ümit
etmekteler. Yaklaﬂ›k 20,000
sterlinin yeterli olaca¤› belirtilmekte
ve paran›n taksitler halinde
ödenece¤ine dair her türlü teminat
verilmektedir. Bu gerçekten,
nadiren de olsa, hem insanseverlik
hem de mant›¤›n ayn› yönü iﬂaret
etti¤i bir durum. Bu ﬂartlar alt›nda
Türk hükümeti büyük ihtimalle
yard›ma koﬂacak hay›rseverlere
gerekli imkânlar› sunacakt›r.
Kaynakça: (*) THE FIRE AT TENEDOS.
New York Times ( 1857 - Current file ) ;
Aug 17, 1874; ProQuest Historical
Newspapers The New York Times pg.2

BOZCAADA’DA
1874 YILINDA,
DEN‹Z KIYISINDA
BULUNAN
EVLERDEN
B‹R‹NDE, YERE
B‹R S‹GARA
‹ZMAR‹T‹
DÜﬁMES‹
SONUCU ÇIKAN
YANGIN RUM
MAHALLES‹NDE
C‹DD‹ B‹R
TAHR‹BATA
NEDEN OLUR VE
ÇOK SAYIDA EV
BU YANGINDA
YANIP KÜL
OLUR.
26

OGÜN

ADANIN 800’E
YAKIN EV‹NDEN
SADECE ALTMIﬁ
‹K‹ TANES‹N‹N
KURTULDU⁄U
YANGIN PEK
ÇOK A‹LEN‹N
MAHVINA SEBEP
OLDU.

Yang›ndan yaklaﬂ›k 40 sene
sonra. 1915 Çanakkale Savaﬂlar›
döneminde çekilmiﬂ ve Rum
Mahallesini gösteren, sonradan
elle renklendirilmiﬂ kartpostal.
Sol alt köﬂedeki büyükçe bina
Cumhuriyet sonras› uzunca bir
süre kullan›lan ‹stiklal ‹lkokulu.
Kalenin ön taraf›ndaki boﬂ
meydanl›¤a dikkat.
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Ancak bu çabalar, herhangi bir teorik

Archimedes (MÖ. 287-212), Euclid

(800-850), El K›ndi (801-866), Sabit ‹bni

formülasyonla ya da bir fikrin kan›tlanmas›yla

(olgunluk y›llar› MÖ. 280) ve Ptolemy –

Kurra (836-901), Banu Musa (9.yüzy›l), El

sonuçlanmam›ﬂt›r. Bu evrede sadece insan›n

Batlamyus (MS.100-170) gibi büyük

Razi (854-925), Farabi (870-950),

do¤ay› anlamaya çal›ﬂarak kendisini nisbeten

bilimcilerin çabalar›yla bir kurucu dönem

‹bnülheysem (965-1040), Biruni (973-1051),

pasif bir biçimde ona uyarlamas›ndan söz

olarak kendisini göstermektedir.

‹bni Sina (980-1037), ‹bni Rüﬂd (1126-

edebiliriz.

H›ristiyanl›¤›n yay›lmas›yla eﬂzamanl›

1198), ‹bnülnefs (1205-1288), matematik,

Sistematik bir biçimde do¤ay› anlama ve

oldu¤unu söyleyebilece¤imiz bir biçimde

fizik, astronomi, kimya, t›p gibi alanlarda

araﬂt›rma giriﬂimlerini baﬂlatan, bu çal›ﬂmalar›

9. bilim asr›ndan itibaren bilimsel düﬂüncenin

bilime çok önemli katk›larda bulundular.

s›ras›nda kan›tlama fikrini geliﬂtiren, kan›t

geliﬂiminde ve bilimsel çal›ﬂmalar›n ve

Ancak 4 as›r kadar süren bu bilim ça¤›nda,

kullanan ve ismiyle de bilinen ilk bilim insan›,

teknolojik icatlar›n miktar›nda büyük bir

bilimsel geliﬂmeler hem halk›n yaﬂam›n›

Miletli (memleketlimiz) Thales (MÖ.624-

durgunluk görülüyor.

etkileyecek ve dönüﬂtürecek bir düzeye

546)’dir. ‹nsanl›k tarihinde ispat fikri ve

Ortaça¤ olarak nitelendirdi¤imiz bu dönem

ulaﬂamad›, hem de bilim ‹slam ülkelerinde

yöntemi Thales’le baﬂlar. Bu nedenle gerçek

bin y›ldan fazla sürüyor. Ancak Rönesans

kurumsallaﬂamad› ve süreklili¤ini

anlamda bilimsel geliﬂmelerin yaklaﬂ›k 2600

ve Bilimsel Devrim ile, yani miladi takvimle

koruyamad›.

y›ll›k bir geçmiﬂinin oldu¤unu söyleyebiliriz.

13. - 16. yüzy›llardan, bilim tarihinin ise

Kopernik (1473-1543)’in 1543’teki

26 as›rl›k bilim tarihinde neler oldu? Bunun

21. asr›ndan (16. yüzy›l) sonra bilimsel

ölümünden hemen önce yay›nlanan kitab›yla

gerçek bir bilançosunu ç›karmak için ciltler

geliﬂmenin yeniden ivme kazand›¤›n›

baﬂlad›¤› kabul edilen büyük bilimsel devrim,

dolduran çal›ﬂmalar yapmak gerekir. Bizim

görüyoruz.

Newton (1642-1727)’un 1687’de

burada yapmaya çal›ﬂaca¤›m›z ﬂey, bu 26

Avrupa k›tas› henüz ortaça¤›n› yaﬂarken,

yay›nlanan kitab›yla da tamamlanm›ﬂ

asr›n özelliklerine ana hatlar›yla bakmak ve

9. yüzy›l ile 13. yüzy›l aras›nda ‹slam

say›lmaktad›r. Kopernik, Göksel Kürelerin

as›rlar aras›nda baz› karﬂ›laﬂt›rmalar

ülkelerinde önemli bir bilimsel geliﬂmeye

Dönüﬂü Üzerine adl› ünlü kitab›nda, ilk kez

yapmakt›r. Böyle bir betimlemeyi ve

tan›k oluyoruz. Müslüman bilim adamlar›,

güneﬂ merkezli evren düﬂüncesini ortaya

karﬂ›laﬂt›rmay› yapt›¤›m›z zaman görüyoruz

özellikle de bugünkü Irak, ‹ran, Suriye, M›s›r

atarak astronomide, fizikte ve genel olarak

ki, baz› yüzy›llar bilimsel (ve teknolojik)

topraklar›nda bilime katk›larda bulundular

insan düﬂüncesinin tarihinde yeni bir ç›¤›r

geliﬂmelerin çok yo¤unlaﬂm›ﬂ oldu¤u yüzy›llar

ve eski Yunan bilimsel metinlerini Arapça’ya

aç›yordu. Do¤a Felsefesinin Matematiksel

olarak öne ç›kmaktad›r.

çevirerek, bu metinleri yok olmaktan

‹lkeleri adl› kitab›nda ise Newton, kütle

Bilimin ilk 8 yüzy›l›, Antik Yunan bilimi

kurtard›lar. Rönesans ve Bilimsel Devrim

çekim kuram›n› ortaya at›yor, diferansiyel

dönemi, hiç kuﬂku yok ki, matematikte,

döneminde bu metinler yeniden Latince’ye

ve integral hesap metodunu geliﬂtiriyor ve

astronomide, fizikte, botanikte ve zoolojide,

veya Avrupa’n›n ulusal dillerine çevrildi ve

hareket yasalar›n› formüle ediyordu. Yaklaﬂ›k

Thales, Democritus (MÖ. 460-371), Platon

bu çeviri hareketi, bilimsel devrimin en

bir buçuk as›r süren bu bilimsel devrim

(MÖ.427-347), Aristoteles (MÖ.384-322),

önemli etkenlerinden biri oldu. ‹bn Harezmi

ça¤›nda (1543-1687), evrenin alg›lan›ﬂ›nda,

bahadirosman@hotmail.com

Haz›rlayan

Bilim, do¤a yasalar›n›n anlaﬂ›lmas› ve formüle edilmesidir. Bu anlamda bilim Homo
Sapiens ile baﬂlar. Yani düﬂündü¤ünü bilen ve içinde yaﬂad›¤› evreni anlamaya çal›ﬂan
insan türünün düﬂünsel çabalar›yla.

OSMAN BAHADIRO⁄LU

B‹L‹M

29

B‹L‹M

19. yüzy›la geldi¤imizde, bilimin bütün
dallar›nda çok verimli sonuçlar›n al›nmaya
baﬂland›¤›n› ve bu sonuçlar›n insanlar›n
yaﬂam›n› önemli ölçüde de¤iﬂtirdi¤ini
görüyoruz.
1819 y›l›nda Danimarkal› fizikçi Oersted,
bir telin içerisinden geçirilen elektrik ak›m›n›n
telin çevresinde bir magnetik alan
oluﬂturdu¤unu deneysel olarak gösterdi. Bu
keﬂiften sadece bir hafta sonra Frans›z
matematikçi ve fizikçi Ampere (1775-1836),
bu olguyu matematiksel hale getirerek
Amper yasas› olarak adland›r›lan yeni yasay›
formüle etti. Böylece elektrodinami¤in
temellerini atm›ﬂ oldu. ‹ngiliz fizikçi Faraday
(1791-1867) ise magnetizmay› elektri¤e
dönüﬂtürerek 1831 y›l›nda jeneratör
yapmay› baﬂard›.
Jeneratörün icad›, insan yaﬂam›nda ve

ALBERT EINSTEIN

sanayide büyük dönüﬂümlere yol açt›. 1850’li
fiziksel dünyan›n kavran›ﬂ›nda köklü
de¤iﬂimler gerçekleﬂti ve bu kavramsal,
zihinsel dönüﬂümler daha sonraki bilimsel
geliﬂmelere büyük bir temel, arka plan ve
ivme kazand›rd›. Özellikle Galileo (1564-

ISAAC NEWTON
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1642), Descartes (1596-1650) ve Kepler

y›llarda art›k seri olarak üretilmeye baﬂlanan

(1571-1630)’in çal›ﬂmalar› ve keﬂifleri bu

jeneratörler önce ayd›nlatmada, 19. yüzy›l›n

döneme damgas›n› vuran di¤er çal›ﬂmalard›r.

son çeyre¤inden itibaren de sanayi

18. yüzy›l daha çok kimya ve elektrikteki

üretiminde yayg›n olarak kullan›lmaya

geliﬂmelerle öne ç›kar. Frans›z kimyac›

baﬂland›.

Lavoisier (1743-1794), 1789’da oksijen ve

Bütün ça¤lar›n en büyük bilimcilerinden biri

yanma kuram›n› aç›klad› ve kimyasal

olan James Clerk Maxwell (1831-1879),

tepkimelerde kütlenin korunumu ilkesini

elektromagnetizma kuram›n› oluﬂturdu ve

öne sürerek kimyadaki h›zl› geliﬂmelerin

Faraday’›n elektromagnetizma ile ilgili fiziksel

önünü açt›. Yine bir Frans›z bilim adam› olan

düﬂüncelerini matematiksel bir yap›ya

fizikçi Coulomb (1736-1802), 1785 y›l›nda

dönüﬂtürdü. Maxwell’in düﬂünceleri, 20.

iki elektriksel yük aras›ndaki itme veya

yüzy›l fizi¤inin en büyük keﬂifleri olan

çekme kuvvetinin, yüklerin çarp›m› ile do¤ru,

kuantum ve görelilik kuramlar›n›n

aradaki uzakl›¤›n karesi ile de ters orant›l›

geliﬂtirilmesine öncülük etmiﬂtir. Bütün radyo

oldu¤unu deneysel olarak göstererek

ve televizyon teknolojisinin kökeni,

(Coulomb Yasas›), elektri¤in matematiksel

Maxwell’in elektromagnetizmi tezlerinden

bir bilim dal› haline gelmesinin temellerini

kaynaklanm›ﬂt›r. Bugün kulland›¤›m›z cep

att›.

telefonlar›n›n temelleri de yine onun
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tezlerine dayan›r.
19. yüzy›l, matematikte ve biyolojide de
çok temel dönüﬂümlerin gerçekleﬂti¤i bir
yüzy›ld›r. Tüm canl›lar›n ortak bir atadan
geldi¤ini öngören evrim kuram›yla Charles
Darwin (1809-1882), sadece biyolojide
de¤il, tüm bilim dallar›nda çok köklü zihniyet
dönüﬂümlerine yol açm›ﬂt›r. Öte yandan
baﬂta büyük bilimci Alman matematikçi
Gauss (1777-1855) olmak üzere, Fourier
(1768-1830), Cauchy (1789-1857),
Lobachevski (1792-1856), Boole (18151864), Frege (1848-1925), Lorentz (18531928), Poincare (1854-1912), Minkowski

(1864-1909), David Hilbert (1862-1943)
gibi matematikçiler, matemati¤i, en karmaﬂ›k
do¤a olgular›n› çözümleyebilecek bir düzeye
ç›karm›ﬂlar ve Euclid’çi olmayan geometrinin
bu yüzy›lda gerçekleﬂmesiyle de, 20. yüzy›l›n
eseri olan özel ve genel görelilik kuramlar›n›n
temellerini atm›ﬂlard›r.
20. yüzy›l›n da büyük bir bilim yüzy›l› oldu¤u
konusunda hiçbir ﬂüpheye yer yoktur.
Sadece kuantum kuram›n›n Max Planck
(1858-1947) taraf›ndan yüzy›l›n baﬂ›nda,
özel ve genel görelilik kuramlar›n›n da

1905’te ve 1916’da Einstein (1879-1955)
taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ olmas› ve bunlar›n
sa¤lad›¤› di¤er bilimsel, düﬂünsel ve teknolojik
geliﬂmeler, bu yüzy›l›n büyük bir bilim yüzy›l›
oldu¤unu göstermek için yeterlidir. Einstein’in
genel görelilik kuram›n›n 1919’da gözlem
verileriyle kan›tlanmas› (Güney Afrika’daki
güneﬂ tutulmas› s›ras›nda), dünya bilim
tarihinin en büyük dönüﬂüm anlar›ndan
biridir. Öte yandan t›pk› 19. yüzy›lda oldu¤u
gibi, 20. yüzy›lda da bilimsel keﬂifler ve
geliﬂmeler, toplumsal yaﬂama çeﬂitli yollardan
yans›m›ﬂ ve toplumsal yaﬂam biçimleri büyük
dönüﬂümler geçirmiﬂtir.
ﬁimdi, son 4 yüzy›l› göz önüne alacak olursak,
17. ve 18. yüzy›llar›n büyük bilimsel keﬂiflere
sahne olmas›na karﬂ›n, bu yüzy›llarda hem
bilim adamlar› say›s› çok azd›r, hem de
bilimsel geliﬂmeler toplum yaﬂam›na yayg›n
olarak nüfuz edememiﬂtir. 19. ve 20.
yüzy›llar ise bu bak›mlardan ola¤anüstü
geliﬂmelerin ortaya ç›kt›¤› dönemlerdir. Bilim
dallar›nda gerçek anlamda uzmanlaﬂma 19.
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda gerçekleﬂmiﬂtir. 20.
yüzy›l ise, sadece bilimsel ve teknolojik
geliﬂmelerin yo¤unlu¤u bak›m›ndan de¤il,
bilimsel zihniyetin niteli¤inin köklü
de¤iﬂimlere u¤ram›ﬂ olmas› bak›m›ndan da
önem kazanmaktad›r. Dünya tarihi boyunca
insanl›¤a katk›da bulunmuﬂ bilim insanlar›n›n
% 90’›ndan fazlas›n›n 20. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ
olmas› da bu yüzy›l›n önemi için bir gösterge
olarak al›nabilir.
O halde bilimin alt›n ça¤› nitelemesini hangi
yüzy›l için yapabilece¤iz? 19. yüzy›l için mi?
Yoksa 20. yüzy›l için mi? Çok çeﬂitli aç›lardan
bak›larak bu soruya farkl› cevaplar verilebilir.
Ama biz yüzy›llar› miladi takvimin kurallar›na

göre ay›rmak zorunda m›y›z? E¤er 19 y›ll›k
küçük (!) bir tarihsel kayd›rma yaparak
yüzy›l›m›z› (1819-1919) aras› olarak
belirlersek, bu zor soruyu yan›tlamak
oldukça kolaylaﬂmaktad›r. Böylece dünyay›
sarsan kuantum ve görelilik kuramlar›n› da
yüzy›l›m›z›n içine alm›ﬂ oluyoruz. (18191919) asr›, bilimin benzersiz bir ça¤›d›r ve
bu nedenle de dünya bilim tarihinin alt›n
ça¤› nitelemesini hak etmektedir.

JAMES CLERK MAXWELL
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‹pliklerin

dans›
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da tarakla s›k›ﬂt›r›larak atk› çözgülere
kenetlenir. Kumaﬂ, palaz, kolan, çarpana gibi
mekikli dokumalar; mekikliler grubunda
geleneksel ehram, keﬂan, buldan, kutnu gibi
düz dokumalar; hal›, kilim, cicim, zili, sumak
gibi kirkitli dokumalar, mekiksiz dokumalar;
el tezgâhlar›, motorlu tezgâhlar ve daha
niceleri... Türlerine, tekniklerine göre ayr›lm›ﬂ,
her biri farkl› bir isme ve niteli¤e sahip say›s›z
tezgâh ve dokuman›n oluﬂturdu¤u zengin
dil, bu hareketlerle konuﬂarak dokumac›l›¤›n
dünyas›na ça¤r› yapar.

nerminb@superonline.com

kabul etmeyen çok hassas bir kurgudur bu.
Baﬂar›s›, tasar›m ve tasar›m›n tezgâha
aktar›lmas›ndaki ustal›¤a dayan›r. Önce
dokunacak olan›n ne için ve nerede
kullan›laca¤› belirlenir. Sonra denklemin
kurulmas›na gelir s›ra. Amaca uygun örgü,
iplik cinsleri, kal›nl›klar›, s›kl›klar›, motif ve
renkler, can al›c› elemanlar›d›r tasar›m›n.
Ustalara göre iyi bir dokuman›n s›rr›, bu
elemanlar›n do¤ru seçiminde ve dizayn
edilmesinde gizlidir. Tabii bir de tasar›m›n
yaﬂama geçirilmesinde... Bilgi, deneyim ve
yarat›c›l›¤›n bileﬂkesinde yarat›lan bu kurgu
tezgâha öylesine iyi döﬂenmelidir ki, iplikler
ahenk içinde dans etmelidir birbirini hiç
atlamadan.
Desen yani dokuman›n örgüsü, iﬂte bu
ipliklerin dans›yla, di¤er deyiﬂle, çözgü
ipliklerinin hareketiyle oluﬂur. Hareket ise,
“çerçeve” ile sa¤lan›r. Ve her farkl› hareket
için o kadar say›da çerçeve vard›r.
Çerçevelerin içinde de “gücü” denilen
halkalar... Rolleri ayr›lm›ﬂ olan çözgü iplikleri,
bu gücülerden geçerek çerçevelerine
ba¤lan›rlar. Hareketler, dokuma ustalar›n›n
maharetlerini sergileyen iki sistemle planlan›r:
Tahar ve armür. Tahar, çerçevedeki ipli¤e
komut verir. Yani hangi çözgülerin hangi
çerçevede hareket edece¤ini belirler. Armür
ise çerçeveye komut verir. Farkl› bir ifadeyle,
hangi çerçevelerin yukar›da, hangilerinin
aﬂa¤›da kalaca¤›n› belirler. Planlama
do¤rultusunda komutlar vlarda verilince
çerçeveler iner kalkar, dolay›s›yla çözgü
ipliklerinin bir bölümü yukar›, di¤er bölümü
aﬂa¤›ya çekilir, arada oluﬂan aç›kl›ktan da
(a¤›zl›k) bir iplik makaras›n›n tak›ld›¤› mekikle
atk› at›l›r. A¤›zl›k kapan›r, ard›ndan tefe ya

Haz›rlayan

Ustalar, do¤a ve matematik bilgisinin sanatla
harmanland›¤›, insano¤lunun en kadim
u¤raﬂlar›ndan biri olarak tan›mlar
dokumac›l›¤›. Topra¤›n sundu¤u bereketten
giysiye uzanan mucizevi bir yolculu¤un
deneyimlerini saklar özünde çünkü.
Tükenmek bilmeyen sabr›n ve eme¤in ad›d›r
ayn› zamanda. ‹plikler dans ederken
zamanlar da dokunur bir yandan.
Ve nesillerin öyküleriyle birlikte çerçeveler
iner kalkar, mekikler at›l›r: “ﬁak-tak, güm!..
ﬁak-tak, güm!..”
Dile kolay de¤il... Göz nurunun ve kol
gücünden durmaks›z›n akan terin, tezgâh›n
vurgular› hiç de¤iﬂmeyen o bildik sesine
kar›ﬂt›¤›, binlerce y›ll›k bir örgüdür sözü
edilen. ‹pli¤in, iki tahta parças› aras›nda
baﬂlayan uzun erimli serüvenidir,
“çulsuz”undan krallar›n saraylar›na dek
taﬂ›nan. Ve türkülerle, a¤›tlarla, efsanelerle
ço¤alan... Öylesine paha biçilmez bir emek,
öylesine k›ymetli bir tasar›md›r ki, en de¤erli
taﬂlardan, cevherlerden çok daha fazla ﬂeyi
vard›r anlataca¤›. Birbirlerinin üstünden ve
alt›ndan geçen yüzlerce, binlerce ipli¤in
oluﬂturdu¤u dokuda yazar onun hikâyesi.
‹ki iplik sisteminin birbirlerine kenetlenmesi
olarak tan›mlan›r dokuma ezelden beri.
Ad›na çözgü denilen boyuna paralel iplik
demetlerinin aras›na enine at›lan ipli¤in yani
atk›n›n s›k›ﬂt›r›lmas›d›r temel prensip.
En basit haliyle t›pk› sazdan, kam›ﬂtan bir
sepet örer gibi... Ama bir dokuma tezgâh›nda
söz konusu olan ipliklerdir sonsuz say›da ve
uzunluktaym›ﬂ gibi görünen. Ve ipliklerin bir
kumaﬂa, kilime ya da hal›ya dönüﬂebilmesi
için onlar› yönetmeyi, bir düzene sokarak
komuta etmeyi çok iyi bilmek gerekir. Hata

Nermin BAYÇIN
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Makinelerle yüzleﬂmek
El tezgâhlar›ndan bilgisayarlarla çal›ﬂan tam
otomatik makinelere, özünde tüm dokuma
tezgâhlar›n›n ana dilleri birdir. Ayn› temel
ilkelerle çal›ﬂ›rlar. Ama makinelerin h›z›na
hiçbir insan eli eriﬂemez tabii. 10 bin iﬂçinin
e¤irece¤i ipli¤i, 50’lik bir makine bir günde
e¤irip ç›kar›yor bugün. Bir elbisenin ipli¤inin
üretilmesi, dokunmas› ve dikilmesi, ortalama
iki saat, dört dakika yaln›zca. Çok de¤il,
yaklaﬂ›k 200 y›l öncesine, buharl› makinenin
icad›na kadar dokuma elde, insan gücüyle
yap›lmak zorundayd›. Sonra, elektrikle
çal›ﬂanlar, derken desen olana¤›n› artt›ran
24 çerçeveli armürlü tezgâhlar; her bir çözgü
teline binlerce ayr› hareket verebilen,
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çiçeklerin, geometrik motiflerin, tablolar›n
yap›labildi¤i s›n›r tan›maz jakarl› tezgâhlar,
uçan mekikler, hava, su jetliler...
Makineleﬂmeye do¤ru yol alan ilk ad›mlardan,
1700’lerden bu yana gelinen son noktada,
kulaklar› sa¤›r edici mekiklilerden
mekiksizlere do¤ru kap›lar aç›l›yor art›k.
Ancak el eme¤ini makinelere terk etmek o
kadar kolay olmad›. Hayat› dokumaya ba¤l›
olan yeryüzündeki yüz binlerce insan›n,
özellikle sanayileﬂme devriminin yaﬂand›¤›
ülkelerde makinelerle yüzleﬂmesi ayr› bir
tarih yazd›. Ayn› zamanda geleneksel
dokumac›l›¤›n makus kaderini de belirledi.
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Yeni ça¤›n yenilikleriyle birlikte, insanlar

yüklerinden biri olarak u¤runa çöller, da¤lar

makinelerle rekabet edemez hale geldi,

aﬂ›lan dönemlere gidildi¤inde ise, bugünün

tezgâhlar›n›, atölyelerini kapamak zorunda

teknolojik nimetlerinden ve h›z›ndan uzakta,

kald›lar; kentlere, fabrikalara ak›n ederek

bambaﬂka bir dünya aç›l›r önümüze.

makinenin parçalar› konumuna düﬂtüler,

Hammaddeyi yetiﬂtirmek ya da ona

vas›fs›zlaﬂt›r›ld›lar. Daha çok da kad›nlar ve

ulaﬂmakla baﬂlar dokumadaki emek.

tezgâhlar›n arkas›na kolayl›kla girebilen

Üretilmesi ve kalitesi, yaln›zca do¤an›n

çocuklar oldu iﬂ bulabilen. Ve a¤›r çal›ﬂma

sundu¤u berekete ve insan›n çabas›na ba¤l›

koﬂullar›nda olanlar oldu. Tarihe makine

olan pamuk, keten, kenevir, jüt gibi bitkisel

k›r›c›l›k (ludizm) olarak geçen hareket, 1758

liflerin, koyun, keçi yünlerinin ipe dönüﬂmesi

y›l›nda, ‹ngiliz iﬂçilerinin mekanik yün biçme

yani e¤rilmesi, tezgâha haz›rlanmas›,

makinelerini parçalamas›yla baﬂlad›. Verilen

oturtulmas› ve dokunmas› hayli zahmetliydi

ölüm cezalar› bile isyanlar› durdurmaya

bu eski dünyada. Günümüzde yaln›zca dört

yetmedi, k›talar› aﬂarak yay›ld›. ‹nsanl›k d›ﬂ›

dakikada çekilebilen bir iplik, bir hafta da

çal›ﬂma koﬂullar›na ve düﬂük ücrete karﬂ›

e¤rilip bitirebiliyordu ancak. Makinelerin iki

mücadelenin ABD’deki karakterleri yine

saatte yapt›¤› bir kumaﬂ› dokumak ise günleri,

dokumac›lar oldu. 8 Mart 1857 y›l›nda, New

hatta örgüsüne, ipin inceli¤ine göre haftalar›

York’taki tekstil fabrikalar›nda çal›ﬂan 40.000

al›yordu. Boyamaya gelince, yüksek

iﬂçinin baﬂlatt›¤› greve karﬂ› yap›lan sald›r›da

platolardan, da¤lardan, bozk›rlardan ya da

ço¤u kad›n, 129 kiﬂi yanarak öldü¤ünde,

bahçelerden toplanan bin bir çeﬂit bitki ve

“Dünya Kad›nlar Günü”nün ad› da konuldu.

çiçeklerden ya da taﬂ, topraktan sa¤›l›yordu

Dokumac›l›¤›n tamamen insan gücüne

renkler. Hiç solmayan, aksine, zamanla

dayand›¤› zamanlara; kumaﬂ›n, yayg›n›n çok

koyulaﬂ›p güzelleﬂen renklerin elde edilmesi

de¤erli oldu¤u, kervanlar›n en pahal›

için de bitkilerin dilini, karakterini çok iyi

tan›mak gerekiyordu.
Dünyan›n en geniﬂ alanl› flora s›n›rlar› içinde,
hemen tüm bitki topluluklar›n› bar›nd›ran
Anadolu da, gelmiﬂ geçmiﬂ tüm uygarl›klar
için bir cennet gibiydi o zamanlar. Boyac›l›k
sanat›nda öylesine yetkinleﬂilmiﬂti ki, Osmanl›
döneminde alt›n ça¤lar›n› yaﬂayan Edirne,
‹stanbul, Tokat, Kayseri, Konya ve daha
16. yüzy›lda boyanmak üzere pek çok ipek
ya da kumaﬂ yüklü kervanlarla dolup taﬂan
Bursa gibi merkezlerden, yaln›zca kendi
renginin uzman› olan ustalar ç›kar olmuﬂtu.
Avrupa krall›klar›n›n ›ﬂ›¤a ve y›kanmaya karﬂ›
hasl›k derecesi yüksek olan bu son derece
de¤erli boyalara sahip olmak için birbirleriyle
yar›ﬂ etti¤ini yazar kaynaklar. Özellikle Türk
K›rm›z›s›, 19. yüzy›la gelindi¤inde tah›l ve
ipekten sonra en önemli ihraç maddesiydi.
Ve bedestenler, yani bez sözcü¤ünden gelen
bezzazistanlar da, yerli, yabanc› de¤erli
kumaﬂlar›n sat›ld›¤›, ticaretin kalbinin att›¤›
en önemli çarﬂ›lar olarak parlard› kentlerin
merkezlerinde.

KÜLTÜR

Anadolu’da dünyan›n en eski
dokuma izleri
Yaln›z Ortaça¤’da gözde de¤ildi Anadolu’nun
hammaddeleri, kumaﬂlar›. Denizlerle çevrili
bu büyük “Yar›mada”n›n, dokumac›l›kta çok
eski ça¤lardan beri ileri oldu¤u ve uzak
co¤rafyalara dek uzanan uluslararas› ticaret
a¤›n›n merkezinde yer ald›¤› görülür hep.
Yaklaﬂ›k 4000 bin y›l önce, Mezopotamya
ile Anadolu aras›ndaki dokuma ticaretinin
ne denli canl› oldu¤unu, kumaﬂlar›n
miktarlar›na, isimlerine ve kalitelerine dek
yaz›ld›¤› çiviyaz›l› belgeler yans›t›r. Ve çok
daha gerilerde, dünyan›n ilk tar›mc›
toplumlar›na, yani Neolitik döneme ait
Diyarbak›r-Çayönü yerleﬂmesindeki
arkeolojik kaz›larda keﬂfedilen 9500 y›ll›k
keten izleri, dokumac›l›k zanaat›n›n da ilk
kez bu topraklarda ortaya ç›kt›¤›n› gösterir.
Kritik öneme sahip bu izler d›ﬂ›nda, Çayönü
ve baﬂka yerleﬂimlerde de ele geçen ve
tezgâh a¤›rl›klar› oldu¤u düﬂünülen baz›
eserler, ilk tezgâhlar hakk›nda fikir vermese
de, dokumac›l›k teknolojisinin Neolitik’te
baﬂlad›¤›n› vurgulayan önemli bulgular olarak
de¤erlendirilir. Konya-Çatalhöyük’te bulunan
8000 y›l öncesine ait bez parçalar› da, yine
dünyadaki en eski ikinci buluntular› temsil
ederler. M.Ö. 3 binli y›llara gelindi¤inde ise,
Troya ve özellikle Samsun-‹kiztepe’de gün
yüzüne ç›kar›lan çok fazla say›daki tezgâh
a¤›rl›klar›, atk›y› s›k›ﬂt›rmaya yarayan kirkitler
(taraklar), yün e¤irmede kullan›lan a¤›rﬂaklar,
Anadolu’da art›k dokuma endüstrisinin
kuruldu¤una iﬂaret eder. ‹ki tahta aras›ndaki
kiriﬂe tutturulan çözgü ipliklerinin düzgün
durmas› için uçlar›na a¤›rl›k tak›ld›¤› tezgâh

tipleri ise, bin y›llar boyunca, M.S. 1. yüzy›la
dek iﬂlevselli¤ini korur. Bu tarihten sonra
yatay tezgâhlar yayg›nlaﬂ›r. Dokuman›n
hammaddelerine gelince, ketenin yan› s›ra,
veriler do¤rultusunda yünün de çok erken
dönemlerde, hatta Neolitik’te tezgâha
tutundu¤u düﬂünülür, pamuk hariç. M.Ö. 5.
yüzy›lda yaﬂayan ünlü tarihçi Herodot’un
“a¤açta yetiﬂen yün” olarak tan›mlad›¤›
pamuk, çok daha sonralar› girecektir
Anadolu’ya.
Eski dünyadan kalan kabartmalar, duvar
resimleri, heykeller ya da vazolar, günümüze

kadim sanat, büyük övünç kayna¤› olmuﬂ
kad›nlar için hep. Dokuman›n koruyucu
tanr›ças› Atena’yla yar›ﬂmaya kalkacak denli
gergef iﬂlemesinde usta olan Lidyal› Arakne
için de... Ne var ki tanr›çaya üstün gelen
güzel k›z›n öyküsü, onun bir örümce¤e
dönüﬂmesiyle sonuçlan›r. Ama kad›nlar›n
düﬂlerinde sonsuza dek a¤ örmeye devam
eder Arakne.
Ustalar derler ki, ister makinede ister el
tezgâh›nda olsun, iyi bir dokuma, bir
santimetrekaresindeki ip say›s›yla ölçülür.
Ne kadar ince iplikle dokunmuﬂsa, ne kadar

göre oldukça basit tezgâhlar kullan›lmas›na

s›ksa, o kadar de¤erli olur kumaﬂ da. Tabii
bir de sentetik kar›ﬂmam›ﬂ saf yün ya da
pamuk ipli¤inden yap›lmas› gerekir. T›pk›
eski el dokumalar›ndaki gibi... Ama aradaki
as›l fark, onlar›n eskili¤i, do¤al malzemeler
ve kadim desenlerden örülmüﬂ olmas› de¤il.
Bugün evlerimizin kuytu köﬂelerinde rastlay›p
dokunmaya pek k›yamad›¤›m›z örümcek ile
uzak geçmiﬂin söylencelerinde kalan Arakne
aras›ndaki bir a¤l›k ba¤ gibi, fark, do¤adan
öykünen insano¤lunun muazzam birikim ve
emekle bezedi¤i yaﬂamlar›nda yat›yor daha
çok. Bir daha ayn›s›n›n tekrar› mümkün
olmayan...

karﬂ›n, ﬂaﬂ›rt›c› biçimde çok güzel kumaﬂlar
dokundu¤unu gösteriyor. Aksesuarlarla
birlikte giysilerdeki ola¤anüstü zenginlik,
çeﬂitlilik ve ince zevk sergileyen desenler,
renkler, iﬂlemeler karﬂ›s›nda hayran olmamak
elde de¤il bugün. Görsel ya da yaz›l›,
kaynaklar, dokuman›n özellikle kad›nlar
aç›s›ndan taﬂ›d›¤› önemi, dokuma ve nak›ﬂ
yapman›n, soylu ya da s›radan bir kiﬂi olsun,
her ev kad›n›n esas iﬂleri aras›nda yer ald›¤›n›
da aktar›r. Mitolojinin en çok dillendirilen
Atena-Arakne öyküsünde anlat›ld›¤› gibi, bu
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AKT‹V‹TE

RÜZGÂRIN KIZI

Ayﬁe ﬁuLe B‹lg‹ç
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Siz anlat›n, Ayﬂe ﬁule Bilgiç kimdir?

ya yazmay› çok seviyordum. Hâlâ da

Spor mu, e¤lence mi, heyecan m›, sadece

Yukar›da sayd›¤›m›z özelliklerin

seviyorum. Sonra Hürriyet’te “Rüzgâr›n

bir ulaﬂ›m arac› m›?

hangileri sizin öncelik s›ran›zda yer al›r?

K›z›” ad› ile motosikletle ilgili yazmaya

Motosiklet benim için tek baﬂ›na ne spor,

Asl›na bakarsan›z evet! Çocuklu¤umdan

baﬂlad›m. Türkiye’nin ilk motosiklet yazar›

ne e¤lence, ne heyecan, ne de ulaﬂ›m arac›

beri motoru olan her ﬂeye karﬂ› müthiﬂ bir

oldum. Küçük bir köﬂe halinde ç›kan

ama hepsi içinde var. Çok daha fazlas› da

ilgi ve heyecan duyuyordum. Biraz o¤lan

yaz›lar›m, önce çeyrek sayfa, sonra yar›m

var... Motosikletime binerken, kask›m›

çocu¤u gibiydim. ﬁortumun bir taraf›

sayfa, son olarak da tam sayfa oldu. Sonra

takt›¤›m anda, bu dünyada nefret etti¤im

cebimdeki misketler yüzünden aﬂa¤› inmiﬂ,

da CNN Türk’te “Rüzgâr›n K›z›” adl›

her ﬂey o kask›n d›ﬂ›nda kal›yor. Bu,

eli, yüzü, dizi yara bere içinde, k›z demeye

program› yapt›m. Bu arada oyunculu¤u

günümüzün koﬂuﬂturmas›nda bence çok

bin ﬂahit isteyen haﬂar› bir çocuktum. Annem

b›rakmay› asla düﬂünmedim. Motosiklet

büyük bir lüks. Bana her ﬂeyi unutturan,

s›k s›k “Sen niye di¤er k›zlar gibi….” diye

sevdam beni, bir delilik yap›p, dünya çap›nda

beni her ﬂeyden uzaklaﬂt›ran, ruhumu

baﬂlayan cümleler kurard›. Baz› büyüklerim

yap›lan Paris Dakar’dan sonra en zorlu yar›ﬂ

özgürlü¤e ve huzura kavuﬂturan bir sevda

“büyüyünce geçer”, diyordu. Ama geçmedi.

ilan edilen Rally D’Orient’e girmeye

motosiklet.

Bisikletle baﬂlayan iki teker sevdam,

sürükledi. Uluslararas› yar›ﬂlara kat›lan ilk

motosikletle h›z kazand›. Ailemin tüm

Türk bayan pilot oldum. ‹çimde bir tek,

Bu merak›n ilk k›p›rdanmalar›

muhalefetine ra¤men kimselere haber

otomobille pistlere ç›kmak kalm›ﬂt›.

çocuklukta m› baﬂlad›?

vermeden, kazand›¤›m ilk parayla kendime

Geçti¤imiz sene onu da baﬂard›m. Do¤uﬂ

Kesinlikle… ‹lk, bisikletle baﬂlad›m. Mahallede

motor ald›m. Motorumu ald›¤›mda benzin

Motor Sporlar› organizasyonunda yap›lan

tüm k›zlar Pinokyo bisiklete binerdi. Bilir

alacak param kalmam›ﬂt›. Ayr›ca yine çocuk

dünyan›n ilk bayan kupas› Polo Cup’ta VDF

misiniz o bisikletleri? Hani önünde sepeti

yaﬂlar›mdan beri edebiyata ve tiyatroya,

sponsorlu¤unda yar›ﬂt›m. Bu sezon da

vard›r. Tam k›z bisikleti yani. Benim kontra

özellikle de romanlara ve oyun tekstlerine

yar›ﬂmaya devam ediyorum. Öncelik s›ras›na

frenli Balkan bisikletim vard›. Erkeklerin

büyük ilgim vard›. Kendi kendime hikâyeler

gelince… Bu çok zor bir soru. Oyunculuk

kulland›¤› sert bir model. Kontra fren

ve oyunlar yaz›p, bir gün ç›kacak roman›m›n

kocam, yazmak sevgilim, Motosiklet ve

sisteminde bisikletle olmad›k hareketler

hayalini kuruyordum. Üniversitede iletiﬂim

motor sporlar› aﬂk›m gibi. Teknik olarak

yap›p, arka tekeri kilitleyip bisiklete spin

fakültesinde okudum. Mezun olduktan sonra

hepsinin birden olmas› mümkün de¤ilmiﬂ

att›r›rd›m. Evimizin önünde çok dik bir yokuﬂ

tüm bu sevdalar›m›n, yavaﬂ yavaﬂ benim

gibi geliyor ama Allah’a ﬂükür ne kocam

vard›. O yokuﬂtan son sürat inerken, rüzgâr›

profesyonel hayat›m haline geldi¤ini

sevgilimi, ne sevgilim aﬂk›m› k›skanm›yor.

yüzümde hissetmeye bay›l›rd›m. Bu duyguyla

ﬂaﬂk›nl›kla izledim. ‹lk param› oyunculuktan

Hepimiz bir arada ﬂimdilik mutlu mesut

o yokuﬂtan her iniﬂimde, büyüdü¤ümde

kazand›m. Bu para ile motosiklet ald›m. ‹ki

yaﬂ›yoruz.

kendime bir motor almaya yemin ederdim.

sene kadar reklam yazarl›¤› yapt›m. Dedim

Motosiklet kullanmak ne demek sizin için?

Allah›m’a binlerce kez teﬂekkür ediyor,

nergizgun@dogancaymuseum.org

Haz›rlayan

AYﬁE ﬁULE B‹LG‹Ç ‹Ç‹N TAM B‹R MOTOR SPORLARI HAYRANI, ‹Y‹ B‹R OYUNCU,
KÖﬁE YAZARI, MET‹N YAZARI, TV PROGRAMCISI DERSEK ONU TAM OLARAK
ANLATMIﬁ OLUR MUYUZ?

NERG‹Z GÜN ‹SMAYILOV
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ﬂükrediyorum bunu baﬂarmama izin verdi¤i
için.
Uzun bir zamand›r Hürriyet'in
“Otoyaﬂam” ekinde Rüzgâr›n K›z› ad›yla
motosiklet severlerin keyifle takip etti¤i
bir köﬂe haz›rl›yorsunuz. Nas›l bir
okuyucu profiliniz var, o köﬂede
okurlar›n›zla paylaﬂmak istedi¤iniz
ﬂeyler neler?
‹ki sevdam bir araya gelince Rüzgâr›n K›z›
ortaya ç›kt›. Çok da sevildi. Benim ç›k›ﬂ
noktam asl›nda, motora yeni baﬂlayacak
motor sevdal›lar›n›n hatalara düﬂmesine
engel olmakt›. Çünkü ben çok bilinçsiz
baﬂlad›m motora. O zaman ﬂimdiki gibi
profesyonel e¤itim veren kurumlar yoktu.
Motosiklet kültürünün ülkemizdeki
yetersizli¤i yüzünden y›llard›r motor
kullananlar›n bile cehaletiyle karﬂ›laﬂt›m. Ve
ben de bir ﬂeyler ö¤renebilece¤im hiçbir
kaynak bulamad›m. Baﬂ›ma çok hadise geldi.
Motosiklet konusunda ö¤rendiklerimin
yüzde 60’›n› deneme yan›lma yolu ile bizzat
yaﬂayarak ö¤rendim. Sonras›nda bu konuda
kendimi çok iyi e¤itmem, geliﬂtirmem
gerekti¤ini anlad›m. Motosikletle ilgili ne
bulduysam okudum, kimden yard›m
alabiliyorsam ald›m. Çok bilinçli bir motorcu
olmaya baﬂlay›p da, etraf›mdakilerin yapt›¤›
yanl›ﬂlar› görünce bu bilgi ve ilgi birikimimi
paylaﬂmam gerekti¤ine dair dayan›lmaz bir
rahats›zl›k hissettim. Hürriyet’teki
yaz›lar›mdan sonra bu rahats›zl›¤›m geçti.
ﬁimdi “sizin sayenizde çok bilinçli bir
motorcu olmak için elimden geleni
yap›yorum. Kask›m› mutlaka tak›yorum.
Motorumu almadan önce söyledi¤iniz gibi
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e¤itimimi ald›m. Küçük motorla baﬂlad›m.

biliyor muyuz? Bu iﬂin bir kültürü bir

Çok teﬂekkür ederim Rüzgâr›n K›z›…”, diyen

disiplini vard›r herhalde? Bizler bu

motorcular› gördükçe, iyi ki yapm›ﬂ›m

disiplinlerden haberdar m›y›z?

diyorum. Okuyucu profilim oldukça

Ne yaz›k ki hiç bilmiyoruz. ‹ﬂin ürkütücü

enteresan asl›nda. Yüzde 60’› motosiklet

yan›, bilmedi¤imizi fark›nda de¤iliz. Yani

kullan›c›lar›. Yüzde 30’u motosikleti olmayan

herkes kendini on numaral› motorcu san›yor.

ama ilk f›rsatta almak isteyen motor

‹ﬂte bu bilinçsizlik, motoru tehlikeli hale

sevdal›lar›. Kalan› ise motosikletle alakas›

getiriyor. Motosiklet kültür ve bilincini

olmayan, sadece bir Türk k›z›n›n motosiklete

alg›lam›ﬂ bir motorcu için, motosikletin

binmesini, hatta motosiklete âﬂ›k olmas›n›

otomobilden daha tehlikeli bir yan› inan›n

enteresan bulan ve Rüzgâr›n K›z›’na ilgi

yok. Ama iﬂte bu bilince toplum olarak

duyan otomobil kullan›c›lar›.

ulaﬂm›ﬂ olmam›z gerekiyor. Motora binmese
bile otomobil sürücüsünün de motosiklet

CNN Türk'te programa dönüﬂen

kültürünü biliyor olmas› gerekiyor ki, trafikte

Rüzgâr›n K›z›, yak›n mesafelere

ona sayg› göstersin, koruyup kollas›n. Ancak

motosiklet yolculu¤uyla gerçekleﬂtirilen

ﬂunu söyleyebilirim ki, üç sene evveline

geziler üzerine kurguluydu, ama yo¤un

oranla bu bilinç ciddi bir h›zla yay›l›yor.

bir sunucu performans› da
gerektiriyordu. Öyle bir program›n

Neden motosiklet kullanmak s›ra d›ﬂ›

üstesinden gelmek kolay olmasa gerek.

bir u¤raﬂm›ﬂ gibi alg›lan›r. Muhakkak

Hem de çok zordu. Bir de o program,

tehlikeyle birlikte an›l›r? Ya kad›nlar›n

zaman itibar› ile yapt›¤›m bir hatad›r. Çünkü

kullanmas› konusundaki yaklaﬂ›mlar.

çok yo¤un oldu¤um, gazetedeki yaz›lar›m›n

Asl›na bakarsan›z ayn› yere geliyoruz. S›ra

yo¤un devam etti¤i, Ayval›k’ta, ATV’de

d›ﬂ› geliyor çünkü, toplum olarak olaya vak›f

yay›nlanan Kurﬂun Yaras› adl› dizide

de¤iliz. Tehlikeli alg›lan›yor çünkü bilinçsiz

oynad›¤›m bir dönemdi. Ayr›ca program

kullan›l›yor. Bilinçsizlik yüzünden kazalar

prodüksiyon aç›s›ndan çok zay›ft›. Ben tüm

çok oluyor ve bu kazalar ölümler ve

o yerlere kar k›ﬂ demeden motorla gidiyor,

sakatlanmalarla sonuçlan›yor. Motosikletin

çekimler bittikten sonra da motorla geri

tehlikesini ﬂöyle anlatabilirim, b›ça¤› da

dönüp, metinlerini yaz›p montaja giriyordum.

bilinçsiz kullan›p birine ya da kendinize

‹ki arada bir derede yap›lan bir program

bat›r›rsan›z ölürsünüz. Bu, b›çak

olmas›na ra¤men çok güzel ilgi görüyordu

kullanmamay› de¤il, b›ça¤›n do¤ru ve

ancak, benim çok içime sinmiyordu.

kullan›lmas› gerekti¤i gibi kullan›lmas›n›

Elimizdeki iyi bir malzemeyi hakk›nca

gerektirir. Kad›nlar›n iki teker üstüne ç›kmas›

yapamad›¤›m›z› düﬂündü¤üm için program›

ise günümüzde hâlâ çok ilgi çekiyor. Radikal

bitirdik.

duruyor. Asl›nda hiç alakas› yok.

Biz Türkler motosiklet kullanmay›

San›r›m bu kazalar›n önüne geçebilmek

‹LK, B‹S‹KLETLE
BAﬁLADIM.
MAHALLEDE
TÜM KIZLAR
P‹NOKYO
B‹S‹KLETE
B‹NERD‹. B‹L‹R
M‹S‹N‹Z O
B‹S‹KLETLER‹?
HAN‹ ÖNÜNDE
SEPET‹ VARDIR.
TAM KIZ
B‹S‹KLET‹ YAN‹.
BEN‹M KONTRA
FRENL‹ BALKAN
B‹S‹KLET‹M
VARDI.
ERKEKLER‹N
KULLANDI⁄I
SERT B‹R MODEL.
KONTRA FREN
S‹STEM‹NDE
B‹S‹KLETLE
OLMADIK
HAREKETLER
YAPIP, ARKA
TEKER‹ K‹L‹TLEY‹P
B‹S‹KLETE SP‹N
ATTIRIRDIM.
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ve insanlar› bilinçlendirmek düﬂüncesiyle
“Kask Kafal› Av›’n› baﬂlatt›n›z. Neyi
amaçl›yordunuz? Nas›l bir sonuç verdi?
‹stedi¤iniz tepkileri alabildiniz mi?
Evet. Motosiklette kask takmak yasal bir
zorunluluk ancak kazalarda ölümlerin
sebepleri hep kask takmamakt›. Enteresan
bir ﬂekilde polislerin de bu yasal yapt›r›m›
uygulamad›klar›n› fark ettim. Bu kampanyada
amac›m›z kimseyi küçük düﬂürmek de¤ildi.
Okuyucular›mdan, kask takmayan
motorlular›n foto¤raflar›n› çekmelerini ve
bize yollamalar›n› istedim. Bir ay boyunca
bu foto¤raflar› köﬂemde yay›mlad›m.
Amac›m›z dikkat çekmekti. Kask kullan›m›na
dikkat çekmek. Çok da baﬂar›l› olduk. Kask
takmayan motosikletli polisleri bile
yay›mlad›k ve pek çok yerde emniyet
müdürlüklerinin alarma geçmesini, kask
takmayanlara ceza uygulamas›n›
gerçekleﬂtirmelerini sa¤lad›k. Ayr›ca pek
çok okuyucum, “evet ya, takmak laz›m,
sayende art›k hiç ç›karm›yorum, kask kafal›
olmak istemiyorum”, dedi. Dedi¤im gibi
benim amac›m dikkat çekmekti. Bir kiﬂi bile
bu kampanya sayesinde düzenli kask
takmaya baﬂlad›ysa benim için kârd›r.
Köﬂe yaz›lar›n›z, tv programlar›n›z,
toplumu bilinçlendirme çabalar›n›z
sayesinde sizin motosiklet merak›n›z iyi
bir kullan›c› olma s›n›rlar›n› aﬂt›. Bundan
sonras› için ne planl›yorsunuz?
Televizyonda bir motosiklet program›
yapmak ve çok kaliteli bir motosiklet
dergisine imza atmak istiyorum. Bunun
d›ﬂ›nda Hürriyet’teki yaz›lar›m ömrüm
yetti¤ince devam edecek.
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Siz, metnini yazd›¤›n›z bir reklamla 27.
Copy Break yar›ﬂmas›nda üçüncülük
kazand›n›z. Reklam yazarl›¤› baﬂl› baﬂ›na
çok zor ve konsantrasyon gerektiren
bir iﬂtir. Di¤er u¤raﬂlar›n›z› da göz
önünde bulundurursan›z, bu çok
yönlülük ve bölünmüﬂlük içinde her
birine nas›l yo¤unlaﬂ›yorsunuz?
‹çimde her ﬂey olabilece¤ime, her ﬂeyi
baﬂarabilece¤ime inanan küçük bir k›z var.
Ona baﬂlarda inanm›yordum. Hep, kiﬂinin
uzmanlaﬂt›¤› tek bir iﬂinin olmas› gerekti¤ini
düﬂünüyor ve kendi halime yan›yordum.
Çünkü bir dönem bu bölünmüﬂlük
yüzünden, çok aç kald›m. Babam çok iﬂ
yaparsan aç kal›rs›n demiﬂti. Ben bunun
tersini ispatlamak için çok çal›ﬂt›m.
Zaman›nda insanlar›n hem uzay bilimci, hem
fizikçi, hem psikoloji ve felsefe uzman›, hem
t›p bilimci, hem de roman yazar›
olabildiklerini gördükçe “ben de yapabilirim,
insan beyni buna müsait” dedim. Pek çok
eski ünlü bilim adam›na bak›n; adamlar
nelerle u¤raﬂm›ﬂlar, ne icatlar›n yan›nda ne
kitaplar yaz›p, ne hastal›klara çare
bulmuﬂlar… Onlardan güç ald›¤›m›
söyleyebilirim. Reklam yazarl›¤› da çok
severek yapt›¤›m, ama üreten insan›n
halinden anlamayan bir patron yüzünden
buz gibi so¤udu¤um bir meslektir.
Biraz da oyunculuk üzerine konuﬂal›m.
Oyunculuk, bütün bu u¤raﬂlar›n›z
gerisinde kalm›yor de¤il mi?
Kal›r m› hiç! O benim ilk göz a¤r›m. Kocam
demiﬂtim ya… Evet o bana iyi bakan, her
türlü ihtiyac›m› karﬂ›layan, üstüne üstlük
deﬂarj olup, içimde her ﬂey olmak isteyen

k›z› çok tatmin eden yan›m. Onun sayesinde
gerçekten içimdeki o küçük k›z her ﬂey
olabiliyor. ﬁu s›ralar yay›nlanmakta olan
“Hac›” dizisinde çok önemli bir rol
oynuyorum. Asl›na bakarsan›z bu sefer biraz
kendimi oynuyorum. Karakterin ad› Zeynep.
Motosiklet âﬂ›¤› bir gazeteci k›z Zeynep.
Kayseri ve Ankara’da çekimler. Kayseri’de
baﬂlad›¤›m›zda -20 derecelerde tepelerde
motorla çekim yapt›k. Zor ﬂartlar vard› ama
çok keyifli çal›ﬂt›k. Umar›m uzun soluklu bir
iﬂ olur.
Oyunculukla ilgili nas›l bir hedefiniz var?
35 yaﬂ›mdan sonra televizyon oyunculu¤u
yapmay› pek düﬂünmüyorum aç›kças›…
Ancak sinema filmi için 60 yaﬂ›nda bile
kamera karﬂ›s›na geçebilirim. Çok iyi bir
sinema filminde oynamak ﬂu aralar en çok
istedi¤im ﬂey. Belki kendi yazd›¤›m bir film
bile olabilir bu. Bir de reklam filmlerinde
oynamay› çok seviyorum. Hele zekâ p›r›lt›lar›
olan reklamlar›n bir parças› olmak çok keyifli.
Televizyonda fena bir tüketim var.
Bu tüketim benim de enerjimi tüketiyor.
ﬁu anda tüketti¤im kadar enerji
üretebiliyorum ama belli bir yaﬂtan sonra
daha verimli, daha üretken olabilece¤im ve
enerjimi bu denli al›p boﬂlu¤a götürmeyen
ﬂeylerle u¤raﬂmak niyetindeyim. Bunun için
sinema filmi her yaﬂta olur diyorum…
Sonra oturup y›llard›r kafamda olan
roman›m› yazmak, ölünce bile okunmak
istiyorum.

